
Nu persze, :.1 lt:gjobb volm1,
ha a sok~1t emlegetett bú..Jl •
mi olv érn~n veslilhl'tne, s va
lóban bfani ·lehetne a par1-
ne1· közlekedésszerú maga
tar~ístiban mindaddig, amíg
ennek L"llenkelőjére nem kell
számítani. Ma csak ez utób
bira lehet számitant. S mind
addig így les1. ez, amíg a küz
lekedés legvédtelenebl.> port
nerel körében nem tericd el
a fénvvisszaverö. Akkor már
el lehet kezdeni arról elmél
kedni. hogy le{:főbb érték-e
az ember Addig ,·istont '.'iem
miképp. Mert addig a·t autó
sok továbbra is kénytelenek.
tízezrével vakon vezetni.

A kivilágítatlan ker<'!kpá •
rosok, figyelmetlenül k;'>zle
kedó, úton átkelő gyalor.osok
pedig sUrgösen k.össen{"k élet
biztosítúst, útnak indulás
előtt búcsúzzanak el csc1\ád
juktól, s vegyék fel az utolsó
kenetet, meTt semmi hizto~i
ték nincs arra, hog11 cit a kö
v~tkezö l}apon még mcotche•
tik. Akkor sem, ha már 5-10-

haszrnilja a távo!.s.:igi fény
szóróját, amikor ez nem tilos.
Ebben segítség~re lehel a
szemközt jö\"ó, aki nem 600·
800 méterről kéri a tornpi
tást, hanem legfeljebb 200-
400 méterről. Kísérletek bi
zon,ritják, hogy addig mind
kettöjük csak nyerhet a tá
\'Olsá,gi !t>n.\·szciró biztosította
nagyobb látótá\'olságon. A
KRESZ-bt!n meghat;irozott
znvarás1 tilalom egyébként is
értelmetlen, hisz.en a .v.embe
jli\'6 tompított fénye is za
val'. (Mt>llf'sleg: a KRESZ
aiapj.l.:ul s:wlgffló 'Vll;igegyez
~ny sem zav:trási, hanem
vakitásl tilalmat ír elö. ;o.tás
kérdés, hogy ennek magrar
törvénnyé való fordlt.ása már
pontatlan, és itt zavaréis1 ti
lalom szerepel a szö\'e~ben.J
Ezúton kell ti:iredl'lmcs val~

lomlist tennem: én a gy1\ren
kivilt\gílott lak.olt rerü!éti
utakon is - a KRESZ tilalma
ellenére - vagr foh·atwHo
san hasin"lom vagr fel-fel
villantom n t:\vol~ági fény•
szórr',rnat. Természt'll'>en csuk
nkkor, ha e:aÁ!'I nem sértem
meg a7. imént említert vnkl
hísi tilalmat. Elvlleg nincs
rcndör l'!s hnlóság, aki ezért
(eleliisségre vonhatna. hiszen
eut"I közvl.'tlen bale~e~ve
szé-lyt elózók vagy <>lüzhetel<
meg. Persi\c, hasznosabb vol
na, ha e1.t a Kltf:SZ kl{eje
-ietten mcgcni;edné.

Világegyezméay
Természetesen az autós el

sősorban n<!m arra törekszik,
hogy egy sülyos büntet.ést
megússzon, hanem arra. hogy
ne gázoljon egy számára is
meretlen, neki soha semmit
nem vétó embert halálra.
Mai viszonyaink köiött mit
lehet ennekérdekében tenni?

Szögezzük le„ Azt semmi
képp, hogy ami~or tompított
fénys1.óróval szabad csak ha
ladni, soha ne menjen 40-50-
es tempónál gyorsabban. Azt

mtg mtndiQ a:: a. ovakorla.t.
ame,11 szerint cu t!js:aicai
17110logoselü:.ésekért, kivilágí
tatlan kerékpórosok eloá;;o
ldsóért a ható!áUok - a mar
idé.:ett ,,látási és útt>iszo
nvoknak megfelelő sebesséo''
be nem ·tartása miatt - em
bere.ket minden alaposabb
\'izsgálódás nélkül \'Onnak
telel5sségre, ítélnek el. Pedig
az elvárható magatartá~ a
hivatalos szt?rvek részéról a:t
·volna, hogy egyrés..:t figye
lembe vennék a jármlhne
tői< túlnyomó többséSlének
közle-k~si szokás;iit im.i1'
mint azt, hogy tompiwtt
fénnyel Is 70 km·óra körüli
sebességgel szoktak közle
i<edni}, másrészt azt v11,sgál
nák, hogy a többse-gnck meg
telelöcn viselkedett-e a.:
autoo, s ha igy \'1selkcdett
volna, elkeriilhette volna-e a
balesetet. Az ártatlan'Ság vé•
delme csa·k ilyen szemlélet
mellett érvényesülhet! Kuta•
tási tapasztalatok birtokában
ugyanis - némi leegyszerű
sítéssel - a.e állapíthatómeg,
hogy a:>. éjszakai kivllágitot•
lan „akadúlyokat'' tompított
fényszóró ha.sznslaUt mellett
últalában nem lehet idekbcn
és1.revcnni. Ennek c-llenerc
nem kizárt, hogy cizy adott
esetben erre leh1:tó~~g lett
volna. A hatóságoknak ezt
kellene bebizonyítani eg}'·
egy baleset után. A1. u strucc
politika viszont tarthatatlan,
amely ~zerint mlndcnki olyan
sebes~éggel kö7.lt>kedil< éjs7.a
l{:;,. ~\mi'yel jém;J\, l:'1!. \"·!''.i:Y
amit a menetrend s,:;imára
előír), s majd egy IJaleset ~o
rftn megállapítják, hogr épp
akkor és épp ott helyteien!ll
váfasztotta meg a sebességet.
Hangsúlyozom: ug.vana1:ért a
sebességért marasztalják el,
amivel az elótte él! a mögötte
is közleked<ik csakúgy, mint
6 maga korábban haladt, s
amely~t a bekövctke-ző bal•
esetig senki nem kifogásolt.

Szépségtliba
A szépséahiba C$ak az, hog11

minél távolabb kerülü11k a

Persze, ez nem kizárt. Van
~;zeN?acse (a szó1·t fényben
véietlcnúl meg·l·sl!lanó uvt•g,
a szembejb\•6 Jármú fényé,
ben i•életlenül láthatóvá vúló
ember) és van hE:tt.•<ilk érzék
is. A gyakorlott autósok ne-m
ritkán szólnak ilyenekről. De
hogy ebben bízni, erre szá
mítani lehetne'? Ezt ne higy.
gye el senki!
Mit lehetne akkor t!!nni?

Például becsúletes eljárás
volna, ha a KRESZ elüírná:
tompított fényszóróval leg
feljebb 40 km.·óra sebesség-
5el szabad haladni. Hogy e/.
órültség? Persze hogy a:r., hi
szen így mikor ·jutna célhoz
az n távol.sági autóbusz.
amelvnek vezetőjét a menet
rend· éjjel-nappal 70 km·óra
átlagsebesség tartására köte
lezJ? Meg általában ml értel
me volna akkor éjszaka
autózni? Másképp fogalmaz
va: mire lehetne az autót
éjjel használni?

Szórt fény

zonyos sebesség felett, ha va
laki tompított fenyszóróval
halad, csak a földöntúli erök
ben bízhat! Csak imádkoz
hat, hogy amikor és ahol ö
közlekedik, akkor és ott sza
bad lesz eiötte az út. Ktsér
le~k bizon:vltották. hogy
tompított t~eyszóró has:má
latu mellett általában még
nagy gyakorlatt~l rendelkezö
outósok !>em képesek 40-50
km ór.1núl nagyobb S('bes
ség~t>l haladva egy kivtlágl
t;.it!an .:ikatlály elölt ide1ében
megállni. Annak ellenérc
nr.m, hogy a kísérletben
résit Vt'vók ·tudták: a for~a
lom elöl elzárt, alig két kilo
méfei-es útszakaszon valahol
fél "fog bukkanni uz .'.lkadály.
Hogy lehetne akkor 70-lló-a.-;
tem;:i6val esetkg több szaz
kilométeres utat megtéve t'l:tY
váratlnnul előtűnő akadúlvt
idejében észrevenni? ·

- ·-t:.

A kutauisi tap.i6ztalatok
azt bizonyftjá-k, hogy erre él-

Földöntúli erők

;~_

lesz leginkább ,-g~zerü hasz.f
nálnL .,

f=.~
A bürokrácia zsákutcája \
Szóval, a sajtó és tévér;k~·~

lámmal megtámogatni s,ar. .. '
dékolt akció - mint annr.1 ..
életrevaló kezdeményezés ~ ·
a bürokrácia okosainak tény•.,
kedésén sikeresen megbu-:·
k.ott. Feltehetóen, aki az el~·
utasító döntést hozta, nem
s1„1molt utána annak, hoi:!?. :.
szúklátókörúségének, hány
ember esett - a szó szoro~..
értelmében - áldozatul. V,1~'
jon tényleg a le~!öbb érté!fl..
az ember·!., De hiszen ezt ~
kérdést akár kár is feltennY,·
egy olyan országban, ar_ne!~_,
1Hlamp9lgárainak tekintcly~
része napi tizenhat órás iin~
kizsákmányoló robotra kén~,,;.,,
szerilvc pi;óbálja megőrizn' ·
korábbi életszínvonalát. ,,.

Miért kell ezekről n néhún)''
négyzetcentiméteres fényt
visszaverőkról - pontosa~.
ban a hiányukról - ennvf
besz~lni? Aii>rt, mt'rt ez•''

·jelentik · ilz egyedüli vaJ_C,; ·
c~élyt cgr éjs7.akai gázolás
elkerülésére.
Sok autóst hurcoltak már

.meg azért, mert ,,nem a látá
si viszonyoknak meg[elelö
sebességgel" közlekedett. Et
töl azonban nem csökkent ·~z
éjszakai balesetek sz.ima,.·. s
egyetlen embernek sem lehe
tett visszaadni az életét. SQ~
féle jó tanács hangzott el ~
ró!,.miként ~e~il_lh_etik ki ~
autosok a knnlagitatlan kf.
rékpárosokat. figyelmetl~
oyalogosokat. Sajnos, ezek
nek az információknak egy
része kiCejezetten félreveze
tó. Bizonyára voltak autósok,
akik elhitték: ha jobbra-bal
ra mozgatják a fejüket, ·a
szokásos éjszakai menetse
besség mellett majd kivéd
hetik a váratlanul felbukka
nó „akadóll.val" való ütkö-
1.ést.
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Tévhitek ~s tények t

Dr. Irk Ferenc:

Két lábon Járó
szentjánosbogarak

· Ami szrimunkra tanulsá
gos: ott meg\el·emtlk· UL'eo'i~'
berek számára azt, hogy lát
hatóak legyenek. Mint száz
meg száz szentjánosbogár,
úgy csillognak a gyalogosok
- gyerekek és felnöttek - az
utakon. Hiszen a téli ruhák
ba, cipőkbe a gyárak ízlése
sen beépítik azokat a pici
fényvisszaverő elemeket;
amik az emberek életét vé
dik. Ezen felül majd minden
ki hord fényvisszaverő kar
szalagot, találóan reflexnek
nevezett lapocskákat.
Hol vagyunk mi ettől? Az

OKBT épp két éve szeretett
volna néhány ezer ilyen élet
mentő szerkentyűt behozatni.
Az akkor még létező Külke
reskedelmi Mi~térium
nem engedélyezte. (Kará
csonyra Napóleon-konyak,
francia kölni, extra cigaretta
importját annál inkábbü Ta
vasszal adta meg az enge
délyt u behozatalra és az áru
sítasra - természetesen for
galrnl adóval megterhelve.
Dc múrciusban kinek jut
eszébe, kit lehet Ilyenkor ar
ra ösztönözni, hogy vegye

szélén haladó gyalogost ...
elgázolta ... későn vette ész
re a zebrán átkelő gyalo
gost , .. ts ezek a hirek a na
pok rövidülésével egyre
gyakrabban tűnnek fel. .
Ha valaki ellátogat Európa

északi peremére - mondjuk,
Finnországba vagy Svédor
szágba -, hiába böngészi az
újságokat, ilyen hírekre nem,
vagy csak elvétve akad. Pe
dig balesetekről szóló hírek
ott is fel-feltűnnek a lapok
hasábjain. De ilyenek még el
vétve sem. Ott a sötétben az
autósok ugyanis nem illik cl
a gyalogosokat. Pedig az em
Htett országoknak még a déli
szélein Is télen csak három
né1,u· óráig van világos. ~~s a
gyalogosok is közlekednek.
Igaz, hogy kicsit könnyebb
észrevenni öket, mint mife
lénk.

Sitét
Szeptember véaétól · hirte

len e'11J 6Tával hamarabb bo
rul ránk az éjszaka. Akik a
nyári ídöszámftás utolsó
munka- vagy tanitáai napján
este tél nyolc körül még vilá
gosban értek haza, azok két
nappal később ugyanebben
az órában már szuroksötét
ben közlekednek. Ezzel egy
idejűleg elszaporodnak a na
prlapok „fekete krónikáiban"
azok a hírek. ameiuek több~
nJIÍre " klJvetluzó 3zavak
eg11r,elegét tartalmazzák: a
sötétben elütőttt ... a klvílé-

febérfolt~feltárás
A1. Országos Közlekedés

biztonsági Tanácsban vég
zett kutatások. sok - mai di•
vatos szóval élve - fehér folt
feltárását reree és teszi lehe
tóvé. A most kezdődő soro
zat ezeket az Ismereteket Is
a nagyközönség elé tárja -
mrndannyíunk okulására.
Azt azonban már elöljáróban
megjegyzem, hogy ezek né
melyike u szakemberek egy
kisebb része .iltnl vitatort. ·A
tényeken természetesen fe
lesleges \·itatkozni - még hu
még m\ndig t1Kadr.ak. a1<ik
nem szivesen veszik tudomá
sul. Ezért már itt le szeret
ném szögezni, hogy a most
induló sorozatban szereplő
gondolatok nem mindig te
kinthetők az OKBT hivatalos
testületi álláspontjának. A
leírtakért - húszéves kuta
tó i múltammal és tapasztala
tommal - én vállalom a fe
lelősséget.

,: A köilelcedés biitonságót jelentősen veuélye1teti,
;.; 9fiJJ•egJ baleset után a hefres vélemény kialakítás~t
:: károsan befolyásolja számos tény nem ismerése, b,
~·. zonyos jelenségek, törvényuerüségek figyelmen lci
·' vül hagyása. Mindannyiunk számára fontos, hogy
; tudásunkat újra meg újra felfrissítsük. Nagy luxus,
-; ha a mai autós tegnapi vagy tegnapelótti ismeretek
' birtokában HHti jármüvét.

Ennél csak az a nagyobb
· h\ba, ha a köztekedők helyes
viselkedését. elösegiteni híva
tott szervezetek egyes képvi
selö\ sem alkalmazzák a leg
kor&zerúbb Ismereteket. Saj
nos, az életnek ezen a terü
letéri ts elötordu\nak olyan
hlbák, mint amelyeket min
dennapjaink során oly gyak
ran tapasztalunk, s amelyek
röl egyre nyiltabban beszél
hetünk.


