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Találkoztok velünk útón-útfélen, míg gondokkal 
teletűzdelt mindennapjaiulc kis és nagyobb feladatai 
között látunk—futunk.

A pultok mögül kínáljuk nektek áruinkat, zakato
ló gépek mellett szőjük álmainkat tarka szőttesekbe, 
fehér köpenyben hajolunk fölétek, ha betegség gyötör, 
ott ülünk mellettetek az önigazgatási szervekben, ami
kor üzemünk, vállalatunk gondjait kell megoldanunk, s 
hallatjuk szavunkat olyankor is, amikor nagyobb dol
gokról, társadalmunk különféle problémáiról van szó, 
hogy aztán otthonunkban, a felmosórongy és főzőkanál 
mellett is megálljuk helyünket. . .

Jól ismertek bennünket. . .  Láttátok ezer arcunk 
mindegyikét az ápolt hódítótól az elcsigázottig. . .  De 
az igazit mégiscsak olyankor láthatjátok, amikor ránk 
csurran egy csöpp kis lény rajongó szeméből a márciu
si m osoly. . .  Mert sehol úgy nem álljuk meg helyün
ket, sehol olyan nagy szükség nincs ránk, mint gyer
mekeink körében . . .  Ott bontakozik ki igazi lényünk . , .

A pénz
sóvárgás 
komédiája
Dévavári Zoltán 
színházi
beszámolója . IC
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fontosságára. Sőt, eltúlozva a felfedezést, azt tartották, hogy mit 
nemzeti irodalom megalapításának a dicsössége is többek közöt 
fűződik. Zuhatagos ékcsszélása hosszú évszázadokra szabott ti 
attitűdje, Babits szerint még a magyar újságírásra és politikára 
bőczitől Kossulhlg. És nagy szerep jutott a szónoklattannak a ki 
szánsz táján is.

Akkor aztán, vagy már talán a kezdet kezdetén is, gya 
Szophoklész szerint is: sohasem igaz ember az, aki mindenre 
Az egykorú szofistákat a szócsavarás művészeinek tartották,
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Lezárult a választási előkészületek egyik 
szakasza — kezdődik a jelölés. Nagy jelen
tősége volt annak a munkának, mögöt
tük van, de még nagyobb jelentősége lesz 
annak, ami ezután következik. Eddig a szó 
ba jöhető jelöltek arculatáról folyt a beszól 
getés. Valjuk be: beszélgetni valamiről vagy 
valakiről mégiscsak könnyebb, mint hatá
rozni és dönteni.

Az előzetes beszélgetések tapasztalatai 
alapján arra lehet következtetni, hogy a so
ron következő választásokon sok lesz a je 
lölt — sokkal több, mint eddig bármelyik 
szavazás alkalmával volt. Sok olyan jelen
ség is felszínre került, amiről érdemes egy 
kicsit jobban elgondolkozni. Arról van szó, 
hogy vannak olyan elveink, amelyekre min 
dig büszkén hivatkozunk. Egyebek között 
az egyenjogúság alkotmányos elvére gondo 
lók. Arra például, hogy társadalmunkban 
a közvetlen termelőt illeti a döntő szó joga, 
arra, hogy a nemzetiségek között nincs kü
lönbség, és hogy a nő mindenben egyenjogú 
a férfival.

Nos, ezen a téren mit várhatunk a kép
viselőházi választásoktól? Megvalósulnak-e 
majd a gyakorlatban az előbb emlitctt el
vek? Az eddigi vitából és beszélgetésekből 
következtethetünk már egyet-mást. Az e- 
gyik következtetés az lenne, hogy az esetle
ges jelöltek között sok a vezető, de kevés 
a közvetlen termelő és a no.

íme néhány adat, amelyet a Szocialista 
Szövetség tartományi vezetőségének leg
utóbbi ülésén jegyeztem fel.

Tartományunk területén 5 választóegy- 
ségben a Szövetségi Szkupstina gazdasági 
tanácsába 18 nevet említettek meg * v®,_ 
lasztók, azzal, hogy közülük bárki lehet je 
lölt és képviselő. Közöttük 12 vezető sze
mélyiség nevét találhatjuk, és csupán hár
mán dolgoznak a termelésben. A Köztársa
sági Szkupstina gazdasági tanácsába jelöl
tek között még nagyobb az eltérés. A  szám
ba jöhető jelöltek között ugyanis 35 vezető 
személyiség és csak 4 termelő nevét jegye* 
ték fel.

A gazdasági tanácsok szóba jöhető je 
löltjei között a mérnökök és technikusok 
vannak túlsúlyban. Az egészségügyi és nép 
jóléti tanácsokba orvosokat, a közoktatás
ügyi tanácsokba pedig leginkább tanárokat 
akarunk jelölni.

A  nők jelölése körül is baj van.
Amennyiben a jelölések alkalmával 

ugyanúgy megfeledkezünk a nők egyenjo
gúságáról vallott elvek gyakorlati megva
lósításáról, mint az előzetes beszélgetések 
során, akkor' előállhat az a helyzet, hogy * 
szkupstlnába választott képviselők között 
lámpással kell majd keresni a nőket. A  Sző 
vetségi Szkupstina gazdasági tanácsába je 
löltek között mindössze egy, az egészség- 
ügyi és népjóléti tanácsba kettő, a szerve
zeti és politikai tanácsba pedig három no
neve került a listára. A K ö z tá r s a s á g i Szkup
neve került a listára. A Köztársasági Szkups 
tina gazdasági tanácsába 60 jelölt nevet 
említették meg a választók — közöttük 
azonban csak egy a nő. A Tartományi 
Szkupstina tartományi tanácsának 64 eset
leges jelöltje közül mindössze 7, a szerve
zeti és politikai tanács 32 jelöltje közül pe 
dig csak egy nő.

A  munka nagy része még hátra van. Az 
előkészületek első szakasza amolyan beme
legítésül szolgált. Vajdaság-szerte ezekben 
a napokban bonyolítják le a választók gyű 
léseit. Itt fogunk dönteni arról, hogy kik 
lesznek a Jelöltjeink. Az előzetes beszélget 
tések alkalmával felszínre került néhány 
negatív jelenségből tehát le lehet vonni a 
következtetést. A  széles körben megbeszélt 
névjegyzéket senki sem tartja véglegesnek. 
A már említettek mellé új nevek kerülnek, 
sőt bizonyára nem egy olyan választóegy
ség lesz, ahol azokat jelölik majd, akikről 
eddig nem is beszéltek.

MÉSZÁROS Zakariás

Irta : Z v e k i c n é  M i s k o l c i  M á r i a ,  
a JKSZ Központi Vezetőségének a tagja

MINDEN március 8-án megemlékezünk
a dolgozó nőről és az anyáról, vala
mint a nők egyenjogúságában elért 

eredményekről, fölleltározzuk á problémá
kat, és megnézzük a lehetőséget a kérdések 
megoldására.

Az idei március 8-a, a nők nemzetközi 
napja számunkra több mint egyszerű ün
nep: jubiláns év ez a jugoszláv nőmozga
lom életében. Két és fél évtizede annak, 
hogy a népfelszabadító harcok tüzében, 
1942-ben megalakult a Jugoszláv Nők Anti 
fasiszta Frontja. Már az alakuló kongresz- 
szus részvevői megállapították, hogy a nép 
felszabadító mozgalom céljai és demokrati
kus gyakorlata harcba indította a jugoszláv 
nőket is, és az ország felszabadításáért és 
forradalmi átalakításáért vívott harc aktív 
tényezőivé tette őket.

Sok nő fegyverrel a kezében, bátran, az 
első sorokban és rohamozva harcolt a par
tizánosztagokban és brigádokban. A fel
szabadított területeken az asszonyok az if
júsággal vállvetve a népfelszabadító bízott 
ságok biztos támaszaivá és aktív részvevői 
vé váltak.

A jugoszláv nő megértette és vállalta 
társadalmi szerepét és hivatását ’mind a fel 
szabadító háborúban és a szocialista forra
dalomban, mint pedig a romba döntött or
szág újjáépítésében. Emlékszem a felsza
badulás utáni évekre, az ifjúsági önkéntes 
munkabrigádokra — azokból sem hiányoz
tak a hők. Nem volt külön női és külön 
férfi munka: mindenki ott dolgozott, ahol 
a legnagyobb szükség volt rá, legyen az be
tonhordás, vagy alagútépítés.

Ma is így van ez. A nő ma is mind gaz
dasági, mind társadalmi életünk aktív té
nyezője és részvevője. Részt vesz az élet 
minden területén folyó munkában — meg
találhatjuk az ipar és a mezőgazdaság bár 
melyik munkahelyén, és ott van minden 
értelmiségi pályán is,

megfelelnek, sőt szép számban van munka
vezető is, igazgató ugyan kevés. Vélemé
nyem szerint éppen itt a probléma. Itt nyíl 
vánul meg az első bizalmatlanság a nő 
iránt és azután az érezhető végig az egész 
vonalon.

Nézzük meg a képviselőjelölteket. Sok 
esetben vagy voltak vagy lesznek igazga
tók. Mi ezt nyilvánosan bíráljuk mindany- 
nyian, egyenként és egész vezetőségek, de 
a „karaván tovább halad” . . .  Hogy meddig, 
az csakis tőlünk függ, társadalmi-politikai 
szervezeteinktől. Tőlünk, akik a mércéket 
alakítjuk ki. Én például az ilyen irányú 
fejlődésnek és jelenségnek a fő okát a mér 
cékben látom. Univerzális és nagyon töké
letes embereket keresünk, akikből viszont 
mind kevesebb lesz. Nem egy esetben hallót 
tam a választók gyűlésén, a mércék ismer
tetése után, hogy „ilyen ember azután nincs 
a mi kerületünkben ,vagy a munkaszerve
zetünkben” . És kik kerülnek a jelöltek 
listájára? A már közismert társadalmi-po
litikai munkások, legtöbbször nem a köz
vetlen termelésből, Mert nem maradhat ki 
a termelésből, nem állhat meg a gép, amíg 
ő a községi vagy valamelyik másik szkups
tina ülésen van. De ha netalán jelöltünk 
a közvetlen termelésből való, akkor kere
sünk rá módot, hogy megfelelőbb munka- 
heyre helyezzük át. Ezért kevés a közvet
len termelő és ezért kevés a nő is a külön
böző testületekben és a vezetőposztokon.

Véleményem szerint ezért igen sok ten
nivalónk van a közvetlen termelők és a 
nők közéleti tevékenysége érdekében. 
Vagyis nemcsak számokkal és szólamokkal, 
hanem tettekkel kell igazolni alkotmá
nyunk világosan megfogalmazott és egye
dülálló szakaszait és alapelveit: hogy tár
sadalmunkban minden ember anyagi és 
társadalmi helyzete kizárólag a munkájá
tól függ.

Ha ezt sikerül megvalósítani a minden
napi gyakorlatban, akkor valóban nem lesz 

Minden eddigi törekvésünket^ célkitűzé- külön „női kérdés" társadalmunkban
sünket, akciónkat és kezdeményezésünket 
egy közös és alapvető eszme hatotta át: az' 
a kívánság, sőt követelés, hogy a nő szocia
lista országépítésünk hasznos és a férfiak
kal tudásban, felkészültségben, műveltség 
ben és helytállásban egyenrangú társ le
gyen. Az elmúlt két és fél évtized alatt meg 
tett út egyik legnagyobb vívmányának és 
eredményének éppen azt tartom, hogy ná
lunk nem a nők általános erhberi és politi
kai jogaiért kell harcolnunk, hanem a szo
cialista demokráciában megvalósult jogok 
érvényesítéséért.

Szocialista társadalmunk másik nagy sí 
kere, hogy az úgynevezett „női kérdés” mar
rég túlnőtte a különféle női szervezetek ke
reteit. Egy szocialista országban ez nem is 
lehet másként, hiszen az egész társadalom 
érdeke, hogy a nő is részt vegyen a ter
melésben, a szocialista társadalmi viszo
nyok fejlesztésében. Akkor v is z o n t  a sok
rétű munkában való részvétel leltételeinek 
a megteremtése is az egész társadalom fel-

Különböző formákban, társadalmi és po 
litikai szervezetekben sokszor fölvetődik a 
kérdés, vajon lehetőségeinkhez képest tár
sadalmunk kellő gondot fordít-e éppen ezek 
nek a feltételeknek a megteremtésere. A 
legtöbb esetben a válasz nem kielégítő. 
Igaz, nem is olyan egyszerű kérdés ez és 
nem is olyan egyszerű feladat. Nagyon sok 
anyagiakra van szükség, valamint sok aka
rat és odaadó munka is kell hozza, le le 
ményem szerint ez a feladat is nagyobb te
ret kap társadalmi és gazdasági reformunk 
bán.

Most nem bocsátkoznék azoknak a prob 
lémáknak a taglalásába, amelyek szorosan 
az anyagiaktól függnek, hanem inkább ar
ról szeretnék néhány szót szólni, amit én 
a szubjektív erő gyengeségének neveznék, 
konkrétan pedig a nők közéleti szereplésé
re gondolok. Ugyanis sokszor feltesszük a 
kérdést, miért megy ez nálunk olyan ne
hezen. Alkalmunk van látni és hallani, hogy 
sokkal fejletlenebb országokban es más 
társadalmi viszonyok között sokkal jobb 
eredményeket érnek el.

Elgondolkoztató az a tény, amit egy fel
szólaló a Jugoszláv Szakszervezéti Szövet
ség Központi Vezetőségének és a Szocialis
ta Szövetség, szövetségi választmánya nő
bizottságának együttes ülésén elmondott: 
minden választás alkalmával mind keve
sebb nő kerül a szkupstinába — a községi
től a szövetségi szkupstináig. Például az 
1963. évi választások alkalmával a szövet
ségi szkupstina képviselői között 20,4 szá
zalék volt a nő, az 1965. évi választásokon 
ez az arányszám már 16,8 százalékra csök
kent. S ha közelebbről szemügyre vesszük 
az idei előzetes jelöltek listáját, akkor ön
kéntelenül is felvetődik a kérdés: hát hol 
van Itt az egyenjogúság? A munkában, a 
termelésben megálljók a helyüket a aők,

. E z
viszont nem jelenti azt is, hogy nem lesz 
probléma á dolgozó család és gyermekei
nek a védelmében, valamint a gyermekne
velés terén. Mi több, ez az örökké időszerű 
probléma feladatként jelentkezik a jövő
ben is, de mint társadalmi probléma és tár 
sadalmi feladat.

Ma is jobban előtérbe kellene helyezni 
»  gyermeknevelés problémáit. Nagy szűk. 
ség van ezen a téren a társadalom segít
ségére, mert a dolgozó nőnek erre jut a lég 
kevesebb ideje az úgynevezett második mű 
szakban. Viszont minden szülőnek legjob
ban fáj, ha gyermeke lemarad, családi, 
majd társadalmi problémává válik.

Mély meggyőződésem, hogy ilyen objek
tív lehetőségek mellett és a meglevő szub
jektív erőkkel is többet lehetne tenni ezen 
a téren, mint amennyit eddig tettünk.

Ne haragudjon — mondtam neki 
igazán ne haragudjon. Tudja, én 

annyi sok embert ismerek és nem isme
rek.

Felnevettem álmomban:
— Egyszer régen Temeririböl utaz

tam Szabadkára. Ütközben leszálltunk 
a vonatról itt is, ott is. Előadás, vacso
ra, jóbarátok. Szervusz, egykomám, v e 
led is szervusz. Tudja, nekem pertu ba
rátom is van kisezer, örök barátom, 
mert azt fogadtuk, örök barátságot. Né
ha furcsa, amikor egy-egy örök bará
tommal találkozom és csak dadogok, 
hogy hogyne, kérlek, nagyon jól emlék
szem, hogy van a kedves családod . . .  
mert kedves családja mindenkinek van. 
Többnyire mindenkinek. A te kedves 
családod hogy van?

— Velem nem ivott pertut — mond
ta a fiatalember, aki már nem volt 
olyan fiatal. — Mi egy kettős családi 
ágyban aludtunk Rijekán, a szállodá
ban. Emlékszik? Engem nemigen akart 
a portás beengedni, hogy nincs szoba, 
azt mondta. Maga akkor közbelépett, 
hogy kétágyas szobája van, az egyik 
ágy üres. Nem tetszett a portásnak, de 
azért beírta a nevemet a nagy könyv
be. Vállat vont, úgy írta be. A szobából 
nyílt a fürdőszoba, emlékszik? Beépített 
fürdőkád volt, süllyesztett. Én mindjárt
megfürödtem.

Derengeni kezdett valami bennem:
— Aztán vacsorázni mentünk?
— Igen, vacsorázni. Sült halat et

tünk és vörös bort Ittunk hozzá. Maga 
akkor kikérdezett engem, hogy ki va
gyok, mi a szakmám, olvasok-e, tanu-

íisji;

!
i

!

I

Sok nálunk a* írástudatlan, de azokat legalább számon tartják és cikkeznek 
rólak. Azokkal azonban .akik beszélni nem tanultak még meg, a kutya sem törődik, 
sőt képviselőknek is jelölik őket olykor.

Aminthogy az űrlapok és okmányok is csak arra kíváncsiak, ir-e, olvas-e az 
illető, más szóval milyen bizonyítványa van — az ajánlások, értékelések is erre kor
látozódnak leginkább arra azonban sehol egy utalás, hogy vajon meg tudjuk-e 
értetni magunkat a különben nagyra becsült környezettel, mintha bizony ez teljes
séggel mellékes körülmény volna.

Pedig, ha hinni lehet a történészeknek, előbb vala a beszéd, és csak azután 
az írás a nagy korszakalkotasok sorrendjében, kialakítva a következetes gondolko- 
dóst és hihetetlen mértékben kitágítva az emberi együttműködés körét. £s még tud
valévőén ma is gyakrabban érintkezünk egymással hangszálaink segítségével, mint- 
sem a betűk útján. De még ha nem is ranglistázzuk fel fontosság szerint a kétfajta 
kifejezésmódot, akkor is időszerű a kérdés, hogy miért hanyagoljuk el olyannyira az 
egyiket? Feltételezve, persze, hogy az említett iskolai végzettség a közszereplés szint
jének megfelelő Írástudás bizonyítéka is egyben.

Valószínű, hogy a jelenség korszellem is kissé. Mint ismeretes, a régi görögök 
..  . ■ —  kiváló hadvezér rangján tisztelték. Rétoraik eszméltek rá a szavak

eltúlozva a felfedezést, azt tartották, bogy minden a szó. És a latin 
megalapításának a dicsössége is többek között egy Ciceró nevéhez 

ekcsszólása hosszú évszázadokra szabott törvényt. Szelleme és 
még a magyar újságírásra és politikára is hatással volt Wer- 

nagy szerep jutott a szónoklattannak a középkorban és a rene

válik némileg, 
szép szavakat talál, 
akik álokoskodással
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lo k -e . . ,  Tizennyolc éves voltam, még 
fel sem szabadult lakatosinas. öreg  
inas, de maga azt mondta, hogy az csú
nya szó, én ipari tanuló vagyok. Emlék
szik?

A fiatalember, aki már nem volt 
olyan fiatal, elgondolkozott.

— Akkor láttam először a tengert. 
Se/npám nem látta, se nagyapám. A csa
lárdban én először. Másnap Opatijába 
utaztunk, én a munkásnyaralóba, az is 
volt akkor. Mesélték, hogy ott szokott 
megszállni Ferenc József császár, ha 
Abbáziába utazott. Gyönyörű piros vi
rágok nyíltak a kertben, és alig ötven 
méternyire a tenger: Az hol kék volt, 
hol zöld, hol fekete, de akkor fehér ta
rajuk volt a haboknak. Ha vihar volt. 
Mi ott is találkoztunk, emlékszik? Ma
ga feljött a Ferenc József nyaralóba és 
felkeresett. Együtt mentünk fürödni, az 
úri strandra, maga mondta így. Mert 
két strandja volt a békebeli Opatijának 
azelőtt, a drágább, az úri és a polgári. 
De. akkor az mindegy volt, nem voltak 
urak és polgárok. A cukrászdában csak 
pogácsa volt, az sem mindig, de soha 
még olyan jóízű pogácsát nem ettem. 
Emlékszik?

Csak néztem  a fiatalembert, aki mar 
nem volt olyan fiatal, ö  folytatta:

— Olvastam az írását, amit rólam 
írt. Munkás a tengeren, ez volt a címe. 
Aztán elbúcsúztunk, én hazautaztam 
Zrenjaninba. Felszabadultam, katoná
nak mentem, leszereltem, tanultam. Ma
ga azt mondta, hogy ipari tanuló va
gyok, hát tanultam. Megnősültem és ta
nultam. Persze dolgoztam is. ötször vol
tam rohammunkás, illetve élmunkás, 
akkor így mondtuk. Magas szakképzett
ségű géplakatos vagyok, két fiam van 
és egy kislányom. Annak, hogy együtt 
aludtunk abban a szép tengerparti szál
lodában, huszonegy éve m ár. . .

Hallgattunk. Hallgattunk. Hallgat
tunk.

— A fiam, a nagyobbik, tizennyolc 
éves. Ipari tanuló.

Egyszer csak felemelte a fejét a fia
talember, aki már nem volt olyan fia
tal.

— Mondja, meg van még az a szállo
da, Opatijában? A császár szállodája? 
Es az a nagy, az a széP- °tt  *s magával 
voltam, Kvamero, azt hiszem. Maga azt 
mondta, hogy az olaszok Anyakirálynő- 
szállodának h ív tá k ... várjon c sa k ... 
igen . . .  Regina madre .■ .

Hallgattunk.
— Sokszor meséltem a fiamnak, a 

fiaimnak, a lányomnak, őfc nem futták 
a tengert. Apám sem látta, nagyapám 
sem, csak én.

Es felébredtem.

GÁL László

Nagy Ferenc szabadkai képviselői elölt, ahogy a 7 NAP riporterei látják

oldalról)Folytatás az

K
i akarom cserélni a Harmadik szo
ba bútorzatát, meséli a műterem
ben. — „Az ördög tudja, hogy 
van ez, hogy eddig nem került rá 
sor. Oda kerül egy Hangya-vá
szon. Sötét tónus, borongás han

gulat, s a kompozíció közepén egy fehérin 
ges kisgyerek. Hangya Bandi fehér foltja, 
— mondja mosolyogva. S a kép megélénkül 
a szavak nyomán. Az imént még a városról 
beszélgettünk. Emberekről. Gazdasági prob 
lémákról. Lehetőségekről. . .  A műtermé
ben a képek minden témát háttérbe szorí
tanak. Ügy beszél a vásznakról, mint a 
búzáról, a homokról, a paprikáról, az isme 
rős bácskai tájakról, amelyekben nem a 
lapos, egycsíkú mozdulatlanságot látja, 
hanem a bontakozó új tartalmat. A mada- 
rasi szállások között — vagy tizennégy év 
vel ezelőtt, a társadalmi tervet ismertette 
a választópolgárok gyűlésén , útközben
sokáig nézegetett egy elhanyagolt, szélváj
ta, -macs katüskös, ballangós útszakaszt. 
„Vart benne valami,” magyarázta, „mert az 
út mindig vezet valahová ..  .”
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■mit és bárkin élt az enemkezojét hajlandók bebizonyitan ; Kes° tSr6dn.
ipszövegekre futó időnkben meg éppenséggel nem é.rtu” kb/ lyes tartalmat, öncélt 
5yan van megszerkesztve es előadva a mondóka. Sot’ ^ V  mögött, avultnak bé- 
dagályosságot sejtettünk mindjárt a jó  sváda, az ekesszolas
gezve az egészet. körmondatokkal a

Nem, csakugyan elképzelhetetlen, hogy m a n a p s á g  pomPM AUghanem kh;e
zisok csillogó eleganciajavai kápráztathatjuk cl a hallgatos g ^   ̂ felszólaló, aki, 
nének érte. De nehogy azt higgye bárki is, hogy jo , j szabatosan. Esetleg 
el szemben, nyúlfarknyi velemenyet sem tudja elmondani normális dolog
sveclonális köszöntőjét is céduláról olvassa reszketve, 'a g y  tisztvíselőt kéri a 
miszerint a rádióriporternek jól meg kell valasztama, mely 

krofon elé, ha nem »kar szegyenben maradni vele együtt.  ̂ ^ ^  ^
És ez még a kisebb baj; legfeljebb nem szerepel hogyan fogja majd

i és a képernyőn. A nagyobb kérdés: zagyva nyelven dadogvi% szen -  amint azt 
ráltalán megállni a helyét ebben a kifejlődő demokráciába ^ képessé arra,
r Gorgias hirdette Platón dialógusában: „A  retorika tesz b®®“ £“ tag0kat, népgyü- 
?y meggyőzzük a törvényszékén a bírákat, a tanácsban a ta résztvevőket.”
en T  polgárokat, egyszóval: minden társas jellegű össze Mire felbiz-
múltkoriban láttuk a televízióban- szerbül nem boldogult a Ke aztán még
ták, hogy mondja csak el a nezetet anyanyelvén, magyarul.
nyit sem értettünk. ta,elmúlt. Amikor is

A történelmi áttekintésből az imént kimaradt a h°ni t)e„ül, darabosan 
nbogv idegesített volna, de valósággal elerzékenycdtunk, ha ug.u kcioná,rius. Ezzel 
ezte ki magát a micisapkás, nyitott inggallcrú polgar. vagy ár leginkább
szemléltetve, hogy szóhoz jutott végre a nép. Manapsag azonban m 
lapot és nyakkendőt hordunk, főképp konferenciára menet. v£bEL Lajos

pácolt hagyományos nyugalom ült a buc
kák alatt. A mozgás erőit itt kellett felsza
badítani, itt kellett megtalálni a dolgok 
előrelendítésének rugóit, amelyek rozsdá
sak voltak néha, és vállalni kellett a rozs
da letisztításának hálátlan feladatát is. A 
társadalom motorja különös üzemanyag
gal működik: ideg, ész, tapasztalat, bátor
ság, találékonyság és megannyi más egyéni 
és társadalmi tulajdonság emésztődik e 
motor égésterében. S az eredmény? Vala
mi új, valami változás: talán csak néhány 
kilóval magasabb átlagos terméshozam, 
egy új gép valamelyik üzemben, vagy csak 
egy új gondolat, egy új tapasztalat a hala
dás szolgálatában. . .
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S ÍKSÁG. Tornyok. Siló. Zölden virí 
tó búzaszőnyeg. Szántás. Az út vég 
telen_ szürkéje. Bogárhátú kis ko
csi kúszik északnak a szántók és a 
falvak sorfala között. A kéz, mely 
külön életet él, ha szabadjára van 

engedve, dobol a szék karfáján, vonalakat 
raizol a heverő papírlapra, s csak ritkán si 
et egy-egy keményebb szót, helyén való érv

sorozatot aláfesteni, a kéz a volánon 
nyugszik. Az arcra valami szavakkal kife- 
jezhetetlen gunyoros magabiztosságot kala
pált remekbe az idő, az évek, a lejátszott 
szerepek összessége: a életrajz nem tartal
mazza a terveket, a célokat. . .
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SZERKESZTŐSÉGBEN vagyunk. 
Hajdan főnök volt nálunk. Az új- 

j f i iW  ságírók, akiket ő toborozott,most is 
M ■  itt vannak. Egy mondása szálói- 

gévé vált: „Édesapám, én nem tu 
dók tojást tojni, de azt meg tu

dom állapítani, hogy melyik a záp és me
lyik az ehető tojás” . A rossz kéziratokra 
most is azt mondjuk — záp. Akkoriban a 
lapcsinálás hajnalig tartott. Amikor meg
kérdeztük tőle, hogy melyik munkát végez
te legnagyobb kedvvel, ezeket a hosszú 
ólomszagú éjszakákat említette. De mi más 
ra is emlékezünk. Egy fülledt júliusi alko- 
nyaton felszaladt a szerkesztőségbe, mond 
ván: „Azonnal adjátok le a Magyar Szónak, 
hogy Szabadkán megdőlt a búzatermés re
kordja!” A járási szövetkezeti szövetség el
nöke volt akkor, és a Rasadnik földjén, a 
kaszárnyával szemben, több mint hetven 
métermázsa búzát csépeltek egy hektárról. 
A nagy mezőgazdasági beruházások évei
ben volt ez. A birtokon és a szövetkezetek
ben megkezdődött a tusakodás az ósdi fel
fogások és a korszerű termelési követelmé
nyek között.
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Ü DVARIASÁGBÖL mondotta, hogy 
az ólomszagú éjszakákra emlék
szik legszívesebben. Amikor a 
szövetkezeti szövetségben volt, azt 
mondta: „A  búza. Most ez a lé- 
nyeg ” Az volt. Egyszer Tavankut

lé ú j g y ü m ö l c s ö s ö k e t  telepíteni. Megmértük
t & S £ t £ >  * .«ót t? 7  a lényeg , mondta, „az egesz Kor 
nték megváltozik. Micsoda kincsesbánya!” 
Ahol megmértük a barázdát

van Horgoson uj edes-nemes paprika 
faitát honosítottak. Az élelmiszeripari ínte
ret vezetője volt. A  kísérleti telepen min
den virágot külön kezeltek. Rendkívül apró 
Iákos s nagyon gondos munka volt. Órákon 
át nézte a műveletet. „Ez a lényeg. A papn 
katermelés minősége változik meg. És a 
gyárból piacképesebb aru kerul ki . Mm 
den apró munkamozdulatbol képzeletben a 
lehetőségek gazdag áradasat bontogatta es 
ezt csinálja most is. „Szamomra” mondja,, 
„a munka, amit csináltam, mindig sorsdön
tő volt!’’
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jm Z EMBEREK? Sok embert ismer. 
Főleg itt, Szabadkán. Akárhol volt, 

H  ■  bármelyen beosztásban dolgozott, 
/ p 8®  mindig rendkívül gyorsan összeto- 

m  borozta a legalkalmasabb közössé
get. Szinte csodálatos, hogy sokol

dalú elfoglaltsága mellett mindig jutott ide 
je foglalkozni a munkatársak egyéni gondja 
ival, sőt azt is tudja, hogy három héttel eze 
lőtt Zlatoje bácsi hogyan kontrázta meg a 
Marci bácsi szanadúját. Mint a Koprodukt 
igazgatója bejárta Nyugat-Európát. Az üzle 
ti ügyek gyors és pontos lebonyolítása ha
tott rá legjobban. Azóta a gazdasági kap
csolatok területén mutatkozó tehetetlenség 
szenvedélyes bírálója: a primitivizmust nem 
tudja elviselni. A társadalmi és a gazdasági 
fejlődést gátló hibákról beszélve hangja egy 
árnyalattal felemelkedik, s *ekinte 
rag szikráit lövelli. Mert nem engedhetjük 
meg magunknak a primitivizmus, a me 
önteltség, a meggondolatlanság es felelőtlen 
ség luxusát, főleg most. a társadalmi re
form sorsdöntő évében. „De olyan gazdagok 
se vagyunk” mondota, „hogy a dolgokhoz 
értő, dolgozni tudó embereket mellőzzünk.
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V ENDÉGLŐBEN ülünk. A Jelölt az
imént még az életrajzi adatait dik 
tálta. Az adatok között nem szere
pel az mondat, hogy: „Számomra 
a munka, amit eddig csináltam, 
mindig sorsdöntő volt” . És még 

sok minden nem szerepel az életrajzi ada
tok között, de mi ideírhatjuk, hogy találkoz 
hatunk vele labdarúgó-mérkőzésen, képki
állítson, hogy bélyeget gyűjt és -  ha csak 
szerét teheti — kijár a határba, az utszélen 
haevia a gépkocsit, begyalogol a dülőúton, 
a progonyon, friss levegőt szívni, és leírhat 
tok hősv szeret sakkozni, prefizm, bndzsez 

és hogy a vendéglőben inkább büftököt 
rendelt mint bécsit, mert a prézlit nem ér
demes megfizetni, mindezt leírhatjuk, mert 
i^Tvan, d l  felesleges. Az ember, akire Ken 
a tavaszon a szabadkaiak szavaznak, a fel- 
szabadulás óta eltelt %
gazdasági csatajaban edződött es nőtt és 
mégis közvetlen és nagyszerűen egyszerű 
ember maradt. Szabadkai. Egyszeriben ért 
hetövé válik, miért lassította le idejoyet a 
kiskocsit, csupán azért, hogy néhány jo szót 
váltson régi ismerősével, érthető* miért tua 
érdek nélkül apró-cseprő kis emberi ugyes- 
bajos dolgokban nagyvonalúan, személyte
lenül segíteni. És mégis, mindennek ellene
re, miért tud határozott válaszvonalat húz 
ni a lényeges és a lényegtelen között, min
dig a „sorsdöntő” érdekében.
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— LKONYAT. A z út végtelen szürké 
' A  je. A kocsi dél felé kúszik a szántók 
M m  és a falvak sötét sorfala között. 

Egy ember ma néhány egyszerű 
életrajzi adatot diktált le. Válasz 
tás előtti formaság. Brigád. Kato

naság. Munkahelyek . . .  Valójában az em
ber életrajzát ki lehet olvasni embertársai 
szeméből. Abból a tíz, vagy száz, vagy tíz
ezer szempárból, melyből neve hallatára a 
megbecsülés melege, a gyűlölet parazsa, a 
szeretet tüze sugárzik.

PETKOVICS Kálmán 
SÁFRÁNY Imre



S enki sem állíthatja, hogy a gyermekpót
lékról szóló új törvény, vagy az egész
ségvédelem terén hozott rendelkezések 

váratlanul értek bennünket. Valljuk be azon
ban, hogy mégsem ilyeneknek vártuk őket. 
Nem gondoltunk arra, hogy olyan következ
ményeket vonnak maguk után, mint amilye
neket vonnak.

Mégis: egész más a helyzet az egészségvé
delem és más a gyermekpótlék terén. Az 
egészségvédelmi rendelkezések olyanok, hogy 
bizonyos mértékig a biztosítottaktól, bizonyos 
mértékben az egészségügyi munkásoktól és 
intézményeiktől függ az előírások egy részé
nek végrehajtása. Így történt, hogy az első 
napokban széltében—hosszában arról beszél
tek, hogy a betegnek ennyi meg ennyi hozzá
járulást kell fizetnie, ha orvoshoz fordul 
gyógykezelésért, ám az érdekeltek megtalál
ták számításukat anélkül is, hogy alkalmaz
ták volna ezt a lehetőséget. Nem utolsósorban 
az orvosok voltak azok, akik, a többi egész
ségügyi dolgozóval egyetemben, igyekeztek 
megtalálni a megoldást, hogy a beteg ne fi
zessen, ha orvosra van szüksége.

A gyermekpótlékról szóló törvény megvál
tozott rendelkezései ridegebbek ennél. Szára
sak és határozottak. Havi ötvenezer dinár sze
mélyenkénti jövedelem  esetén nem jár gyer
mekpótlék. Havi negyvenezernél már valami. 
Harmincötezernél valamivel több és csak ezen 
alul jár a havi 5200 régi dinár családonként, 
gyermekenként.

Es ezen mi nem tudunk segíteni. Sem szor
galmunkkal, sem munkánkkal. Ellenkező lég. 
Azzal tudunk legkevésbé segíteni.

Nos, az esetele jó részében a gyermekpót
lék megvonásának nincs nagyobb jelentősé
ge. De az éi>i tízezres válópereket figyelembe 
véve, nem kevés azoknak a családoknak a 
száma, ahol ez a pénz, a napi 170 régi dinár, 
nagyon is számít.

Ez azonban az éremnek csak az egyik ol
dala. Az érem másik oldalát az egyszerű em
ber ennél szembetűnőbbnek véli.

A gyermekpótlékról szóló törvény hozta 
változások azért szükségesek, mert az így 
megtakarított kilencmilliárd régi dinár fede
zi a nyugdíjasok egy rétegének hiányzó nyug
díját.

Nyilvánvaló, hogy nem költhetünk több 
pénzt, mint amennyink van, és ha fedeznünk 
kell ezeket a nyugdíjtételeket, kötelességünk 
azokat valóban fedezni. Ha másból nem lehe
tett fedezni, csak a gyermekpótlékból, azt is 
elfogadja az egyszerű ember. Csak az a véle
ménye, hogy nem így, nem  ebben a mérték
ben és nem ebben a formában, m ert ez vala
hogy nem egyezik igazságérzetével.

Miért viselik ezt az egyébként vitathatat
lanul szükséges terhet csak azok, akiknek 
gyermekük van? Igaz: a gyermek nagy öröm, 
nagy boldogság, de kiadás is, költség, jóval 
több, természetesen, mint a közösség eddigi 
segítsége. Es a gyermekes családok és a gyer
mekes anyák viselik ezt a kiadást, míg azok 
a házaspárok, ahol nincs gyermek, azok a 
férfiak és nők, akiknek nincs gyermekük, eb
ből a teherből nem  viselnek semmit.

Valami még sincsen rendben ezen a téren.
A legkisebb jövedelmű családokat jó lenne 

felmenteni ez alól a büntetés alól. Es helyet
tük, csak helyettük, miért ne fizetnének gyer
mekpótlékot azok, akiknek nincs gyermekük?

ÉTSÉGTELEN, hogy az igazgatók, főnökök 
és egyéb vezetők a jó  emberek kategóriájá
ból kerülnek ki. A jó ember fogalmának azon 
bán többféle tartalma van. Az egyik ember 
azért jó, mert rokona egy még jobb ember
nek, a másik illedelmesen viselkedik, és ke

zet csókol a hölgyeknek, a harmadik választékosán 
öltözik, a negyedik okos, az ötödik huncut, egyszóval: 
ha következetesen végigmennénk a jóság kritériuma 
in, akkor aligha akadna ember e földön aki ne lenne 
jó. Az alkotmány nem beszél sem jó, sem rossz em
berekről. A kilencvenharmadik szakasz első része ezt 
mondja az igazgatóról: „A  munkaszervezet igazgató
ja irányítja a munkaszervezet ügyvitelét, végrehajtja 
a munkástanács és más igazgató szervek határozatait, 
és képviseli a szerveze
tet. Munkájában az igaz 
gató önálló és személyé 
sen felelős a munkakö
zösségnek és a munka- 
szervezet igazgató szer
veinek, a munkaszerve
zet munkájának törvé
nyességéért és a tör
vényben megállapított 
kötelezettségeinek tel- . 
jesítéséért pedig a tár
sadalmi közösségnek is 
felelős.” Az igazgató két 
felé felel. Nem könnyű 
igazgatónak lenni.

Az élet sem köny- 
nyű, mégis vannak, a- 
kik könnyen veszik. Az 
új gazdasági helyzet a- 
zonban nagyon szigorú 
mérlegre tette az igaz
gatók képességeit. A ré
gi összeköttetések las
san elévülnek. Változik 
a társadalmi közösség 
iránti felelősség olykor 
mesterségesen misztifi
kált értelmezése, ami 
alkalmas eszköz volt a 
bürokratikus belső vi
szonyok tartósítására.
Ugyanis az igazgatók 
jó  része cselekedeteit 
megokolva előszeretet
tel hivatkozott bizonyos 
közigazgatási és politi
kai tekintélyekre. A  re
form egészen új kapcso 
latok felvételét sürgeti.
Például a termelési kap 
csolatot más üzemek
kel, sokkal közvetle
nebb kapcsolatot a piac 
igényeivel és követel
ményeivel, kapcsolatot 
a műszaki és technoló
giai haladás tényezőivel 
és mindazzal, ami hat a 
munkaszervezet bol
dogulására. Az ilyen kapcsolatok hiányát nem lehet 
a tekintélyekre való hivatkozással pótolni. És ez a 
változás fokozza a munkaközösség iránti felelőséget.

Az elméleti általánosítás azonban korántsem fe
jezi ki a gyakorlat átalakulásának bonyolult folya
matát. A régi felfogások és szokások gyökerei mé
lyek, a régi adminisztratív^ viszonyok talajából táp
lálkoznak. Még egy közönséges üzleti levelet is más
képpen fogalmaztak régen, mint most. A minap al
kalmam volt megismerkedni egy üzleti levél tartal
mával, amelyben egy nehéz helyzetben levő szabad
kai gyár igazgatója dagályos referátumnyelven pa
naszkodik, büszkélkedik és megfedd egy másik gyár 
igazgatóját, mivel az nem méltányolta a termelési 
együttműködésre vonatkozó javaslatot. Egy másik 
szabadkai igazgató külföldre utazott a vállalat pénzén 
bizonyos portéka eladása ügyében, de mivel a mened 
zser nem volt hajlandó megérkezése időpontjában 
fogadni, hát megsértődött. Visszatért, anélkül, hogy 
valamit elintézett volna, mondván, hogy a munkás- 
tanács nem rendelkezett a hivatalos út tartama meg
hosszabbításának kérdésében.

A  munkaszervezet belső önigazgatási viszonyai
nak rendezése, a jövedelemrendszer feltételei között 
sürgeti a döntési jog decentralizálását, ami nem azo
nos az igazgatói gondok és kötelességek decentrali
zálásával. Főleg, ha a döntési jog átvitele kinyilatkoz
tatásokban és nem a valószerű viszonyok átalakulá
sában jut kifejezésre. Ha a vállalat nehéz anyagi 
helyzetbe kerül, az önigazgatási jelszavak máza ha
mar lepereg a bürokratikus szerkezetről. Kiéleződnek

a vezetés és az önigazgatás közötti ellentmondások. 
Az ellentmondások feloldásának formája néha szo
katlan. A Kommunista Szövetség szabadkai községi 
ellenőrző bizottságának legutóbbi értekezletén meg
állapították: az utóbbi másfél év alatt hat esetben 
történt meg, hogy a munkások egy csoportja tiltako
zásképpen beszüntette a munkát.

Mi ellen tiltakoztak az emberek? Az esetek hát
terében szinte kivétel nélkül bürokratikus megnyilat 
kozások rejlettek, önkényes normaszigorítás, a sze
mélyi jövedelem szabálytalan elszámolása, tisztvise
lői munkahelyek túlértékelése, a megvalósított jöve
delem átömlesztése és hasonló indítékok szerepelnek 
az okok listáján. Érdekes, hogy vezető tisztviselők 
ilyenkor mindig az objektív helyzetre hivatkoznak. 
A munkaszervezeten kívüli tényezőket emlegetnek, 
mert ez a legalkalmasabb módszer saját munkájuk 
kritikai átértékelésének elodázására. Ugyanis ez a 
kritikai átértékelés bebizonyítaná, hogy a nehéz ob
jektív helyzet nem törvényszerűen alakult ki, hanem 
sok régebbi szubjektív fogyatékosság terméke. Az 
alkalmatlan igazgató sok pénzbe kerül. És még drá
gább lesz az ilyen igazgató a gazdasági reform meg
valósításának feltételei között.

Most a választások előtt egy új jelenség jutott 
kifejezésre. A gazdasági szervezetek igazgatóinak jó 
része mindenáron szeretne bekerülni a szövetségi, 
vagy a köztársasági szkupstina gazdasági tanácsába. 
Mivel az adminisztratív világra jellemző összekötte
tések elévültek, érthető, hogy megindult a hajsza az 
új összeköttetésekért. Az biztos, hogy a képviselőház 
folyósóin sok mindenről tájékozódhat az ember. A 
hasznos, értesülések, no meg az új ismeretség nem 
ártanak a munkaszervezetnek. Az ám, csakhogy min
den vállalat még sem küldhet képviselőt e felsőbb 
önigazgatási szervekbe. De nem is lenne jó, ha túlsá
gosan eligazgatósodnának a gazdasági tanácsok, hi
szen ott nem parciális, hanem általánosabb érdekek
ért kell harcolni. Az igazgató pedig, már a munkahely 
természeténél fogva is elsősorban részleges érdek 
képviselője.

A gazdasági tanácsokban elsősorban az önigaz
gatási viszonyok fejlesztésének és tökéletesítésének 
tényezőjét látjuk s nem a konkrét üzleti kapcsolatok 
ápolásának lehetőségét. A konkrét üzleti kapcsolato
kat a gazdasági életben kell ápolni, a közgazdaság 
„játékszabályainak” tökéletesebb elsajátításával, a 
termelés és a termelési együttműködés bővítésével, 
a piac rendszeres tanulmányozásával és nem az igaz
gatói állás politikai támasztékának erősítésével. Az 
önigazgatási viszonyok fejlődését akadályozó bürok
ratikus jelenségek a vállalatokban túlságosan szoros 
kapcsolatban vannak a vezető tisztviselői munka
helyekkel, amiből arra a következtetésre juthatunk, 
hogy az igazgatói állás politikai támasztékait először 
lent, a munkaszervezetben kell erősíteni.

Mert a jó  igazgató elsősorban a munkaszervezet
ben és a munkaszervezetnek jó. Itt a jövedelem feje
zi ki a jóság hatásfokát. A nagyobb jövedelem pedig 
a társadalmi-politikai közösségnek is elsődleges érde
ke. Ebben a konkrét esetben tehát a jövedelem a jó
ság egyik legfontosabb mércéje . . .

PETKOVICS Kálmán
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TISZTESSÉGTELEX VERSENY  
V A G Y  TUDATOS PO LITIK A?

A  környék szövetkezetei -  ha nem fe Hyen éle» 
megfogalmazásban — azt mondjak, hogy sal”  
rokonuk tisztességtelen eszközöket hasznai a - 
melókért és a piacért vívott versenyben. Azt is 
mondják, hogy politikája vagy „öngyilkos , vagy 
a kombinát áll mögötte, amely, talan, meg veszte

ségeit is fedezi. Különben hogyan adhatna néhány 
száz dinárral olcsóbban (kilónként) az anyaállatot, hogyan 
szánthat 2000 dinárral és kombájnozhat negy-hat szazaié 
kai kevesebbért, és hogyan lehet általában minden P 
rációs feltétele kedvezőbb az övékénél?

Kíváncsivá teszi az ilyesmi az em bert...
re eső terület már Bajm ok- 
hoz tartozik, a Szabadka- 
zambori vasútvonal tulso fe 
le Pacséré, Militics es Sta- 
niSic is ott van a közelben, 
s ami közéjük és az ország
határ közé ék előd ik  az mind 
a birtoké. 160 családdal u - 
gyan ki törődött volna. . . r 

Most viszont... nos hat... 
már az első benyomás rácá
fol a birtoka ellenere is 
„szegény” faluról alkotott s
régi képéről bennünk ma
radt képzetekre. Az egyet
len hosszú utcát dús fasor 
szegélyezi, s mogulé nagy 
ablakszemeikkel mosolygó
sán kacsintanak elő a ®  
tára meszelt házak. Többsé
gükön a festés ellenere_^is 
kirajzolódnak: a hozzá 
tett részek. A  kerítések u j^ ,  
a kapuk jó  részét vasból k 
vácsolták, s a gazdasági epu 
letek sem lehetnek harOTn 
négy évesnél idősebbek. 
Nincs porta két-hárcm bi 
lalásra fogott üsző, vagy M- 
ka, 10— 20 malac es néhány 
tucat baromfi nélkül. Bar 
még túl nedves a fold ah
hoz, hogy rá lehessen men
ni a szövetkezet haza taja 
igén élénk. A z emberek egy 
más kezébe adják a kilin
cset, érdeklődnek gép, mű
trágya és vetőmag iránt 

Sreten Buric mérnök, a 
szövetkezet igazgatója ker- 
telés nélkül leteszi a garast:

 Igenis, harcolunk a tér
melókért Igenis arra politi
zálunk, hogy jó termelői 
együttműködést teremtsünk 
a környék földműveseivel. 
Igenis magunkhoz akarjuk 
édesgetni mindenekelőtt a 
hozzánk legközelebb álló ta 
nyák lakóit, de attól se ria
dunk vissza, hogy „betör
jünk” Bajmokra, Militicsre, 
Stanisióha és a többiekbe. 
Bárki beláthatja: 160 ház
tartás, ha birtokuk átlaga 12 
hold körül mozog is, kevés 
ahhoz, hogy „eltartson”  egy 
szövetkezetét!

A faluban szerzett benyo 
mások után ez a replika 
nem ért váratlanul.

A következőket tudtam 
meg az igazgatótól, s a szo
bájába egy-egy kérdésre,

SANTIÓI JEGYZETEK

Aleksa Santic telepes fa
lu. Lakói az első világhábo
rú után- kerülteg , Észak- 
Bácskába. Házsorukat a sza 
badka-zombori útra építet
ték merőlegesen Bajmok és 
Miletics között Akik itt há 
zat és 8—12 hold földet kap 
ták a régi rendszertől, még 
azon a likai hegyvidéken 
sem igen foglalkoztak föld
műveléssel, ahonnan ide 
származtak. Katonanépnek 
tartották magukat, s bizony 
le is nézték egy kicsit a 
„földtúró” munkát. Ám ezt 
sem 1920-ban, sem később 
senki sem volt hajlandó fi
gyelembe venni, s az embe
rek, hacsak nem akartak 
éhen halni a zsíros bácskai 
televényen, kénytelenek vol 
tak kezükbe venni az eke 
szarvárt — puska helyett 
Mire nagy nehezen beleta
nultak volna ebbe a mester 
ségbé, jött a háború. A  meg 
szálló internálta őket gye
rekestül, öregestül egyetem 
ben. A  visszatérőknek 1945- 
ben ott kellett kezdeni min 
dent, ahol apáik 1920-ban.

Mi tagadás: a falu öt-hat 
esztendő előtti képe egyál
talán nem tükrözte azt a gaz 
dagságot, amit a 12 hold kö 
rüli birtok adhat. Álltak a 
házak pőrén, az udvarokból 
csak elvéteve hallatszott ba 
romficsipogás, disznóröfö- 
gés.. Mindenki megtermelte 
azt, amire szüksége volt, s 
ha ez nem volt elég, igye
kezett „elhelyezkedni” a bir 
tokón. Az új agrotechnika, a 
többtermelés, a korszerű 
gazdálkodás messze elkerül
te a falut. Senkit sem izga
tott különösképpen, hogy a 
birtokon négyszer-ötször 
annyi terem, mint a magán 
termelők földjén. Ha mégis 
akadt, aki a dolgok miként
je  iránt érdeklődött, hamar 
felhagyott vele: „a birtok
nak van pénze, vállalhatja 
a nagy beruházásokat, de 
miből vegye a pénzt a föld 
műves!?”

Mert a faluban nem volt 
szövetkezet. Amolyan senki 
földjének tekintette min
denki. Hogyisne: a sor vé
gén álló háztól tíz lépésnyi-

■

meg egy kis hallgatásra he
betérő termelőktől a szövet 
kezettel kapcsolatban.

A  kombinát régebben is 
végzett gépi szolgáltatást a 
termelőknek. Magot is, mű 
trágyát is adott el nekik. 
Ez a munka azonban nem 
folyt szervezett formában. 
1963-ban azután elkészült a 
növénytermelés teljes gépe
sítésének terve, s azonnal 
hozzáfogott megvalósításá
hoz. ̂ Mivel a szinte szalag- 
szerű munkába sok, jó ál
lapotban levő traktor, mun 
kagépet és kombájnt nem 
illeszthetett bele és egyút
tal munkaerő-felesleg is ke 
letkezett, válaszút elé ke
rült. Vagy kikerülnek az 
emberek az utcára, a gépek 
pedig ócskavasba, vagy sző 
vetkezet alakul, amely egy
részt átveszi a gépeket, más 
részt olyan feltételeket te
remt az elbocsátott, jórészt 
környékbeli, földet birtokló 
emberek számára, amelyek 
közepette „rendes havifize
tés” nélkül is megélnek, sőt 
jól megélnek.

A  szövetkezet mellett dön 
tött a kombinát. Külön gaz 
dasági egységként megala
kította, ráruházta a ráru- 
háznivalókat és ezzel le is 
vette róla a  kezét. A  mun
kástanács az erről szóló ha 
tározat meghozatala alkal
mából kísérő szövegként

csak annyit szögezett le,
hogy a szövetkezetről csak 
egyenrangú üzletfélként kí
ván tudni. A  többi az ő dől 
ga. Ne számítson arra, hogy 
ha bajba jut, majd megnyu 
nak a kombinát kasszái. I- 
lyen esetben csak kényszer 
igazgatás következhet, a 
tisztviselői kar szedheti a 
sátorfáját, s a kombinát kü 
lön bizottsága majd kivizs
gálja, életképtelen-e a szer 
vezet valóban, vagy rossz 
munkája szubjektív, embe
ri hibák következménye.

— Emlékezzen csak vissza 
az elvtárs azokra a vitákra, 
amelyek a földművesszövet
kezetek helyéről, szerepéről, 
feladatairól szóltak megala
kulásuk idején és azután is 
évekig ■— magyaráz az igaz 
gató. — Ugye azt mondtuk, 
hogy feladatuk a társas tér 
melés megszervezése, a ho
zamok növelése, s ennek ér 
dekében kapták meg a fel
vásárlás kizárólagos jogát. 
Azt is mondtuk, hogy ne le 
gyen földbirtokuk, mert el 
vonja figyelmüket a társas 
termeléstől. _ Annak idején 
adminisztratív módszerek
kel el is vették a földet azok 
tói, amelyeknek a közelében 
birtok működött. És mi tör 
tént? Amikor keletje lett a 
földnek, mart a fiatalok meg 
indultak a város felé, a sző 
vetkezetek a társas terme

lésben megvalósított eszkö
zökön nem az egyéni terme 
lök hozamát növelték, ha
nem földet vásároltak. Nos 
hát, mi itt álltunk pőrén, 
földtelenül. Mi csak úgy él
hettünk, ha együttműkö
dünk a termelőkkel, ha ki
szolgáljuk őket, ha megta
láljuk a közös érdekeket, ha 
nem élünk számlájukra. A 
jégtörés nálunk nehezebben
ment, mint másutt. A 1®° 
család nem túl nagy alap,
örökül kapott munkaszoká
saik meg pláne nem kecseg 
tettek sok jóval!

Éjjel-nappal számoltak a 
szövetkezet szakemberei. 
Megnézték, mi szolgáltatá
saik legalacsonyabb ára, a- 
melyet az addig minden ak 
ción kívül álló termelő el
fogadhat, de amely mégis 
biztosít annyi felhatlmozást, 
amely az alapeszközök fenn 
tartásához és felújításához 
szükséges. Azt is megnézték, 
hol vállalhatnak esetleg rá 
fizetést, hol elégszenek meg 
azzal, hogy a kifizetodes ha 
tárán mozogjanak csupán 
azért, hogy megszerezzék a 
termelő bizalmát, aki maja 
általuk értékesíti portéká
ját, s így pótolják »  veszte
séget Ezekkel az adatokkal 
megismerkedett a szövetke
zeti kollektíva, ezek bele 
kerültek az elosztásról szoio 
szabályzatba is, hogy a ve"

gén ezekkel álftepiaíí H  «  
termelők elé is. Így történt 
meg, hogy a santiéí szövet
kezet még a hat százalékos 
haszankulcs jogával semtelt 
soha. Így csakugyan olcsói*  
nála a szántás 2000 dinárral, 
mint Bajmokon, vagy Militi 
csen, így kombájnozik 20 he 
lyett 16 százalék részért, így 
szedte le a kukoricát 500 ki 
logramm csövesértrfez 15 000 
dinár érték), míg másutt 
22 000—25 000 dinárt kémek 
készpénzben, így közvetíti 
a jószágot a termelőnek fel 
vásárlási áron, s csak a szál 
lítás költségeit számítja hoz 
zá, míg mások beszámítják 
a depót, az állatorvosig költ
ségeket, meg a hat százalé
kos haszonkulcsot is, így ka 
rül nála az erőtakarmány 
kilója 80—90 dinárba, dS 
végeredményben így érte el 
három év alatt, hogy ház
tartásai átlag 2,5 marhát és 
24 sertést hizlalnak, hogy 
házuk táját korszerű állat
tenyésztésre építették ki, al 
föld megmunkálását egyre 
inkább neki engedik át, így 
lett a falu átlagos hozama! 
búzából 22, kukoricából 90 
(csöves), napraforgóból pe
dig 12 mázsa holdanként! És 
nem utolsósorban: így csi
nált ez a szövetkezet, amely 
csupán társas termeléssel 
foglalkozik, 160 „saját”  ház 
tartása útján egymilliárd 
dinár forgalmat 1966-ban!!!

— Hogy jövedelmezőbben 
dolgozzunk, ahhoz valóban 
ki kell terjeszteni tevékeny
ségünket a környékre is. Fi 
zetési listánkon csupán 32 
név szerepel, s ennyien is e - 
legen vagyunk arra, hogy az 
eddiginél is több segítséget 
adjunk a termelőknek. Hoz 
zászoktunk a munkához. 
Magam is zsákoltam, ha kel 
lett, számvevőségi főnökünk 
is hordott szét műtrágyát, 
traktorosaink is kötöttek 
szerződést, ha így hozta a 
dolgok sora. Számadásaink 
azonban korrektek, s azt az 
ellenőröknek bemutathat
juk. Az meg végképp nem 
igaz, hogy a kombinát lát el 
bennünket gépekkel. Olyat 
halottam bírálóinktól, hogy 
az idén 50 (!) kombájnt ka
punk, s azok vezetését idény 
munkásokra akarjuk bízni. 
Komolytalan dolgok ezek —• 
fejezi be mondókáját az 
igazgató.

Az egyik termelő nevetve 
teszi hozzá:

— A  kutya ugat, a kara
ván h a la d ...

BRENNER János

ANIZSAN A. NAPOKBAN, k^rül sor 

-  -  réstire^Ezeke'n3 a gyűléseken mond-

jtk m5 ^ s r s ^ s g s b s s ^ i
j e S  n a g y ^ s  fetekLégteljes munkáját jeioies nagy .rfigieknél demokratiku-
a vfaezték el. Amikor az el-sabb légkörben vegeztes . Szocia_
múlt hetekben a község 1 jövetelei 
lista Szövetség tag°z? tL ^ eze tí c s ó r t o k  
dolgozók pedig a , szakf  !^ | r c k e t T v e t -  
gyűlésein beszélték meg jelölteket mérték sorba a s z á m b a  lőhető Jelölteket mér
legelték a képviselők, els . 
ségi képviselők eddigi MartonoSi Klsplac
és O r ^ t í z  választókerületében megüre-
S d e t íT o  községi k é p v ise lj helyre j * j e 
löltet javasoltak a polgárok a Szoaalista 
Szövetség összejövetelein. A  javasoltak
k özü l51 m agyares8szerb ,műveSj 22 mun_
tételük szerint p g egyéb foglalkozású, 
kés, 7 t i s z t ^ ő  es 6 lőzeteg jelöltek
Java részük 52 ferfh A an_ A javasoltak>

tízZkivételével 18—45 éves k°™ ak;

A E S ? S E ®  «U S
A  helyesre tehát egy-egy Posztra átlag 
3 előzetes jelölt jut. Bár vanMk olyan vé
lemények, hogy elég volna jninden meg
üresedett helyre 2 jelolt, ez majd végső 
fokon úgyis a napokban sorra kerülő je-

és dicséretes a
k ö té s i tanács előzetes jelöltjeinek nemze
t is e i  és szociális összetétele, mert megfe-
Í S T - S , ?  I z S S

községi tanács előzetes jelöltjeinek általa

1967.  m á r c i u s  3,

nos és korbeli összetételével: kevés a nő 
2  „ f in te l elsősorban is a foldmuvesnő és
t  munkásnő Sz élsősorban is Kanizsa III. 
és^V  kerületére, Kispiacra es Oromra vo-

AGY ÉRDEKLŐDÉS nyilvánult meg 
Q_ oinretes jelölések iránt a munka- 
tervezetekben  is. A  dolgozók támo

gatták azt a javaslatot, hogy a községi
fzkupstinának a Jövőben egyen há ta- 

SZB '  y. n^nlr!)t i elölték, akik re-

hoÍymf 3 f S I ’ képviselői 

S A ? 3 S Í  2 2  á t a n ü g y i  m u ^ á ^ o k  s t ó m ^

1 horvát és cmagorai n ei6zetesen jelölt
éves dolgo

zó, 76 férfi és 22 nő, ami körülbelül meg
felel a foglalkoztatottak összetételének.

A  politikai szábor és a Kanizsai Közsé
gi Szakszervezeti Tanács választási bizott
ságának véleménye szerint az első számú 
választóegységet képező építőipari kombi
nátban, valamint az egy választóegységet 
képező szövetkezeti gazdaságokban TreS- 
njevácon és Adorjánon a kevés képviselői 
posztra túl sok előzetes jelöltet javasoltak. 
Ugyanez vonatkozik a horgosi földműves
szövetkezét és az Iglo Hűtőház választó
egységére is, valamint a Metál, a malom, 
a Petar DrapSin és a Bácska Mezőgazdasá
gi Birtok, valamint a kutatóállomás vá
lasztóegységére.

Az előzetes jelöltek nemzetiségi össze
tétele tíem feíel meg a lakosság és a fog
lalkoztatottak nemzetiségi összetételének 
az egészségház választóegységében, vala
mint a 9. választóegységben (községi 
szkupstina, belügyi titkárság, bíróság, a 
községi társadalmi-politikai szervezetek
vezetőségei stb.).

Mind a Szocialista Szövetség szerveze
teinek az összejövetelein, mind pedig a 
szakszervezeti csoportok gyűlésein a rész
vevők java része magáévá tette azt a ja
vaslatot, hogy a községi szkupstina új el

nökévé Nikola K o j i 6 o t, a Kommunista 
c^övetsée kanizsai községi vezetőségének 
titkárát alelnöknek pedig H a r m a t h 
Ferencet a Szocialista Szövetség kanizsai
községi v e z e t ő s é g é n e k  elnökét jelöljék.

Mi v e l  k a n iz s a ,  a d a  és z e n t a  kö
rösen egy választókerületet képez, a 
három község választási bizottsága 

tette meg az előterjesztést a köztársasági 
szkupstina egyes tanácsaiba számba jöhető 
jelöltjeiről, a kanizsai választási bizottság 
pedig a Tartományi Szkupstina képviselői 
helyeire számba jöhető kanizsai jelöltekről.

Minden megüresedett köztársasági és 
tartományi képviselői helyre két előzetes 
jelöltet javasoltak. A Szocialista Szövetség 
és a szakszervezeti csoportok összejövete
lein sok szó esett a kanizsai kommuna je
löltjeiről. így például a polgárok vélemé
nye az volt, hogy B a t a Andrást, a kani
zsai községi szkupstina távozó elnökét ed
digi eredményes munkájáért a Köztársa
sági Szkupstina Népjóléti-Egészségügyi Ta
nácsába jelöljék képviselőnek.

Ha azonban közelebbről megnézzük a 
Tartományi és a Köztársasági Szkupstiná- 
ba javasolt kanizsai jelöltek listáját, akkor 
azt láthatjuk, hogy nincs köztük termelés
ben dolgozó munkás vagy földműves. 
Amennyire dicséretes tehát a munkások és 
földművesek nagy száma a kanizsai köz
ségi szkupstina tanácsainak jelöltjei kö
zött, úgy marasztalható el az, hogy a tar
tományi és a köztársasági szkupstina je 
löltjei között nincs sem munkás, sem föld
műves. Ha erről a társadalmi-politikai 
szervezetek megfeledkeztek, a választók és 
a dolgozók a soron következő jelölő gyűlé
seken pótolhatják a mulasztottakat.

(sz. j.)



ezekben 
éln ek . . .

adott volna arról, hogy 
az utcákban emberek is

dégek badacsonyi szürke barát és 
balatoni rizling mellett, s a stili
zált magyar öltözékű zenekar (a 
kottatartó pajzsán olvasom a fel
iratot: Wolfgang von Braun zene
kara) érzelmesen húzza a dalt. 
Magyar műdalokat játszanak, a 
hetvenegynéhány éves prímás úgy, 
mintha újra élné ifjúkori álmait. 
És amikor meghallja a pincértől, 
hogy a mulatóba egy magyar ven 
dég érkezett, lelép az emelvény
ről, odaáll az „idegen” asztala elé, 
int a zenekar másik két tagjának 
és rázendít:

„Befútta az utat a hó,
Céltalanul fut a fakó . . . ”

Utána következik a második, a 
harmadik hallgató dal, a játék 
üteme fokozódik, a vendégek ma
guk elé néznek, akik nem értik, 
halkan beszélgetnek; egy idősebb 
férfi dúdol, de nem leli a hangot; 
egy szőke leány egy szőke fiúhoz 
simul, ez átöleli és csókolgatja a 
ruhájából kilátszó nyakát. . .  Az 
öreg prímás tovább, s mindig 
gyorsabb ütemre inti zenekarát. 
Hogy mi játszódik le benne, azt 
csak ő érzi, és a zenekar tagjai, 
meg lehet, hogy az az idegen ven  
dég az asztalnál, a többiek boroz- 
gatnak, éppúgy, mintha egy bár
milyen más dal kerülgetné a fü
lüket, de onnan nem jutna to
vább, se mélyebbre tá n . . .

Minél későbbre járt az idő, an
nál többen lépték át a WEIN ABC 
küszöbét, s bent annál magasabb
ra szökött a hangulat. Be künn, 
minden olyan néma. maradt, mint 
amilyen volt a késő délutáni órák 
bán, a korai alkonyaiban, s a vá
rosra ráereszkedő esti sötétség
ben, amikor nagyon kevés volt az 
olyan ablak, amely akár egy há
lószobái fény villanás sál is hírt

zik, majd így felelt: „Dolgoznak... 
akik'm eg nem, azok otthon ül
nek . .. Minek menjenek az utcá
ra, ha ott nincs dolguk . . . ? ”Z

UG a „légi villamos”  a 
város felett. Pillanatok 
alatt kilométereket nyel 
nek a kerekek, a nagy 
ablakon át csupán egy 
villanás a szinte velünk 

rohanó kép: kevés az idő, hogy a 
szembogáron át az agy minden 
képet rögzítsen. De rögzít annyit, 
hogy az utcákat valami régebbről 
ittmaradt csönd üli: kínos, keser
ves, lehangoló csönd; áthatolha
tatlan némaság, melynek láthatat 
lan falain nem tud rést verni sem 
a zörej, sem a hang.

Senki nem szól, csak az elfutó 
táblákról látóm, hogy az Alexan- 
der-Platz következik. Alig akad 
leszálló, még kevesebb a fölszál
ló, A villamoskocsiban ketten 
ülünk: egy szürkekabátos férfi, 
aktatáskával, meg én. Mindketten 
az ablaküvegre tapasztjuk arcun
kat, mintha a lelkiismeretet bor
zongató drámai játék nyomait ke
resnénk itt ezen a téren, ahol sok 
minden lejátszódott a valóságban

A Z UNTER DEN LINDEN
sugárút hársfák alatt 
fut a Brandenburgi ka
puig, ahol a reflektorok 
bronzlovakra vetült 
zöld fénye alatt véget 

ér a „keleti világ". A kapun túl 
Nyugat fénye világol. A HILTON 
hotel tizenöt vagy húsz emelete 
idelátszik. Es a kapu mögött né
hány nyugati bérház emeleti ab
laka átkukucskál a várost ketté
választó falon. Egy-két lakásban 
még ég a villany, lehet, hogy most 
készülődnek éjszakai nyugovóra, 
s ők most onnan nézik, hogy a 
keleti részen valami világol. . .  
Egyik innen nézi, a másik onnan 
nézi a távoli fényt.

ZUG a „légi villamos” a váró» 
felett. Pillanatok alatt kilométe
reket nyelnek a kerekek, s ebben 
a nagy rohanásban igazán kevés 
az idő ahhoz, hogy a parányi szem 
bogáron át az agy minden képet 
rögzítsen.

Már messze jártam, amikor 
elé bem került ismét a két megma 
radt kép, s ma is — akarva, nem 
akarva — elébem kerül: a fény
telen, fekete ablakok, és az öreg 
prímás a régi hegedűvel. Ott áll 
a pódium előtt, s arra vár, hogy 
valaki jöjjön, akinek eljátssza a 
régi dalt, mert valahol ott vesz
tek el régi álmai, ahol még ma is 
feketéllenek a romok, s azok alól 
már csak a röpke emlékezés tud
ja egy-egy esti órán néhány perc
re, vagy pillanatra életre kelteni.

B e r l i n ,  1966 telén.

A Növi Sad-i ARUFORGA- 
LOM-FEJLESZTÖ INTÉZ
MÉNYBEN a múlt héten palo 
ta forradalom volt. Menesztet
ték a Vé Dé-t.

Jelenleg tehát inkább a ká
der-forgalom fejlesztésével fog 
lalkoznak.

Innen, a földfelettiből nézve 
egészen parányinak látszanak az 
utcákon a nagyon magányosan 
ácsorgó gépkocsik, és az — embe
rek . . .

„Akadnak emberek is K elet- 
Berlinben?”  — kérdem magamtol 
több mint egyórás csavargás 
után, mert a kisebb utcákban, te
reken, meg a csatorna partján a- 
lig találkoztam velük . . .  Élőlényt 
kerestem, és találtam. A csator- 
nahídon valami furcsa fajta, szűr 
késfekete vízimadár tollászkodott. 
A mederbe vert csupasz cölöpö
kön, és a himbálódzó mentőcsóna 
kon még tíz, vagy húsz ilyen ma
dár . . .  Szelídek, ha akarod, meg 
is foghatod . . .  Mintha vadonban 
lennének, nyugalmukról úgy lerí 
a néma környezet. . .  A hídon, a 
Friedrich-strasse szólón egy rok
kant sorsjegyet árul. Az esti ú j
ság legújabb számtá betűzgeti, és 
szivarcsonkot szív. Megkérdeztem  
tőle, hogyan juthatok ki innen, 
ebből a széljárta, madárlátta város 
negyedből az UNTER DEN LIN- 
DEN-re, „ . . .  mert hát, ott talán 
mégis”  mormogtam, s abba az 
irányba indultam, amerre furcsán 
rövid karja mutatott. Remény fű 
tött: ott majd találkozom a fővá
rossal, s benne egy darab Európá
val, olyannal, amilyen ez a vén 
földrész. Mert amerre csak járja 
az ember — egészen Skandiná- 

1 viáig —, mindenütt sebhelyes a 
teste, s nagyon nehezen hegednek 
ezek a sebek, főleg akkor, ha 
olyan testen keletkeztek, amely 
már a sebek keletkezése előtt is 
üszkösödni kezdett. . .

A kirakatok előtt megint csak 
magam ácsorogtam. Jó lett volna 
egy útitárs, akinek elmondhattam 
volna: bár szépek ezek a kiraka
tok, de ott, az üvegen belül is hall 
gát a csönd, s a kevés is olykor 
soknak látszik. Itt az a szó a ma
ga európai jelentésében, hogy „pa 
zár” _  nem létezik. Se pazar ' 
szépség, se pazar fény, se pazar 
árubőség, se pazar díszítőelem. 
Mindenből szigorúan és megfon
toltan csak annyi,' amennyi funk
cionálisan nélkülözhetetlen. Egy 
milliméterrel, nem  — egy század
milliméterrel se több . . .

Azt hittem, a HÁRSFÁK A- 
LATT mégis rábukkanok egy da
rab régi Berlinre, amely tükröz 
valamit abból is, amit Drezda, 
Lipcse, Jéna és a többi város is 
feléje sugároz, s mint — főváros 
módjára — egy óriási szivacs föl
szívja ezeket a különböző ereken 
feléje  áradó erőket. De, mintha 
elvágták volna. Az Alexander 
Platzot kivéve olyan itt minden, 
mint a híd lábánál nyíló Albrecht 
Strasse. Néma és üres. Talán 
nincs is olyan utca, ahol még ma 
is — huszonkét év után — ro
mokra ne bukkanna az ember. 
Olyan romokra is, melyek úgy ál
lanak, mintha tegnap ilyenkor 
csapott le volna a bomba. Egyház 
a HAJÓS éttérem mellett: a lép
csőház térdre roskadt, egy-két kő 
lépcső — mintha pálcika vagy 
nádszál — kockajátékként egy
más tetejébe ugrott; az ajtó félig 
nyitva, az ablakok feketén és va
kon néznek le az első, a második, 
a harmadik, a negyedik emelet
ről . . .

Nem messze innen egy népte- 
len, magába zárt sarkon barokk 
homlokzatával magas, szürke é- 
pület áll. Nem világítanak az ab
lakok, pedig este van már; a pénz 
tárnak rég világítani keltene már, 
de fénytelen- Az utcai póznán hal 
ványan pislákol egy lámpa, fény
sugarainál valahogy ki lehet be
tűzni a bejárat fölött álló felira
tot;

BRECHT THEATER
Még a neve is drámai erővel 

h a t. ■. Hát itt dolgozott e zűrza
varos, ' fekete kor keserű hangú 
drámaírója. Majdnem olyan ke
serű a hangja, mint Pjeskové, aki 
még a forradalom győzelme után 
sem akart megválni a Gorkij név 
tői, mert — mint Vladimír Iljies
nek mondta —. számára örökre 
keserű^maradt az E let. . .  Itt még 
meggyőzőbben éreztem: Brecht 
bizarrabb, hördítőbb, fogcsikor- 
gatóbb, mint az „Éjjeli menedék
hely” Urai lelkialkatú írója, de 
ö  is keserű__

0O0

Megkülönböztetés végett a jö  
vőben vörös színűre festik »  
fűtőolajat.

Igen, mert eddig inkább csak 
ultraviolett volt.

A Növi Sad—kátyi autóbu
szon az ellenőrök megverik azt, 
aki „elfelejtett” jegyet vásá
rolni.

Ezek a barátságtalan ürgék 
hol pofozkodnak, hol a jegy 
árát emelik.

LEVAY Endre

Panaszkodnak a moraviclak, 
hogy bolygó piacuk van. A d
dig helyezgették az illetékesek 
ide-oda, hogy most már senki 
se tudja, hol keresse.

Nincs igazuk. Sehol olyan 
kulturális körülmények között 
nem zajlik az árucsere, mint 
Moravicon.

Mert a piac jelenleg éppen a 
művelődési otthon folyosóján 
található.

A
Z  UNTER DEN LINDEN
a németek történelmi 
sugárútja. Négyes so
rokban úgy sorakoznak 
itt a hársfák, akár a ka 
tonák, épp csak hogy 

nem dobognak, mint — mondjuk 
— harminc évvel ezelőtt, amikor 
ezek a kövek, éppen ezek a kö
vek visszhangozták a legsötétebb 
szellem dobogását. . .

Hosszas, magányos bolyongás 
után találkoztam egy olyan tekin 
tetű emberrel, aikről úgy véltem, 
megszólíthatom, megkérdeztem  
tőle: hol vannak a berliniek?
Rám nézett, mint aki csodálko

TAVASZI SZÉL VIZET A- 
RASZT A NÉPKÖRBEN — 
hirdeti az előzetes.

Sajnos nemsokára a Nepszín 
házban is.

KAUPERTF*L

A WEIN a b c  is itt van, a 
következő sár köp. A sö
tét, színes üvegkockák- 
kal kirakott ablakokon 
keresztül alig szűrődik 
ki fény. De bent, bezzeg 

az élet hangos. Es ebben a pilla
natban úgy rémlett, hogy ez az 
egyetlen hangos hely K elet-Ber- 
linben. Es ebben a hangulatban 
van valami ismerős, ami talán 
nem is B erlin ...

Bent, faragott kecskelábas asz 
talokra könyökölve, kis petróle
umlámpa cilindere alá szorított 
csöpp égők alatt dúdolnak a ven-

Hová gurul az utaink karbantartására befizetett dinár?
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A M A G A S S A S
szárnyszegett hőse
A z olvasó — a cím után 

Ítélve — valószínűleg 
most egy magassági vi
lágrekordért küzdő piló
tára gondolattársít. A 
technika hősére, aki a 

gépi haladást igazolja. E rövid 
írás azonban egy teljes ellentétes 
tevékenység kivételes képességű 
és bizonyos vonatkozásban tragi
kus sorsú képviselőjét szeretné em 
béri közelségből vetíteni. Aki an 
nak a mozgalomnak volt zászlóvi
vője, amely a technika és urbanizá 
ció világában egyensúlyozó erő
ként az emberi nem biológiai visz 
szafejlődését kívánja megakadá
lyozni. Mert Valerij Brumel — ró
la szólnak e sorok — teljesítmé
nyei azt bizonyítják, hogy az em
ber nemcsak meg tudja őrizni fi
zikai adottságait, de az automati
zálás veszélyeket rejtő korában is, 
magasabb színvonalra képes azt 
fejleszteni.

Brumelt minden idők egyik lég 
kiválóbb sportolójának tartja a 
sportvilág. Valóban hihetetlen, 
hogy ez a szovjet atléta minden 
segítőeszköz nélkül a 2 méter 28 
cm-es magasságon tudta testét át
tornászni. Ha az olvasó nem rest, 
és lakásának falán mégjelelőli ezt 
az eredményt, valószínűleg ámul- 
va néz a mennyezet felé. És ezt a 
magasságot nem egy két méteren 
felüli emberóriás lépte át. Mert 
Brumel 43 centiméterrel szárnyal
ta túl saját termetét (185 cm)!

Az öt évig legyőzhetetlen Vale- 
rij rövid, de csaknem egyedülálló 
sportpályafutása 1960-ban, a ró
mai olimpián indult útnak. Az alig 
18 éves fiú, általános meglepetés
re, csak nagy küzdelem után szo
rult a harmadik helyre honfitár
sa a nyakigláb csupain Savlakad- 
ze’ és a rendkívül rokonszenves, 
koromfekete amerikai világcsúcs
tartó Thomas mögött. De egy ev
vel később már világrekorder. 
1962-ben Belgrádban Európa-baj-

nokságot nyer, 1963-ban a világ 
legjobb sportolójának nyilvánítják 
(ebben az évben állította fel 2 
méter 28 cm-es fantasztikus világ
csúcsát), 1964-ben a tokiói olim
pia aranyérmese, és 1965-ben senf 
talál legyőzőre a nagy nemzetközi 
találkozókon. Olyan eredménysoro 
zat, amellyel kevés sportoló dicse
kedhet.

De a múlt évi budapesti Európa- 
bajnokságon már a francia Mado- 
búst diadalmaskodott, mert ezek- 
ben a napokban Brumel képtelen 
volt saját lábán egy lépést is meg 
tenni — gépjármű baleset folytan 
lábát törte —, nemhogy a nehéz
kedési törvény ellen hadakozni.

Huszonnégy éves korában azon 
bán az ember telve van tettvagy- 
gyal, és ha méghozza sportolo is, 
képtelen elviselni a mozdulatlansá 
got, az ágyhoz kötöttség kínjait. 
És az utolsó vizsgái előtt allo fő
iskolai hallgató, aki a ™°szkvai 
parkban nemrég meg játékos kedv 
vei ugrottá át légyottra varo szive 
wrá i a cvtnttiát az orvosok tilalma 
eUe^re elindult -  a sportpálya 
felé A kórház lepcsohaza azon
b a n ’ leküzdhetetlen akadalynak bi 
zonyult. A türelmetlenseg követ
kezménye — bukás, es újabb lab- 
törés!

Valerii Brumel, a magasság ko 
ronázatlan királya, a föld vonzó
ereje ellen küzdő ”f®1̂ , ahosema, huszonnégyeves korában — 
memoárjain dolgozik- És gyerek
ként tanul újra *7  Járni. • • A ma 
eassági csúcsok újabb megdönté
sének, az újabb f anye™ e.k szerzésének álomkepe pedig las
san szertefoszlik.

A gyermek is megsiratja elvesz
tett játékát. . .

Az álmok temetése — bármily 
vonatkozásban — mindig egy kis
sé egyéni drámát is jelent.

TILLY Ernő

á s s  s á
is át az elmúlt évtizedek . ■ • ^miÁkköny^veire,•• i ma is az egykori diákok emleKKun.yörömm el emleksz^n ^  lapjairól> hogy az fiatalok is
s írja is csak az nem iS volt még módjuk olyan bőségben
szerettek a be^u > k Ha különösebben figyelemre irodaim1 e
t í £ i  Z Z i l  n y ú t S  ezek a diákmüvek, de -  akeket nem is ny j jjitaimasak arra is, hogy azért bizonyt». ___
■hasolnitva <7 _m g , jjodalmi divatokat és irányzatokat k »
£ £ y r E S 8 8 á S $ * » ■= b « » . « « ,

a emlékkönyv egyik versiroja például így ir - » •, , gAz egykori égett. A hangokat átformálták ujj
műv^zetben alkotM^B^ban Színes, kétértelmű hangjai Mégis1 af 
tánchoz bilinc akart . . . ” A  moravioai fiatalok mai Vándor 
i  t  ^  találunk: „a benned rePö

jának ° ldala^ . ö n m a g a d  a létben csak egy h a l v á n y  árnyaia
világ törpe m asa . ó vagy terméketlenül hamvadó minden termékenyen fellobDa ^  hátrahagy„
SCm“ Í Vagyira! z intSpunkció teljes elhagyása jelzi a * * * £ * £  

N e m c s a k m a g a  a hang is. Az ifjúság valóban van 
különbségét, h a n ^ . 1̂ “  múió éveken ót, figyeli a v á l t o z ó  jelense
bottal a k e ib e n  ‘ k ^  hozzájuk, elvégre ez a fejlődés törv J '
geket es aOkalma yan is nagyképűnek látszhatnék, ha ily .
De hat, azt hl® í ^ l tésekre akarnék jutni egy régi emlékkony 
végleges kovetke ^  haVonta egyszer megjelenő sokszorosított ^  
egy mai kezdeti g > jutott versek összehasonlítása révén. Itt 
lyoiratban napvilágot x kevesebbről> de egyúttal jóval több
is erről van szó l w n ^  J valóságos irodalmi értékeket, es több
ről is. Kevesebbről, am ^akvésekot m eü _
ről, ami az °*y számának bevezetőjében egyebek között eze-

A  Vandorbot jap köré gyűjtsük azokat a fiatalokat,
két írja: „Célunk, dolatnak, a papirra vetett érzelmeknek, azo
barátai a tolinak,,» . ^ bái t oznak, akik most teszik meg az elso 
kát akik még csak Plhotá8 feié „ Ehhez még csak annyit kellene
szarnycsapásokat redniényben nem is elengedhetetlenü l fon ,
hozzátenni, hogy & váljanak azokból a fiatalokból, akik m 
hogy ikkai a lap körül tömörülnek. A lényeg az, hogy
szárnypróbálgatás szárnypróbálgatásokon keresztül is a
tulajdonképpen ez^en  ^  IJ ^ i0 t í a t  A v u  is. Ez a kettő yolta- 
tüket ízlelgetik. Aki t^ n egymástól> A  lónyeg az, hogy a lelkes
képpen elválaszth ebbgi a szemszögből nézzék a dolgot, így 
m oravicai íiatalo|i^,datukat is, hogy ez a Vándorbot „segít ft cél
telmezzék azt a mo
felé vezető u t e k ^ r a s ^  feltéüenül örömmel keU k ö s z ö n jü n k

Ebből a . s j^ e m ó n y e z é s t  és az i f j ú s á g i  s z e r v e z e t n e k  azt a 
e z t  a m o r a v i c a i  kéz , te ennek m u n k a f o n n á n a k  a  kibon
döntését is, amely eioseg
takozását.

KOLOZSI Tibac
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Részletek
Gombos János
visszaemlékezéseiből■
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1928 januárjában szabadultam a katonaság
tól. Akkor már a topolyai községházán a mun
kás-paraszt szövetségnek tizenkét képviselője 
volt.. A  demokratákkal koalícióban többségbe ke 
rültünk az elöljáróságon, és sikerült kiharcolni a 
munkanélküli segélyt, a közmunkák megindítá
sát, ingyen kenyérosztást és hasonló kedvezmé 
nyékét. Ezerkilencszázhuszonnyolc, a királyi dik 
tatúra előszele érződött a közhangulatban. A kö
zelgő világválság hatására fokozódott a tömegek 
forradalmi szelleme. Topolyán is kiéleződött a 
politikai harc. Az ifjúmunkásokból vörös gárdát 
szerveztünk. A gárda tagjai botokkal és kesék
kel felfegyverkezve jártak az utcákon, hogy meg 
védjenek bennünket az esetleges támadásoktól. 
Legnagyobb ellenségeink a Radikális Pórt tagjai 
és a szintén illegalitásban levő horthysta magyar 
pártiak vqjtok.

A radikálisok, látva a magyar irredenták mozgó 
lódását, elhatározták, hogy megszervezik a ma
gyar radikális pártot. Hamarosan sor került azala 
kulő gyűlésre, amelyen egy cémahangú szónok, 
a suboticai Veréb doktor beszélt Mi is ott voltunk 
és közbeszólásainkkal zavartuk a gyűlést. A  szó
nok mérgesen ránk förmedt, hogy ha van monda
nivalónk; menjünk a pódiumra. Megragadtuk az 
alkalmat. Engem küldtek beszélni. Az első mon
dat után Veréb doktor kiabálni kezdett, hogy ta
karodjak a pódiumról. Kitört a verekedés. A  gyű
lés felrobbant. És jöttek a rendőrök. Valami vas
darabbal én is kaptam a fejemre. Azután bevit
tek a rendőrök, de nem sokra mentek velem, mert 
hiszen Veréb úr felszólítására mentem beszélni. A 
radikálisok néhány hét múlva zárt körű értekez
leten megalakultak, de a tömegekre sohasem si
került nagyobb hatást gyakorolniok.

A május elsejét a topolyai járás egész terüle
tén méltóképpen ünnepeltük meg. Engem Csanta- 
vérr'e küldtek. Nem sok remény volt a sikerre. A 
csántavéri hatóságok' minden gyűlést betiltottak. 
Mégis, réggel az állomáson nagy tömeg várt. Ugyan 
is a cséndőrség az 'előző éjjel óvóintézkedéseket 
foganatosított: Letartóztatott tizenkét munkásmoz 
galmi vezetőt. Ez annyira felrázta a csantavéri- 
eket, hogy tömegesen kivonultak az utcára. Az ál
lomás előtt rögtönzött gyűlést tartottunk és el
határoztuk, hogy együtt Vonulunk a csendőrlak
tanya elé, követelni a vezetők szabadon bocsátá
sát. Az állomástól a központig a tömeg egyre duz
zadt Később megtudtuk, hogy a hatóság és a csen 
dőrség annyira megijedt, hogy telefonon segítsé
get kért Topolyától. Dehát Topolyán is ugyanez 
volt a helyzet. Mivel a segítségre nem volt kilá
tás a csendőrség odaérkezésünk előtt kiengedte a 
letartóztatottakat.

A. letartóztatottakkal együtt vonultunk a fa
lu legnagyobb vendéglőjébe megtartani az ünnepi 
gyűlést. De a terem kicsinek bizonyult. Szabad
téri gyűlésre nem volt engedélyünk. Ki kellett 
nyitni az ajtókat, ablakokat, hogy az utcán reked 
tek is hallják a beszédet Már fél órája beszéltem, 
amikor a rendőrvezető az asztalomhoz furakodott 
és közölte, hogy a topolyai főszolgabiró parancsá
ra a gyűlés be van tiltva. Szó nélkül leléptem az 
asztalról, mondván, hogy mivel a hatóság nem en 

í  gedélyezi a gyűlést, értekezletet tartunk, mert ar- 
1 ra nem vonatkozik a betiltás. Tovább beszéltem. 

P>e pár perc múlva újra odajött a rendőr. „Nem 
érü? A gyűlés be van tiltva!” „Nézze rendőrveze
tő úr,” mondtam neki „ha nem érti a törvénye
ket, ne avatkozzon a dolgomba. Azt nevezik gyű
lésnek, ha a szónok emelvényről beszél. Én pedig 
a Padlón állok. Tehát ez nem gyűlés, hanem érte
kezlet.”

Óriási zaj, lárma keletkezett. A rendőr a mé 
regtől elvörösödve félrekotródott, én pedig tovább 
beszéltem. A csantavériek tanácsára nem vonaton, 
hanem kölcsönkapott kerékpáron tértem vissza 
Topolyára. A  csantavért állomásom hiába vártak 
a csendőrök. De a letartóztatást így sem kerültem 
él. A  következő éjszakán a topolyai csendőrség 
előzetes letartóztatásba helyezett. De sikertelenül 
akarták rám bizonyítani a lázítás vádját. Három 
nap múlva szabadon engedtek. Sokat segített eb
ben egy bosnyák csendőr szakaszvezető, Sreten 
Ostojic, aki szimpatizált velünk, és a házkutatá
sok előtt mindig értesített bennünket, hogy ké
szenlétben legyünk.

A  január hatodikai diktatúra nehéz helyzet
ben ért bennünket. A munkásszervezetek szépen 
fejlődtek, de a vezetők egy részéről tudott a ható
ság. A diktatúra első napjaiban letartóztatták a 
kommunista párt községi vezetőségének két tevé
keny tagját, Győrfi Józsefet és Csizovszki Mihály. 
Hat hónapig hiába kínozták őket a belgrádi 
Glavnj aéaban: a kínzások következményeként
Győri József, — miután mindkettőjüket szabadon

bocsájtották — a párt egyik legfelkészültebb to- 
poljai vezetője, 1932-ben meghalt. Én erős rendő
ri felügyelet alatt álltam, hónapokon át éjjelen
ként házkutatásokat tartottak lakásomon. A ha
tóság parancsára este hét óra után tilos volt el
hagyni a lakást. Hónapokon át nem volt kapcso
latunk a mozgalommal.

Egy napon bejött az üzletembe egy zombon 
fiatalember — ma neves vajdasági író —, akit a 
diktatúra előtti időszakból ismertem, többször til 
tott újságokat és könyveket hozott hozzám. Azt 
mondta, borotváljam meg. Szó nélkül végeztem a 
műveletet. Sokan voltak az üzletben, ki tu d ja ... 
Borotválás után azt mondta:
temben így még senki sem borotvált meg. Nagyon 
Nagyon szeretnék magának egy fél jliter bort fi
zetni. Jöjjön, átmegyünk a vendéglőbe. Az ina
sokra hagytam az üzletet. A vendéglőben ivás 
közben az asztal alatt nyújtotta át a küldeményt 
Tiltott röpiratok és újságok voltok a csomagban. 
Ezeket az inasaim -  az ifjúsági mozgalom tagjai 
— vitték szét borbélytáskában az elvtárs altnak. A 
sokszorosítón készült újságból egy példányt ma
gamnál tartottam. Éjszaka olvastam a feleségem
mel . . .

Éjfél után egy órákkor megzörgették az ablakot. 
A csendőrség! Minden kijáratot elálltak. Az újság 
ott maradt az éjjeli szekrényen. Nem volt idő sem 
elégetni, sem lenyelni, ösztönösen az ágy előtt le
vő szőnyeg alá dugtam. A csendőrök a házkuta
tási parancsot felmutatva fegyveresen jöttek be. 
Engem és a feleségemet felemelt kezekkel a szoba 
egyik sarkába állítottak. Egy csendőr revorverrel 
vigyázott ránk, a többi összevissza turkálta a la
kást. Izzadtam. Ez feltűnt a ránk vigyázó csendőr 
nek Mi ba jod” — kérdezte'. Megmagyaráztam, 
hogy valami belső nyavalya bánt, rtunden ejjel íz 
zadok, és álmomban kiabálni szöktem. Nem 
tolták meg az újságot. De attól kezdve óvakodni 
kezdtem az ilyen könnyelműségektől. ;

1931 őszén a katonai diktatúra leplezni akarta ; 
valódi mivoltát, 1932-re kiírták a választásokat. A  
Dárt utasítása az volt, hogy a választásokat bojkot 
tálni kell Szervezetünk kemény hangú királyel- 
i - n„  röoiratot adott ki. Ezeknek terjesztését es 
kiragasztását Topolyán én szerveztem. Az akció 
szombaton este hét orakor kezdődött. Az akció ve 
o s í f r  beosztottaknak ugyancsak nálam kellett je - 
lentkemTKetten negyedórával később jöttek. Ezé 
W  hiába vártam este tízig. Akkor bezártam az 
^ L to t  és elindultam haza. Tizenegy óra tájban 
üzletet lettem figyelmes. Gyanús volt, hi-
motorzug aj! nemigan jártak akkoriban gép
f -v ivrmScülni késő volt. Pillanatok alatt tele kocsik. Mene dörijkkel, rendőrökkel és külön
féle h i v a t a l n o k k a l .  Köztük a járásbíró és a rend
őrvezető.

^ , 1 ________ !» _  parancsolták, amikor ki
„Fel a kezekk • fegyvered?”  Volt egy

nyitottam az ajtót. „ ^  de a- védekezésnek
tizenegy lovetu br irányított piszto-
nem volt semmi, er • körül, miközben az 
lyok es zseblámpák vertes tolták Tu-
ö^zehajtott ro^apot az Ű __ f leltem, Szétnyitot

I S X S ^ S iS  .“SíSSS:

s s ;  t  . « s a smeg. Akkor egy új gondolat hasított agyam . ^  
vezetnek és egyszerűen lelőnek. Szökési kis 
miatt. Kimentem velük az utcára. Álltunk. Csen .

Végül így szólt a rendőrfőnök: „Gombos úr,
menjen vissza a lakásába. Az éjszaka folyamán 
ne merjen sehová menni.” „Nős vagyok .m ond 
tam, „nem szoktam éjszaka kóborogni. Kábulton 
tértem vissza. Próbáltam higgadtan rendezni gon
dolataimat, de minden értelmetlennek es1 valü" 
szerűtlenek tűnt. Emlékeztem, hogy a jarasbiró es 
a rendőrfőnök valamit súgtak egymásnak . . .  n ia- 
ba próbáltam nyugalmat erőszakolni magamra. 
Tagjaim váratlanul reszketni kezdtek. Fogaim va 
cogtak. Minden gondolatom vége egyetlen követ 
keztetés lett: az utcán várnak és agyonlőnek. 
Nem! Ezt nem. Azonnal szökni fogok. Mindegy, 
így, vagy úgy lőnek agypn. Pillanatok alatt ma
gamhoz vettem a pénzt, néhány értéktárgyat és a 
browningot. A  feleségem mozdulatlanul nézett. 
Szótlanul búcsúztunk. Nem az utcára mentem, 
hanem a kertek felé. A végszomszéd kutyái nem 
ugattok. Ismertek. Megkönnyebbültem. Browning 
gal a kezemben indultam meg a becsei út szál
lásai fe lé . . .

(Folytatjuk)



a z  a t o m s o r o m p o
Még február 15-én meg

kezdődtek Indiában a par
lamenti választások, ami
kor azonban ezeket a soro
kat írjuk, még mindig nincs 
végeleges, pontos eredmény 
a választások kimenetelé
ről. Ha azonban végleges e- 
redmény még nincs is, ez 
nem jelenti azt, hogy nem 
látszik máris tisztán, hogy 
ez a politikai akció, ame
lyet nyugodtan a világ lég 
tömegesebb parlamenti vá
lasztásainak nevezhetünk, 
olyan kudarcot hozott az 
eddig szinte egyeduralom
mal dicsekedhető Kongresz 
szus Pártnak, amelyre még 
az ellenzéki pártok legopti 
mistább hívei sem számí
tottak. Nem arról van szó, 
hogy immár teljesen kicsú 
szott a kormánykerék a 
Kongresszus Párt kezéből, 
de alaposan megcsappant 
mandátumainak száma, és 
a tizenöt indiai állam kö
zül nyolcban elvesztette ab 
szolut többségét.^ Ha ehhez 
hozzátesszük még azt is, 
hogy a Kongresszus Bárt je 
löltjei közül nem került be 
a parlamentbe a központi 
kormány tagjainak több 
mint a fele, köztük maga 
Kamara j, a  párt elnöke 
sem, akkor nyilvánvaló, 
hogy az elkövetkező időszak 
bán milyen komoly problé 
mák állnak majd az indiai 
kormány előtt, ha m eg /a 
karja szilárdítani belsőihely 
zetét.

Az elmúlt húsz esztendő 
alatt, azaz India független
né válása óta ezek voltak 
sorrendben a negyedik vá
lasztások a földkerekségnek 
ebben az egyik legnagyobb 
országában. És egyúttal ez 
volt az első választás, a- 
mely Nehru nélkül zajlott 
le. Megállapítható, hogy a 
választók igen nagy szám
ban vonultak ki, hogy le
adják szavazatukat, hiszen 
a legutóbbi választásokon 
a választói jegyzékekbe be
jegyzetteknek nem is egé
szen hatvan százaléka je
lent csak meg a szavazóhe 
lyeken, ezúttal pedig a lég 
utóbbi számítások szerint 
mintegy 65—70 százaléka. 
Ez a választások iránti fo 
kozott érdeklődés azonban 
inkább csak az ellenzéki 
pártok malmára hajtotta-» 
vizet.

De hát mi is okozta a
Kongresszus Pártnak ezt a 
nyilvánvaló sikertelensé
gét? Mivel magyarázható, 
hogy míg a legutóbbi parla 
mentben az 503 képviselő 
közül 375 a Kongresszus 
Párt tagja volt, ezúttal sl’g 
alig van meg a többsége? 
Amikor ezeket a sorokat 
írjuk, úgy áll a helyzet, 
hogy pillanatnyilag mind
össze két mandátumra kor
látozódik ez a többség, és 
a még hátralevő adatok ősz 
szegezésa után sem igen ha 
ladja meg a húsz mandá
tumot. Kétségtelen, hogy a 
szent tehenek körül lefolyt 
emlékezetes sok vallási hu 
zavona is hatással volt a 
primitívebb néptömegekre. 
Tudni kell azonban, hogy 
maga a Kongresszus Párt 
tulajdonképpen nem_ vala
mi homogén politikai szer
vezet, hanem egészen külön 
bözö eszmei szempontok és 
társadalmi érdekek hirde
tése talál otthont a kebelé
ben. Igen nagy különbségek 
mutatkoznak a párt jobb- 
és . balszámyának nézetei 
között, s a mostani válasz 
tási eredmények általában 
azt mutatják, hogy elsősor
ban a párt jobboldalának 
jelöltjei nem tudták meg
szerezni a választók bizal
mát, ami a baloldali pár
tok, a kommunisták (első
sorban az úgynevezett „bal 
oldali” kommunisták) és a 
szocialisták előretörését mu 
tatja, bár meg kell monda
ni azt is, hogy míg példá
ul Kerala déli államban és 
Nyugat-Bengáliában az e- 
gyesült baloldali front győ
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zedelmeske’dett a Kongresz 
szus Párt felett, ugyanak
kor mondjuk Delhiben, a 
fővárosban a jobboldali el
lenzék kaparintotta meg a 
szavazatok többségét. Indi
ában sokan nem is a jobb 
oldaliak programja iránti 
bizalommal, inkább a Kong 
resszus Párt iránti bizalmat 
lansággal magyarázzák ezt 
a meglepő eredményt.

'A Kongresszus Párt iráni 
ti bizalmatlanságot táplál
ta például az a körülmény, 
hogy az utóbbi időben nagy 
áremelkedés volt tapasztal 
ható, és általában sok baj 
volt az élelmezés körül, hi 
szén éppen ezzel volt kap
csolatos a szent tehenek vá 
gásának engedélyezésével 
kapcsolatos vallási elégedet 
lenség is. Az ellenzék úgy. 
szervezkedett, hogy min
den téren igyekezett kihasz 
nálni a gazdasági nehézsé
geket, ezenfelül pedig ma
ga a Kongresszus Párt be
lülről is gyengítette magát, 
hiszen egyre inkább kikezd 
te sorainak egységét a bel 
só torzsalkodás, a  frakciók 
ra  szakadás.

Igaz, a Kongresszus Párt 
még ezúttal is győzedelmes 
kedett, ami a parlamenti 
többséget jelenti. Ez a győ
zelem azonban egyúttal ko 
m oly" feladatokat ró  a  párt

fca és magára Indira Gan
dhira is, amennyiben to
vábbra is ő marad, az el
nöki» tisztségben. Minden bi 
zonnyal alaposan át kell 
csoportosítani; a* párt íbelső 
erőit, de át kéU*alakíiani a 
kormánybis,.hiszen, sok mi 
nisztena választásokon' nem 
nyerte^ e l a választópolgá
rok bizalmát. Ha a Kong
resszus Párt nem akar to
vábbhaladni azon az úton, 
amely —  mint a választá
sok is tanúsítják —  erejé
nek fokozatos elvesztését 
jelenti, akkor sürgősen vál 
toztatnia kell eddigi prog
ramján, volósággal újjá 
kell születnie, sokkal na
gyobb egyöntetűséget kell 
teremtenia a maga soraiban, 
m ert csak ez az egyöntetű
ség szerezheti meg számá
ra a bizalmat a nagy töme-

Egyet minden bizonnyal 
nyugodtan állíthatunk ezek 
után a választások ntán: 
India belső helyzete tovább 
ra is sok szövevénnyel van 
teli, és az uralkodó — még 
mindig uralkodó _  párt 
csak úgy veheti fel eredmé 
nyesen a küzdelmet a gaz
dasági nehézségekkel, ha 
elsősorban ő  maga tisztáz
za belső ellentéteit, önmaga 
válik homogénebbé.

Szöveg nélkül

K .rtólt'hét'folyam án, amikor majdnem 
félévi.szünet ntán újra összeült Genfben a 
tizenhetek bizottsága, hogy folytassa a le
szerelés köriiliítárgyalásokat, ismét nagyon 
előtérbe-kerültisaz atomfegyverek, azaiz he- 
lyesebben-és .teljesebben: az atomfegyverek 
birtoklásánaik (kérdése. Ez a kérdés igen sok 
rétű, és egyre világosabbá válik, hogy meg 
oldása nem képzelhető el egyszerű atomso 
rompóval, olyan atomcsend-egyezménnyel, 
amelyebnern-ds ismer el magára nézve kö
telezőnek a világ minden országa, mint a 
konkrét-esetben Kína és Franciaország.

De diát nem csupán ennek a két ország
nak külön elképzeléseiről és külön útjairól 
van szó, hanem megannyi más ellentétről 
is az egyes országok és csoportosulások kö
zött. Hadd kezdjük mindjárt annál, amely 
ugyan az utóbbi időben mintha kezdene né
mileg eltűnni — legalább is a külső látszat 
szerint —  viszont vannak olyan új hajtá
sai, amelyek a kérdés további kiéleződését 
jelzik. Az Egyesült Államok és a Szovjetu 
nió közötti ellentétekről van szó. Ameriká
ban ugyanis az utóbbi időben igen komoly 
gondokat okoz az a körülmény, hogy a 
Szovjetunió Moszkva és Leningrád körül 
olyan védelmi rendszert igyekszik kiépíte
ni, amely lehetővé teszi, hogy idejében föl 
fedezzék és megsemmisíthessék a közelítő 

•atomtöltetű rakétákat. Az USA vezetői úgy 
vélik, hogy a  Szovjetuniónak ez a berendez 
kedése kiélezi a két nagyhatalom közötti 
atomversengést, úgyhogy ennek alaipján az 
USA is kénytelen volna hasonló intéz kedé
seket tenni. Amerika azonban más oldalon 
hatalmas terhet visel a vietnami háborúval 
kapcsolatban, és éppen ezért nagy nehézsé
geket támasztana előtte ,ha maga is hozzá
látna ilyen védelmi rendszer kiépítéséhez. 
Éppen ezért Johnson olyan értelmű felhí
vással fordult a Szovjetunióhoz, hegy hagy 
jamak fel a  védelmi rendszer építésével, 
hogy gátat vethessenek a  további egészség 
telen versengésnek.

És mi a Szovjetunió véleménye ezzel kap 
csoliatbam? Természetesen, nagyon is érthe
tő, hogy meglehetős bizalmatlanság tapasz
talható »általában Johnson politikája iránt, 
hiszen a  vietnami agresszív háború is kézen 
fekyő példa arra,, hogy milyen elgondolá
sokon nyugszik ez a politika. Éppen ez a bi 
zalmatlanság nagyon is valószínűtlenné te 
szí, hogy a Szovjetunió hajlandó volna le
mondani erről a védelmi rendszerről. És 
Különben is — mint Koezigin mondta Lón 
donban egy sajtóértekezleten —  nem sza
bad egy kalap alá venni a támadást a véde
kezéssel. Ha az Egyesült Államok tárgyaié 
sokat indítványoz egy olyan védelmi rend 
szer építésének félbehagyása érdekében, 
amilyet ő maga a nagy költségek miatt nem 
akar kiépíteni —  mondják Moszkvában —, 
akkor legalább ugyanilyen mértékben tár
gyalnia kellene annak a támadó jellegű 
rendszernek a sutba vágásáról is, amelyet 
annyira szorgalmaz.

De hát nem csupán a két nagyhatalom 
közötti ellentétekről van szó. Az atomkér
dés a Német Szövetségi Köztársaság veze
tői elképzeléseinek egyik igen lényeges kér 
elése is. Bonn ugyanis arra törekszik, hogy 
a NATO szervezetén át olyan helyzetbe 
jusson, hogy ő maga is az atomhatalmak so

rába léphessen. Éppen ez »-m akacs törek
vése juttatta oda, hogy nem csupán azok 
az országok tekintenek rá gyanakvó szem 
mel, amelyek nagyon is szemelőtt tartják 
azt a körülményt, hogy Németország az el
ső világháború után, a békeszerződés tiltó 
rendelkezései ellenére is képes volt egy o - 
lyan hadsereget teremteni, amely aztán ki
robbantotta az újabb világégést, hanem bi
zonyos tekintetben elszigetelődött még leg
közvetlenebb mai szövetségeseitől is. Éppen 
ez a magyarázata annak, hogy ma már egy 
kissé az USA is igyekszik háttérbe szorí
tani Bőimet az atomfegyvereket illetően, és 
éppen az atomkérdés magában Nyugat-Né- 
metországban is meglehetős megoszlást idé
zett elő a pártok között. Részben mást 
akarnak a szociáldemokraták és mást a 
kereszténydemokraták, különösen Strauss 
pénzügyiminiszter, aki még ma sem tud be
lenyugodni abba, hogy Bonn nem kaphat a 
kezébe atomfegyvert Tény, hogy ma, ami
kor bizonyos tekintetben már az USA és a 
Szovjetunió is megegyezésre jutott abból a 
szempontból, hogy gátat kell vetni az atom
fegyverek további terjedésének, Bonn nem 
tud belenyugodni ebbe a megoldásba, mert 
attól tart, hogy ilyenformán teljesen üres 
kézzel marad az atomeröt illetően —  még 
Johnson olyan értelmű nyilatkozata ellené
re is, hogy az atomfegyverkezés további tér 
jedésének megakadályozása semmiféle ne
hézséget sem támaszt az atomerőnek bé
kés-célokra való felhasználása tekintetében.

Ami azonban a legfigyelemreméltóbb, 
Bonn mellett ma már a genfi tizenhetek 
bizottságának tömbökön kívül álló tagjai, 
sőt más elkötelezetlen országok is határo
zottan ellenzik az atomfegyverkezés kor
látozásának olyan rendszerű bevezetését, 
ahogyan azt az USA és a Szovjetunió ja
vasolják. Meg kell azonban mindjárt mon
dani, hogy ezeknek az országoknak az ér
velése egészen más alapokon nyugszik, mint 
Bonné, sőt határozottan el is határolják 
magukat tőle. Különösen India mutatko
zott rendkívül határozottnak ebben a kér
désben. A z ilyen atomsorompó elleni érve
lés nagyon is kézenfekvő. Ezek az országok 
ugyanis úgy vélik, hogy ha csupán olyan 
értelmű egyezmény jön létre, amely meg
tiltja a nagyhatalmaknak, hogy átadják az 
atomfegyvert más országoknak, a többi or- ■> 
szagnak pedig megtiltja, hogy atomfegyvert 
gyártson, az egyáltalán nem tekinthető ki
elégítő megoldásnak, mert csupán azt je
lenti, hogy a  nagy hatalmak továbbra is 
megtarthatják monopolhelyzetüket az atom 
fegyvereket illetően, s ugyanakkor amikor 
mások elé felállítják a tilalomfát, ők ma
guk azt tehetik az atomfegyverrel, amit 
akarnak. Éppen ezért e  vélemények szerint 
az atomsorompóra vonatkozó egyezmény 
csakis akkor érheti el igazi célját, ha nem 
befejezése, hanem csak kezdete volna egy 
olyan széleskörű folyamatnak, amelynek 
végső célja a teljes atamleszerelés, éspe
dig elsősorban a mai atomhatalmak ilyen 
vonatkozású leszerelése is, beleértve min
denfajta, háborús célokat szolgáló atomkí
sérletek betiltását, és mindenfajta atom
fegyver gyártását.

L t .  i
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Tudott dolog, hogy az utóbbi időben igen sok 
jugoszláviai dolgozó ment külföldre, hogy hazá
jától távol keresse meg munkájával mindenna
pi kenyerét. Különösen sokat hallottunk a Svéd
országban és a Német Szövetségi Köztársaság
ban dolgozó munkásainkról, a Politika egyik leg
utóbbi számában viszont J. Gustiniic hosszabb 
cikkben számol be az Ausztriában dolgozó ju 
goszláv munkások és más dolgozók problémái
ról.

Szerte Ausztriában, de különösen Bécsben 
érézhető a jugoszláviai munkások jelenléte. Ezek 
a munkások részben gyárakban dolgoznak, de 
különösen sok közöttük az idénymunkás, akik 
elsősorban a Muraközből és a Murántúlról kerül
tek Ausztriába, és az építőhelyeken találtak 
munkát. Jelenleg több mint 40 000 jugoszláv 
munkás dolgozik Ausztriában, s ezek közül mint
egy nyolcezer magában a fővárosban, Bécsben. 
Ez nagy szám, de a kilátások arra mutatnak, 
hogy az.előttünk álló évben még mintegy tizen
kétezerrel növekedik, tekintve, hogy Ausztriá
ban szükség van a külföldi munkaerőre, s ezt a 
szükségletet elsősorban Jugoszláviából fedezik.

Az osztrák hatóságok szívesen látják a mun
kahelyeken a jugoszlávokat. Eleinte voltálc ugyan 
olyan jelenségek, hogy — tekintve, hogy ezeket

a külföldieket tulajdonképpen senki sem védte 
— igyekeztek kihasználni őket, és kevesebb mun
kabért adtak nekik, mint amennyit az osztrák 
mnukások kdpnak. Ma azonban már a hatósá
gok közbenjárása alapján jórészt megváltozott 
ez a helyzet. A jugoszláv munkás is ugyanazt a 
fizetést kapja ugyanazért a munkáért, mint az 
osztrák, azonkívül egyes cégek azzal is igye
keznek megkönnyíteni a külföldiek helyzetét, 
hogy olcsó kantinokat és olcsó szálláshelyet ren
deznek be számukra. Ma már a jugoszláv mun
kások egy része egészen szép keresetet ér el, 
úgyhogy még meg. is takaríthat valamennyit. 
Azok viszont, akik előzetes megegyezés nélkül 
érkeznek, és úgy igyekeznek munkát találni, a 
legtöbb esetben nagyon csalódnak.

Az osztrákok szerint azonban van egy ko
m oly probléma. Ezidőszerint ugyanis az Auszt
riába érkező jugoszláv munkások zöme szakkép
zetlen, márpedig Ausztriának szakmunkásokra is 
szüksége volna. Ha a munkavállalás előre meg- 
szervezetten történik, .akkor szervezettebben le
het gondoskodni is a munkásokról, könnyebben 
elsajátíthatják a nyelvet, amire kétségtelenül 
szükségük van saját érdekükben.

Bár ilyen nagyszámú jugoszláv munkás él 
ebben a szomszédos országban, nagyjából meg

állapítható, hogy hazájuk részéről nem kapnak 
elegendő támogatást. Így például az Alsó-Auszt- 
riában dolgozók mintegy húszezer munkás ügyeit 
mindössze egyetlen ember intézi a nagykövetsé
gen, pedig maguk az osztrákok is úgy szeretnék, 
ha több képzett szakember is rendszeresen fog
lalkozna ezekkel a kérdésekkel. A gyakorlat 
ugyanis azt mutatja, hogy bár elméletben egyen
lően kell kezelni a jugoszláv munkást az oszt
rákkal, azonban tekintve, hogy a jugoszláv mun
kás sok esetben egyáltalán nem beszéli az or
szág nyelvét, így nem is tudja kellőképpen meg
védeni jogait, és ilyenformán néha bizony hát
rányos1 helyzetbe kerül.

Ausztra és Jugoszlávia egyezményt kötött 
ugyan a munkavállalással és a munkában álló 
jugoszláv munkások társadalombiztosításával 
kapcsolatban, de sok tekintetben meglehetősen 
lassan bontakozik ki ez az érdekvédelem. Azon
kívül a jugoszlávoknak nincs semmi lehetőségük 
arra, hogy otthoni környezetet teremtsenek, a- 
mint átlépték a határt. Bár több mint negyven
ezer a jugoszláv munkások száma, mégsem áll 
rendelkezésükre egész Ausztriában egyetlen ott
hon vagy klubhelyiség sem, ahol összejöhetné
nek. Maguk az osztrákok időnként felajánlanak 
ugyan egy-egy helyiséget bizonyos rendezmény 
megtartása érdekében, de éppen az állandóság 
hiányzik. Bizonyára ez is az egyik oka annak, 
hogy a jugoszláv munkások körében igen sok
szor tapasztalható a honvágy. A múltkor például 
egy bécsi újság hirt adott arról, hogy egy tizen
kilenc éves varaídini leány téglával betört egy 
kirakatot csupán azért, hogy e miatt hazatolon- 
colják.

A Politika cikkírója felveti a kérdést, hogy 
negyvenezer Ausztriában dolgozó munkás elég 
nagy tömeg ahhoz, hogy az itthoniak is szerve
zettebben törődjenek velük, s amennyire lehet, 
igyekezzenek minden tekintetben gondoskodni 
róluk.

1 9 6  7. m á r c i u s  3.



A Szovjetunió 
és a Vatikán

Kevesen tudják, hogy a Szentszék és a Szovjetunió között már akatottkus egy-
ház Jánosi fordulata" ^ ^ f ^ ^ J ^ ^ u l k o ' z t a k  először a Szentszék és a fiatal 

Genovában 1922. április J , tó y szenzációt csinált Csicserm szovjet 
szovjet állom képviselői. Az akkori étiapváltásáról" a hivatalos ebéden, de
külügyminiszter es a s e ^ o i  ^sek  „s««éHW jelentőségéről. A genovai értekez-
tobbnyire m e g f e l e d k e z t e k  a t á r g y a l á s o k  t  V  J *  f drámai körülmények közé

™ dménvt: -  íen-  
jretett lakosság konkrét m e g s e g í t é s é t  t i * ekre s ezek nemsokára nyílt ellen-

■ i Kbj T len iiJ Ufeledkezzünk meg azonban Litvinov szovjet külügymi-segeskedeshez vezettek. Ne feledkezzunK y & legridegebb szovjetellenes U -  
niszter és Pacelli nuncms p a l á s a i r ó l  “ zeg yn a z  g kongregációjának
madásai idején, a harmincas evek elején, ^  tzovjetellenes szellemben Orosz
egy különleges osztálya foglalkozott kifejezetten
országgal. . ,  . tízévi viszonya már ismertebb. 1956-ban a

A Vatikán es a S z o v j e t u n i ó  elmúlt tl̂ lég. javasUltának másolatát. Lényeges 
Szovjetunió eljuttatta a Szentszékhez  ̂ teljesen lebecsülte az egyház befő-
revidiálása volt ez a s z t á l i n i  politikán , Us(ígot jellemzi, hogy amikor a jáltai
lyását a nemzetközi é l e t r e  A - ^ “ Untb áliáspontját egyes tárgyalt kérdések-
értekezleten ismertették S z tá l in n á l  a vattieon
ben, így felelt: Es hány ^odosztf j ^  ^  bátran ledöntötte azokat a gátakat, ame- 

Roncalli papa — két ízben is kapcsolatba lépett szovjet
Igékét örökül kapott. Bekeakciói k e r e ^  tközi bizottságot fogadta, amely a Bal- 
személyiségekkel. Első ízben, amtko’’ , bizottság szovjet tagját, másodszor. «  híres 
zan-békedíjat nyújtotta át neki koH uka b ^ o tu a y ^ ^  'vejéwil folytatott.
beszélgetés alkalmával, amelyet A d z s w ” ’ hogy Vr. Pál folytatja elődje mütyéT 

„Ügy látjuk, nem híusult meg J T v í. Pál pápasága során már két ízben
•— hangoztatja az APN először az E N S Z -ben folytatott rövid, szi-
lépett kapcsolatba a szovjet kormánnyá^ április 27-én kihallgatáson fogadta
vélyps beszélgetést GromikóvaL másodszor. 1966. ap*» 
a szovjet külügyminisztert. (L’ Umta)

Bűnügyi novellánk
NET GILBERT

Nestor W elcom b gondterhelten Járkált ló* 
fel a  szobában. összeráncolta a homlokát, la * '  
eesen rágta a szájában levő hatalmas szivar v í 
gét, m ajd megállt a karosszék előtt, ahol Na- 
tttsm 3  feles©6®» tiUo

_  ismételd m eg m ég egyszer, mert képtelen 
vaevok elhinni, hogy egyik napról a másikra 
elhatározod, bogy nem jössz Európába és el-

VÍlUA ^  asszony eBT darabig hallgatott. Fekete, 
bitterekkel díszített pongyola volt rajta. Ké
nyelmesen hátradőlt a nagy, p u h a fo te lb a a ,*« -  
lét a fotel bársony támlájára fektette, és ngj, 
i t a t ?  “ « m á r  ragyogását, végül válaszolt:

—  N em  mondtam, hogy egyik napról a má
nkra határoztam el magam arra, hogy e lv i- 
lónk. Eddig axonban nem akartam róla
ni, vagy nem voltam biztos a dolgomban* Nem

" ^ l E i f ^ ’ehetetlen — gondolta magában w el- 
com b. — Undorodom a gondolattól, hogy m eg
csal, pedig biztosan megcsalt, a* orromnál lóg
va vezetett. Rendben van, becsapott, kíjátstott, 
elárult, nevetségessé tett. Rendben van “ e ™ }  
lesz a vagyonúnkkal? M it képzel ez a  ringyó?)

— Klváncsi^vagy? Nem — fu- 
<Arról nem beszél, hogy ő » K  ‘ « J  „ e^ ,

tott át az asszony agyán. -  ArrM nem n e ra ., 
hogy az a kis fruska, Silvia Notftam.
« ó>ag a titkárnői í e« ? 5k“  „Y^^íytat, mint 6, 
bán, jóformán fényűzőbb életet fériével
mint T  f 5 i  aki együtt ^ f kt t Van FéíS*
mire megteremtették azt, an^ij , _ -s Vagyon- 
kény? ördögöt féltékeny. A  íe,eí ,5 rzett vagyon  
« r g y , küzdelmes “ « S  sem haj-
targy, és vagyonából « W f « »  " " „ . j ,  csaltam  
landó átengedni neki. Kár, hogy

eg-  Tizenöt esztendőt töltöttünk együtt, N a-

— Ugyan, kérlek —  ^ ^ é v b e n *  nem 
szony. — En már a rmas,odik i^  V ám oltam  u ti-  
érdekes számodra. “  Silvia a ttae-
na, de biztos vagyok benne, hogy
dlk szeretőd azóta. —j ezt az asz-

Welcomb megállt. , oha nem jár az
szony? Honnan tudja? ^  Es tudja
irodába. Nem  volt ott öt éve> b « .
a nevét, és tudja, hogy a sz léptekkel el-

—  K ik é r e m  m a g a m n a k ! —
hagyta a  « » h á t . m o s o l y g o t t  Azután

Az asszony gúnyosa" váltotta lel az a j- 
mosolyát a gyűlölet árnyéka 
kán. ».rradalom  után kislány-

Natasa az orosz J v á v a l az Egyesült A liz
ként került ki ed?SB" /h í „ v  év múlva m eghat, 
mokba. Mikor anyja néhány „élkül nyomor-
akkor ő magára maradt es volt Abban az
gott. Ez a  harm in cas eve mn„ tó s0k íétmini-
ldőben, amikor az lí mikor munka nélküli
mumukért küzdöttek- es országot jogaikat
X S ^ n é W  hüncselekményektőt sem ri-

aÚV! J ^ h o g y  * 1 »
es lány Nestor W e ' ^ bl>zempillákkai árnyé- 

Natasa szőke haja, hos“ “ . , “ ringó járása r - 
költ kék szeme, íe ‘ Je® í^nvedélyt rejteget, úgy érezte, lángoló szenveu* j

íves lány Nestor W el^  s«m pillákkai ám yé- 
vatasa szőke haja, hosszú ríneó járása m ely, 
költ kék szeme, *««“ e8 iínvedélyt rejteget. r érezte, lángoló szenveu* j  

összeházasodtak. „  esIébe, hogy pá-
Wclcombnek akkor Ju az országutakat a 

yát változtat, és nem .Ja Jhanem ellenkezőleg, 
ztrájkolólc zásziaja alatt, Natasával együtt.
nint sztrájktörő vállal áua Welcombnek nem

Küzdelmes idők volta*• ket az Időket a
sgy barátja sínylette J” f® rcl,an, de győzétt. 
ztrájkolókkal f o l y t a t o t t  ba # Iehetaségek

Azutón jöttek “ .Í Í Í l? í éSklhasinálása. Ma a 
lazájában a lehetőségek ,j.0bás lakásban,
nfth Avenuen lakik tiz* /1|k ek egyetlen szavára 
így koncernnek az ura, akin olvadtak bele a 
™ s m r V e I e o m b 'SésÜZCo.ekbatalmas o.vasztóke-

" * - éilíébge - csak néhány « a v a m je n n e  górnád.
-  kiáltotta át az asszony a (vvelcomb most
-  Te holnap «lutaz0* , ? “ , pedig holnaputánlelépett Ismét a s z o b á b a ) ,  en Tartás
negyek Renöba. A vájópe szemben mln-
líjat nem k ö v e t e l e k  tőled,
len vagyon közös. Érted.

MEGÉRTŐ 
HITVESEK

_  Miesodaaa? —  bőozült fe l a s  embee . —
Közős? Ugyan, miúrt lenne usmlhr Te szew s-

* * * — Együtt^^véled. *■  nem  óhajtok vMatkowd. 
A rt hiszem azonban, hogy te sem  kívánod a  
bírásáé előtt bizonygatni, hogy honnan szár
m a z i k  a  folyószámla, az ék-

“ "w^lcomb, "mint «yenkor mindig. «»*«*•*
levelezett. Ahhoz a lényhez, aki őt megérti, 
a ^ n e k  elpanaszolhatja bánatát. . .  Ha ugyan ezt 
a fordulatot is elpanaszolhatja neki. Előbb a- 
ronban fel akart menni az irodájába. A  portás 
Te in tette  hogy az Imént telefonált a lakására, 
m éri egy úr várja az irodában, aki azt állítja, 
hoev halaszthatatlanul beszélnie kelle vele.

B lisserv o lt ez az úr. Manrtee BUsser, egy 
mflMivaeevár volt tulajdonosa, akinek a gyá- 
ü t  Welcomb egy évvel ezelőtt árverezte«* el, 
a t u X  megvásárolta, munkásait elbocsájtotta,

48 — Wefcomb*—"m ondta az ember öt per- 
ren belül meghalsz. Értetted? Itt dőglesz meg. 
-  Hangtompítóval ellátott Colt volt kezében.

n .  niiaaer — dadogta Weleomb. Nem volt 
~  D® „  , l VIzer vá»ta ki magát nehéz bély- 

fJm ai’ i e e z M ^ m b e r ,  ex .  B lisserőrült.
Becsaptál, W eleom b! -  sziszegte emez. -  

.  . 1  : S I S  h M í  a gyárat megveszed, üzem
ben tartod, ^ »  ÍB fogom vezetni. Ehelyett most

kolí.“ f _ I^ ÍT ík  volt. Welcomb egy pillanatra át- 
Régi trük mellett, mintha ott állt vol-

nézett 8 .im ádó mögött. Az önkéntelenül is 
na valaki a Volt, hogy az öreg sztrájk-
törő rávesse magái a másikra, és kiesavarja 
kezéből a fegyvert.

Lihegtek mind B1,ssér J  jutott valami W el-  
— Hallgass ide’ m lesz nántodásod ét állást 

comb eszébe -  elintézel valamit helyettem. 
Is kapsz t# ,o*5’ , jakom? Nos, holnap este éjfél 
Tudod, hogy hol laK° a la k á so m b a .. .előtt ezzel a kulccsai„ «  Qn((en #
Itt a revolvered . - haj 6lom  Európa felé.
abban az Időben ' " . ^ i s a t  ajkán halvány m o- 

Az ügyeletes nw m  w elcomb közölte ve-  
soly f u t o t t  ák amlko d»„t»tt, hogy mégsem  
le, hogy felesege "SJ SIoI)ad lenne, m onban, 
utazik, tehát a k4 szeretné ha valaki zavarná,természetesen, nem sze kQt| 8srae. "*•
hiszen a két kabin«; J ssóba sem jöhet —

~  Dí ’ Mrt t « t  Mosoly*0** é*s ho“ “ « t e ?  -  X S Í T  Ui m Z l  hátba önagysága meggond.,.
*Welcomb legyintett. Tndm, hogy ez lehe

tetlen. i — ya gondolta m agában: e -
<A tiszt 1,1 “ TS? mindenféle bolondságot m eg. 

zek a milliomosok min önagysága kijelenti, 
engedhetnek m »g“ k“ a6p4Ss, azonban titokban, 
hogy nem utód „ „ i i í n l t  a hajót, hogy meg- 
jól lefátyolozva, «negj** Talán ki akarta lesni?) 
lepje az urát. Vagy • • • , ,  mit az idő. a  ven- 

Vacsora után kelle zenekar gendosko-
dégek szórakoztatását01 kártya, egy másikbandott, az e g y i k  teretniien
dúsan felszerelt bár von W eicomb engedelmet 

Ejfél Után öt P .m  Telefonilnl akar, mond-
kért kártyapartnerei«!. érsl-e magát.
ta, érdekli, hogy feleség ^irakoz.nia . . .  Valaki 

Nem  kellett mkátg ^  töredékét hallotta: 
felemelte a kagylót. »Kg tomp* hang, egy 
„H aB . ”  E*uí f " L üt "  valaki vism atette*«  
halk sikolv hallaű**11
kagylót a készülékre. bSaná„  egy pillanatra

Welcomb szivének «oo néhány eiepp
^ i W ^ k‘  a h om .SK > - - ^

m° ^  kell mosdania^ I g ^ ^  M â « 4 t é r e m b t '
nie magát, ml előtt v 'f /U t ó b a n  levéve telkat- 

Szmoklngját még ^„yöflsaobába ment. Nem  
tintotta a villanyt, és a fúr )e„,osta a* arcát 
vette észre, hogy ml*  A J t f  elaludt a villany, 
és a homlokát, a szobában otu -e  a villanyt.Nem emlékezett, hogy em A far(,ö „o bá béÍ
^■•'ror a fürdőszobába "  ,jt£»a mellett igye- 
kiáramtó fény halvány levő kapcsolóhoz,
kezeit a kabin “ h® “  , , , ,  fülke, felesége ka, mikor kinyílt a szom széd« " " ruh4a n«  alahJa 
hiújának az ajtaja, és feae
jelent meg. . . . .  attft Aast a x o n b »»1» ^ *  »®|y Arcát nem láthatta. Azt hangfogó« pisz-
a nő keze f e l e m e l k e d i k ,  "o g z  k)4Ithatott
toly csőve v|llan, éo mierow 
na . . .  öíszeesett. Nyöszörögni kezdett.

Nem halt meg azonnal. N T » *  . bérelte 
-A t k o z o t t  -  suttogta. -

fel A fskete ruház « 8 wonMtn

gMbe1 úgröttI*ahol motoros vártt. vérd(J „ á s lk  
Akkor még nem tudta, h o ^  weleombtól,

s v

PARIZER
MIXERREL

lélesil látogatás 
■ Psoia-llngváii

művészházaspárnál
Pesti művészkörökben az a mondás járja, hogy Pőota Irént és „Z 5 - !

mást csak azoknak sikerül napközben megtalalmok, akiknek nagyobb a szeren «^  , 
jük, mint az eszük. Ügy látszik, nekünk nagyobb, mert az Apostol utca 9/a-ba 
lakásuk ajtaján nem égett a kék lámpa figyelmeztetőül, hogy mellőzzük a cso^ e t_   ̂
mert a házigazdáék pihennek vagy dolgoznak, amikor ótodmagvmkkal kora este be 
toppantunk, hogy a ház úrnőjét kifaggassuk háziasszonyi titkairól, a férjét ped g
arról, hogyan  vé lek ed ik  fe lesége k on yh a i ism ereteiről

Szándékosan mondtunk le arról, hogy szokv t ^ rdese.k®* i 
nekik, érdeklődvén a művésznő legkedvesebb szerepe í t es a zL ^ ^ ^ m történ w t
tervei felől, mert kíváncsiak voltunk arra, mit g^ ^  {ővárosban s aitintk kollT*li 
vésznő, akinek étvágyáról regék keringnek a ^ T ogT ’m e ^ k ö z ik  tantó-előszeretettel eljátsszák, hogyan eszik. A r r a  számü^unk^ g ^ m e g u t^ z ik  tapm 
tatlan kérdésünkön, de újabb kellemes csalódás ért bennunsei, m én  kerteles nelkui

tette— Imádok enni! Olyan lendülettel eszem, amilyennel játezoro- va^ >ed̂ >8 rgan 
hozzá nevetve — nem is látszik meg rajtam, ugye. J°  , _  Mert a’ férjem „ em 
leadom a kilókat. Tudja miért? — kérdezte huncut mosolly

J°  ^ ^ o d é lk o z ó  tekintetünket látva mindjárt Ne, ne kételkedjenek
— Nagyon unalmas mar az az ötfele étel, amelyet isme húslevest ismeri

szavamban: csak a virslit, a parízert, a sonkát, a tojasrántottat ta i ó l a
Dc ez talán még nem is volna baj, ha a rántottéba « « »  csak egy
szabad tennem ... Időnként ugyan becsempészek v a l m l m W «  ■. felveszítem a
csak nagy ritkán sikerül becsapnom. Ezért tele vagyok-rettegés..e , ^  ^  R
főzés iránti fogékonyságomat. Pedig hogy szeretek főzőcskezni. Hogy
változatosabb ételeket készíteni! Nagy el oglaltságom mellett is találok mot
hoev bevonuljak kis konyhámba, mint valami hadvezér a varaDa, es k c j  
kedvemet Ez már velem született ösztön. Valószínűleg azért van igy, mer ,
tem mes a jó  fa latot . Főleg a francia konyha ételeit kedvelem, no meg a párolt 
zöldséget, a különféle húsokat, de elsősorban a marhahúst, a nyers gombát, az
kát mindezt egy szuszra elmondta, Kossuth-dfjas színésznőből m árisát
változott egyszerű háziasszonnyá: fölkötötte a kötényt, elökerült egy tál, 
nóhánv tolást bekapcsolta a szabadkai Sever Rumix-150-es kézimixerét, és máris 
k é sz ü lt  az ín y c s ik la n d ó  hab. Egy óvatlan pillanatban, hogy más meg ne hallja, felém

*úgta __ Megpróbálom meggyőzni a férjemet, hogy sovány rántotta és parízer az,
amit most készítek • • •

Aztán komolyra fordítva a szót, ezt mondta:
—  Legjobban annak örülök, hogy ennek a mixernek a segítségével metélt 

tésztát tudok majd készíteni a h ú s l e v e s b e ,  mert azt Tamás nagyon szereti. _ ,
És miközben a mindig vígkedélyű művésznő körül csattogott a fényképezőgép 

és villant a villanólámpa, az Irodalmi Klub népszerű vezetője félrevont ízlésesen 
berendezett lakásuk egyik, könyvekkel zsúfolt szögletébe, és olyan meggyőzően mond
ta, mintha csakugyan így gondolná: . . . . .  , _  —*

  Feleségem valóban az egyetlen ember, aki főzésre alkalmas, mert borsobol
brikettet burgonyapüréből p e d i g  szénkori kőzetet tud előállítani. . .  Ha a leves 
elnároloena valóságos sótenger maradna a helyén. Főzelékéből egy vagonra való 
gumiarábíkúmot vonhatna ki egy vegyész. A legjobb étel, amit kapok tőle, a vajas 
kpnv^t* rfp poair akkor, hs más kcnt6 m©jj • •.

Ezt azonban már a ház asszonya is meghallotta, és olyan jóízüt nevetett rajta,
hogy lucsordultJ^tköB"^*'tünk mi. is ezen a játékos, télvégi estén, az ismert művész
házaspár új otthonában, ahol mindig szeretettel várjak a vendéget, és ahol értik — 
és ápolják — a szívderítő tréfát.

\i. r .
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A v e r s
é r t e l m e

A vers értelme az emberi lét. Ennek köszönheti gyö
kereit és gyümölcsöt tápláló nedveit is. S ha a nedvek 
gyümölccsé fejlődnek, az is az emberi lét értelmét hordja 
ízeiben és sorsában.

Rilke gyönyörű gondolatától (A létezés ének, Gesang 
ist Dasein) József Attila útmutatásáig (A líra logika, de 
nem tudomány) csak egy gondolati vers is elegendő, hogy 
átívelje az értelem és az ének közötti távolságot. És a 
megvalósított cél intelme és példája kétezer év óta nem 
változott: a legnagyobb feladatok megoldására elegendők 
a legegyszerűbb eszközök is. De épp itt merülnek fel a 
nehézségek. Nagyon nehéz és bonyolult dolog egyszerű
nek és tömörnek lenni. Olyan nehéz, hogy még a legna
gyobb alkotók is csak ritka pillanataikban s főleg életük 
végén jutnak el oda.

Kevés szóval és egyszerűen, de sokat mondani. Ez a 
vers igazi szépsége és értéke. Ez a távoli feladat, amely 
mindig oly közelinek, elérhetőnek látszik. De ez a köny- 
nyűség csak a hosszú utazás után fedi fel a maga délibáb 
voltát. S e délibáb szépségét a legtöbbször már csak azok 
látják, akik erejük fogytán már csak utolsó mozdulataik
ban hordják a vágyat: valóságként átélni a délibáb-lát
szatot.

A szép vers utópiáját a széplelkek nem ismerik.
Kell egy adag keserűség ahhoz, hogy a szépség ízei

hez nyelvünk és szavunk legyen. A leghosszabb utakhoz 
nem elegendőek a lábak és a járművek. Az út nehézségét 
mindig a gondolat szabja meg: tovább jutni a lépteinknél- 
A költészet még nem az, amit életnek nevezünk, de a mi 
életünkben is van valami, ami költészetként élhető át.

És ha azt mondjuk is, hogy a költészet hamis tudat, 
ez nem a költészet elleni vád, hanem az élet tehetetlensé
gét fejezi ki, ez csak azt jelenti, hogy a tárgyi viszonyok 
uralma hamis tudattá deformálja a költészetet. A tények 
uralma ellenére is hiszünk a szebb életben. És e szépség 
utópiája csalja ki belőlünk a szép és megálmodott világ 
képét. Hamisítunk a szépség nevében, mert néha csak e 
hamisítás teszi lehetővé, hogy az élet keserű ízeit és ned
veit költészetté alakítsuk át.

Innen származik Goethe Tassójának gondolata is: 
Hadd legyek szabad a költésben, hisz cselekvésben úgyis 
eléggé gátol a világ. A  költészet utópikus intelme és szép
ségre csábítása mindig csak ez: Emeld fel. a fejed a por
ból, a csillagok jelzik életedet.

Szépséget és álmokat!
Nemcsak a lélek táplálékáról van szó, hanem emberi 

létünk harmóniájáról is. És ha szakadékok és mocsarak 
fölött haladunk, akkor a haladás csak a szárnyak aján
déka lehet.

S a költészet utópikus voltát ez adaj meg, hogy a ri
deg tények nem adnak szárnyakat. Nekünk a tények, a 
körülmények és fájdalmak ellenére kell túlhaladni siral
mas voltunkon.-

A szépség nem álom, ha élni tudunk' érte.'Az álmok 
csak akkor délibábok, ha elvárjuk, hogy értünk jöjjenek. 
De az álmok törvénye épp az, hogy csak az jön értünk, 
akinek a jövetelét már kiharcoltuk. A sült galambok lo
gikáját csak a tűzhelyek értik.

De hogyan lehet a létezés ének, ha kérdéses az, hogy 
mi az, amit létezésnek nevezünk, s ha emberi mivoltunk 
mérlegén mindez csak egy semmivé növekvő kérdőjelet

nzsóvárgás
komédiája

A legnagyobb rosszmájú 
Sággal sem mondhatjuk, 
hogy nem kényeztet el ben 
nünket a szabadkai szín
ház. Hiszen a múlt hónap 
második felében egy ősbe
mutatóval és egy olyan mű 
vei kedveskedett a nagyér
demű közönségnek, amelyet 
valamennyi jugoszláv szín 
ház közül elsőnek ő muta
tott be. S hogy még jobban 
a kedvünkben járjon, mind 
két darab énekes, zenés víg 
játék: az egyik Matija PO- 
LJAKOVIC, a legterméke
nyebb szabadkai horvát író 
„Ode Bolto na ogled” , a 
másik pedig Marcel MI- 
THOIS mai francia szerző 
„Férjvadászat” című komé
diája. Az utóbbi eredetiben 
ugyan nem zenés vígjáték, 
de mivel a közönség sze
reti, ha elringatják édes
bús, vagy fölrázzák vérpezs 
dítö melódiák, még ha nem 
is szerves részei a cselek
ménynek, hát (lz igazgató
ság azt a változatát tűzte 
műsorra, amelyet az elmúlt 
év őszén játszott a Szegedi 
Nemzeti Színház Kamara- 
színháza. Ez pedig — AL- 
DOBOLYI NAGY György 
zeneszerző és G. DENES 
György versszövegíró jóvol 
tából — énekes, zenés v íg 
játékká változtatta a „Cro- 
que Monsieur” -t, amelyet 
immár három éve táblás há 
zak előtt játszanak a fran
cia fővárosban.

Nem először győződtünk 
meg arról, hogy a magyar 
társulat művészeti tanácsá
ból nem hiányzik a vállal
kozó széliem. A csütörtök 
esti piefnier újabb bizony 
sá&a volt annak, hogy di

cséretes következetességgel
igyekszik megismertetni Icö 
zönségünkkel a mai dráma 
irodalom alkotásait, s hogy 
a kiválasztott művek között 
szép számmal vannak olya
nok is, amelyeket nemcsak 
az országban játszottak elő 
szőr, hanem magyar nyelv 
területen általában. Marcel 
Mithois munkája ugyan 
nem tartozik ezek közé, ér 
téke nem hasonlítható — 
például — a „ Meztelen ki
rály”  értékéhez, de alakja
it nem ártott megeleveníte
ni a szabadkai színpadon 
sem, még ha nem is olyan 
szellemesek, mint annak a, 
föltehetően francia kritikus 
nak a számára, akit — a 
műsorfüzet tanúsága sze
rint — a darab kezdetétől 
a végéig nem lankadó szel
lemess éggel megnevettet
tek.

Mert. valljuk be Jérfia- 
san: azért mégsem bugy- 
gyant ki a könnyünk a ka
cagástól. Dohát nem is az
zal a szándékkal ültünk be 
a nézőtérre, hogy holtra ne 
vessük magunkat az éltes 
Coco Baisos ügyeskedésein, 
ahogyan — miután ötöd
ször is özvegy lett — min
denáron el akarja titkolni 
férje öngyilkosságát, és is
mét egy gazdag férfihoz a- 
kar férjhez menni, miköz
ben a mulatságos helyzetek 
közepette fölvillantja igazi 
arcát, és önmagán keresz
tül kigúnyolja mindazokat, 
akik pénzéhségükben még 
önmaguk megalázásától sem 
riadnak vissza. Azt vártuk, 
hogy a francia vígiátékiro 
dalom hagyományaihoz hí
ven gördülékeny, szellemes

legyen a cselekmény, s ne 
patikai mérleggel adagolja 
a humort. Ezért van az, 
hogy nem csalódtunk, mert 
enné', többéi kaptunk.

A „Férjvadászat” nem csu 
pán sablonos mese. Legfőbb 
erénye éppen a bizarrság, 
az a nyugodt, szinte a ke
gyetlenséggel határos hideg 
vérűség, ahogyan a hentes 
leányából egy multimilli
omos feleségévé vált Coco 
keresztülteszi magát férje  
halálán. Egy életfölfogás 
hordozójává, megszemélye
sítőjévé válik, s ezzel kie
meli a darabot a pusztáin 
szórakoztató művek garma 
dóból. Annál is inkább, 
mert a dolgos élet szüksé
gességét dicsőítő, de végül 
mégiscsak a henye, dologta 
lan életet választó lánya a 
maga kettősségével csak 
még groteszkebbé teszi eze 
két a zsánerfigurákat.

SZÁSZ Károlynak, a sze 
gedi színház rendezőjének 
tehát tág tere nyílt arra, 
hogy a burleszktől kezdve 
a komédián és a vígjátékon 
át egészen a szatíráig a. lég 
különfélébb műfaj színpadi 
fogásaival éljen. Nem' is 
hagyta kiaknázatlanul a ki 
nálkozó lehetőséget: pergő 
ritmusú játékot teremtett, 
fölényes darab- és színvad 
ismerettel vezetve a pajkos 
nak látszó, de voltaképpen 
megdöbbentő cselekményt. 
Mert arról aztán nemigen 
tehet, hogy a szerelmespár
— szerencsére nyúlfarknyi
— jelenete sziruposságával 
meglehetősen kizökkentette 
az embert a vígjátéki han
gulatból, amelyet bizonyos 
mértékig megbolygatott a,

kissé hosszú, eléggé vonta* 
tott, és ezért egyre lanka
dó figyelemmel kísért zá
rókép.

Régóta hárult olyan nagy 
föladat SZABÖNE CSEH 
Máriára, mint ezúttal, hi
s z e n a  pénzsóvár asszony 
ezernyi arcát kellett — ha 
csak egy pillanatra is — föl 
villantania előttünk. Oly
kor ugyan egy árnyalattal 
drámaibb volt a kelleténél, 
de játéka egészében véve 
hangulatot tudott teremte
ni. Az est legegységesebb 
alakítását PATAKI László 
nyújtotta. Régóta ismerjük 
humorérzékét, jóformán 
minden mozdulatát, s még
is a fölfedezés frisseségével 
hatott, ahogyan megformál 
ta az irodalomkedvelő és 
verseket író Augustot, aki 
az ő megfogalmazásában lé 
nyegesen elütött a vígjáté
ki inasok jól ismert figurá
jától. A többiek is vala
mennyien — GODÁNYI 
Zoltán, MAJOROS Katica, 
FISCHER Károly, HECK 
Paula, SZABÖ István. SÜ
VEGES Eta, CZEHE Gusz
táv, ALBERT János és RE
METE Károly — tehetsé
gük legjavát adták, hogy 
minél kellemesebben érez
zük magunkat. S hogy cél
jukat elérték, abban — a 
zeneszerzőn és a versszöveg 
írón kívül — része van a 
mutatós és pazar kiállítá
sú ruhákat tervező Radmila 
RADOJEVlC-nek és a dísz 
lettervező PETRIK Pálnak 
is.

DEVAVÁRI Zoltán

az embert mindig képessé teszi olyan tettekre, amelyek í  
meglepik ot magát is. t

Ezekből a kérdésekből nő ki a költészet felelete. \
Es e felelet néha csak egy újabb kérdőjel formájára S 

futja, de ez a második kérdőjel már másmilyen tartalmú 4 
es irányú. Itt nem maga a létezés formálódik kérdőjellé, 4, 
hanem magát a létezést kérdezik. A vallatóra fogott em- '4 
béri lét adja meg a költés tartalmát és értelmét.

A költészetként felfogott lét értelmét a felelet értelme 2 
adja meg. A költői lét értelmét ennek a feleletnek az ér
telme és lehetősége adja meg. Ez a feleletadás mint az 
emberi lét jelzése és igazolása adja meg a költészet értel
mét. Ez az az elv, amely Fritz Heinemann szerint Res- 
pondeo ergo sum (felelek, tehát vagyok) értelmében vá
laszol arra, hogy miért és hová?

Ennek a válasznak a logikája és értelme alakul át 
verssé. Abban a József Attila-i értelemben, hogy a: Líra 
logika, de nem tudomány. Logika, mert értelmessé pró
bálja formálni a lét kérdéseit, mert emberként felelni 
akar nemcsak a bennünk, de a kívülünk támadt kérdő
jelekre is.

De .mit feleljen a költő, amikor a biztatás csak mint 
sejtelem, csak mint remény vagy kitervezett jövő létezik.
A  tények és a van világa mindig a tegnap felé mutat. Az 
igazi van mindig az, ami felénk közeledik, amelynek jö 
vetele bennünket is megnöveszt emberségünkben és meg
valósuló reményünkben.

És az igazság mindig teljes, nemcsak térben, de idő
ben is. Nemcsak a térfogatra és a különböző szemszögek
re és részekre vonatkozik, hanem főleg az időre Honnan 
jön valami és hová tart. És az igazság korántsem csak az, 
amit a látszat valódinak tart. József Attila éppen ezért 
mondja:

Te jól tudod, a költő sose lódít: 
az igazat mondd, ne csak a valódit, 
a fényt, amelytől vilégiik agyunk, 
hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.

Az igazság közösséget is jelent és az emberség felté
telét. Erre utal az utolsó sor is. Egymás nélkül sötétben 
vagyunk, mert akkor az igázsúgnak, értelemnek a fénye 
nem világithat önmagában. Mert kinek és minek a fény, 
ha egyedül van az ember?

A yers értelme ezért mindig az emberi lét. A másik 
ember, aki önmagára eszmél és önmagára ismer a rá ható 
gondolatban.

j p p
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Részlet Meša Selimović: Derviš I
smrt című, NIN-díjas regényéből.

A bírói hivatal nem sok szabad 
időt hagy meg. Ezért már régen nem 
néztem bele ezekbe a jegyzetekbe. S 
amikor egy este újra megtekintettem 
őket, majdnem kételkedtem az em- 

I lékezőtehetségemben, amikor elolvas 
; tam egyes feljegyzéseimet. Kát lehet- 

séges-e ez, hogy én írtam ezt, és hogy 
mindazt így is gondoltam akkor. Lég 
inkább a kishitűségemen csodálkoz
tam el. Hát annyira kételkedtem az
isteni igazságban?

Kezdetben elcsodálkoztam a városi 
előkelőségek ajánlatán, hogy fogad
jam el a bírói hivatalt. Sohasem 
gondoltam arra, hogy ez leszek, és 
nem is kívántam ezt. Más alkalom
mal talán el is utasítottam valna, de 
most ez úgy jött, mint valami -ment
ség. Mert egyszerre csak nagyon fá
radtnak éreztem magam azok után, 
amik történtek a csarsiján, s kínosan 
a tudatában voltam annak a csap- 
dának, amely nemcsak engem illet 
és nem is tegnaptól kezdve van. Az 
ember túlságosan is veszélyeztetett és 
menedékre van szüksége.

S csodák csodájára igen gyorsan 
azonosultam az új méltósággal, mint 
ha csak egy régi álom valóra váltá
sát értem volna el. Lehet, hogy ez 
volt a régi gyormekmesék aranyma
dara. Lehet, hogy titokban én magam 

. is, vártam erre a megbízatásra. Az 
hogy nem engedtem meg, hogy ez a 
kódos sejtelem tiszta és határozott le 
gyen, minden bizonnyal azért van, 
mert féltem attól, hogy kiábrándulok, 
ha nem valósul meg, s ezért a lélek 
homályos és rejtett zugaiba szorítot
tam vissza, mint a többi veszélyes ki 
vánságot.

Felülemelkedtem a félelmen s az 
átlagon, és többet már nem is cso-

dálkoztam. Ki az, aki a maga szeren
cséjét érdemtelennek tartja? Az első 
éjszaka ott álltam az ablaknál és fi 
gyeltem a várost, úgy, ahogy a szilah- 
dart elképzeltem, s hallgatva a vér 
sustorgását, elnéztem hatalmas árnyé 
komat a völgy felett. S alulról a kis 
emberkék felém emelték szemüket.

Boldog és mégis naiv vagyok. Tu
dom, hogy sok véletlen körülmény se 
gített, amely Harun bátyám halála 
után .következett. De hát nem is vé
letlenek ezek, az ütések adtak csak 
erőt s indítottak el. Az isten úgy 
akarta, de nem jutalmazott volna 
meg, ha csak úgy ölbe tett kézzel ül 
tem volna. És engemet választottak, 
mert egy kicsit hős voltam, egy ki
csit áldozat, egy kicsit népi ember, 
semmiből sem túl sok, hanem oly 
mérték szerint, amely elfogadható a 
nép számára és a vezetők számára is. 
És úgy látszik, az került túlsúlyba, 
hogy biztosak voltak, könnyen fog
nak majd uralkodni fölöttem, és én 
azt teszem majd, amit ők kívánnak.

— Te megint azt fogod gondolni, 
hogy azt teszed, amit akarasz — 
mondta Haszan.

— Azt teszem majd, amit a tör
vény és a lelkiismeret diktál.

— Mindenki azt gondolja, hogy 
túljár a többi eszén, mert bizonyos 
benne, hogy egyedül ő az okos. így 
gondolkodni igazán butaság. Akkor 
hát mindannyian buták vagyunk.

Nem éreztem sértve magamat. Ez 
a keménység azt bizonyította, hogy va 
lami nyugtalanság kínozza, nem tu
dom, milyen, de bízom benne, hogy ez 
múlandó. Kár volna, ha ez tovább 
tartana. Kár volna érte is, miattam 
is. Szükségem van rá ilyen sértetle
nül, szeretném, bármilyen is legyen, 
főleg akkor, amikor egyenlő vagyok 
vele, de jobban szeretem, ha ő az én 
fényesebb oldalam, ö  a felszabadult-

ság, a szabad szél, a tiszta égbolt. Az
ami én nem vagyok, de ez nem árt 
nekem, ö  az egyetlen ember, aki nem 
tiszteli a hivatalomat és sajnálja, 
hogy nem vagyak az, aki voltam, én 
pedig arra törekszem, hogy minél 
jobban hasonlítsak arra az alakra, 
amelyet ő lát. Néha el is hiszem, 
hogy olyan vagyok. Kerestem is a 
halott bíróval való találkozásom után. 
Nagyon nagy szükségem volt rá, egye 
dűl rá, csak őt akartam látni, csak ő 
tudta elűzni különös félelmemet. Hoz 
zá kötöttem magamat, még egyszer, 
mindenkorra, és magamhoz térítem, 
amikor csak erre szükség lesz. Nem 
tudom pontosan, hogy miért, lehet, 
hogy azért, mert nem fél az élettől. 
Ez a hely biztonságot ad, de magányt 
is fog hozni. Minél nagyobb a magas 
ság, annál nagyobb a pusztaság is 
körülötte. Azért is fogok vigyázni a 
barátomra, ő lesz a védelmem és a 
meleg fészkem.

Nemsokára ez a szülés églet még 
nagyobb' lett.

Elfogadtam a nehéz hivatalt, mert 
pajzsnak és fegyvernek véltem eb
ben a harcban, amelyre rá lettem 
kényszerítve. De nem múlt el sok 
idő, és nekem védekeznem kellett. A 
villámok még nem csapkadtak, de 
azért már hallatszott a baljós menny
dörgés.

Megkapva a császári okmányt, 
amellyel a császári szilahdár megfi
zette a maga háláját és jóváhagyta az 
én kinevezésemet, elhatároztam, hogy 
mindazért, amit megteszek, csak a 
lelkiismeretemet fogom megkérdezni. 
Mindjárt éles szelet éreztem magam 
körül. Azok, akik erre a hivatalra ki 
neveztek, azonnal elhallgattak, ami
kor látták, hogy nem engedek. De 
mind gyakrabban hallatszottak olyan 
hangok, hogy én vagyok a régi bíró 
haláláért a bűnös. Hiába kerestem
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R É G I  S Z E R B  I R O D A L O M  
A  S Z Í N P A D O N Novi Sad-í színházi levél —

Fehér Ferenc

Csöndes leszámolás
Köröttem munkál a mély idő, 
nyugodt nagy szemét rám veti;. 
a Betyár-vöigy alján hallgatom 
csöndben osztódó sejtjeit.

Vigyázón lesem, mert megejthet újra 
a hínár, a mélyi liliomok.
Szállnál már, fájó szép ertelem.
Te mardosó, hű társ, te lágy konok. . .

Jó szóra vártál, szegény. . .  Harapd hát magad, 
te mérgezett eb, s így szűkold, yakoga. 
e völgyből nem tárulhatnak elecl 
embermagasságból a távlatok!. . .

Köröttem munkál a mély idő, 
nyugodt nagy szemét rá m  veti; 
egy fűszál súgja, hiába varom, 
hogy a fájás terheit átveszi

így oktat kegyetlen, szótalan, 
itt, a Betyár-völgy hajlatan, 
s mire kék szakállal elieng fölöttem, 
leszek kemély távlat és bús arany.

Akác és márvány
V

Sorakozó sírok. Kötéllel zörgő urnák.
Ürül a föld, az ős hamvasztó kemence. . .
Mert nem csak a láng — a visszahullo perny_  
szökkent majd új piítypangot, vadrozsa

hogy behullják újra hollószín lovak útját; 
és ha egymástól talán halálnyi messze, 
de élő csak élőnek útját kövesse, . . 
mikor már fejfánk a semmi gyopebe szúr »

mint sírhalom hantján hanyatt omló lányok 
szentelik csókjukkal e méhében áldott, 
mindent újra teremtő sírkert-vilagot. . .

Akác és márvány. Mindet e g y  kéz faragta. 
Korhadt kerítés . , .  Időtlen les be rajta 
tűnt gyermekarcok egyszervolt vadnarancsa. . .

Sterija hihetően ifjabb 
kori kísérletei közé tartozó 
vígjáték A liázsártos férj, 
melyet a Növi Sad-i Szerb 
Népszínház együttese a Ben 
Akiba Vígszínház színpa
dán bemutatott. A vázlat
szerű, kétrészes vidám já
tékot Dejan Mijaő rendező 
nyílt színen öltöző és masz 
kírozó színészekkel, tisztán 
bohózatként rendezte meg, 
ezzel frissebbé tette a már 
talán a múlt század dere
kán is avult kis replikák
ból, s a házasság és a pa
pucsférjek kontójára elmon 
dott viccekből és „bemon
dásokból” összeállított mű
vet, amely bizony nyomá
ba se léphet a kitűnő Ste- 
rija-komédiának, a Honfi
aknak, a Zsugorinak stb.

A válogatottan jó színész 
csoport igazán pompás já

tékkal elevenítette, meg az 
ősrégi tematikájú darabot 
Dejan Mijaé rendező találé 
lcony és ötletektől szipor
kázó játékvezetésében. Kü
lönösen sikerült alakítás 
Mirjana Banjac falugj asz- 
szonya, Franja Zivni gyá
va, tehetetlen, házsártos 
férjfigurája és Steuon Sala- 
jic ósdi katonája.

Az egész, terem közönsé
ge jól szórakozott, ami elis
merést jelent a nagyon jó 
színészcsoportnak és a_ bo- 
hózat-beállító rendezőnek, 
de a telt ház nézőiről nem 
nagy dicséretet mond.

A  Növi Sad-i színház foly 
tatja évek óta tartó törek
vését, hogy a nemzeti m’1)̂  
összegyűjtött régi értékeit

(A bíráló bizottság az 1966. évi HÍD-díjat Fehér 
Ferencnek ítélte Delelő című, v á io g a to tt  verseit 
tartalmazó kötetéért. A fenti verseket óbból az 
alkalomból közöljük az említett könyvből.)

Urmös Mihály: A kompon (tus)

V d C R M S ^

azokat az embereket, ak*4 4 ^  h 
telték, olyan volt az, mmtha a szelet
akarnám elfogni. Vajon ték ér_
valaki, amikor még nem k élőbbte a bűnöst v a g y  t u d ^  ^ ^ b b
is, csak most lett erre szu* s 
hogy nem is választottak volna meg, 
ha teljesen tiszta lettem volna.

Nem tudom v a t o n  en^m em _vo-

tlmságban " é r e z v e  m agim at a magas ronsagoan erezv m tudom
hivatal vedelmeben, ztek ^
azt sem, hogy a z c k W L ^  Eikezd- na-e bármilyen egyezsegoe. a  ezu 
tűk hát egymást vadaszni.

Nyugtalanított a ^  *
fllu já L n ^ fen y egetM zött és levele
ket küldött K o n s tantinápolyba, az uj 
aki már egyszer volt ebben a hivatal aKi mar e s ' » »  milyen ingatag
bán es tudta, hogy . . ha_
taV hogye mtoden tőlTfüggetlenül tör
t í ^ n k i n e k

számára. Megtudtam aztí is hogj7 már 
előre,értesítette
rendőrüket küld maja vetette a ressék. És azt senki sem vetette a
szemére. -.ívtől tartózkodtam, 

őket. de főleg " T a S e d S

S A ?  S S 1“beszélgetni ezekkel az
mert nem ' t6bbet nem sze-

s s s f t t r “ né2tekrám mint valami tárgy Minden úgy 
Elmentem a mufflh“  akartam rnen

volt, m m t amikor meg ^

S i í l g a S  í i  ö
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t , a- acA p - melyik muszelim? csak ax^ e v d e  - Dedig mesélni kéz 
melyik biro? Vagy_P ^  láról mint
dett a k o n s t ^ U n a ^ m m  g
ha csak őt tétebb tréfával megÉs egyszer a legsotétem testvérem.
kérdezte, hogy rm,™  már a vár_
mel: vajon ^ . ng^  nézett rá, mint bői. Malik pedig úgy_neze
a bölcsesség nyug-
dig elbocsátott sárga ^  többet
talan hadonaszasával, nyomoruU
nem is jöttem el ahho . bolond
hoz, aki csak mufti- Malik pe-lenne, ha nem volna mu ,y  nem 
dig elhíresztelte, hogy 
tűr engem. És nnndenlci 
te, mert ezt úgy akartam

Elhatároztam azt is, hogy
dok a fizetésemről, de * dékomról.
dánom erről a szt-P , „_ttem magaMegbízható emberekkel vett
mát körül, hogy " 4 * 5 ^  elláttak tétben, ők pedig bőséges jyeket 
mindenfelé híreszteléssé , csinál_
hallottak vagy kitaláltak. így 
ta ezt mindenki, és tu_
egymásról vagy azt hittúk, 
dunk. Megfizettem Karazaimot, n gy 
jelentse azt, amit hall a im kö-
ten tudja, hogy az én em . gzá_
zül ki hallgatódzik másvalaki
m g r a  J

Egyedül Mula Juszuf, 
kézírása miatt tartottam magam
lett, hallgatott, es nyugodtan^v g ^
te a maga munkáját. Elhis 
hűséges hozzám, de félelemből. De en 
őrködöm őfelette is.

Ügy éltem, mint valami 
Egyre nyugtalanabbul ^ c|rthető 

tam vele abba a csúnya, , esve 
munkálatokba. Oltalmazokat kervezéé
leveleket kezdtem irogatm a üah.  
hatalmasaihoz és a császári 
darhoz, ajándékokat es panaszon

küldve. Az ajándékok hasznosak vol
tak, a panaszok pedig unalmasak. 
Tudtam ezt, de nem tehettem más
ként, mintha csak elvesztettem volna 
a józan eszemet. Figyelmeztetések vol 
tak ezek, hogy útját kell állni a hitet 
lenségnek. Hivatkozások arra, hogy 
meg kell őrizni az isteni hitet, sirán
kozások, hogy ne hagyjanak egyedül 
ezen a helyen, amely oly fontos a 
császárság számára. Bármennyire 
éreztem is ezeknek a panaszoknak a 
káros voltát, nem tudtam felajánlani 
sem szövetségemet, sem a hatalma
sabb barátságokat, sem jelentősebb 
hasznot. Csak azt fedeztem fel, hogy 
milyen tehetetlen és magányos va
gyok. Mégis valami örömet éreztem 
abban, hogy ezeket a panaszokat kül
dözgetem a világba és várok valami 
határozatot. Ügy voltam, mint a kö
rülvett hadvezér, aki hadsereg nél
kül maradt, segítséget kér és várja
a segítséget

El kell-e azt mondani, hogy ez 
nem segített rajtam?

Ez csak a régi muszelimnél hasz
nait, mert én kérésemre, hogy ne tűr 
3 ék tovább ezt a törvénytelenséget,
megérkezett a jóváhagyás. Amikor 
meghívták a muszelimet beszélgetés
re, elindítottam útnak Travnik felé. 
Ott meg is fojtották.

Ezzel a halállal is megvádoltak, 
viszonzásul a megyefőnök engedel
mességre kötelezett, amelyet itt ré
gen megtagadtak tőle. És én bele
egyeztem, mert menteni akartam ma 
gamat.

Arra gondoltam, hogy visszavonu
lok es mindent itthagyok. De tudtam 
azt is, hogy már késő. Tudtam, hogy 
ledöntenek, amint kilépek a hivatalból.

■ ■ ■ ■ Fordította: D. A.

a színpadon is megelevenít 
se. Most A világosság szó
zata címmel középkori
szerb irodalmi szövegek 
színpadi megjelenítését, ri
tuális drámai oratórium
formájában való bemutatá 
sát kísérelte meg mutatós, 
szép előadás keretében,
nagy színpadán a szerb drá 
mai együttes. Antológiák
ban és tankönyvekben sze
replő nevezetes irodalmi
szövegekből, egyházi és tör 
ténelmi -jellegű följegyzé
sekből Zoran Mišić belgrá
di író állította össze A vi
lágosság szózatát, mely hat 
részre, oszthatóan a földről, 
a dicsőségről, az országért 
hozott áldozatról, a halál
ról, az örömről, végül a sze 
retetről beszél, amely min
den bajon túlnő és mindent 
gyógyít.

Hatalmas munkát végzett 
Zoran Mišić a szövegválo
gatással, amint a belgrádi 
vendégrendező, Vladimir 
Petrić munkáját is ki kell 
emelnünk, aki igényes kí
sérletezés jegyében a hete
rogén elemekből „összefüg 
gő” egységbe kapcsolt elő
adást igyekezett formálni. 
Jelentős a zeneszerző. Lju
bica Marié tevékenysége is, 
aki különböző korok zene- 
motívumait is fölhasznál
va, ünnepi kísérőzenét, he
lyenként meg az előadásba 
fonódó, a kórusénekkel 
együtt ható elemeket alko
tott. Ugyancsak dicsérhető 
a díszlettervező Zivojin f y  
rinski és NebojSa Mitric, 
valamint a ruhatervező Du 
San Ristić munkája is, akik 
a régi századok hangula
tát, alakjait és szimbólu
mait megfelelő színpadi ke 
pekben segítettek kifejezni.

Az összekapcsolt szöveg
részek kevés mozgalmassá
got rejtenek magukban. A 
megjelenítés nyitva hagyta 
a kérdést: hogy a múltbeli 
szép szó, kristályos gondo
lat, költőileg fogalmazott 
nemes érzés eléggé közel 
került-e a mai néző gon
dolatmenetéhez és szenzibi 
litásához, hogy a kompo
nált beállítások sora, a pré 
dikáció s a rituális szava
lás eszközeit felhasználó 
előadásmód megoldhatja-e 
a cselekményes színházi e- 
lőadás feladatát?

Itt-ott ellentmondásokat 
is észlelünk. A belgrádi ven 
dégművész, Raša Plaovic 
régiesebb patétikus hangvi 
tele az igehirdető szerepé
ben sokban elütött a szil}~ 
tén belgrádi vendégszereplő 
Ksenija Jovanovié szöveg
mondásától, aki a ícicőe- 
lemnőt játszotta, es kulonő 
sen elütött a látnokot ala
kító Đorđe Jclisié, a Novi 
Sad-i élszínész nyersebb 
hangzású, realisztikus be- 
sz-dmodorától. A szavaló
kórusok helyenként iskolá
sok és egyenetlenek voltak. 
Annál kifogástalanabbul 11 
leszkedett az előadásba at  
énekkar és a zenekar Mla
den Jogúét karnagy vezény 
leiével.

A  kisebb egyenetlenségek 
mindenesetre alig vonnak 
le valamit az újszerű kísér 
létezés értékéből. Színessé
gében, látványosságában, és 
szövegmondásában minden 
képpen nagyvonalú ünnepi 
bemutatóról számolhatunk 
be ezúttal.

LATAK István

Ördög far ok
Yvés J a m i a q u e  francia író tévére aZIeal-m-azott 

drámáját mutatta be a héten a Zágrábi Televízió. A in 
nemcsak mint színdarab, de mint tévéjáték is nagy síken
aratott. .

Az előadás kezdetén minden jel arra mutatott, nogy 
vígjátékká állunk szemben, de később kiderült, hogy  ̂ az 
ö r d ö g f a r o k  nemcsak a hamisan megvádolt és elitelt 
fiatalember, hanem egy egész társadalom drámája.

Emberi jellemvonások: gyarlóság, haszonlesés, hazug
ság, fontoskodás, alakoskodás és ki tudná még felsorolni, 
mi minden jellemzi a drama szereplőit, akik mindenre ke
vesek lelkiismeretük megnyugtatásáért, nyugalmuk visz- 
szaszerzéséért, amelyet a börtönben ártatlanul szenvedő 
fiatal ember megbolygotott-

A dráma edV kisvárosban játszódik, ahol az emberek 
kis dolgot tudnak egymásról, de szemet 

h k a  dolgok felett. Mondanivalója annyira közel áll 
hozzámk h t y  szinte az utcán ujjal tudnánk mutatni 
egyik—másik figurára. Mintegy, varázsütésre lehullanak 
az álarcok, és a szereplők ott állnak előttünk: nem kell 
megerőltetnünk magunkat ahhoz, hogy a homlokuk mogé 
lássunk, maguk mondják el, mi az, amit embertársaik el
len elkövettek, mi az, amivel rászolgálták arra, hogy m eg-
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Yves Jamiaque drámája gondolkodásra késztrtö szim- 
bolikus mű, olyan alkotás, amilyennel nem találkozhatunk 
gyakran a képernyőn.

Az előadást Ljiljana B  il  juS  rendezte, a szerepedet 
pedig kitűnő zágrábi színészek: Ratko B u l ] a n, 
T i m e r ,  Ivó S u b i c ,  Etta B a r t o l a z z i ,  Iva M a r - 
j  a n o v i é, Jurica D i j a k  o v i é ,  Damir M e j o v  £ek ,  
Fahro K o n j h o d é i é  és Spiro G u b e r i n a  játszották.

Ratko Buljan, aki különben évek óta vezeti^ az ifjú
sági műsort, először kapott nagyobb szerepet tévéjáték
ban. De Vanja Timer is, aki a horvát főváros ismert mű
vésznője, ez alkalommal mutatkozott be komolyabb sze
repben a télevízió közönségének.

Tévénéző



Hit láiunli a j o g á s z i n . . .
MÁRCIUS 4, SZOMBAT

20,30 Vasa Popovié köz
kedvelt sorozatának kővet
kező epizódja a Verseny. Fel 
lépnek benne: Sima Janjiči
je vié, Borđe Pura, Milán 
Srdoé, Dušan Pavić, Stevan 
Min ja és mások. Rendezte 
S. S. Ravasi.

M ÁRCIUS 5, VASÁRNAP

13,27: Az utóbbi időben a 
televízió gyakran tűz ismét 
műsorára olyan műsorszá
mokat, amelyek annak ide
jén elnyerték a nézőközön
ség tetszését. Így sor kerül 
a „Hét fiatal” együttes hang 
versenyének megismétlésé
re.

13,50 Úgyszintén Brana 
Crnőevié: Az első tea című 
jó l sikerült tv-játékát is 
megismétlik nagyszámú né
zőink kívánságára.

18,10: A  Dokumentum és 
idő című hét részből álló so 
rozat első részét közvetíti 
1—38 címmel. Ezt a számot 
tulajdonképpen a Gestapo 
irattárából vették kölcsön, 
ahol Aleksandar Ignjatovié 
13 napos kínzására derül 
fény, mely után a németek 
főbe lőtték a neves harcost. 
A  szöveget Zívorad Mihaj- 
lovié írta. Rendező: Vera
Ivkovié. A kis együttes adat 
gyűjtés során sok élő tanú
val került összeköttetésbe, 
és fennáll a gyanú, hogy 
sok gaztett elkövetői még a 
mai napig sem nyerték el 
megérdemelt büntetésüket.

19,10 A Név és vezetéknév
sorozatban Gordana Mikié: 
Nagyon régi mese című tv- 
játékát láthatjuk Viktor 
Starčić, Božidar Tošić és Zo 
rica Jovanovié tolmácsolá
sában.

20,50: Ezen a héten a Tv- 
magazin Marijana Derzaj 
portréját mutatja be. Ezen
kívül a Kvartett Stúdió, 
Ljiljana Budiéin, Tóni Klja 
kovic (a két utóbbi régi slá 
gereket énekel), a Delfinek 
együttes, Nela Erzisnik és a 
Slovén Népszínház balettka 
ra lép még fel a műsorban. 
Rendező: Anton Marti.

MÁRCIUS 6, HÉTFŐ

20,30 Aki szereti az újhan 
gú irodalmi alkotásokat és 
az eredeti rendezői megoldó 
sokat, az okvetlenül nézze 
meg Matija Beékovic: Tisz 
teletdíjas király című, ke
sernyés tv-szatíráját, mely 
tiltakozás az ellen, hogy e - 
gyesek a háború alatt a tá
borokban történt szörnyű
ségeket anyagi haszon miatt, 
sokszor vulgárisán használ
ják fel műveikben, habár ta 
Ián soha színüket sem látták 
ezeknek a helyeknek. A da
rabban Branislav Jerimic, 
Mica Tomic, Rada Duriéin, 
Petar Kralj, Milán Puzié és 
maga a mű szerzője lép fel, 
ezenkívül Aleksandar Dor- 
devié, a darab rendezője is 
megjelenik a nézők előtt.

MÁRCIUS 8, SZERDA

19,00 A nemzetközi szín
pad adásában az afrikai né
pek harcának időszerű prob 
lémáival foglalkoznak. A 
műsorban Josip Berda meg 
szólaltatja Mohamed Hah- 
nunt,”az afrikai államok fő
titkárhelyettesét.

20,37 A nők nemzetközi 
napjának megünneplése al
kalmával lírai körképet mu 
tat be a tévé, melyben az 
ifjúsági kórus, 66 sabaci 
lány is fellép.

21,15 Moby Dick a címe
annak az amerikai nagysike 
rü filmnek, amelyet látha
tunk a képernyőn, Gregori 
Peckkel a főszerepben.

MÁRCIUS 9, CSÜTÖRTÖK

18,35 A stúdió vendége ez
alkalommal Alfredo Habéi, 
caracasi operaénekes (Mas- 
senej, Verdi és Puccini ope
rából ad elő áriákat), vala
mint Milorad MiSkovic páj 
rizsi táncművész (Debussy: 
Egy faun délutánja qímű 
müvére táncol).

Olivera Markovié

. . .és a
MÁRCIUS 7. kedd

18,35 A Bakonytól a Bala 
tonig cimmel, a népszerű 
magyar tengert, Magyaror
szág idegenforgalmi köz
pontját ismerteti a tv rész 
ben Veszprém megye tükré 
ben. Nem is annyira a Ba
laton, mint Inkább környe
zetének, természeti szépsé
geit, kulturális értékeit mu 
tatja be ez a dokumentum
film.

20,45
Közvetítés a tatabányai 

Művelődési Házból. (Zenélő 
órák) Közreműködik: a Tata 
bányai Szimfonikusok Zene 
kara (vezényel Breitner Ta

más), Andor Éva, Udvardy 
Tibor, Kovács Dénes, Ko
vács Béla.

MÁRCIUS 8.

19,20 A nemzetközi nőnap 
alkalmából Kaffka Margit 
írónő verseiből ad egy kis 
csokrot a televízió. A beve
zetőt Bánffy György, a Pé
csi N e m z e t i Színház tagja 
mondja e l, majd Meszléri 
Judit és Győri Franciska 
mondanak verseket. Közre
m ű k ö d ik  még Neményi Li
li, zongorán kísér Arató 
Pál.

20,20 Az oly borban éltünk
című tévéfilm harmadik ré-

BOGATI Péter

HALLÓ, ITT MÁTYÁS KIRÁLY!

Bogát! Péter e könyvének címlapján nem is az áll, 
hogy regény, hanem egy furosa magyarázat; játék a kép
zelettel. Ez a szokatlan műfajmeghatározás mindjárt ért
hetővé válik, ha elmondjuk, hogy ennek az ifjúsági re
génynek a hősei kerek ötszáz évet rándulnak vissza a múlt 
ba, méghozzá nem is akárhogyan, hanem a legmodernebb 
eszközökkel, gépkocsival, órával, írógéppel és magneto
fonnal felszerelve toppannak be Mátyás király egykori ud 
varába. Az érdekes könyv arról szól, hogy ezek a modern 
eszközökkel felszerelt múltba rándulók korszerűségükkel, 
magasabb tudományos színvonalukkal mennyiben lehet
nek hatással az események alakulására. A könyvet a buda
pesti Móra könyvkiadó adta ki, Hegedűs István rajzaival. 
Ára 10,12 új dinár.

QUITTNER Pál
APU, MIÉRT.

Az író — rövid bevezetőjében —, úgy harangozza be 
könyvét, hogy az a tizennégy-tizenhat éveseknek szól, de 
azért nem csupán nekik, hanem a felnőtteknek, a többszö
rösen tizenhat éveseknek is. Ezt a furcsaságot nem csupán 
az magyarázza, hagy általában az idősebbek is szívesen ke
zükbe veszik az ifjúságnak szánt könyveket, hanem még 
inkább maga a cím: Apa, m iért. . .  A gyermek kérdez, vá
laszolni kell rá, és ez a válasz legtöbbször nem is olyan 
könnyű. Quittner Pál könnyed bangón, Gábor Év» rajzai
val illusztrálva kísérel meg bizonyos válaszadást. A  könyv 
a budapesti Gondolat kiadó gondozásában jelent meg. Ara 
7,36 új dinár.

l  Q

sze. Rereplők a többi kő-' 
zött: Szakáts Miidós, So- 
mogyvári Rudolf, Major Ta 
más. Bessenyei Ferenc, Sze
mere Vera, Váradi Hédi. Ez 
a rész az 1943 szeptembertől 
1944 márciusig terjedő idő
szakot mutatja be.

MÁRCIUS 9.

21.45 Zenei figyelő. Köz
reműködik Fábián íínre, 
Raics István, a Bartók vo
nósnégyes és a Magyar Rá 
dió csellóversenyének győz
tese. A tartalomból: részle
tek az Erkel Színház nagy
sikerű- Denevér felújításá
ból, továbbá a debreceni 
Don Juan és pécsi Gounod: 
Faust előadásából.

MÁRCÍUS 11. .
18.45 A logika és az aut°

maták c ím ű  m ű s o r s o r o z a t
folytatása. Ezúttal Rúzsa Ina 
re matematikus a soros es 
párhuzamos kapcsolás kom 
binációt ismerteti.

20,20 Az Oly korban él
tünk negyedik befejező ré
szé az 1944 m á r c i u s á t ó l  de
cemberig lejátszódó esemé
nyeket öleli fel. Szereplók. 
Latino'vits Zoltán, Sztankay 
István, Bodrogi Gyula, t ° -  
röcsik Mari, Bitskey Tibor, 
Görbe János, Pécsi Sándor 
és mások.

21,50 Falstafftól a magyar
nótáig. K ö z r e m ű k ö d i k :  Kis
hegyesi Árpád,
Endre, Inkey László, Sándor 
Judit, Vámosi Ágnes, Laka
tos Sándor és népi zeneka
ra.

MÁRCIUS 12.

20.45 Stúdió Unó. Az olasz 
tévé könnyűzenei 
Közreműködik Mina,_Milly, 
Morandi a Kessler-noverek, 
Vittorio Gassmam.

21.45 Leopold Stokowski 
Budapesten. A  portréfilm 
tartalmából: a világhírű kar 
mester találkozása Kodály 
Zoltánnal, próba az Állami 
Hangverseny Zenekarral, 
hangverseny az Erkel Szín 
házban.

i Tíz ke z dő
és a többiek

Mija Aleksié egy statisztanő és Milivoje Zivanovic társaságában 
Vük Babié „A  háború előtt" című müvében.

Akik a világot jelentő deszkákról ismerik, azt tartják, hogy legjobb alakítá
sát Gogol „Revizor"-ában^ nyújtotta. A széles nagyközönség Radivoje Lola Bükié 
„Jámborfi polgár’ '-ának címszerepével ismerte és kedvelte meg. A filmen is több
ször nyújtott kiváló alakítást, de közülük is legjobb Mica Popovié „Ember a tölgy
erdőben" című müvében volt.

— Az utóbbi időben szakadatlanul filmezek — mondja Mija Aleksié. — Három 
filmem felvételezése párhuzamosan futott. Hol Szarajevóban voltam, hogy Gojko 
Sipovac „A szerencsések kétszer halnak meg" című művében álljak kamera elé, hol 
Belgrádban, mert ott készül Brana Celovié „Az öklözök a mennybe mennek”  címü 
vígjátéka, melyben kiöregedett bokszoló vagyok, hol pedig Apatínban. vagy Pancso- 
ván csavarogtam, mert Saia Petrovié „Tollasok” című filmjében falusi pópa vagyok.

A „Jámborfi polgár” viselt dolgain sok tévénéző kacagott szívből...
— . . .  igen, mert benne mindenki egy kicsit magára ismert. Véleményem sze

rint ebben rejlik ennek a. sorozatnak igazán szép sikere.
, Az Atelje 212 közönsége ezekben a napokban lelkesen ünnepli Mija Aleksiéet. 

Olyan műsorban vesz részt, melynek címe: „Én, Mija Aleksié". Legjobb színházi 
alakításaiból elevenít fel egy-egy részletet.

— Nagyon nehéz egy műsor keretében  több jellemet meformálni. Ügy érzem 
azonban, hogy népszerűségemért tartozom ezzel közönségem nek...

(M. M.) 
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A  tavalyi pólai fesztivál 
zsűrije leégette a kezdő ren 
dezőket. Mindössze egy om 
nibuszfilmjüket engedte hi
vatalos versenybe. Nagy 
volt az elégedetlenség, a fia 
talok fog^dkoztak, hogy töb 
bé nem teszik lábukat a stú 
diókba, csupán a belgrádi 
Avala igazgatója hangoztat
ta, hogy fütyül a zsűrire: 
jövőre azért is újra angazsál 
kezdőket. Azt is mondta, 
hogy ez náluk munkaprog
ram, s ennek megvalósítá
sában senki sem gáncsolhat 
ja el őket!

Most aztán kiderült, hogy 
nemcsak az Avala, a többi 
producer is kezdőket anga- 
zsált. Program-e ez náluk 
is, vagy azért határozták el 
magukat ilyen lépésre, mert 
a nyugati nagy filmnemze
tek kritikája éppen a kezdő 
rendezők műveit méltatta 
legtöbb figyelemre, azt így, 
hirtelenében, nehéz eldön
teni. Tény azonban, hogy a 
pólai fesztivál óta kereken 
tíz kezdő látott munkához, 
s még hárman ezekben a na 
pokban felvételezik első je 
leneteiket. Ez pedig a szem 
le óta megkezdett filmjeink 
nek éppen a fele! Ha ilyes
mire vállalkozna például 
Olaszország, Franciaország, 
a Szovjetunió ,vagy az USA, 
ez azt jelentené, hogy egy 
év alatt 50— 100 új ember 
kezébe helyeznének bizal
mat és — tőkét! Meghök
kentő merészség tehát ré
szünkről ez a vállakózás, és 
sokan attól tartanak, hogy 
nincs itt szó alaposan meg
rágott munkaprogramról, ha 
nem kétes kalandról, ami 
esetleg sok pénzbe kerül. . .

De lássuk végre, mit is 
csinálnak kezdőink:

A  ljubljanai VIBA két 
kezdője tulajdonképpen nem 
egészen kezdő. MATJAÉ 
KLOPCIC és JOZE POGAC 
NIK heve sok rövid szalag 
élén áll, s nemcsak hazai, 
hanem nemzetközi dijak bír 
tokosai is. Egész estet betol-

MIJA ALEKS1Ć
mint« *

Hana Breichova csehszlovák színésznő Joíe Pogacnik. „A  
kolostor bikái” című filmjében vendégszerepel. Képünkön 
az „Egy szöszt szerelme” című film egy jelenetében lát
ható.

tő játékfilmet azonban még 
nem készítettek. Az első re 
kordidő alatt forgatta le 
Mese mese nélkül című mű 
vét, a második pedig Hana 
Breichova személyében az 
Egy szöszi szerelméből is
mert csehszlovák színésznőt 
is angazsálta A kolostor bi
kái című filmjében.

A szarajevói BOSNA mun 
kájáról múlt számunkban ír 
tünk. Nem hangsúlyoztuk 
azonban külön, hogy a Di- 
verzánsok és A szerencsések 
kétszer halnak meg című fii 
nek rendezője, HAJRUDIN 
KRVAVAC és GOJKO SI- 
POVAC szintén kezdők — 
bár nem teljesen. Egy-egy 
rövid mesével ugyanis már 
részt vettek egy omnibusz
film összeállításában.

Belgrádban dolgozik a lég 
több kezdő rendező. Az 
AVALÁNÁL BRANA CE- 
LOVIC, CASLAV DAMJA- 
NOVIC és SLOBODAN KO 
SOVAC, az UFRS-nél DRA 
GOLJUB IVKOVj a FILM
KLUBNÁL pedig BŐRBE 
KADIJEVIC és VLADA 
PAVLOVIC. Brana Celovic 
Az öklözök a mennybe mén

nek című műve vígjáték. 
Caslav Damjanovic Bomba 
című műve háborús akció
film, mégpedig az amerika
iakkal koprodukcióban, s 
ennek megfelelően főszerep- 
lője is amerikai, George* 
Montgomerry személyében. 
Slobodan Kosovac műve is 
háborús dráma, címe pedig 
Füst. Dragoljub Ivkov re
kordidő alatt és rekordol
csón készítette el Ébrednek 
a patkányok című bűnügyi 
filmjét. Borde Kadijevié 
Karácsonya a csetnikek ke
gyetlen ünnepi szórakozásé 
ról filmesít meg egy igaz 
történetet. Végül Vlada Pav 
lovic Smidt vajda gyerme
kei a mai fiatalokról szól.

Befejezésül feljegyezzük 
még, hogy a napokban kéz 
di Hóember című filmjének 
felvételezését LJUBISA GE 
ORGIJEVSKI a VARDAR, 
Kis katonák című művének 
felvételezését BATA CEN- 
GIC a BOSNA és egyelőre 
még cím nélküli művének 
felvételezését KRSTO SKA 
NATA a belgrádi DÚNÁV 
számára.

(b)
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alkalmából

h aE án b

minden dolgoíó nőjének

jókívánságait,

üzletfeleinek

szívélyes üdvözletét küldi

mert paraméterei a lehető
legjobbak: gyors, mozgé
kony, vastag páncélzata 
van, nem képez nagy cél
pontot, kiváló tűzfegyverei 
vannak stb.

A T-62-esnek jóval erő
sebb ágyúja van elődjénél. 
A 100 mm-es űrméretű 
ágyú helyett egészen újfaj
ta, 115 mm-es ágyút építet
tek a kupolájába és a lö
vedék kezdősebessége 1400 
méter másodpercenként. Ez 
a lövedék az eddig ismert 
és a világ bármelyik harc
kocsijának páncélját áttöri 
2,5 kilométeres távolságban.

Ennek az új szovjet harc 
kocsinak valamivel hosz- 
szabb és szélesebb a kupo
lája, mint a T-55-ösnek. 
Rendkívül széles hatótávol
sága van. Uzemanyagakész 
lete 500 kilométer megtéte
lére elegendő.

Fölszerelése és berendezé
se a lehető legkorszerűbb. 
Feltételezik, hogy laser tá- 
volságmérőjé van, és infra
vörös berendezése segítségé 
vei éjszaka is könnyen tá
jékozódik. Olyan tökélete
sen és hermetikusan van be 
zárva, hogy bármilyen fo
lyón könnyedén áthalad.

az ADAI

Tízezer éves 
település 
az USA-ban Vegyipari Üzem, 

Csiszolókorong, Dörzspapír

AZ USA New Mexico 
államában, Albuqu
erque közelében egy 

ősi emberi település nyo
maira bukkantak. Korát 
10 ezer évre becsülik. » a~
lószínűleg vadászattal fog
lalkozó emberek használ
ták félig állandó lakhe- 
lyül. ,

Az ásatások során nagy
tömegben kovaszerszámok, 
valamint bölényvadászat 
céljaira használt primitív 
fegyverek kerültek felszín
re. Húsz kör alakú, egyen- 
ként körülbelül 4 méter át
mérőjű „padlót” tártak »L  
Ezek hasonlók a síkfóldi 
indiánok által épített sát
rak alapjaihoz, és arra en
gednek következtetni, hogy 
a vadászok és családjuk itt 
már csoportokban éltek, 
társadalmuk némiképpen 
szervezett volt.

Az albuquerque-i tábor a 
paleolitkori vadászok első 
olyan félig állandó telepü
lése, amelyet Amerika föld 
jén találtak. A tábor sok 
hasonlóságot mutat egyes 
európai leletekkel, különö
sen azokkal, amelyeket a 
Szovjetunióban, a Dónyec 
medencében tártak fel. Ez 
utóbbiak lakói mammut- 
vadászok voltak.

Enyvgyár munkaközössége

Csontból készült 
csavarok

A fentiekből is kiderül, hogy a várószobában 
történő pszichológiai megfigyelés kiegészíti a be
tegről alkotott képet, amely az ambulancián ren
delkezésre álló rövid idő miatt néha kiegészítésre 
szorul. így a négyszemközti beszélgetésen kívül 
az objektív viselkedésből is sok értékes adatot 
nyerhetünk. ,

A jó  légkör a megfelelő orvos-beteg kapcsolat 
esetén a betegek rendszerint kedvező hatást gya
korolnak egymásra. Sajnos, a káros hatások sem 
ritkák. Rémtörténetek, halálesetek, orvost kriti
záló, gyógyítást leértékelő kifejezések, epizódok 
alkalmasak a többi beteg bizalmatlanságának fel
keltésére. Mindenütt akadnak „szakértők” , akik 
elrémítik a várakozókat. A hatás sokszor nem is 
a beszédben, hanem egy-egy mozdulatban, maga 
tartásban nyilvánul meg. Ahogyan a betegek pa
naszkodnak egymásnak, nyilatkoznak orvosaik
ról, gyógyszerészeikről, gesztusuk, mimikájuk stb. 
észrevétlenül is befolyásolja a másik embert. Ér 
dekes jelenség a patológiás azonosítás: két beteg 
beszélgetés közben rádöbben arra, hogy tüneteik 
hasonlóak.

A várakozó betegek között sorsközösség alakul 
ki. Egy valahogy így hangzik: „Neki is ez van . . . ” 
A kapcsolatkeresés lehet megnyugtató jellegű, 
hogy bajával nincs egyedül. Lehet azonban rémí
tő is, hogy mi vár még rá. Sok megfigyelni való 
van ezen a téren. A leggyakoribb „sürgősségi” 
eset a hisztériásoké. Soron kívül kell megnézni a 
beteget, mert nagyon rosszul van.

Rovatvezető: Dr. Réhm Alfréd

esélyeiket. Biztatják, rémítgetik egymást, reményt 
keltenek, elbátortalanítanak. Megbeszélik kinek 
melyik gyógyszer használ. Szó esik az orvosról a 
nővérről, a rendelőben folyó munkáról pontos ke- 
Pet alkotnak a történtekről. Beszélnek magáról a 
várakozásról, a munkaképtelenek az életbe való 
visszatérésről, az otthoni helyzetről és sok másról.

A várószoba pszichológiájában komoly szere
pet kap a betegek csoportpszichológiája, elhelyez 
kedése. Lehetséges, hogy egy csoportban helyez
kednek el, központi mag körül. Egy hangadó kö
rül vitatják meg a legfontosabb dolgokat. Máskor 
ketten-hárman beszélhetnek, s egy vagy két em
ber külön van. Előfordul, hogy kettes-hármas Ián 
cok alakulnak ki. Egyik-másik társulásba a váró
szoba egy-egy peremfigurája kapcsolódik bele. A 
neurotikusok jelentős része szívesen vegyül és 
kapcsolódik. Az opponáló agresszív betegek gyak 
ran válnak hangadóvá. A depressziósok, skizofré- 
niások rendszerint szótlanul ülnek.



adási osztály főnökével be
szélgettünk, miközben az á 
gyások között a szebbnél 
szebb színű szegfűket néze 
getjük.

— Már évek óta február 
vége a legforgalmasabb idő 
szak az üvegházban. Min
den virágzó és bimbózó vi
rágot eladunk, kisebb dísz 
növényeink is elfogynak és 
március nyolcadika felé ü - 
res üvegházzal várjuk a v e 
vőket. Annyit nem termeszt 
hetünk, hogy a keresle
tet ilyenkor kielégíthessük. 
Szegfűink nagyon kereset
tek, mert az amerikai fa j
ta, bár nem olyan dús és 
mutatós mint az olasz, de 
sokkal színpompásabb, szí- 
vósabb, és vázában, gondos 
ápolással hetekig elél.

A Rasadnik napjainkban 
hetven hektár területen vi
rág-kertészettel, parknövé
nyek termesztésével és gyű 
mölcsfa-termesztéssel fog
lalkozik, rövidesen pedig 
különleges babfajták mag- 
termelésére tér át. hjuba 
Scepanovié igazgató mond
ta, hogy tavaly húszezer 
dollár volt az évi forgal
muk, de az idén, az új ter
mék mintegy százezer dol
láros forgalmat biztosit ne
kik. Persze a csatorna mel
letti öntözőrendszer, a szak 
emberek egész sora is sor
ban hozzájárul ehhez. Há
rom mezőgazdasági kertész 
mérnök dolgozik a vállalat
ban, munkásaik is majd
nem kivétel nélkül szakkép

ODAKINT tombol a 
februári szél, 125 ki 

lométeres sebesség
gel száguld, innen bentről, 
a szegfűs kertből, madár- 
csicsergés-kísérettel tavaszi 
jelentést küldök. A lángoló 
nyár virága, a szegfű, itt 
egy nagy táblában, a má
sik üvegházban meg földbe 
ágyazott cserepekben illa
tozik. Az üvegház falánál 
polcokon primula, cinerária 
és ciklámen díszeleg, a- 
mott, a másik üvegház be
járatánál pedig a délszaki 
növények egész halmaza bo 
rul össze szelíden, és imitt- 
nmott kivirulnak belőle a 
pozsgás növények és kaktu 
szók színes virágai. Bizony, 
a látvány csodaszép, az il
lat bódító és a nagy ter
mészetnek ez az ellentéte 
szemmel látható: kint még 
havas a fű, tombol a szél, 
itt ragyog a tavasz!

Srbobran után, a nemzet 
közi út mellett már évek  
óta üvegházak fénylenek. 
Az arra járó utasok virágot 
ugyan nem láttak, de ész
revették, hogy évek során 
mind több és több üveg
ház épült, az újak maga
sabbak a régieknél, és hogy 
a kertészet az utóbbi év
ben nagy cégtáblát rakott 
ki a bejárat mellé. Rasad
nik — Srbobran, csupán 
ennyi áll rajta.

Az üvegházi virágokról 
Gordán Imre virágkertész- 
szel, értékesítésükről pedig 
Olga Krivotfapiótyal, az el-

ÖRÖKSÉG, ZÁG R ÁB. ->  
Nagynénim Romániában 1962- 
ben elhunyt. Vagyona egy ki
sebb családi házból áll, ame
lyet megörököltünk ugyan, de 
hivatalos értesítést nem kap
tunk. Volt egy ottani' megbí
zottunk, de az is elhanyagolta 
az ügyet, úgyhogy teljesen tá
jékozatlanok vagyunk.

Az örökségre mint néhai 
nagynénink testvérének gyerme 
kei vagyunk érdekelve. Vég
rendeletet az elhunyt nem ha
gyott maga után, Így az örök
ségre két oldalági testvér le
származottjai vannak hivatva. 
Ennek ellenére, nem egyenlő 
arányban örököltünk, ha 
ugyan megfelel a valóságnak 
megbízottunk értesítése.

Szeretném tudni, m ilyen az  
örökösödési törvény Romániá
ban. Kérhetem-e, hogy az örök 
séget az itteni törvények ér
telmében tárgyalják le? Eltér
het-e az ottani törvény a mi
enktől, és ha igen, mennyi
ben?

Eladható-e az örökölt ingat
lan ottan és áthozható-e az ér
tékesített vagyon? Kihez for
duljak és mit tegyek, hogy az

Olga Krivokapié és Gordán Imre az üvegházban

is el gyönyörködik, szépségé 
ben a természet és az em
ber összefüggését keresi. 
Gondoljunk csak a holland 
kertészek által kitenyész
tett tulipánfajtákra, amelye 
két minden évben virágtözs 
dén árusítanak, vagy az egy 
szerű kis mezei virágokra, 
amelyek már annyi költőt 
megihlettek.

A  nőnapi ajándékozás lá
zában nagyon sok virág ta 
Iái majd gazdára. Az is, aki 
adja, és az is, aki kapja, 
szeretettel fogja meg, mert 
nem élettelen tárgy, hanem 
élő része a nagy természet 
nek. A virág az életnek egy 
darabja, fáradt szemünket 
felüdíti, lelkünket vidítja 
és diadalmasan hirdeti' az 
élet legyőzhetetlen szépsé
gét.

nyílik a virágbolt is, ahol 
az utasok vágott virágot, 
cserepes virágot és dísznö
vényt vásárolhatnak. Bizto 
san megéri majd, hiszen ma 
a boltokban 400 régi dinár 
ért árult szegfű náluk két
száz dinárért kapható.

Gordán Imre bácsitól az 
alföld legszebb virágáról, a 
muskátliról beszélgettünk.
Ez az aránylag igénytelen, 
pompás és illatos virág 
mintha mostohagyermek 
volna a virágboltokban. A
kereskedők nem kínálják, 
a vevők nem keresik, még 
a virágkiállításokon is eldu 
gott helyekre állítják őket.
Pedig — azt mondja a vi
rágkertész — nincs szebb a 
muskátlinál. Ablakban, bal 
Iconon, kertben egyaránt 
nagyon szép.

Ilyen sok szép virág lát
tán az ember önkéntelenül SZEGEDI Mária

zett kertészek, és egy tech
nikusuk két évig a hollan
diai Aalsmeer virág gyár- 
faluban tanul és dolgozik.

A hetven hektár terület
nek mintegy harminc szá
zaléka a virágkertészet. Er 
dekes megemlíteni, hogy 
csak magában Srbobran- 
ban az elmúlt öt év alatt 
mennyire népszerűsödött a 
virág. Akkor összesen há
rommillió szál * termett a 
Rasadnikban, ebből csak a 
faluban százezret adtak el, 
tavaly negyvenmillió szál 
virágból háromszázezer fo
gyott el a faluban. Mert hát 
az sem megvetni való hogy 
a kertészfalunak van virág 
boltja, és hogy az új ben
zinkútnál rövidesen meg-

ügyet mielőbb likvidáljam?
A hagyatéki törvény 5. 

szakasza értelmében az ide 
gén állampolgárok a viszo
nosság elve alapján örököl
hetnek. Jugoszlávia 1927. 
íebruár 21-én kötötte meg 
Romániával az erre vonat
kozó kölcsönös szerződést, 
amely szerint mindkét or
szág állampolgárai örököl
hetnek ingó és ingatlan va
gyont és ugyanolyan elbí
rálás alá esnek, mint a szó
ban forgó ország polgárai.

Az ingatlan megörökölé- 
sére tehát a román örökö
södési törvény vonatkozik. 
Nincsen közvetlen tudomá
sunk a román örökösödési 
törvény részleteiről, de az 
örökösök körére vonatko
zóan lényeges változás nin
csen, miután elég közeli ol
dalági vérrokonsági fokról 
van szó.

Miután mindkét ágban 
egyenlő számú örökös van, 
így — véleményünk szerint 
— egyenlő arányban kellett 
volna örökölniük. D e ha az 
örökségre vonatkozóan e|y 
más között megegyeztek, ak 
kor nem lényeges az a kö
rülmény, hogy esetleg az 
örökösök részei között fel
merült bizonyos eltérés.

Az ingatlannal — úgy 
tudjuk — szabadon rendel
kezhetnek, azt tetszésük sze 
rint eladhatják, vagy otta
ni rokonaikra írhatják, de 
be kell szerezniük a szük
séges engedélyeket. A  vé
telárat azonban nem hoz
hatják se nem utalhatják 
át, mert erre vonatkozóan a 
két állam között tudomá
sunk szerint még nem jött 
létre megegyezés. A vétel
árai viszont ott elkölthetik 
és felélhetik, vagy bankle
tétbe helyezhetik, azzal, 
hogy szükség esetén igény
be vehetik.

Legjobb lenne, ha útle
velet váltanának ki, és a 
helyszínen intézkednének, 
esetleg újabb megbízatást is 
adhatnak valakinek aki ü - 
gyükben eljárna. További 
felvilágosítások végett, for
duljon a szövetségi pénz
ügyi titkárság mellett mű
ködő és a külföldön levő 
ingatlanvédő hivatalhoz 
(Ured za zaStitu imovine u 
inostranstvu pri Sekretari
jatu Za finansije SFRJ — 
Beograd).

jcell ahhoz,
h o g y  az áisl rendkívüli aromái, 
piros szint és Jó isi kapjon.

TÖM ÉNY
PAPRIKA

OLAJ
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Rnva kimenője
Apu azonnal véget vetett 

a vitának:
— Nem szégyelled ma

gad? Neked is van szabad 
napod, nekem is, miért ne 
legyen anyunak is? — mond 
ta suttogva.

— Nem szóltam egy szót 
se „  . Menjetek a színházba, 
ha akartak — mondta nem 
nagyon halkan Dimka —, de 
mondjátok meg Tomkának, 
hogy ne itassa az egereket, 
ha elmentek.

— Játszál vele, s akkor 
nem fog sírni — mondta 
anyu csendesen a kabátját 
huzva.

L e v e l e s l á d a
Farkas Irénke, Feketics: Ne

csodálkozz, Irénkém, hogy csak 
testvéred nevét találtad a Le
velesládában, hiszen a te ne
ved két Ízben nem volt a meg
fejtésen. Még csodálkoztam is. 
Ügyelj, hogy máskor ne ma
radjon le a neved a lapról, s 
akkor nem lesz panasz. Szabó 
Júlia, Feketics: Tetszik nekem, 
hogy törődsz barátnőd bána
tával, de próbáld megmagya
rázni neki, hogy ilyen aprósá
got ném érdemes a szívére ven 
ni. Különösen akkor nem, ha 
az ő mulasztásáról van szó. 
Tarján Dezső, Bačko Petrovo 
Selo: Van úgy, h°S y  négy paj 
tás Is egy lapon küldi be a 
m egfejtést. Természetesen a 
könyvbe mindenki neve mellé 
beírom, hogy beküldte a he
lyes megfejtést. Nincs okod 
hát aggodalomra, hogy — ha 
m ajd sor kerül rád — nem ka
pod meg a jutalomkönyvedet, 
Illetve, hogy ketten kaptok egy 
könyvet. Megjegyzem, ilyesmi 
még senkinek nem is jutott 
eszébe. Gephardt Katalin, No
vi Bečej: A jövő héten megka 
pod a könyvet. Horváth Kata
lin, Kupuszina: Sajnos, kéré
sednek nem tudok eleget tenni. 
Ellenben Szebenyi Ilonka be
küldött egy címet annak a paj

tásnak, aki nemrég azt W a.
h o g y  szeretne m a g y a r o r s z á g i
kislánnyal levelezni. A  cím 
kővetkező: Pintér Vera, Búd 
pest. X III. k ér. V éső  utca 4 ®  
III emelet 11. Es m ost üdvo 
zöljük körünkben az uj pal“ 1 
sokat, n évszerfn t: Gordos AWi 
rást B ačk o  P e tro v o  SelórOL 
Kőműves Ildikót C sókáról, PeK 
la Gizikét Kanizsáról, G j1“ ? '  
bős Évát Kóláról, KomJáti Rú
zsát Martonosról, Rózsa Lajost 
Pacsérról, Frank Editet Telecs 
káról és Vince Gábort Tornyos
ról Remélem, rendszeresen 
külditek majd a megfejtése
ket Szabó Béla és Mária, Hor- 

' váth Nándor, Urbán Mária, 
Gaál Éva, Kiss Erzsébet, Fehér 
Erzsébet, Bartutz Gabriella, 
Ada; Ludányí István, Tarján 
Dezsó, Gordos András, Bačko 
Petrovo Selo; Kalocsai Erika, 
Becse; Farkas László, Bačko 
Gradište; Kőműves Hdlkő, Csó 
k a ; Szabó Júlia, Szolga Erzsé
bet, Farkas Irénke és Rózsi, 
Feketics; Orosz Gizella, Huszár 
Éva, Horgos; Szarvas György, 
Jermenovci; Fábián Árpád, Lo 
sonc Miklós és Jocl, Pekla Gi
ziké, Medgyesi Miklós, Lacz- 
kó Judit, Csaba Ferenc, K an i
zsa; Szabó Eszter, János, Rebe
ka és Tibor, Botyán Piroska,

i >

m m  l ápli

š s p  -  ̂
. . . . . .  -

(Pajtásaink rajzfüzetéből)

FO K Y  István;

Betegen talán 
anyura találtam ...

Ezt a történetet egy 
beteg k islán y m esélte 
nekem. M ár lábadozott, 
és mégis olyannak tűnt, 
mint a gyerekek gondozta, 
szárnya szegett madár . .  •

Jó volt idejönni, 
mert van itt egy néni, 
akinek a keze 
megslmogatott.
Akinek az ajka 
olyanokat mondott, 
ami jólesett.
Ez a szeretet?
Apusom van nekem, 
anyut nem ismertem.
Márciusi dalba 
szedném a nevét, 
nagyon szeretem a 
kedves nővérkét.
Megméri a lázam, 
kérdi, mi a vágyam . . , ?

Am ikor a történetével 
idáig ért, szemét lehunyta, 
és valami' földöntúli 
ragyogással az *arc to|ta'

Hogy mondjam apunak, 
hallgasson reám, 
s legyen ez a néni 
az én anyukám 1. . .

196 7. m á r c i u s  3.

Könyvjutalmat kapnak:
Szabó János, Kiktnda 
Zsiga Ferenc, Zenta 
Szebenyi Ilonka, Subotlca

MEGFEJTÉSEK:
Oszloprejtvény: Nők napja,

Robinson, Lévai.
Így is — úgy is: L ., Jao, Lab- 

i da, Oda, A.

El tudnátok-e vágni egy 
kerek sajtot három vágás
sal, nyolc egyenlő részre?

A  S u b otica i
G yerm extszlnház
m ű so ra

Március 5, vasárnap
■

15.00 órakor: Dva vedra vöd*. 
Vígjáték szerbhorvát nyelvan.

Kikinda; Nagy Matlld, Galam
bos Éva, K ula ; Kom játl Rózsa, 
Mar.tonos; Tanka Etel, Ződi Er 
zsébet és Verona, Károlyi Ro
zália, Gephardt Katalin, Cseh 
Maria, Iván Katalin, Növi Be- 
c e j ;  Vas Mihály és István, Bar 
tus István és Zoltán, Növi Kne  
zevac; Kanyó Gizella, Miluti
novics Rózsa, Nadrljan; Rózsa 
Lajos, Pacsér; Szarapka Joli 
és Rózsa, Paiics; Illés József és 
Anna, Varró Ági, Irsai Margit- 
ka. Palásti Magdi, Bencslk Má
ria, Topolya; Vince Gábor, 
Tornyos; Horváth Irén, Torda; 
Szekula Valéria, Tóba; Bnrány 
László, Fekete Gizella, Zsiga 
Ferenc, Novák K. Hóna, Zen
ta; Faragó Károly, Zednik; 
Árokszállási Tibor, Blasics Eri
ka és Gabriella, Balogh Éva és 
Laci, Czékus Géza, Figura 
Gabriella és Ottilia, Hőnig Ist
ván, Kőszegi Gábor és Edit, 
Kerepes Tomi, Nagy Lajos, Sze 
benyl Ilonka és Sándor, Seres 
Martka, Piroska és Jolika, Su- 
botica; Bejegyeztem nevetek 
mellé a megfejtést.

V A L I néni

Tomka hirtelen előjött 
kuckójából a kaucs mögül, 
meglátta anyut kabátban, 
és minden bevezetés nélkül 
elsirta magát. De apu föl
emelte az ujját, és szigorú
an mondta:

— Psszt! Mit jelentsen 
ez? Ma van anyu kimenője, 
én vele megyek, veled meg 
ittmarad Dimka. Ne sírj, 
fogadj neki szót, és ő majd 
játszik veled.

Míg Tomka azt latolgatta, 
hogy folytassa-e a sírást 
vagy se, szülei becsukták 
maguk mögött az ajtót, és 
Dimka négyszemközt ma
radt kishúgával. Ekkor Tóm 
ka végül is úgy határozott, 
hogy mégiscsak sírnia kell.

Dimka savanyú arcot vá
gott, mintha a foga fájna.

— Miért most bőgsz, ami
kor már elmentek? Előbb 
kellett volna erre gondol
n i . Akkor talán any“  
nem ment volna éU Most 
már hiába. Elmentek a szín
házba . . .

Amikor Tomka megtudta, 
hogy anyu és apu a színház
ba mentek, egészen elkedvet 
lenedett. . .

—  Én is . . .  én is akarok 
menni a színházba — sírta.

— A  kicsibe vagy a nagy 
ha? — kérdezte osúfolódva 
Dimka.

Tomka egy  pillanatra ab 
bahagyta a sírást, azon top 
rengve, melyik a jobb. A 
nagytó választotta. A nagy 
mindig jobb a kicsinél, ha
tározott. Biztosan a nagy az 
igazi.

— A  nagyba akarok men
ni — mondta sírva.

Valaki csengetett. A szom 
széd Vovka jött, hogy Dim
ka jöjjön  vele az udvarba. 
Kezében hokibotot tartott.

Törd a fe je d !
o s z l o p r e j t v e n y

HANGSZEREK;
OSZLOPREJTVENY

Vízszintes sorok: i . j ugosz_
láv folyó, 2. Régi hangszer, 3. 
Fiú becenév, 4. Acélból készí
tik 5. Falióra része, 6. K uka 
7. Kitüntetés, 8. Szőlő terem  
rajta.

Függőleges X: Fúvós hang
szer.

Szolga Erzsébet, Feketics 

OSZLOPREJTVEn y

Vízszintes sorok: L Kisebb 
a városnál, 2. Folyó és hegy 
Európa határán, 3. Kalászos no 
vény, 4. Kutya teszi, 5. Folyó 
Ázsiában, 6. Gyár betűi ke
verve, .7. Ázsiai folyó.

Függőleges 1: Népi hangszer.
Nagy Lajos, Subotlca

OSZLOPREJTVENY

Vízszintes /^ íe s z e r  n£n 2 Népi hangszer, 3 . ízes
ovü’mölcs 4. Walt Disney ege-

Függőleges l i  szlovén zene
szerző.

Nagy Lajos. Subotlca

Vízszintes sorok: 1. Fest
m ény, a. Jár, 3. Idős, 4. Férfi
név, s. Nem  ama, #. Feléje 
törekszünk, 7. Szaglószerv, 8. 
Végtag.

Függőleges r : a  7 n a p  egyik 
humoros karikatúrája.

Fleiiz Márta és Magdolna, 
v . Zenta

— Nem mehetek — mond 
ta komoran Dimka. — El
mentek a színházba. Anyu
nak szabadnapja van. Jó ne 
ked, egyedül vagy a család
ban.

— Na és miért sírsz? — 
érdeklődött Vovka.

— Szfnházbamehetnékje 
támadt a gyereknek — ma 
gyarázta Dimka.

Vovka nagyon találékony 
fiú volt.

— A színházba? — kérdez 
te. — A nagy színházba? 
Nagyszerű. Mindjárt lesz 
neki nagy színház itt a ház 
bán.

A csodálkozó nézőközön
ség előtt levette az asztal
ról a, vörös plüssterítőt, a 
vállára tette, és felugrott a 
székre. Összekócolta a haját, 
és szörnyű hangon énekelni 
kezdett:

—- Ne sírj kislány, ne sírj 
kislány h iá b a ...

_— Na mit szólsz hozzá — 
kerdezte, amikor vége volt 
a dalnak.

— Nagyszerű! — nevetett 
Dimka. Tomkának libabőrös 
lett a keze.

— Na ha tetszett, akkor 
miért nem tapsoltok? Mint 
az igazi színházban.

Tomka tapsolni kezdett. 
Tudsz-e egylábon ugrálni?

—  Még! Még akarok!
— Egylábon? A kezemen 

is. Hoppá!
Vovka a kezére állt, és 

lábával kalimpálva körülsé
tálta az asztalt. Tonka visí
tott a megelégedettségtől.

— Tudjátok mit? Mivel te 
ma nem jöhetsz le, játszunk

színházat és cirkuszt — a- 
jánlotta Vovka. — Tomka 
lesz a néző mi pedig a mű
vészek.

— A  baba is néző lesz! — 
kiáltott Tomka.

— Jó, a baba is nézheti— 
Harmadik csengetés . . .  Ké
rem, mindenki foglalja el a 
helyét.

Éjfélkor anyu és apu ha
zajöttek a színházból — a 
színházba. A  főhős már nem 
volt ott. A másik színész, 
pompás lila színű bajusszal, 
anyu kalapjával a fején és 
apu vadászcsizmájában a né 
zök mellett horkolt a kan
oson.

Mellette, fejét kezére hajt 
va, Tomka aludt. Kipirult 
arccal, boldogan mosolygott 
álmában. Amikor anyukája 
vetkőztetni kezdte, hirtelen 
fölébredt.

— A nyu!. . .  Miért nem 
szereti senki Vovkát, és 
miért haragszik mindenki 
rá ? .. . Én nagyon szeretem, 
különösen akkor, ha a kezén 
já r . . .  Dimkát is szeretem— 
Meg a nagyszínházat. . .

Nem hallotta mit vála
szolt neki anyu, csak azt, 
amit a csizmáskandúr mon
dott^— nem Dimka, hanem 
a csizmás kandúr:

— ö k  is szeretnek téged— 
ők is . . .  Aludj, kislányom, 
az én kimenőm véget ért. . .  
össze kell szednem a deko
rációkat . . .  bátyád elsza
kadt nadrágját befoltoz
n o m ... össze kell söpör
n ö m ... Aludj!

Végzetes álom
A  gyárigazgató késő este hagyta el az irodát. Az éjjeli 

portás fülkéje előtt megállt néhány percre.
— Legyen szíves hívjon egy  taxit. A repüllőtérre kell 

sietnem, hogy elérjem a 23,45-ös londoni repülőgépet.
— Ö, igazgató úr, jobban tenné, ha nem ülne repülő

gépre. Épp az előbb azt álmodtam, hogy az éjjel egy re
pülőgép le fog zuhanni.

A babonás igazgazgata azon az éjszakán nem repült 
Hamburgból L o n d o n b a , ahol fontos üzleti megbeszélései 
lettek volna, de a portás masnap megkapta felmondását.

Tudjátok-e, miért?

ÍG Y  IS — ü g y  i s  
» 2 3 4

OSZLOPREJTVENY
1 II

3 __

1. Ilyen alkohol Is van, 2. 
Fiú becenév, 3. Jugoszláv fo
lyó, 4. A  régi görögök hang
szere, de olasz pénz is.

Ludányl István, 
Baéko Petrovo Selo

Vízszintes sorok: 1. Sárkány 
— szerbül, 2. Lánynév, 3. H-val 
a közepén támadás háború
ban, más szóval. 4. Erre a gyü
mölcsre mondják, hogy nem  
esik messze a fájától.

Függőleges I ; Hajnal — szer
bül, II: Iván Gorán Kovaüió 
verseskötetének szerb nyelvű 
címe.

Tarján Dezső,
Baéko Petrovo Selo

í r



Rio de Janeiróban nagy pompával rendezték meg a 
karnevált. A  négy napig tartó zenés, parádés felvonuló 
són mintha el akarták volna felejteni az árvizek okozta 
keserűséget, mert a szamba ritmusában hullámzott az 
az egész város. Az eredmény: 93 halott és tízezer sebe
sült. A képünkön látható táncosnő egy a sok felvonuló 
közül.

Kínából nap mint nap megdöbbentő hírek ér
keznek vórösgárdisíák tüntetéseiről, cselekedetei
ről, a kultúrforradalom dühöngéséről. Az egész vi 
lág aggodalommal figyeli, mivé fejlődik ez a tün
tetés, leszámolás és belső zavargás. Pekingben 
most biztonsági szolgálat alakult, amelynek élén 
a belbiztonsági miniszter áll. Az első jelentések 
szerint kilenc vörösgárdista szervezetet feloszlat 
tak, működésüket reakciósnak nyilvánították, ve
zetőiket letartóztatják, és a szervezet tagjait fel
kérték, hogy térjenek _ vissza_ munkahelyükre. 
Ugyanakkor megtiltották az élelmiszerkészletek 
kiosztását, az igavonó állatok levágását és a faki
termelést.

Tasmániában, A usztrá lia  e g y ik  vidékén nagy b o -  
zóttüz pusztított. Az ő se rd ő b ő l á tter jed t  a te lep ü lések 
re  is, és — m ég  m ie lő tt  a tű zo ltók  b árm it is tehettek  
vo ln a  — leperzselte  a fa lv a k a t és H obart város eg y  
részét. Csak H obartban  h etven  halá los  áldozata van, 
tö b b  ezren  h a jlék  n é lk ü l m aradtak , m ások  ped ig  f e j 
vesztetten  m enek ü ltek  a vá rosb ó l. A  k ö ze lgő  esős id ő 
szak  rem élh ető leg  v é g e t  ve t a katasztrófán ak .

A  technika gyors fejlődése eredményeként egyes 
nagyvárosokban a gy ere k e k  a lova t  az á lla tk ertbö l, a 
felvonulásokról, v a g y  a cirku szból ism erik . A  londoni 
testőrség nemrég megtartott parádéján egy 16 elsza
badult. Ez valóságos esemény volt: ló Járt a sugár
úton!

Nainz nyugat-németországi város karneválján 
készült ez a felvétel. Az óriási katonai bakancs
ba dugott repülőgépmodell a hadsereg amerikai 
gyártmányú Starfighter gépeinek sorozatos ka
tasztrófájára, valamint arra utal, hogy az egyik 
hivatalos fórum a másikra akarja hárítani a fele 
lősséget. Ugyanazon a napon egy újabb Starfigh
ter zuhant le, ez már csaknem a hetvenedik . . .

Angliában hagyományossá vált a nők palacsintafntóver- 
senye. Városok és iskolák közötti versenyeken meghatározott 
tavon futnak a háziasszonyok és diáklányok kezükben forró 
palacsintasütővel, amelyben éppen sül a palacsinta. A célban 
tányérral várják őket, és a tányérra ráborítják a kész pala
csintát. A londoni egyetemisták versenyén Susanne Guardner 
20 éves nagylány lett első.

mm

íb ók
Londonban megtartották az 

ez évi kutyaolimpiát. Az első 
díjat a képen látható foxterrier 
nyerte. A hat és fél ezer bene 
vezétt kutya közül 17 komoly 
esélyes volt az első helyre. A 
drótszőrű foxi mögött csak je 
lentéktelen pontkülönbséggel 
került a második helyre ez a 
csinos fekete uszkár. A Gorkij autógyár tervezőinek egy csoportja 

próbaútra indult néhány GAZ-53 típusú teherau
tóval, hogy megvizsgálják a kocsi fagybíró‘kéoss- 
ségét. A túrán a teherautók gyakran összetaláíkoz 
tak Ojmjakomban az ezen a terepen leginkább 
használatos járművekkel.

Reita Faria, a világszépség hangza
tos titulus elnyerése után sokat habo 
zott, hogy elindulj on-e világ körüli 
útjára vagy pedig a pénzen gyermek 
kórházat alapítson Indiában. Végül is 
az előbbi mellett döntött. Jelenleg a 
nagyvilágot járja. Közben elhatároz
ta, hogy hátralevő néhány vizsgáját 
bejelenti a londoni orvosi fakultáson, 
szakít vőlegényével, aki angol fiú és 
évfolyamtársa, és férjhez megy a ké 
pen látható dúsgazdag indiai Osbor- 
ne Lobo üzletemberhez.

0
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KETTŐ AZONOS
Az itt látható ötven ábra közül 

w ? ir kettő azonos. Melyik kettő?

BETŰRE JTVENT

éves7°
a Diesel-motor

A század elején Kandó Kálmán a 
villamos vontatással forradalmasította 
a vasutat, később pedig Rudolf Diesel 
motorjai nyitottak fejlődése előtt szinte 
beláthatatlan távlatokat. Az 1892-ben 
szabadalmaztatott s az 1897-ben elké
szült első Diesel-motor csak 1926-ban 
lett végre alkalmas vasúti vontatásra, 
amikor egy magyar mérnök ötlete nyo
mán elkészült az első Diesel-motorko
csi.

a) Ki volt a magyar feltaláló?
Tisztaság, gyorsaság, gazdaságosság

a Diesel-mozdonyok fő erénye. A gőz
mozdony nehéz emberi munkát kíván, 
s minden mázsa belapátólt szénből csak 
6—7 kilónak az energiáját hasznosítja; 
hatásfoka tehát mindössze 6—7 száza
lék. 120—150 kilométerenként pedig fel 
kell frissíteni a vízkészletét.

b) Mekkora a Diesel-mozdony hatás
foka?

c) Hány kilométert futhat újabb 
üzemanyag felvétele nélkül? /

Háromféle Diesel-mozdony van asze
rint, hogy milyen a kapcsolat a főmotor 
és a hajtott tengelyek között. A mecha
nikus mozdonyoknál fogaskerekek, se
bességváltók biztosítják a tengelyek 
forgását, lényegében olyan a hajtómű 
megoldása, mint a gépkocsiknál. A  Die
sel-motor és a tengelyek közé viszont 
hidraulikus áttételeket iktatnak a me
chanikaiak helyett, vagy ezt a kettőt 
kombinálják. Ma a Diesel-elektromos 
mozdonyok használatosak; ebben nincs 
szükség a bonyolult sebességváltókra 
sem.

d) Milyen a Diesel-elektromos moz
dony elvi felépítése?

Matt 2 lépésben
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LABIRINTUS
Melyik út vezet a gazdához? — ezne töri a fejét a kisku

tya. Segítsünk neki, hogy ne tévedjen el a labirintusban.

Világos: Kc8, Vb5, Be3, Fbl és 
Fh6 (5 figura).

Sötét: Iva3, Bf2, Fd3 és c4 (4 fi
gura). _________

A sakkolimpián a Tál—Byrne 
játszmában adódott ez az állás.

ÜEg^ § g  h  n i j

Megfejtések
Féltucat kérdés: 1. Indiai közmondás. 2. a) A  hit

leri fasizmus elől Brazíliába menekült ahol nehány 
év múlva feleségével együtt on®y . ?sf.  ̂ Bucsu
a tegnaptól. 3. Shakespeare hőseit alakította nagy mű
vészettel. 4. ö t  fajtája a Földközi-tenger mellekén 
honos. Innen származott a hóvirág, s főleg hegyvidéki 
hűvös erdőkben, magas hegyi réteken nyílik. 5. Tha
lész görög gondolkodót (i. e. 624—574). Nevéhez fűző
dik a milétoszi természetfilozófiái iskola megalapítá
sa. 6. Kossuth óva intette a kiegyezés híveit attól, hogy 
Magyarország sorsát Ausztriáéhoz kapcsolják, meg
jósolva, hogy ez végzetes következmenyekkel jár majd.

Elektra: a) Iphigénia, Média, Phedra, Elektra, b) 
I. e, 480—406.

Óperenciás- tenger: Létezik. Az Atlati-oceánnak- az 
Azorl- és a Bahama-szigetek közötti részét Sargasso- 
tengemek nevezik és ennek „partja valóban az óceán 
vize.

Viláoos: Kbl, Ve3, Bb3, Bdl, 
Hd5, a2, b2, e4, Í5, g3 és h2 (11 
figura).

Sötét: Ka8, Vd7, Bg8, Bh8, Fd8, 
a6, d6, e5, f7, f6 és g4 (11 figura). 
Sötét király eléggé elszigetelt 
helyzetben van, és Talnak módja 
van azonnal eldönteni a játszmát. 
Mit kell játszania?

•jjenu + :öqH  Xgaui uiou
 X «seperne; Jiatzsn'soS
- 9I1A e ajazsuaija sauiu nauxaips 
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Bozo VoduSek A század 
kórja című költeményének 
első négy sorát rejtettük el 
mostani és jövő heti ke
resztrejtvényünkben. A ver 
set Fehér Ferenc ültette át 
magyarra. E keresztrejt
vény két hosszú sorában az 
első két sort találjuk, a jö 
vő hetiben pedig az utána 
következő kettőt. Megfejté
ü l  a hosszú sorokat kell 
beküldeni.

VÍZSZINTES SOROK

1. Visszás, a természetes
sel ellenkező 

6. Párnahuzat
10. Az érem előlapja
16. Beteg
18. A te tulajdonod
20. Más szavait ismétli meg
21. Mén — szerbül
23. A  versidézet első sora 

(a tizenegyedik kocká
ban kettős mássalhang
zó)

26. A  Ludolph-féle szám
27. Nagy fájdalom
29. A  hunok egykori nagy 

fejedelme
30. Egyszerű vízi jármű

(o — ó)
31. Katonai védelmi jellegű

építmény
33. A  papíron szavak ala

kulnak belőle
35. Jegyes
36. Megátalkodott
37. A  szán fából készült al

só része, de néha cipőn 
is található

39. Mögött — szerbül
41. Jég — szerbül
42. Valaminek a helyettesí

tésére való (főleg össze
tételekben fordul elő)

43. Lesír
45. Azon a helyen
48. Kényelmes
50. Csecsemők alsóruhája
52. Valakinek a közvetíté

sével kapott hír
55. Katonai őrszem
56. ötletszerűen, találomra 

kiválaszt, kivesz
58. Rövid idő múlva
60. Ha utolsó betűjét ket

tőzzük, a hét m á so d ik  
napját kapjuk

61. Valaminek a megmagya 
rázása céljából közölt 
tény, részlet
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28. A  versidézet második 
sora

32. A legrégibb görög jós
hely

34. Nadrág hátsó része
37. Vörösmaty egy „dal”- 

ának címéből ismert 
magyarországi falu

38. Sajtó — közkeletű né
met szóval

40. Apró, pókféle állat, 
élősködő

42. Utólag kivetett köz
teher

44. .. .-fok — tengerbe nyú
ló földnyelv a Hawaii- 
szigetek egyikén, de ha 
egy n-t teszünk a ve
gére, akkor Trója másik 
neve

46. így, úgy — szerbül
47. Fűtésre szívesen hasz

nált fa
49. Mértékegységgel össze

kapcsolva valaminek a 
milliószorosát jelenti

51. Vevőre akad
53. Cél — németül
54. Magával ragadva, levisz 

valamit valahova
57. őrlemény, de csapadék 

is
59. Vissza: tagadószó
62. yFajtakeveredés nélkül 

tenyésztett ló

65. Bővíti ismereteit
67. Lehúzatja a bőrét 

valaminek
69. Rendező pályaudvarok

nak a kocsik különböző 
sínpárokra eresztését 
szolgáló, dombszerűen 
kimagasló része

71. Magas, karcsú, egyenes
72. Kimos — de nem egé

szen komolyan
74. Létraszerű berendezés 

tyúkólakban
76. Bifláz
79. Szemléltető rajz
80. A nagy 0  — szerbül 

(ó — o)
82. Akadály
83. Az elhízás jele az áll 

alatt
88. Művészet — latin 

szóval 
87. Juttatnak neki
90. Kár — magánhangzó 

nélkül
93. Nem rossz — de ékezet

nélkül
1 — r

A múlt heti megfejtés 
beküldői közül könyvjutal
mat kap:
palásti István, Topolya

63. Tó — németül
64. Földre hullajt
66. Lett — régi, a bibliából 

ismert szóval
68. USA-állam a Csendes

óceán partján (ó — o)
70. Hitvány, eszközeiben 

nem válogató
73. Viseléssel koptat
75. Háziszárnyas, névelővel
77. Bíróság elé idézik
78. Nagyon megcsodáló
81. írással foglalkozik — 

egy kicsit szórakozásból
84. A 75. vízszintes — név

elő nélkül
85. Láb mássalhangzói
88. Vissza: nem igazi
89. Füzet

91. Virágos mező — néve
lővel . .

92. Magyarországi híres bor 
'termő vidék

«4 Olyan eszkoz, amelyben 
őriznek, tartanak vala
mit

95. Csavar
96. Inkább szelességben, 

mint magasságban ki
terjedt

f ü g g ő l e g e s  s o r o k

2 Valaminek az előidézője
»■ A bibliai özönvíz hajósa\ Nincsenek szülei
5. Egy nyeiesriyi víz
7. Bírói döntés
8. Közügyeket intéző 

intézmény

9. Levegő — ismert 
szóval

11. örökké mosolygó
(a harmadik kockában 
kettős mássalhangzó)

12. Vissza: ellentétes 
kötőszó

13. Cukor készül belőle
14. Finomabb metszésekre 

használt orvosi kés
15. Szlovéniai helység 

Postojna mellett
17. Fokozást vagy szembe

állítást kifejező kötőszó
19, Téli hónap rövidítése
22. Ausztriai országrész
24. Gyomnövény, főleg 

utak szélén nő
25. Világhatalom

s z a k i ■ s z a b 6 A 0 s i r a
k á r i k a % a b a B ö V e X a t
a V a t a k a 1 á b e r B b i X 0

r a b n t a 1 A n B t e j A k e 1
t r ■  t B r ó n a s A 8 B t f l d 1
■ t r o s ■ 1 f l t i X B t u r a B
c ■ a I o m B i m B B ■ o ly O a  *
3 0 V e r i ü d i t fl i n B m a i

a n a P V ö r ö s a r a n y b a n
b O t  ■ a t n s z e r B A p o 1 ó

a ■ a n d 0 r B t 1 B s X • 1 m s
H é 1 e t B e i e fl b B B r ó f  h
0 1 a m ■ s z é r i á k a n B e t
s e b H s z o B i 1 1 a t B d 1 i
a 1 u 1 M i n d u l a t a b o k a
1 e r á n t B a m i B ó r a b é r
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Az amerikai fiatalember leánykérőbe indal. Bekopog a leány 
apjához, aki bizalmatlanul végigméri:

— És az egzisztenciád, fiam, biztosítva van?
— Uram és Misterem — mondja a fiatalember határozottan —, 

esküszöm, hogy nem tudok semmit a Kennedy-gyilkosságról, még csak 
a tudósításokat sem olvastam.

AHOGYAN CILIKÉ ELKÉPZELI 
A HARCOS NŐK NAPJÁT 1967-BEN

AIJYAK
TÍTV .U

Sr C I ^ S '  8 — Elmentek a községi szkupsti 
na nőnapi mulatságára?

— Az idén, a reform miatt, ér
ted? Csak a férjem  fog elmennis 
hogy az emberek ne mondják, 
hogy nem ünnepeltük meg a nők 
napját. Szöveg nélkül

A kerületi gazdasági bíróság csődtanácsa kötelességszerűen igyekszik megállapítani, hogy miért lett 
fizetésképtelen a gazdasági szervezet.

— Mégis, igazgató néptárs, véleménye szerint mi okozta a csődöt?
— Nem tudom. Kérem, mi, mint ismeretes, légy fogót gyártunk. Egész télen majd megszakadtunk, 

annyit utaztunk az országban is, külföldön is, mégsem voltunk képesek említésre méltó mennyiséget 
eladni.

— Télen akart légyfogót eladni? — ícérdi elképedve a tanács elnöke.
— Persze. Olyankor nincs konkurrencia.

ember
— Ma reggel találtam az ut

cán egy régi százdinárost.
— És ezért vagy peches?
— Persze. Ilyen kevés pénzt 

csak én tudok találni.

— Én Vagyok a világ lég. 
pechesebb embere.

— Ugyan, Brumzala, hon 
nan veszed ezt?

Szöveg nélkül A TELEPEN
— En tudnám, hogyan kellene 

rendbeszedni a Bőr viharkabátos 
banda utódait, hogy megemleges
sék.

— Hogyan?
— Alaposan meg kéne őket ru

házni.

rm f L ó
hEVÉU

— Nagyobb reklám kell.' Ezentúl minden termékünk mellé 
garancialevelet is fogunk csatolni. Az emberek majd szívesebbel? 
vásárolnak.

— Az igaz, de akkor meg kell szerveznünk a szervizszo1 gálatok
— Azt nem mondtam. Nem lehet mindent egyszerre.

Egészségügyi felügyelő: Még
sincs rendben, mester, hogy a se
gédjei a liszten alszanak.

P é k m e s t e r :  Miért ne volna rend 
ben, hiszen kiszitáljuk őket. Egyszer egy é v b e n

EGY KÉPVISELŐNŐ JELÖLT

Bulletin a Fítyóról
05 Leállt a termelés
22 Nem állt le a termelés 
09 Mégis leállt 
51 Mégsem állt le
06 Kénytelen leállni
03 Mégsem kénytelen leállni 
00 Megszüntetjük a hitelt. Lejárt a munkaidő. Mit gondolsz, Ildikóm, mi lenne, ha a nők napja tiszteletére 

ez egyszer szerepet cserélnénk?

— . . .  És minek köszönheti ezt a hihe- 
tetlen népszerűséget. . . ? NYUGDÍJASOK

— Jól kitolt a 
szövetségi társa
dalombiztosító aPALIKA A nőiességről

A múlt nyáron tartot
ták meg Pesten az Eu
rópai Atlétikai Bajnok
ságot. A nemes erőpró
bán nem jelent meg né
hány bajnoknő. Azt re
besgették, azért, mert 
nem biztos, hogy a gyen 
gébb nemhez tartozik. A 
versenyt ugyanis tüze
tes orvosi vizsgálat előz 
te még, s bizony nem 
engedték a salakpályára 
azt, akiről kiderült, hogy 
egy kiá" kiigazítással 
könnyen férfit lehetne 
faragni belőle.

Hajdanában egy Jo
hanna névre hallgató ü- 
gyes nőszemély szerze
tesnek álcázta magát. 
Titkolt és megfelelő he

lyen meg időben felfe
dett bájai segítségével 
gyorsan haladt előre az 
egyházi ranglétrán, vé
gül — állítólag — pápa 
lett belőle. Utóbb persze 
kiderült a turpisság. A 
csúfos eseten okulva az 
egyházfik elhatározták: 
azontúl megvizsgálják a 
pápa jelölteket, hogy meg 
bizonyosodjanak férfias 
ságukról. Ebből a célból 
egy különleges, lyukas 
széket szerkesztettek, 
melybe beültették a je 
lölteket, s hát, hogy is 
mondjam, alulról ellen
őrizték őket.

A fiatal férfinépet 
m e g h ó d í t ó  hosszúháj-di
vat meg a nők nadrág-

viselete egyes nyugati 
államokban arra kész
tette a nyilvános illem
helyek éber nénikéit, 
hogy mielőtt beenged
nék a loboncos frizurájú 
kuncsaftokat az erre 
meghatározott fülkébe, 
előbb felszólítják őket, 
mondják meg: férfiak-e 
avagy nők? Egy dél-ame 
rikai indián törzsben az 
a szokás dívik, hogy a 
férfiak, nők teljesen egy 
formán öltözködnek. Az 
idegen meg sem külön
böztetheti őket, mert 
nem tudja, hogy a nők 
kalapját vékony szalag 
díszíti.

Ha nem tévedünk, ná 
lünk ilyesmi — lásd a

renti eseteket — nem
igen fordul elő. Az ép
elméjű, épkézláb hon
polgár már első látásra 
meg tudja mondani va
lakiről, hogy nő-e vagy 
sem. Hát akkor miért 
olyan kevés a nőnemű 
jelölt a közelgő válasz
tásokra? Vagy talán a 
férfiak nem hisznek sze 
műknek, azt vélik, hát
ha a számításba jövő nő 
személyek valóban fér
fiak? Nana, kis hamisok, 
talán nem akarjátok az 
egykori pápavizsgálatot 
alkalmazni a nőkre is? 
Vagy talán nem azért 
halogatjátok jelölésü
ket?

IMEC Ági

statisztikai hiva
tallal.

— Miért?
— Nem olvas

tad, hogy nem hi
szi el neki, hogy 
az élet 24 száza
lékkal lett drá
gább, és ezért csak 
5 százalékkal eme
li a , nyugdíjunkat.

— Kéjdem a szabadkai vodovodosz 
bácit, nem volna-e eszetleg olyan vize, 
amelyik nem Iszsdász, mejt észtét anyu 
tám velem szikálja.
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