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lehetőségekhez
mértén
gazdaság szilárdítás keretében a termelés, a 

/ L \ \  termelékenység' a jövedelemszerzés és -el- 
u  Uosztás viszonylatában egy olyan tényezőre 
akarom felhívni a figyelmet amelyet az elmúlt évek
ben példaként emlegettünk. Majdhogynem olyan pél
daként, amelynek nem volt párja, azaz a sok té
nyező között egyedül állt, csak ez hatott gazda- 
ságszilárditásként, mert egyedül ezen a téren tar
tottuk magunkat ahhoz, amiben megállapodtunk. A 
személyi jövedelemről van szó. Annak alakulásáról. 
Arról történetesen, hogy a tiszta jövedelem elosztá
sakor a további fejlődést biztosító alapok javára 
elsősorban a személyi jövedelem volt az, amelyen 
takarékoskodtunk. Nemegyszer mondtuk ki hangsú
lyozottan, hogy a személyi jövedelem az egyetlen 
gazdaságszilárdltási tényező. Országos viszonylatban 
ez volt a*helyzet és ezen belül mi vajdaságiak a 
legfegyelmezettebbek közé tartoztunk. Ez azután oda 
vezetett, hogy szépen, lassan, de évről évre csök
kent a reális személyi jövedelem, természetesen 
azért, mert nem valósítottuk meg a gazdaságszi- 
lárditás többi összetevőjét. Sehogyan sem tudtuk 
megfékezni például az árakat, és nem szívesen 
mondtunk le a beruházási terveinkről, azokról, ame
lyeket nem a lehetőségeinkhez mérten terveztünk 
meg. Ilyen körülmények között valóban kedvezően 
hatott az a tény, hogy nem voltunk túl bőkezűek a 
személyi jövedelem elosztásakor. Ez a gazdaságra 
hatott kedvezően, de nem a családi költségvetésre. 
Éppen ezért indult ez az az akció, amelynek az 
a célja, hogy a személyi jövedelem, mármint a reális 
személyi jövedelem lépést tartson a gazdaságszi
lárdítás többi tényezőjével.

Mi lett az eredmény?
A tartományi társadalmi tervben meghatároztuk, 

a tiszta jövedelem önigazgatási úton történő ren
dezésének ez évi akciós programjában pedig konk
retizáltuk az elosztásra vonatkozó politikánkat. Ezeket 
a feladatokat tömören így fogalmazhatnám meg: a. 
a tiszta jövedelem elosztásakor a jövedelem nö
vekedéséhez viszonyítva lassabban növekedjenek a 
személyi jövedelmek és a közös fogyasztási esz
közök; b. a személyi jövedelem alakulása elsősor
ban a termeléssel, illetve a termelékenységgel és 
a gazdaságos ügykezeléssel legyen összhangban; c, 
a kedvező feltételek között megvalósított jövedelmet 
kizárólag a társult munka anyagi alapjának szilár
dítására fordítsák.

Nos, azt kell mondanunk, hogy a társult munka 
egyes szervezeteiben ezek a feladatok nem való
sulnak meg. Igaz ugyan, hogy a tartományi társa
dalmi könyvviteli szolgálat csak most összegezi a 
félévi gazdasági tevékenység adatait, most készül« 
félévi mérleg, de így is bizonyos, hogy a kiosztott 
személyi jövedelem egy részének nincs anyagi fe
dezete, nincs összhangban sem a termeléssel, sem 
a termelékenység alakulásával. Amennyiben össze
hasonlításokat végzünk a múlt év hasonló időszaká
val, akkor egyebek között azt állapíthatjuk meg, hogy 
a termelés stagnál, vagy alig növekszik, a termelé
kenység pedig csökken, ezzel szemben a személyi 
jövedelem reális növekedése eléri a 4,3 százalékot 
(az év első öt hónapjában tartományunk gazdaságá
ban az átlagkereset 11 567 dinár, a gazdaságon 
kívüli ágazatokban pedig 12648 dinár volt, azaz 
34,5, illetve 33,2 százalékkal több, mint a múlt év 
hasonló időszakában). Ezen a téren tehát elszaladt 
velünk a ló -  mégpedig elég gyorsanI

Bekövetkezett tehát az, amire nem számítottunk: 
a személyi jövedelmet sem sorolhatjuk többé a gaz- 
daságszilárdítási tényezők közé. Mi a teendő, mi 
várható? Elsősorban egy újabb akció, elsősorban 
ismét azért, hogy a lehetőségekhez mérten osszunk 
és költekezzünk. Várható továbbá, hogy gyakorta 
hívják majd megbeszélésekre azokat a társultmunka
szervezeteket, amelyek nem tartották magukat a 
megállapodásokhoz. Minden bizonnyal akcióba lép
nek majd az önigazgatási társadalmi ügyészek és 
végső esetbe^ alkalmazni lehet az árak befagyasz
tása mellett a személyi jövedelmek befagyasztását 
is. Várható továbbá, hogy közbelépnek a társadalmi- 
politikai szervezetek tehát egy dolog egészen biz
tos: nem lesz nyugtuk azoknak akik nem tartják 
be azt, amiben megállapodtak.
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Kongresszusi jegyzetfüzetemből:

VISSZAÁLLÍTJA-E A 
KAPrrAT.17.M JST_____A MAGÁNSZEKTOR?

Az aktív lakosság csaknem 40 százaléka a magánszektorban dolgozik -  eszmeileg tehát
nem elhanyagolhatott

Lesz-e erő „áttörésre” a magánfoglalkozásúak frontján is: MUka Pianinc a Szövetségi Végrehajtó 
Tanács és Sergej Kraigher a gazdaságszilárdftással megbizott, úgynevezett Kraigher-bizottság 

elnöke a kongresszuson. (Aleksandar Negotinac fölvétele)

Mlai jegyzeteimben Kardelj elvtársra hi
vatkozom. Közismert dolog, hogy a há
borút követő években, ellentétes nézeteink 

dacára, egészében véve a Szovjetunió gyakorlata 
volt számunkra a követendő példa a falu szo
cialista átalakítása és a kisipar fejlesztése, te
hát a magánszektorhoz való viszonyulásunk 
tekintetében általában. Ekkor Kardelj elvtárs a 
mezőgazdaság ügyében így vélekedett: egy föld- 
maximum (amely akkoriban 30 hektár volt), 
plusz egy traktor, egyenlő a kapitalizmussal; 
a kisipar tekintetében pedig így: megengedhetet
len, hogy egy kisiparos négy munkásnál többet 
foglalkoztasson, mert ez más munkájának ki
zsákmányolását, tehát a kapitalizmus suba alatti 
visszaállítását jelenti. Amikor beismertük a szov
jet mintájú kollektivizálás-kolhozosítás teljes gaz
dasági és politikai csődjét, Kardelj elvtárs volt 
a mezőgazdaság gyors gépesítésének, korszerű
sítésének -  beleértve a magánszektort is -  egyik 
leghangosabb és legtöbb meggyőződéssel szóló 
sürgetője. Ugyancsak meggyőződéses szószólója 
volt a kisipar -  benne a magánkisipar -  fej
lesztésének, a többi gazdasági ággal való ki- 
egyenlítésének, s mint a társult munkáról szóló 
törvényt megalkotó munkacsoport vezetője igen 
energikusan szorgalmazta a szerződéses társult- 
munka-szervezetek megalakítását.

De hadd hivatlcozzam még egy „apróságra”. 
Lenin a húszas évek elején így fogalmazott: „Az 
apró árutermelés folyamatosan, nap mint nap, 
óráról órára kapitalizmust szül, mégpedig ösz-

tönszerűen és tömeges méretekben”. Leninnek ezt 
a nézetét 1948 óta elvetjük, s azóta nem talál
ható meg egyetlen pártokmányunkban sem, az 
alkotmányunk sem ismeri. Tudatosan-e vagy 
tudat alatt, sajnos, még ma is jórészt ezeket 
a „lenini normákat” tartjuk szem előtte, ha min
dennapi gyakorlatunkban a magánszektorral, 
vagy ahogyan olyan szépen, bürokratikusán tu
dunkfogalmazni: a magáneszközöket fölhasználó 
gazdasági tevékenységgel találjuk magunkat 
szemben.

Mi ennek az eredménye'! 1953-ban szélnek 
eresztettük a termelő parasztszövetkezeteket, ki
mondtuk, hogy a mezőgazdaság magánszektorát 
kiegyenlítjük gazdaságunk más ágaival, hogy 
minden erőnkkel a magántermelők társulásán 
(újabban: munkájuk és eszközeik társításán) 
dolgozunk -  ám ezt 1982-ben sem valósítottuk 
meg. 1963-ban nyíltan beismertük tévelygésein
ket a magán kis iparral kapcsolatban, progra
munkba iktattuk munkakörülményeinek a gyár
iparéval való kiegyenlítését, intenzív fejlesztését, 
társadalmi és pénzügyi támogatását, ma 1982-t 
írunk, még mindig és újra csak a határozatok 
megfogalmazásánál tartunk s noha óriásit nőt
tek a kisiparral, pláne a szolgáltató kisiparral 
szemben támasztott igényeink ebben az időköz
ben 155200-ról 130000 csökkent a műhelyek 
száma. Nincs adatunk róla, hogy ezek mennyi
vel kevesebb munkást alkalmaznak csak tudjuk, 
hogy felét sem a húsz évvel előttinek Hogy 
eszmeileg hogyan viszonyulunk egy olyan óriási

jelentőségű gazdasági tevékenységhez, amely az 
aktív lakosság 38,9 százalékának ad kenyeret, 
bizonyításként nem is szükséges semmilyen esz
mefuttatás vagy elméleti előadás, csupán néhány 
ordító statisztikai adat. íme: aktív lakosságunk 
28,8 százaléka tartozik a mezőgazdásági ma
gántermelők sorába, a párttagoknak viszont 
mindössze 3,9 százaléka földműves; aktív la
kosságunk hét százaléka kisiparos, 3,1 százaléka 
egyéb magánfoglalkozású személy (benne a szál
lítók és a vendéglősök is), erről a 10,1 szá
zalékról még pártstatisztikát se vezetünk, csak 
hozzácsapjuk őket az „egyéb foglalkozásúak” 
csoportjához. Nem túlzás: földműveseink hely
zetéről még csak készítettünk itt-ott fölmérése
ket és politikai referátumokat, de igazán mély
reható tanulmányt és ebből kifolyólag reális 
gazdasági-politikai programot nem, a kisiparo
sokról és már magánfoglalkozásúakról pedig 
sejtelmünk sincs, hogyan élnek, mik az igazi 
problémáik, csak találgatjuk azokat, kapásból 
írunk róluk, ha ezt gazdasági vagy politikai 
körülményeink megkövetelik.

S vajon mit olvashatunk erről a XII. kong
resszusunk okmányaiban, pontosabban gazda
ságszilárdításunk hasszú távú programjának ki
indulópontjaiban, amelyeknek konkrét megoldási 
javaslatokat keltene tartalmazniok az aktív la
kosság eme 40 százaléka számára is? Már csak 
azért is, mert a kongresszus dokumentumaiban 
ezek az adatok is szerepelnek: a munkanél
küliek száma 800000, külföldön 600000 munká
sunk dolgozik, a munkaviszonyban levőknek pe
dig 30 százaléka (!!!) munkaerőfölösleg, tehát 
amolyan munkaszervezeteken belüli, elsejéken 
fizetést kapó, termelést terhelő, termelékenységet 
rontó munkanélküli. Valamivel hátrább az az 
igény olvasható, hogy a mezőgazdaság belter- 
jesítésével új munkalehetőségeket kell teremteni, 
vagy legalábbis megakadályozni az elvándorlást 
ebből a gazdasági ágból, illetve azt, hogy a 
kisüzemi gazdaság (amelybe természetesen vasta
gon beletartozik a magánkisipar is) fejlesztésével 
t)j munkahelyeket kell nyitni.

Nem áll a kongresszusi okmányokban, de 
ide kívánkozik az az ábrándunk, hogy ha csak 
minden kisiparosunk átlagban egy új munkást 
alkalmazna, máris rendes keresethez jutna 
130000 munkanélküli. Mondom: ábránd, hiszen 
annyi szép programot készítettünk már, de ezek 
megvalósításához nem teremtettük meg sem a 
gazdasági lehetőségeket, sem a társadalmi-poli
tikai légkört. Főként az utóbbit nem, mert a 
szektás viszonyulást nem vetettük el. Még mindig 
a magánszektor kapitalizálódásától rettegünk 
Nem állom meg, hogy hozzá ne tegyek egy, 
belátom, rosszmájú megjegyzést. Különös módon 
a községi adminisztrációk (mert ebben az ügy
ben úgyszólván minden tőlük függ) nem a csa
varos eszű, spekuláló, tehát a társadalom szám
ijára meggazdagodó parasztoktól, hanem a tisz
tességes, dolgos, valóban a saját verítékükből 
élő földművesektől, nem a gyorsan meggazdago
dó magánfúvarosoktól, magánvendéglösöktöl, s 
turisztikai vidékeinken a magánszállodásoktól,

hanem a tisztességes, dolgozó, a saját verej
tékéből élő, túlnyomórészt szolgáltató kisiparo
soktól féltik a szocializmust. Merthogy az elsők
nek nem, vagy alig néznek a körmükre, az 
utóbbiakkal pedig kedvükre szórakoznak Nem 
áll messze tőlem a gyanú, hogy azért van így, 
mert az elsők lekenyerezik a községi tisztvise
lőket, az utóbbiaknak erre se pénzük, se eszük 
nincs. Hogyan tehetséges másként például az, 
hogy a magánfuvarozók szinte kivétel nélkül 
igen gyorsan megtollasodnak nincs munkaprob
lémájuk közben (munkahiány miatt is) döglődik 
a vasút, s a közúti szállítóvállalatok is egyre 
nehezebb problémákkal küszködnek. . .? Végül, 
vajon mennyire viszi előbbre a kisüzemi gaz
daság, s azon belül mindenekelőtt a magánkis
iparosok ügyét a kongresszus után meghozott 
törvény a kötelező, könyvelésről és minden apró
ságért való számlázásról, hiszen az elveszi a 
mesterek figyelmét és idejét munkájuktól -  amire 
a pékek tudjuk igen drasztikusan reagáltak, 
s mások is csökkentették tevékenységük inten
zitását!?

No de hadd térek vissza a „kiinduló pon
tokhoz". Ilyenek olvashatók bennük: Nincs elég 
készség olyan föltételek megteremtésére, amelyek 
közepette némelyek saját eszközeik igénybevételé
vel oldhatnák meg foglalkoztatásuk problémáját 
(azonkívül, hogy nyakatekert -  miben rejlik a 
kevés készség?). A lakosság szolgáltatási igényeit 
részben olyan személyek által elégíti ki, akik 
munkaviszonyban vannak, s mint magánvállal
kozók dolgoznak -  így megvalósított jövedelmük
ről senki se vezet nyilvántartást, ezáltal se a 
társadalommal, se ügyfeleikkel szemben nincs 
kötelezettségük (na már most: jó  ez vagy rossz?). 
A magántermelőkről az élelmiszer-gazdaság kere
tében esik szó, mégpedig úgy, hogy fejleszteni 
kell társulásukat a korszerűbb és nagyobb ter
melés érdekében, s a társulásnak meg kell szi
lárdítania a földművesek gazdasági és népjó
léti helyzetét, meg kel! állítania az ösztönszerű 
menekülést ebből a gazdasági ágból. Van egy 
apelláta is olyan értelemben, hogy a hegyvi
dékeken is növelni kell a termelést (hogyan, 
milyén módon, ki köteles ezt végezni, ezzel tö
rődni?). A kisüzemi gazdaságról csak nagy ál
talánosságokban esik szó olyan értelemben, hogy 
magáneszközöket is fö l kell használni új munka
helyek megnyitása céljából (a szerződéses tár- 
sultmunka-szervezetekről nincs is szó, noha a 
törvény meghozatala óta mindössze 114 alakult 
és valahány szilárdan áll a lábán, jó l gazdál
kodik, jó! keresnek dolgozóik; ugyancsak egyet
len szó sem esik a kisiparról, a kisiparosokról). 
Mindenáron meg kell akadályozni a jogtalan, 
a kontármunkát (hogyan, ha gyönge a szolgál
tató kisiparunk, ha nincs elég szolgáltató kis
iparos vagy társadalmi műhely?). Ennyi és egy 
szóval se több!

Befejezésül hadd írjak fö l még valamit a 
mezőgazdasággal kapcsolatban. A kongresszusi 
anyagokból kiderül, hogy legjobb termőtalajú 
vidékeinken több mint 100000 hektárnyi föld  
fekszik parlagon -  dombos és passzív vidékein
ken pedig se szeri, se száma a kisebb-nagyobb 
kihasználatlan parcelláknak Több fölszólaló is 
rámutatott arra, hogy ezeknek a földeknek nagy 
része nem elaggott földművesek tulajdona, mint 
ahogyan azt a közhiedelem tartja, hanem igen 
gyakran társadalmi tulajdont képez. A munka- 
szervezetek nem művelik őket meg, mert szét
szórtan fekszenek nem fizetödik nekik ki sok 
üresjárattal odairányítaniok gépeiket. Magánsze
mélyeknek csupán azért nem adják ki bérbe 
megművelésre, mert a helyi „ideológusok" sze
rint inkább feküdjék a föld parlagon, mint 
megmunkálásával magántermelők „gazdagodja
nak meg”. Ez mai körülményeink közepette, de 
általában is -  bűnös magatartás.

Ha Kardelj elvtárs hazánk nyilvánossága 
előtt belátta tévedését a magánszektorral kap
csolatban és korrigálta álláspontját, itt az ideje, 
hogy a községi korrifeusok is megtegyék ugyan
ezt. A bizalom légkörének megteremtése tár
sadalmi föladat. Politikai föladat. És gazda
sági szükségszerűség is.

BRENNER János

Ebek harmincadj án a nyári alma
Az almától pirosló faalalj szép látvány lehet, hiszem azon

ban, hogy a legtöbb embernek nem a természet háborítatlan 
szépsége jut eszébe, ha ilyet lát. Sajnos, az idén nyáron na
gyon sok homokvidéki almásban éppen ez a látvány volt a 
jellemző, bizony nagyon sok helyen piroslott a fa alja, mert 
olyanok voltak a termés értékesítésének lehetőségei, hogy még 
összeszedni sem volt érdemes az egyébként kitűnő minőségű 
ez évi termést.

A gyümölcsidény előtt a szabadka-horgosi homokvidéken 
működő felvásárlók váltig hangoztatták, hogy mindent megtesz
nek, hogy ezúttal egyetlen kilogramm, értékes gyümölcs se menjen 
veszendőbe. Úgy tervezték, hogy minden felkínált mennyiséget 
felvásárolnak, a lehető legmagasabb napi áron, hogy ily módon 
segítsenek az itteni termelőknek, meg persze ők is hasznát lát
nák majd a kereskedelemnek. A termelők szívesen hallották 
az ilyenfajta bejelentéseket, hiszen kevésnek adatott meg közülük 
az a lehetőség, hogy terményét maga szállítsa a nagyobb fogyasz
tó központba, hogy ily módon is jelentős mértékben gyarapítsa 
jövedelmét. Zömük rá van szorulva a közvetítést végző felvá
sárló-hálózatra, rajtuk keresztül értékesíti áruját.

A tervek, sajnos az idén is csak tervek maradtak, a Pe§éara 
Szövetkezeti Kombinát felvásárló-állomásain ugyan megkezdték 
a nyári almát vásárolni, méghozzá elég tisztességes 15 diná
ros áron, azonban ők is belebuktak az üzletbe, a felvásárolt 
termés jelentős hányada a nyakukon maradt, kénytelenek voltak 
később jelentős veszteség árán ipari almaként értékesíteni. Ilyen 
körülmények között természetesen ők is abbahagyták e nyári 
gyümölcs felvásárlását, csak jóval később -  ekkor már csak 
3 dináros áron vették újra ipari 'almaként. Meglepően sokan

még ilyen feltételek mellett is összeszedték a most már lehullott 
gyümölcsöt, fogcsikorgatva és káromkodva mentették a még 
menthetőt.

Nem kétséges, hogy ilyenkor jogosan vetődik fel a kérdés, 
ki a hibás, hogy újból ilyen hatalmas kár érte a homakvidék 
termelőit? Mert nem vitás, hogy nagy kár, ha az itt megter
melt javak jelentős hányada egyszerűen veszendőbe megy, kisebb 
részét pedig az eredeti ár mindössze egy ötödéért lehet ér
tékesíteni! Szerény becslések szerint is mintegy 2000 tonna nyári 
almát szüretelhettek volna a homokvidék termelői, ennek a 
mennyiségnek azonban mindössez 4-5 százalékát értékesítették 
konzumalmaként, a többit vagy ipari almaként vesztegették, vagy 
ami még rosszabb, ott rodhadt meg a fák alatt, némileg gaz
dagítva az egyébként igen szegényes humuszállományt a homokos 
talajban. Mondhatjuk, igen drága módja ez a trágyázásnak.

A többi nyári gyümölcs utáni kereslet lényegesen nagyobb 
'  volt, itt nem is igen ment veszendőbe semmi, hiszen csak 

a cseresznyét nem vásárolták nagyban, a többi gyümölcsféle
ségért elég elfogadható árat kínáltak.

Hogy ki a hibás ezért a -  most már ki tudja hányadszor 
-  kialakult nyári helyzetért? Ezúttal nyugodt lelkiismerettel meg
állapíthatjuk, hogy a közvetítést végző munkaszervezetek mindent 
megkíséreltek, hogy értékesítsék a megtermelt árut, annál is 
inkább, mert maguk is érdekeltek voltak ebben, hiszen csak 
Kelebián a Pesíarának csaknem 800 tonna kitűnő minőségű 
nyári almája került ipari almaként a feldolgozó üzemekbe. Úgy 
látszik, a kereskedelmi hálózatot kell hibáztatni, mert nem akarták 
egyszerűen átvenni a felkínált termést, arra hivatkozva, hogy 
nincs utána érdeklődés. Ezt az állítást viszonylag könnyen

megcáfolhatják azok, akik a tengerparton hiába keresték a nyári 
almát, de ha mégis ráakadtak valahol, akkor 60-80 dinárt fi
zettek kilogrammjáért. Úgy rémlik, kereskedelmünk a dolog 
kényelmesebb végét fogja meg, arra hivatkozva, hogy veszteséges 
a nyári gyümölccsel foglalkozni, elutasítja az árut kínáló ter
melőket, a jelenlegi haszonkuics mellett nem hajlandó ezzel 
az árúval foglalkozni, mert kis tételeken nem kereshet hatal
mas összegeket, a fogyasztók igényeinek kielégítése pedig egye
lőre egyáltalán nem célja. Kizárólag saját érdekeit tartja szem 
előtt. Mindenesetre könnyű lenne vitába szállni a kereskedelem 
hasznát illetőleg, hiszen nem kétséges, hogy jelenleg fennálló 
árviszonyok mellett a nyári alma értékesítéséből származó eset
leges jövedelem zöme még mindig a termelési és értékesítési 
lánc utolsó karikáját jelentő kereskedelemnek jutna, de tisztán 
kényelmi szempontból erre a munkára már nem vállalkozik.

Utólag viszont megtudtunk olyan dolgokat is, hogy például 
egyes tengerparti fogyasztókörzetek hajlandóak lettek volna átvenni 
tisztességes áron a szabadkai nyári almát, de az itteni köz
vetítőtől azt kérték, hogy ne csak nyári almát szállítson, ha
nem vállalja a körzet teljes élelmiszeráru-ellátását. Más szóval: 
az alma mellé hagymát, babot, sárgarépát, burgonyát és egyéb 
olyan árut kértek, amelyek bőségesen megteremnek ezen a 
vidéken és jelentős piaci feleslegünk is van belőlük. A fentiek 
tudatában ezúttal sem hibáztathatjuk egyértelműen csak a ke
reskedelmet a homokvidéken tönkrement rengeteg kiváló mi
nőségű nyári alm áért. . .

CSERVENÁK János
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„Én azt nem értem, hogy . . . ” A vita hevében kissé fölkorbácsolódtak a szenvedélyek

Csal-e a Felsőhegyi kooperációs tmasz 
a tej zsírtartalmának a mérésekor, „pofára” 
veszik-e át a tejet, ellopják-e a zsírszá
zalékot? A kérdést ilyen hangsúlyozott, éles  
formában nem az iq?ágíró fogalmazta meg, 
hanem Burány Mihály, a zentai AJK tár
sas termelési tmasz-ának az igazgatója. 
Mégpedig azon a tejügyben szervezett „ké
re kasztal-értekezleten”, amelyet szombaton 
szerveztek Felsőhegyen, s amelyen Gere 
Béla, a zentai tejgyár képviselője, Hevér 
László a belyi kooperáció vezetője, Burány 
Mihály a társas termelési tmasz igazgatója 
és 17 tejtermelő vett részt.

így lehet helyreállítani. Ezt az értekezletet kezdeti- lé
pésnek, biztató lépésnek tartjuk, és reméljük, hogy 
még sok ilyen lesz. Nemcsak Fölsőhegyen, máshol is.

Nézzük, milyen kérdéseket vetettek föl a termelők. 
Legtöbben azt nem értik, és nagyon nehezen hiszik 
el, hogy egyik nap 4 százalékos zsírtartalmú tejet ad 
a tehén, a másik nap pedig majdnem egy egész zsír
egységgel kevesebbet, például csak 3,2 százalékost. 
A szakemberek véleménye szerint ez lehetséges, mivel 
a takarmányozáson kívül még számos tényező kihat 
a tej zsírtartalmára. Például már az sem mindegy, hogy 
pontosan a megszokott időben, vagy pár órával később 
itatják-e a tehenet

A termelőknek különben jogában áll, hogy amikor 
a behozott tejnek mérik a zsírtartalmát, ott maradjon, 
s megvárja az eredményt, tehát, hogy a saját szemé
vel olvassa le a zsírszázalékot

z értekezlet kezdete előtt több termelőnél vé
geztek zsírtartalom mérést és ellenőrizték a tej 
frissességét, illetve savanyúságát A zsírszázalék 

megállapítását aznap nem a. szokott személy, hanem 
Nagynémedi György, az állattenyésztési részleg vezetője 
végezte -  „Ne mondják az emberek, hogy esetleg rész
rehajlás van a dologban.” Az eredményeket az érte
kezlet résztvevői előtt olvasták le a butirométerről. A 
szemünk láttára és a fülünk hallatára.

Mégis volt, aki kijelentette: „Nem vagyok belenyu
godva az eredménybe, nem fölözök le annyit, hogy 
leugorjon a zsíregység 2,5-re (előző nap is mérték az 
illetőnél a zsírtartalmat, akkor lényegesen magasabb volt), 
vizezni se vizezem a tejet, és én a fölit is beleöntöm.”

A vitás kérdések tisztázása
Felsőhegyen naponta 1500 liter tejet ad át csaknem 

100 termelő. Az utóbbi időben -  mint azt lapunk 
július 9-i számában már megírtuk problémák jelent
keztek a zsírtartalom, savanyúság megállapítása körül. 
Most ezeknek a vitás kérdéseknek a tisztázása érde
kében szervezték ezt az értekezletet, hogy pyugodt 
hangnemben, az érdekelt felek demokratikus vitájában 
közösen próbálják letisztázni a dolgokat, megoldani a 
problémákat. A kezdetben hasznos és tartalmas vita 
a végén sajnos kissé elfajult. Mégis az a véleményünk: 
szükség van az ilyen vitákra, mert a termelők, fel
vásárlók és földolgozók között megingott bizalmat csak

A tej ára örök kérdés
Fölmerült a tej árának kérdése is. Igaz, hogy július

15-én emelték valamelyest az árát (egy zsíregység most 
4,20 dinár a korábbi 3,61 helyett) úgyhogy most lite
renként kb. két dinárral többet kapnak a termelők. 
Egyikük elmondta, hogy 17 dinárt kínálnak neki az is
merősök, csakhogy hordhassák a háztól a tejet, itt a 
szövetkezetben meg 12 esetleg 12,5 dinárt kap liter
jéért. A takarmány ára meg duplájára, háromszorosára nő.

-  Ennyiért kár etetni a jószágot -  mondták a ter
melők. Nos a tej termelési és eladási árának arány
talansága, azaz, hogy többe kerül a tehén eltartása, 
mint amennyi haszon a tej eladásából származik -  
nemcsak a felsőhegyiek fájó pontja, hanem minden tej
termelőé. S erről a zentai tejgyár sem tehet A tör
vények rá is vonatkoznak. Csak annyit fizethet a tejért, 
amennyi a zsírtartalom alapján kifizethető.

ElégedeÜenek a termelők amiatt is, hogy többször 
visszavitetik velük a tejet, állítólag savanyú, pedig otthon 
még fölforralható.

Az ilyen meleg nyári napokon bizony elég könnyen 
megsavanyodik a tej. S elég, ha csak öt liter savanyú 
tejet beleöntenek a tartályba, az egész mennyiség meg
romolhat. Ezért is vezették be a tejgyáriak a forralás 
helyett a korszerűbb savfok-megállapításL Ha a műszer 
7,6-nál többet mutat, a tej savanyú. Az új mérési mód
szert nem azért vezették be a tejgyáriak, hogy „mace- 
rálják” a termelőket, hanem éppen a termelők érdekében. 
Mert még mindig jobb, ha tíz litert kell valakinek 
hazavinnie, mintha az egész 1500 liter megromlik.

Visszaállítani a bizalmat

Az ülés résztvevői előtt olvassa le Nagynémedi György 
a butirométerről a zsirszázalékot

-  Én nem vágom se a tejgyárat, se a temielőt -  
mondta Randovics József az egyik termelő. -  Javasolom, 
hogy mindenkinél vegyünk tejmintát, ott a helyszínen, 
amikor kifejte, bizottság előtt. Addig nem lesz rend, 
amíg ezt meg nem tesszük. Legyünk becsületesek, 
emberek! Hányszor megtörtént, hogy egyik nap 4 száza
lékos volí a tej, másnap meg másfelest hozott az il
lető. Meg ki van rakva az asztalra a yáj, közben hold
juk a tejet Nincs itt mesedélután. Aki nem becsületes, 
azt ki köll zárni, ne rontsa az átlagunkat

-  Akinél egy egész zsírtartalom leesett az egyik nap
ról a másikra -  folytatta Vujo Bobin másik termelő - , 
ott már valamelyik oldalról baj van. Ezt le kell tisz
tázni, de még aznap és nem tíz nap múlva. Ha tény
leg leesett a zsírtartalom, ismeijük el és próbáljuk az 
okot felkutatni. Ha másként nem megy, tegyük félre 
mindenkinek a kannáját, ne öntsük a tartályba. Mérjük 
le, ha kell többször is a zsírtartalmat. így befognánk 
azoknak a száját, akik nem hajlandók elismerni, hogy 
néha bizony lefölözik a tejet Le köll, emberek ezt 
tisztázni, mert a bizodalom nincs mög.

Javaslatok vannak. Az emberek a pénzt sem sajnál
ják, hogy rendet tegyenek végre a zsírtartalom mérése 
körül fölmerült kérdésekben. És erre egyetlen érte
kezlet -  tapasztaltuk- nem elegendő. Az egyszer meg
ingott bizalmat nem könnyű visszaállítani. De a jó szán
dék minden érdekelt félben megvan -  s ez nagyon sokat 
jelent.

SZŐKE Katalin

INDIÁBAN SOK A TEHÉN mert szent állat. Úgy lát
szik Szabadkán is hamarosan szent állatként fogjuk tisztelni, de azért 
kevés lesz belőle. Szégyen: ahelyett, hogy tejet szállítanánk külföldre, 
behozatalra szorulunk. Nem azért, mert „a külföldi jobb”, hanem mert 
itthon nincs elég. Szégyen ide, szégyen oda, előbb-utóbb drága ára 
iesz ennek a behozatali tejnek. Áthidaló megoldásnak ugyan megteszi, 
ám annyira elkényelmesitett bennünket, hogy lassanként teljesen nor
málisnak tekintjük a tejbehozatalt.

SZARVASMARHA-TENYÉSZTÉS ALKONYA
Szabadkán szomorú valóság. A mezőgazdasági tervekben és az érdekeit 
mezőgazdasági szervezetek közötti önigazgatási megegyezésekben a tej
termelés évi 9 százalékos növekedését irányozták elő. Semennyi se 
valósul meg a növekedésből, sőt szinte örülünk, ha megtartjuk az előző 
évek szintjét. Amíg a tejellátás nem válságos, addig nem gondolkodunk 
komolyan a problémáról. Pedig volna rá okunk. A szabadkai istállók
ban fejt tej ugyanis m indössze a fogyasztók friss tejjel való ellátá
sára elegendő! Hol van még a tejfel, vaj, túró, joghurt . . .

Egyelőre még feltalálja magát a szabadkai tejgyár: a környező köz
ségekkel együttműködve, tőlük szerzi be a feldolgozáshoz szükséges 
tejet. Csakhogy az általános tejhiány következtében ezek a községek 
a korábbinál jóval nagyobb mennyiséget „kérnek vissza” pasztőrözött 
tej vagy tejtermék formájában. Ha nem teszünk valamit sürgősen, Sza
badkán 1984-ben biztosan nem lesz elegendő tej. Akkor majd min
denki a tejgyárat hibáztatja. A tejgyár azonban a tehetetlenség dühében 
vergődik. Ugyanis könyörögnek a mezőgazdasági kérdések megmondha
tóinak, hogy viszonyuljanak nagyobb gonddal a szarvasmarha-tenyésztés
hez. Pénzt kínálnak a tejtermelés bővítésére. Szóval: mindent megtesz
nek. A mezőgazdaságiak a tmasz-igazgatóknak. Ez viszont mellékes kér
dés. Ha a kérdésről kapnak levelet válaszra sem méltatják, ha érte
kezletre hívják őket, meg sem jelennek.

A tejgyáriak többet nem tehetnek. Akik pedig tehetnének, azok kel
lemes, szélvédett helyen hallgatnak.

A MÚLTAT ELFELEJTETTÜK? A mezőgazdaság át
szervezése, jobban mondva a társastermelési tmasz-ok létrehozása előtt 
a szabadkai Tejgyár közvetlenül szervezte a tejtermelést. Saját felvá
sárlóállomásai voltak, folyton bővitette hálózatát, tenyészjószágokat adott 
a termelőknek, vagyis szervezte a munkát és volt is látszatja. Már-már 
ott tartottak, hogy a nagyobb tejtermelők munkakönyvét is kaptak volna. 
Jött az átszervezés: a társult termelők alapszervezetei átvették a fel
vásárló állomásokat a szervezést. De mivel ezek a szervezetek való
jában inkább haszonvadászok (tisztelet a kivételnek) és nagyon kis mér
tékben valóban a társult termelők szervezetei, a tejtermelés fokozatosan 
háttérbe szorult.

BAJLÓDJON A TEJJEL MÁS! Ez lett a jelszó mind
a társadalmi szektoron, mind a fiatalabb magántermelők között. Mert 
a tejtermelés sok gonddal jár. A jószágot szabályös időközökben kell 
etetni, a fejést időben elvégezni, a tejet gondosan, tisztán, hidegen tar
tani, majd elvinni az átvevőhelyre. A régi tejtermelők kiöregedtek, a 
fiatalok nem akarnak ennyi gondot a nyakukba venni. Annál is inkább, 
mert más munkával, kevesebb bajlódással is szert tehetnek annyi ha
szonra, mint amennyi a fejésből ered. Bár itt van egy csalóka kép is. 
Sokan állítják, hogy az alacsony felvásárlási árak miatt nem vállalják 
a termelők a tehéntartást. Pedig hát ugyanezek az árak vannak ér
vényben a Szabadkával szomszédos községekben is, o tt mégis évről 
évre növekszik az átadott tej mennyisége! A szabadkai Tejgyámak Kis
hegyesen van az egyetlen saját felvásárló állomása. Semmi különöset 
nem tettek: rendszeresen átveszik a tejet, folyamatosan ellenőrzik a 
zsírtartalmat, kifizetik a pénzt. Ott évente 15 százalékkal növekszik 
a termelés!

Nem arról van szó tehát, hogy a parasztok lustábbak, vagy nem 
érik fel ésszel, hogy a tehén számára nem kell annyi töménytakar
mány, megelégszik azzal, ami a földön terem.

Az okok másutt vannak: a felvásárló állomásokon ritkán végeznek 
zsírtartalom-ellenőrzést, ennélfogva az, aki vizezi, lefölözi a tejet, ugyan
annyit kap, mint a becsületes termelő. Baj van a kifizetéssel is: a tej
gyár időben átutalja a pénzt a társastermelési alapszervezeteknek, de 
azok mást fizetnek ki belőle, másra használják, a tejtermelőknek meg 
sokszor mondják: jöjjenek a pénzért egy hét múlva, még egy hét múl
va. Ez rossz vért szül. Pedig a tejgyár dolgozói sohasem vették még 
fel a személyi jövedelmüket, amíg ki nem fizettek minden liter átvett 
tejet.

VÉGE A TÜRELEMIDŐNEK. A szabadkaiak úgy ítélik
meg, hogy a tejtermelés kérdése nem odázható el. A nagyfokú érdek
telenséget tanúsító társadalmi szektorban sem, ahol minden létező és 
nem létező költséget felszámolnak, csakhogy bebizonyítsák: számukra 
nem kifizetődő a tehéntartás. Színt kell vallani és ha Szabadkán nem 
használjuk ki a több tucat milliót, amennyit a tejgyár kínál, majd ki
használják mások.

A jelenlegi tervmódosítás kitűnő alkalom arra, hogy ne csak be
széljünk a tejtermelés növekedésének szükségességéről, hanem tegyünk 
is valamit az érdekében. Aki erre nem hajlandó, álljon ki a sorból!

MISKOLCZI József
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HOL LESZ, MIKOR 
LESZ A 

CSÚCSTALÁLKOZÓ
Irak nem ragaszkodik a 

vendéglátó szerepéhez
Az el nem kötelezett országok állam 

illetve kormányfőinek havannai értekezletén el
fogadott határozzata értelmében a mozgalom he
tedik csúcsértekezletének a jövő hónapban kellené 
összeülnie az iraki fővárosban, Bagdadban.

Nem egész egy hónap választ el tehát ben
nünket a világ országainak többségét tömörítő 
mozgalom legrangosabb összejövetelétől, és ezért 
enyhén szólva furcsa, hogy az előkészületeket 
egészen a múlt hét végéig nagy hallgatás övezte.

A vendéglátóként kijelölt Bagdadból nem 
annyira a konferencia előkészületeiről, mint in
kább a hadszíntéri helyzetről érkeztek hírek. Nem 
csoda, hiszen a közép-keleti háborúban fordulat 
állt be -  a hadműveletek' július 13-a óta iraki 
területen folynak. Irak ugyan jó néhányszor han
goztatta, hogy a háború és a csúcskonferencia 
problémájára két teljesen különálló kérdésként 
kell tekinteni, mert Bagdad a háború ellenére 
képes lesz vendégül látni az értekezletet, és 
a következő konferenciáig sikeresen betöltheti 
a mozgalom koordinátorának szerepét is.

A hadijelentések árnyékában elhangzott bag
dadi érvek nem hatottak túlságosan meggyő
zően, a mozgalom tagállamaiban mégsem indult 
a helyzetnek megfelelő intenzív diplomáciai te
vékenység. Mindannyian arra hivatkoztak, hogy 
a csúcsértekezlet színhelyét és időpontját Havan
nában az állam- és kormányfők jelölték ki, te
hát csak ők dönthetnek megváltoztatásáról is.

Az el nem kötelezett diplomácia ugyan nem 
indított látványos akciót, mégis több lehetőséget 
vettek fontolóra. Nagyjából öt kiutat sorakoz
tattak fel.

Az első az lenne, hogy a következő hónap 
derekáig befejeződjék az iraki-iráni háború. Nyil
ván ez a legkevésbé valószínű, hiszen az irániak 
nemegyszer hangoztatták, hogy végső céljuk a 
bagdadi rezsim megdöntése, Irak pedig kifejezte 
eltökéltségét, hogy utolsó emberéig védekezik.

Ugyancsak kevés a valószínűsége a második 
feltevésnek, mely szerint a hadban álló felek 
tűzszünetet kötnének a hetedik csúcstalálkozó 
idejére. Irán nyilván nem lesz hajlandó megszün
tetni a hadműveleteket, mert így lehetővé tenné,
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BORZALMAS hajósze
rencsétlenség történt In
donéziában. A Hasrat Mu- 
lia nevű utasszállító hajó 
400 utast vett a fedél
zetére -  legfeljebb 60-ra 
volt engedélye. A hajó vi
harba került. Felborult. Az 
utasok közül mindössze 
százan menekültek meg, 
a többiek vízbe fultak.

CSŐDHULLÁM uralkodik 
a gazdaságilag fejlett o r
szágokban. Franciaország
ban júniusban 2070 cég 
jelentett be fizetésképte- * 
lenséget, az Egyesült Ál
lamokban pedig az év első 
felében 12 189 vállalat ke
rült csődbe és ez 45 szá
zalékkal több, mint a múlt 
év első hat hónapjában.
Az NSZK-ban is számos 
cég (félév alatt 12800) 
roppant össze. Számuk 
több mint 50 százalékkal 
magasabb a tavalyinál.

JAPÁNBAN átlagosan 
csupán 5,8 nap nyári sza
badságot engedélyeznek 
dolgozóinak az ezer főnél 
többet foglalkoztató nagy
üzemek, a kis- és közép
üzemek pedig mindössze 
4,5 napot. A japán dolgo
zók évi szabadsága átla
gosan 14, a köztisztvise
lőké pedig 20 nap.

4 PANASZKODNAK a brit 
nagyáruházak vezetői: 
egyre több a tolvaj, egyre

hogy az ellenfél átvegye a mozgalom koordi
nátorának szerepét és Hogy jelentős diplomáciai 
előnyre tegyen szert Teheránnal szemben.

A harmadik megoldás az lenne, hogy a moz
galom állam - illetve kormányfői a háború 
ellenére is Bagdadban üljenek össze. Bagdad, 
mint mondtuk, többször is úgy nyilatkozóit, 
hogy a hadiállapot nem zavarhatja meg a csúcs- 
értekezlet munkáját, és nem veszélyeztetné a 
résztvevők biztonságát. Nincs azonban kizárva, 
hogy az értekezlet idejére már az iraki főváros 

. is hadműveletek övezetébe kerülne, márpedig 
ilyen feltételek között a csúcskonferencia bizonyá
ra nem folytathatna sikeres munkát.

Az elméleti fejtegetések negyedik lehetőség
ként felvetik az értekezlet elhalasztását az iraki- 
iráni háború kimeneteléig. Nyilván való hogy 
ez sem tartozik az elfogadható megoldások 
közé, hiszen az el nem kötelezett mozgalomra 
nagy feladatok várnak a jelenlegi válságokkal 
terhes nemzetközi helyzetben. A mozgalom 
nagyon sokat tehet a világbéke érdekében, a 
csúcskonferencia elhalasztása pedig csak késlel
tetné az el nem kötelezettek olyannyira szük
séges közbelépését.

Végül az ötödik, és most már a legvalószí
nűbb megoldási lehetőség az, hogy a csúcsér
tekezletet ne Irakban, hanem valamely másik 
el nem kötelezett országban tartsák meg. Most 
már szinte biztosra vehető, hogy a mozgalom 
ezt a megoldást választja, hiszen a- múlt hét 
végén maga az iraki külügyminiszter is úgy 
nyilatkozott, hogy országa nem ragaszkodik a 
vendéglátó szerepéhez. Javasolta, hogy az állam- 
és kormányfők meghatalmazásával rendelkező 
külügyminiszterek üljenek össze Bagdadban, és 
hozzanak végleges döntést a csúcskonferencia 
színhelyéről és időpontjáról. Ebből az indítvány
ból egyértelműen kiviláglik, hogy Irak a saját 
érdekei fölé helyezi a mozgalom érdekeit.

A bagdadi bejelentés nyomán azonnal feléién; 
kült a mozgalom diplomáciája. A héten az in
diai főváros volt a tárgyalások központja, és 
ebből a tényből, valamint néhány korábban 
kiszivárgott hírből sokan egyértelműen arra kö
vetkeztetnek, hogy Új-Delhi lesz a hetedik ér
tekezlet színhelye is. Persze korai lenne még 
ilyen jóslatokba ^bocsátkozni, meg kell várni 
a külügyminiszterek döntését, de mindenesetre 
megjegyzendő, hogy a diplomáciai óvatosságot 
félretéve ilyen értelemben cikkeznek az indiai 
főváros újságjai is.

SANDOROV Péter

KÍNA A 
KONGRESSZUS 

ELŐTT
Mi legyen az öreg 
forradalmárokkal ?

Nem egész három hét múlva, szeptember 
elsején, kezdődik a kínai kommunista párt 12. 
kongresszusa, amely a várakozások szerint meg
erősíti a jelenlegi vezetőség politikáját, és ki
jelöli a demokratizálódás, a dogmák nélküli 
társadalmi fejlődés, valamint a gazdasági kor
szerűsítés további utáit.

A kínai párt legsürgősebb teendői közé tar
tozik a vezetőség fiatalítása, hiszen a 24 tagú 
politikai bizottság tagjainak több mint fele túl 
van már a 72. életévén. Tisztségük sikeres be
töltését nemcsak hajlott koruk nehezíti meg, 
hanem az is, hogy a régi, és mondhatnánk, 
régi vágású vezetők közül sokan nem tudják 
feltalálni magukat az új társadalmi folyamatok
ban, mert a szocializmusba vezető egyetlen utat, 
még mindig kizárólag a néhai Mao Ce-tung 
irányvonalának követésében látják.

E S E n r é n v n n P T ú R
többet lopnak, egyre na
gyobb a kár -  noha az 
áruházakban fokozták az 
ellenőrzést. Az utóbbi idő
ben elszaporodtak az 
olyan „szarkák” , akik ren
delésre lopnak: az egyik 
londoni nagyáruházban 
például a napokban tetten 
értek egy elegáns hölgyet, 
akinél listát találtak, ame
lyen a szoknyák és blú
zok pontos mérete és szí
ne is fel volt tüntetve.

5 TÖMEGKATASZTRÓFA
volt Franciaországban, 
amelyben 44 vakációra in
duló gyerek és 9 felnőtt 
vesztette életét. Az ok: 
hirtelen fékezés a nedves 
úttesten. A konvojban ha
ladé -buszok egyike el 
akart kerülni egy kisebb 

.Ütközést s a vezető ezért 
hirtelen fékezett. A buszba 
két autó rohant bele és 
a roncstömegeknek ekkor 

r s  ütközött a másik busz. 
A roncshalmazt elborítot- 
ták a lángok. Csak egy 
gyermek holtteste volt 
azonosítható.

6 ÚJRA ÉNEKEL, Vves 
Montand, a világhírű fran
cia színművész, aki né
hány évvel ezelőtt búcsút 
mondott a dobogónak és 
a mikrofonnak. Most -  61 
éves korában -  ismét szín
padra lépett: Prevert, Ara
gon és Baudelaire meg
zenésített költeményeit 
adta elő -  mégpedig nagy 
sikerrel.

7 ÉLETEM -  SIKEREIM
címmel emlékiratait adta 
ki Mario dél Monaco, a

8

világhírű operaénekes. 
Könyvében megemlékezik 
leghíresebb partnereiről: 
Maria Callasról és Renata 
Tebaldiról, s „feleleveníti" 
a legpikánsabb operai bot
rányok történetét.

HATÉKONYABB gyógy 
szerre van szükség a lep
ra ellen -  közölte az 
egészségügyi világszerve
zet annak alapján, hogy 
nemrégiben 25 ország je
lentette be: a jelenleg 
használt gyógyszer nem 
eléggé hatásos. A szakem
berek új programok kidol
gozását sürgetik. A leprát 
okozó baktériumok ugyan
is egyre ellenállóbbak a 
mostani gyógyszerrel 
sje*rroen,^„ > “ •***.
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A SZARAJEVÓI Hidro- 

gradoja Építőipari Kombi
nát <’Z 59. helyet foglal
ja el azon a listán, amelyet, 
az amerikai Engineering 
News-Rekórd folyóirat állít 
össze azokról a munka
szervezetekről, amelyek 
építkezési munkálatokat 
vállalnak az országhatáro
kon kívül. A Hidrogradnja 
tavaly 627,7 millió dollár 
értékben vállalt munkát 
külföldön.

KÉTHETES találkozóra 
gyűlt össze mintegy há
romszáz fiatal Ohridban

az ország minden tájáról. 
A tanácskozás témája: fia
talok az önigazgatású szo
cialista társadalmunkban. 
A munkaszervezetekből, 
iskolákból és egyetemek
ről összesereglett fiatalok
nak ismert társadalmi-po
litikai dolgozók tartanak 
előadásokat.

NEGYVEN új munkahe
lyet nyitnak a jövő év ele
jén a nisi Omladinka 
textilgyárban a külföldről 
hazatérő dolgozók számá
ra. Az új munkahelyek a 
hazatérők eszköztársitása 
révén nyílnak meg. A ha
zatérők eddig 25 millió 
devizadinárt biztosítottak 
korszerű gépek vásárlá
sára.

4 SZLOVÉNIÁBAN széles 
körű akció indul a szemé- 

T*V >y< jövedelmi eszközök el
osztásának ellenőrzésére. 
Augusztus 15-éig a köz- 
társasági társadalmi 

^  könyvvitéli szolgálat a köz
ségi végrehajtó tanácsok 
elé juttatja azoknak a 
munkaszervezőteknek á 
névsorát, amelyek nem 
tartották be a személyi jö 
vedelem kifizetésére szó! 
gáló eszközök elosztásá
ról szóló megállapodást.

AZ ELMÚLT NAPOK
BAN is több helyről ér
kezett jelentés Ítéletidőről. 
Egyebek között Vrnjacka 
Bánján és környékén 
pusztított viharos erejű 
szél, ömlött az eső es

A marxizmus-leninizmus mellett a kínai kom
munisták még mindig támaszkodnak ugyan Mao 
eszméire is, csakhogy az egykori nagy vezér 
szellemi örökségét alapos bírálatnak vetették ;jlá 
-  az elméletben és a gyakorlatban egyaránt 
igyekeznek megszabaoylni a dogmáktól.

Azoknak a kádereknek, akik képtelenek be
kapcsolódni az új folyamatokba végképp vissza 
kellene vonulniuk a politikai életből, és távoz
niuk kellene a magas tisztségekből a bölcs, de 
kissé már nehézkes mozgású aggastyánoknak is, 
hogy helyüket a dinamikusabb fiatalok foglal
hassák el.

De mi legyen a kiöregedett káderekkel?
Kínában sajátos megoldást találtak erre a 

problémára is. A 12. kongresszuson, amelyen 
megválasztják az új központi bizottságot és a 
pártvezetőség új szerveit, létrehoznak egy új 
testületet -  a tanácsadók bizottságát. Ebbe a 
bizottságba kerülnek az öreg forradalmárok.

Sokan kételkednek a kísérlet sikerében. Né
mely vélemény szerint a nagy tekintéllyel és 
befolyással rendelkező veteránok testületé a köz
ponti bizottság fölé kerekedhet. Ezt persze majd 
csak a gyakorlat mutatja meg. Mindenesetre 
tény, hogy a pártszervekben csak a tanácsadók 
bizottságának megalapításával tudnak helyet csi
nálni az új idők új káderei számára.

sp

rövid idő alatt nagy károk 
keletkeztek a gyümölcsö
sökben és a kukorica- 
földeken.

’ A ÓAÓAKI Sloboda
J Progres társultmunka- 

alapszervezet dolgozói el
halasztották a kollektív 
nyári szabadságot azért, 
hogy elkészíthessék a gö
rög piacra szánt 17 000 
darab porszívót. A munka 
értéke mintegy 60 millió 
dinár. A múlt év hasonló 
időszakához viszonyítva a 
Sloboda dolgozói az első 
félévben kétszer több ter
méket (majdnem egymil- 
liárd dinár értékben) érté i 
kesítettek külföldön

A KUKORICA tiszteleté
re az alábbi szöveggel 
állít emlékművet a Kruse- 
vac környéki Aleksandar 
Petrovió: „Á kenyérre és 
a szabadságra az egész 
világnak szüksége van.” 
Petrovió a környék legjobb 
kukoricatermesztője.

8 NOVEMBERBEN tart- 
ják a Kosovói Szocialista 

I L / J h js á g i  Szövetség válasz
tási értekezletét. A tar
tományi választmány elő
készítő ülésén megállapí
tották, hogy á kosovói if
júsági szervezeteket az el
múlt négy évben a forma
lizmus, a felületesség, az 
elégtelen eszmei munka 
jellemezte, ami kedvezett 
a nacionalistáknak és irre- 
dentáknak abban, hogy 
mérgezzék az ifjú nemze
dék egy részét.

1982. augusztus 13.
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70 éves a csantavéri labdarúgás

Bugylibicska és éjjelizene

FJ öldi Sándor -  Kuszu: -  Nem volt TV, 
rádió, mozi, nem volt hol szórakoznunk. 
Göncöl Lajos edző felügyelete alatt fut- 
károztunk, ha esett, ha fújt. Végighajtottunk 
a meccseken, a dresszeket csavarni lehe
tett, amikor levetettük. Tudtunk bánni a lab
dával, és ha esetleg veszítettünk, lógó orral 
mentünk haza. Azokért a szavakért, ame
lyekkel mostanában illetik egymást a játé
kosok, a mi időnkben legalább pofon járt.

V .erth József, az öregfiúk aranykorának 
legfiatalabb nemzedékéből, Mészáros Mi
hály utóda a klubelnöki poszton: -  A mi 
időnkben (50-es évek eleje) a nagyfalu ve
szíti elsőbbségét, addig nem létező csapa
tok alakulnak néhány házsorból, a pénz 
ugyanis oda összpontosul. Ugyanakkor a 
spontán szeretetet az érdekből való fo 
cizás váltja fel, a játékosok kezdenek vi
gyázni a lábakra stb. Megjelennek más 
sportágak is, nagyobb lesz a választék. 
Ezek által lassan tompul a labdarúgás ra
gyogása.

Vígh és Azucki 40 évve l. . .

zúttal nem a szokás szerint ünnep
rontó felhőkből, hanem a szurkolók 
szeméből fenyegetett kiadós csapa

dék Csantavéren, amikor a tisztelettel és 
meghatódottsággal követett öregfiúk-mér- 
kőzés résztvevői elhagyták a pályát. Úgy 
tetszett, hogy a topolyai Turcsányival, Ko
váccsal, Dudással, Pintérrel, Zúberral, Cső
kével, Löschsel, valamint a csantavéri Vígh 
Józseffel, Földi Sándorral, Azucki Radóval, 
Kocsis Dezsővel és a többiekkel együtt egy 
egész focivilág vonul le a gyepről. Egy olyan 
világ, amelyben parasztszekéren, traktoron, 
teherautón járták az ellenfélhez vezető nyári 
utakat a csapatok; amikor törvény volt a 
kocsma asztalait összetolni, ha beültek va
lahová: és midőn kötelességnek számított 
a játékostárs partnerét az esetleg kirobbanó 
virtuskodásban testvérként megvédeni. Mi, 
akik csak hallomásból ismerjük ezt a kor-< 
szakot, meggyőződhettünk vasárnap Csan
tavéren, hogy ezek az őszülő, pocakos fut- 
ball-lovagok igencsak tudtak játszani vala
mikor.

Minden idők legjobb csantavéri labdarú
góié a szó:

 /láh Gyula bácsi a legidősebb csan
tavéri játékos, már a húszas években hordta 
a piros-fekete mezt: -  Igen, néztem a Mun- 
diált, és megint megállapítottam, hogy nem 
elég tudni, a sporthoz szerencse is kell. Ez 
Így volt akkor is, amikor a szabadkai SAND, 
ZAK, Backa, a zentai SAK, a becsei Gra- 
danski vagy az apatini Tri zvezde ellen 
játszottunk. Szeretem nézni a szép, sport
szerű focit, de ilyent most keveset látok. 
A mi időnkben 11 jó testvér futott ki a 
pályára, mindnyájunknak fájt, ha valaki ki
maradt.

illetve 5 nappal ezelőtt

a bugyiira. Egy szamarat jártattak körül a 
pályán arra utalva, hogy a csantavériek 
szamárkupecok. Meg is kérdeztük őket, 
hogy talán ez az edzőjük, ha már a pályán 
sétálgat, (mást is kérdeztek a csantavériek 
a szamárral kapcsolatban, de ez kívüle esik 
a focinak.)

ade Azucki, minden idők legjobb csan
tavéri játékosa: -  Nem igaz! Én vagyok az, 
aki elsőként ki tudott törni ebből a gárdá
ból. Nem volt semmilyen különös tulajdon
ságom, minden átképzés nélkül kerültem a 
Spartacusba.

-  Különös volt, ahogy nemzetiségre, 
szociális helyzetre való tekintet nélkül ösz- 
szetartott bennünket a foci. Egyszer vidéken 
játszottunk, győztünk, és a kijárási tilalom 
ellenére, annak rendeltetési helyén, dallikáz- 
ni kezdtünk. Ezt a történetet egy szerb 
fiú meséli, akit társaival együtt a laktanyá
ba vittek a kakastollasok, hogy az éneklést 
megjutalmazzák. 1941-et irtunk. Engem 
mindnyájan hátratuszkoltak, hogy később 
kerüljek sorra a kihallgatásnál. A Kuszu 
(Földi Sándor) mentette meg a helyzetet. 
Amikor azt kérdezték tőle, hogy nős-e, ő 
ezt válaszolta: Félig.

Merni kellett ezt egy csendőrtisztnek 
mondani akkoriban. -  Hogyhogy félig? -  
csodálkozott az illető.

-  Hát, udvarolgatok -  válaszolta Kuszu, 
mire sürgősen kizavartak bennünket a lak
tanyából. Megúsztuk.

kocsis Dezső, a harciasság és az álló- 
képesség megtestesítője: -  Engemet soha 
le nem rúgtak, sohasem voltam sérült. A 
maiak anyámasszony katonái. Jobblábas vol
tam, a balt csak járásra használtam. Apám 
lova egyszer rálépett a sarkamra, és annyira 
bedagadt, hogy nem tudtam felvenni a fut- 
ballcipőt. Fontos mérkőzésünk volt, és Go- 
golyák Antal elnökünk jobb megoldás híján 
kivágatta a suszterral a cipő sarkát. így már 
fel tudtam húzni, és végigjátszottam a talál
kozót.

vitkó László, az utolsó, még ma is aktív 
„nagyágyú": -  Húsz éve focizok, de hogy 
ma már nincs az a társaság, az biztos. Tár
saim felveszik a mezt, hogy a lányok jobban 
érdeklödjönek utánuk. Két fiam van, a na
gyobbik már jár edzésekre.

Végül, aligha lehet ilyen emlékezések 
jegyzése közben elkerülni hogy érdemes 
sportemberek neve kimaradjon. A környék 
sok tisztelettel emlékszik Szabó István-Szi- 
tyi, és a többiek kiváló játékára. De azt hi
szem, hogy az ünneplés csitulásával ők is 
inkább a mostani csapat szereplését figye
lik, ugyanis több egykori vetélytárshoz ha
sonlóan, az alszövetségben kullog a gárda. 
Vasárnap, amikor a pécsi PMSi; ellen, pil
lanatokra, olyan reménykeltőén játszottak, 
mintha a jobb idők szele fújt volna végig 
a csantavéri pályán.

KOMÁROMI Ákos

w ,/igh József, a „nagyok" középgenerá
ciójának képviselője: -  Nem állásért vagy 
pénzért fociztunk. Úgy volt, hogy összedob
tuk a pénzt egy liter borra, szendvicsre 
legfeljebb. És nekünk nem kellett hajcsár, 
hogy a húsz kört lefussuk, hajtottuk magun
kat az edzésen. Állandó vetélytársak voltunk 
Topolyával. Történt egyszer, hogy oda-vissza 
alapon, kupameccseket játszottunk ellenük. 
Az itthoni mérkőzésen, melyen 3:0-ra győz
tünk, egy hatalmas, kétméteres bugylibics
kát vittek körül a pályán a szurkolók. „No 
majd nálunk kaptok négyet, és mehettek 
haza"! -  ígérgették a meccs után a to
polyaiak.

Több száz szurkolónk tette meg gyalog, 
a két helység közötti 16 kilométert a vissza
vágó napján. Győztünk 4:2-re, és most már 
mi mondtuk: „Rúgtunk négyet, és mehetünk 
haza".- Érdekes volt a topolyaiak válasza

1982. augusztus 13.

Minden idők csantavéri aranycsapata, a holnap és holnapután még nyitva tartó 
klubtörténeti kiállítás bejáratánál

A gazdaságról, a 
tisztségviselőkről meg 

a vetési tervről

Utó hang ok egy nyári küldött
testületi ülés nyomán

A!U  t i ;

bonyolult gazdasági helyzetre való tekin
tettel Szabadkán, a nyári szünetben is 

\ ülésezett a küldött-testület. S  nemcsak ez 
mutatja, hogy nem élünk nyugodt napokat, ha
nem az is, hogy nem szűnt meg a kapcsolat 
a testület és a küldöttségek között. A testület 
legutóbbi ülésén ugyanis a küldöttek azt köve
telték, hogy a föltett kérdések megválaszolásával 
ne várják meg a szeptemberre tervezett legköze
lebbi rendes ütés idejét, hanem azokat írásban 
juttassák el minden küldöttségnek -  nemcsak a 
kérdezőnek s hogy a küldött-testület végrehajtó 
tanácsa, meg szakszolgálatai folyamatosan küldjék 
el írásbeli tájékoztatásukat a sürgetett intézke
dések sorsáról, eredményéről a „bázisnak."

Ez adott számunkra lehetőséget arra, hogy 
lapunkban is napirenden tartsuk azt, ami a leg
utóbbi ülésen és azóta elhangzott a küldöttségek
ben.

Gazdálkodásunkkal kapcsolatban sok 
küldöttségnek az a véleménye, hogy nincs sem
miféle szerzett vagy öröklött jog a személyi jö 
vedelmek kifizetésével kapcsolatban. A veszteséggel 
dolgozó társult munka-alap szeivezetekben csökken
teni kell a személyi jövedelmeket függetlenül attól, 
hogy a veszteséget lehet-e indokolni tárgyi okok
kal. Ez ugyanis minden bizonnyal arra serkenti 
a dolgozókat, hogy részletesen kivizsgálják, nem 
bújkál-e emberi hiba is a veszteségek mögött, 
s legalább ezeket küszöböljék ki. Erről jelentést 
kérnek a küldött-testület legközelebbi ülésén. Ennek 
a jelentésnek egyébként az is tárta/máznia kellene, 
hogy a veszteségek okaként leggyakrabban emle
getett nyersanyaghiányból mekkora része van a 
behozatalinak és mekkora a hazainak. Mert a 
behozatallal kapcsolatban (részben) figyelembe le
het venni a valutagondokat, a hazai esetében 
viszont minden bizonnyal nagy szerepet játszik a 
megegyezésre, a megállapodásra való készség hiá
nya, a merevség, a munka és az eszközök tár
sításától való idegenkedés is -  amelyet nem le
het a továbbiakban tűrni.

Sok a megjegyzés a gazdálkodásról készült 
jelentésekre, a bennük használt összehasonlítások
ra is. A küldöttségek követelik, hogy rövid, velős, 
közérthető jelentés készüljön minden küldött szá
mára, nem pedig egy hosszú és bonyolult, amellyel 
a küldöttségek elnöklője áll a tagok elé, s ame
lyen gyakran maga sem képes eligazodni. Ha a 
szakszdlgálatok nem tudnak ilyen jelentéseket 
készíteni, szabaduljanak meg a kapcsolatok meg
teremtésére képtelen tisztviselőktől, s vegyenek föl 
olyanokat, akik képesek egyszerű, érthető nyelven 
beszélni és írni. Az összehasonlító adatokkal kap
csolatban igen érdekes követelmény, hogy azok 
ne csupán a megfelelő egy év előtti időszakokra 
vonatkozzanak, hanem mutassák ki azokat is, 
amelyeket a gazdálkodás szempontjából eddig leg
jobbnak tartott évre vonatkoznak. Ezenkívül tar
talmazzák a szabadkaiakkal testvéri viszonyban 
álló munkaszervezetek gazdálkodásának eredmé
nyeit is -  más községekből, más köztársaságok
ból és tartományokból, hogy kiderüljön, hol tart 
Szabadka gazdasága.

A k özség tisztségv ise lő in ek  személyi 
jövedelmére vonatkozó javaslatok körül nem szűnik 
meg a diszkurzus. A küldöttségek nemigen vonják 
kétségbe a javasolt szorzószámok reális voltát, 
inkább azt szeretnék részletesen megtudni, miként 
jutottak ezekhez. Ezenkívül a küldöttségeket érdek
li, hány fizetett tisztségviselő van községünk terü
letén, hányán vannak olyanok, akik „tartalékban" 
vannak, nem dolgoznak, de megkapják fizetésü
ket (akiknek lejárt megbízatási idejük és még nem 
léptek munkaviszonyba Valamely munkaszervezetbe, 
nem tértek vissza régi munkahelyükre, s mi a 
véleménye róluk, számukról a társadalmi-politikai 
szervezeteknek. Végül a küldöttségek egy részében 
úgy vélekednek hogy a fizetett tisztségviselők mu
tassanak példát arról, hogyan alakítsák ki szemé
lyi jövedelmüket munkájuk eredményessége és holt 
munkájuk nem pedig szorzószámok révén -  hogy 
belőle a munkaszervezetek tanuljanak, ha saját 
vezetőik és tisztviselőik jutalmazásáról kell dön- 
teniök.

A vetéstervekkel kapcsolatban két jelen
tős téma körül folyik a vita. Az egyik: mindig 
azt halljuk 'ni a vajdasági követelmény, mennyi
re tér el attól a szabadkai terv, s mivel indo
kolják azt meg -  végre igazán le kell tisztázni, 
a vajdasági terv merev-e vagy a szabadkai veszi-e 
túlságosan figyelembe a helyi érdekeket, illetve miért 
nem készítenek differenciált terveket aszerint, hogy 
milyen vidéken, milyen kultúrák termesztése az elő
nyösebb. A másik: a szabadkai vetésteivből las
san kimarad a konyhakertészet -  az új gazdasági 
évre vonatkozóban például még csak meg sem 
indokolják miért csökken a zöldségféleségek ve
tésterülete, noha kertészetéről Szabadka régebb 
óta nevezetes.

Ezek után érdeklődéssel várjuk: mi újat hoz 
még a nyári holt idény . . .  (b)



A  vasutastelepi helyi közösségben já rtu n k

Akár az elemi csapás
f"p7\ énleken, augusztus 6-án a vasutastelepi helyi közös- 

ség társadalmi-politikai szervezeteinek képviselői a 
U Vodovod, a városrendezési intézet és a kommu
nális tevékenységeket végző önigazgatási érdekközösség 

képviselőivel folytattak megbeszéléseket, hogy közösen old
ják  meg a helyi közösség területén a vízelvezetési gondokat.

A július 26-án és 27-én városunkra zúduló hatalmas 
esők ugyanis rendkívüli állapotot idéztek elő ebben a helyi 
közösségben, vagy ahogy Nagy Károly, a Szocialista Szö
vetség elnöke mondotta beszámolójában: „Elemi csapás érte a 
helyi közösséget". Mivel nincs kiépített csatornahálózat, 
a víz elöntötte az utcákat, kerteket, udvarokat. „Pincéink 
állandóan tele vannak vízzel, azokról mi már rég lemondtunk” 
-  hallottuk az ülésen. A hatalmas vízmennyiség egy részét 
beitta ugyan a föld, de mivel nem tud semerre elfolyni, 
s egy idő után a talaj is telítődik (főleg, ha még a 
talajvíz is elég magasan áll), a víz megáll az utcákon, 
„mint egy lavórban”. Az emésztögödrök is kiöntötték, és 
hogy ez milyen fertőzésveszélyt jelent ilyenkor nyáron, arról 
nem kel! külön szólni.

Ottjártunkkor is szépecskén álldogált a víz az utcákon 
jókora tócsákban -  némelyek gumicsizmában érkeztek az 
ülésre -  pedig egészen kis eső esett aznap délután.

A júliusi két nagy eső alkalmával a községi polgár- 
védelmi egységektől és a tűzoltóktól kértek a vasutas
telepiek segítséget, hogy ciszternákkal szállítsák el a fö l
gyülemlett vizet.

A helyi közösség polgárvédelmi parancsnoksága azóta 
körüljárta a terepet, fölmérte az esők okozta károkat. 
A keitekben, gyümölcsösökben, az épületekben és a privát 
műhelyekben a becslések szerint összesen 3 450 000 dináros 
kár keletkezett, a víz kiszivattyúzásáért pedig még egy
millió dinárt kellett kifizetni.

A vasutastelepiek most megoldás után kutatnak, hogy 
ilyen elemi csapás ne érje őket többször. Konkrét javas
lataik megvalósításához kérték a szakemberek szakmai se
gítségét. A javaslat pedig úgy hangzik, hogy ideiglenes 
megoldásként, amíg az ötös kollektor fö l nem épül (az 
1985-ig tetjedő ötéves fejlesztési tervben nincs benne), 
nyitott csatornákkal, árkokkal oldják meg a vízelvezetés 
gondját. Más megoldást nem látnak, mivel a helyi közösségnek 
pénze nincs. Ellenben a polgárok és a helyi közösség 
ifjúsága már fölajánlotta, hogy munkaakciókkal segít a 
csatornák kiásásában és esetleg némi pénzzel is hozzá
járulnak az akció sikeréhez.

A Vodovod képviselői elmondták, hogy szakmai téren 
minden segítséget szívesen megadnak a vasutastelepieknek 
Elmondták azonban azt is, hogy a nyitott csatornák 
árkok nem bizonyulnak a legjobb megoldásnak, mivel 
ha erről a területről elvezetik a vizet, más helyi közösségek 
kerülhetnek veszélybe, ahol szintén tincs megoldva a szenny
vízelvezetés.

A városrendezési intézet képviselője nem túl nagy lel
kesedéssel fogadta az önkéntes munkaakciók tervét. Ta
pasztalata szerint nemigen járnak sikerrel az ilyen akciók 
Szerinte a túl sok engedély nélküli építkezés is hozzá
járult az ilyen helyzet kialakulásához. A nyitott csator
nák kiásását még ideiglenes megoldásként se tartja jónak  
Egyedül a kollektor kiépítése jelentené a tartós megoldást. 
Az viszont rengetegbe kerül. (1980-ban 2 milliárd, 100 
millió régi dinár volt az ára.)

De várhat-e a helyi közösség addig, amíg sor kerül 
rá, illetve az ötödik számú kollektor kiépítésére? Úszik az 
önkiszolgáló, házak állnak összeroskadás előtti állapotban, 
a gyerekek ha esős ősz talál lenni, „csónakkal járnak 
iskolába". Nem, semmiféleképpen sem várhat. Éppen ezért 
határoztak úgy a vasutastelepiek hogy a szakemberek se
gítségével (a segítséget a Vodovod, a városrendezési intézet, 
és a kommunálisügyi ÖÉK képviselője is megígérte) úgy 
készítik el a nyitott csatornákat, hogy azok később is fö l
használhatók legyenek Mivel pedig a helyi közösség 
egyedül nehezen tud megbirkózni a csatornahálózat kié
pítési költségeinek a fedezésével (mert végül is csak ki 
kell építeni a fedett csatornahálózatot), javasolták hogy 
a városi helyi közösségek önkéntes hozzájárulás bevezetésével, 
közösen oldják meg ezt az igen sok helyi közösségben 
égető kérdést.

Tetszik nekünk a vasutastelepiek hozzáállása: mármint, 
hogy nem váiják, hogy a sült galamb a szájukba re
püljön, hanem tenni akarnak valamit. Reméljük, hogy az 
esők okozta nagy ijedelem elmúltával is megmarad a 
lendület, és sikeresen megoldják vízelvezetési gondjaikat

Sz. K.

A budapestiek fellépése

Szabadkai Nyár ’82
Ma a megbetegedett Gobbi Hilda színművésznő helyett 

Bessenyei Ferenc kétszeres Kossuth-díjas kiváló művész 
önálló estjét hallhatjuk. Közreműködik: Gyarmathi Ist
ván zongoraművész.

Hétfőn: Mezei László (hegedű) és Aleksandar Toskov 
(zongora) belgrádi művészek hangversenye. Műsoron: 
Beethoven-, Frescobaldi-, Bruch-, és Dvorak-művek

Kedden: zene fiataloknak. A Voz együttes játszik.

Szerdán: „Csendül a nóta, perdül a lány" címmel 
magyar nótaest.

Csütörtökön: Különleges zenés színházi érdekességnek 
Ígérkezik a Kitörés című „fekete musical” a budapesti 
művészek előadásában. Az amerikai nagy sikerű zenés 
játékban fellépnek: Kishonti Ildikó, Hollai Kálmán, Kovács 
Zsuzsa és sokan mások. Az előadás a kisstadionban 
lesz, rossz idő esetén a sportcsarnokban.

Az előadások a városháza udvarában 8 órakor kezdőd
nek.
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Egyelőre drágább 
kenyeret vagyunk 

kénytelenek 
vásárolni

Költözik a kenyérgyár -  

átmeneti állapot a

kenyérellátásban
A pancsovai MINÉL Gépgyárak „há

la”, több mint két hónapot késik a Fi- 
delinka új kenyérgyárának üzembe helye
zése. Ez átmenetileg zavart kelthet Sza
badka kenyérellátásában, mivel a szerelő
munkálatok és a régi kenyérgyár két gép
sorának átköltöztetése miatt a gyár keve
sebb 80 dekás fehér és félfehér kenye
ret képes a fogyasztók rendelkezésére 
bocsátani, s az így keletkezett űrt, egyelőre, 
csak a már fölszerelt, úgynevezett kazettás 
kenyérgyártására alkalmas gépsor termé
keivel képes betölteni. Lesz ugyan az. 
üzletekben elég kenyér, de sokkal keve
sebb lesz a 20 dináros, 80 dekás vekni 
és sokkal több a félkilós, 15,50 dináros 
kazettás kenyér.

íme miről van szó:
Augusztus 10-én és 11-én megindult 

a próbatermelés a Fidelinka új kenyér
gyárában. Üzembe helyezték a kazettás 
kenyeret gyártó gépsort, s egy kisebb 
gépsort, amely Szokványos vekniket süt 
A rendes termelés tegnap, augusztus 12-én 
indult. Ettől a naptól kezdve a kenyér
gyár által kibocsátott kenyér 70 százaléka 
(36 000 darab, félkilós vekni) kazettás, 30 
százaléka (12 000 darab, 80 dekás vekni) 
megszokott lesz. Ugyanakkor megkezdik 
a két régi .gépsor leszerelését, nagyjaví
tását és újraszerelését az új kenyérgyárban, 
s ha valami váratlan akadály közbe nem 
jön, szeptember 10-től kezdve teljes kapa
citással dolgozhat, már az üzem, ami 
azt jelenti majd, hogy az áltála készí
tett kenyér 80százalékalesz a megszokott 
fehér és félfehér vekni, 20 százaléka 
pedig a kazettás új kenyér. Erre az egy
hónapos időre kéri a gyár a vásárló- 
közönség megértését 

Még két magyarázat:
Az egyik: Pillanatnyilag az új gyár na

ponta mint egy 30 000 kiló kenyeret 
adhat Szabadka község vásárlóinak, ami 
a nyári idényre és az évi szabadságokra 
való tekintettel elég, ha a magánpékek 
teljes kapacitással dolgoznak. Az új gyár 
teljes üzemelésekor, amikor Szabadkát 
már elárasztják a diákok és az idény
munkások, a napi termelés 44 800 kiló 
lesz. A másik: a kazettás kenyér azért 
drágább, mert egyrészt bonyolultabb elő
állításának módja- de egyben jobb is a 
minősége, tartósabb a mai kenyérnél -  
másrészt ennek a kenyérnek tápértéke nagy 
mivel fehérjékkel, rozzsal, étolajjal, egyéb 
tápanyagokkal dúsítják.

Az Egészség nyári kettős 
száma

csaknem ugyanakkor jelent meg, mint a jú 
niusi száma, s így a szerkesztőség behozta 
kéthónapos késését. A július -augusztusi szám 
is több tanulságos és olvasmányos írást 
közöl. Dr. Andrija SANKA az epeutak vele
született elzáródásának okaival és kezelé
sével foglalkozik. Dr. DÉR Ferenc a vakbél
gyulladás tüneteivel ismertet meg bennünket. 
Dr. L1CHT Antal cikke arról szól, hogy a 
kevés mozgás óhatatlanul kövérséghez vezet. 
KÚN SZABÓ Pál pszichológus az idős emberek 
alkalmazkodási képességeiről értekezik. Dr. Vo- 

jislav N1KOL1C professzor azt vizsgálja, mi 
rejlik a vallási fanatizmus mögött. Uj sorozat

kezdődik a városunkban szerkesztett egész
ségügyi folyóiratnak ebben a számában: a 
középső oldalon arról szerezhetünk tudomást, 
hogy mit ehet a beteg. Ugyanitt dr. UN- 
GAR Pál ideg- és elmegyógyász folytatja 
a kábítószerekről szóló írását és véget ér az 
orvosi titoktartással foglalkozó ismertetés. Dr. 
TAKACS Tibor sebész főorvos testünk egyes 
szerveinek a működését magyarázza mese 
formájában. A csatád háziorvosa válaszol 
című háromoldalas rovat és dr. GRE1NER 
Endre orvostudományi regényének újabb rész
lete egészíti ki az Egészség legújabb számá
nak gazdag és változatos anyagát.
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A hajrá következik
Az idén utoljára cserélt lakókat a palicsi Ivó Lola Ribar építőtábor. A bihaci, 

a Suva Reka-i, a kilenc városból összeállított, a két belgrádi és a kulai brigád 
helyett, Vmjacka Banja-i, tuzlai, sisaki, danilogradi, vukovari, kecskeméti és bécsi 
fiatalok érkeztek szombaton a Palics '82 önkéntes ifjúsági munkára.

Habár a brigádok elégedetten távoztak, mégis volt a második váltásnak egy 
szépséghibája: senkit sem javasolt szövetségi elismerésre a váltás közgyűlése, és az 
akció szalagját sem nyerték el a brigádok. Szerintem ez nem szégyenletes, 
inkább az lett volna, ha az akciósok mérsékelt igyekezete ellenére kiosztottuk 
volna az elismeréseket" -  mondta Mitar Trumbetas, a tábor titkára.

Mindenesetre kiadós hajrá kívántatik a harmadik váltás résztvevőitől, mert egy
részt az időjárás, másrészt a munkakedv időnkénti hiányának jóvoltából 6000 
minkaórát „késik" az akció. Ez a gyakorlatilag két napnyi lemaradás pedig csak 
alapos nekigyűrkőzéssei hozható be.

-krumi- 
Fotó: Galgóci Jenő

M IT  L Á T U N K  A M O Z IB A N ?

A TRIMER HAJNYÍRÓ igen alkalmas 
új frizurák készítésére. Zsilettel együtt 
minden illatszerboltban kapható.

Elveszett egy csacsi, aki megtalálja, 
ezer dinár jutalmat kap. Jelentkezni 
a kelebiai újságárusnál.

Risi. Főszereplők: Roger Moore, Ugo 
•Tognazzi és Linó Ventura. Az elő
adások 15.30, 17.30 és 20 órakor 
kezdődnek.

MUNKÁS: Augusztus 15-éig: A vörös 
ruhás hölgy. Amerikai bűnügyi film. 
Rendező: Lewis Teague. Főszereplők: 
Pamela Sue Martin és Róbert Conrad. 
16-ától 22-éig: A Sárkány a kábí
tószercsempészek ellen. Honkongi ak
ciófilm. Rendező: Sung Chis Wen. Fő
szereplők: Jason Pai Pisu, Ingrid Wu 
és Tommy Loo Chung. Az előadások 
kezdete: 15.30, 17.30, 19.30 és 21 óra.

Matinék mősora a MUNKÁS-ban 
Augusztus 13-án: Lulu. 14-én: Szökés 
vadnyugatra. 15-én: A vörs ruhás 
hölgy. 16-án: A Sárkány a kábító
szercsempészek ellen. 17-én: A nő- 
csábászok királya. 18-án: A nőcsábá- 
szok királya. 19-én: Juddy egyenruhá
ban. 20-án: Nöcsábászok vasárnap. 
Az előadások naponta 10 órakor kez
dődnek.

JADRAN: Augusztus 15-éig: Lady 
Dracula. Német rémfilm. Rendezte: F. J.
Gottlieb. Főszereplők: Evellyn Crafft,
Brad Harris és Theo Lingon. 16-ától 
22-éig: Juddy egyenruhában. Amerikai 
filmvigjáték. Rendező: Howard Zieff.

Főszereplők: Goldine Hawn és Eilin 
Brennan. Az előadások 16, 18 és 20 
órakor kezdődnek.

LIFKA: Augusztus 15-éig: Szökés 
vadnyugatra. Amerikai vadnyugati film.
Rendező: Lamont Johnson. Főszerep
lők: Búrt Lancaster, Amanda Rummer 
és Rod Steiger. 16-ától 19-éig: A nő- 
csábászok királya. Francia filmvigjáték.
Rendező: Claude Confortes. Fő
szereplők: Francis Perrin és Marié 
-  Cristine Descouard. Az előadások 
kezdete: 16, 18. és 20 óra.

ZVEZDA: Augusztus 15-éig: Lulu 
(FEST ’82). Francia játékfilm. Rendező:
Walerian Borowczky. Főszerplők. Ann 
Benan, Michel Placido és Udo Kiehr.
16-ától 22-éig: Nöcsábászok vasár
nap. Olasz filmvigjáték. Rendező: Dino

ÖTCSILLAGOS FILM „ . _______
SZÖKÉS A VADNYUGATRA

Nem érdemes sokat elidőzni a LADY DRACULA cimű rémfilmnél. Egy 
leleményes német rendező ugyanis megváltoztatta Dracula úr nemét. Ezzel 
a mese nem sokat változott. Lady Dracula is „harapós” fajta. Érdekes 
Valérián Borowczyk LULU című erotikus filmje. Ez a Lulu kisasszony ala
posan megkeveri a kátyákat, de aztán egy mániákus gyilkos végez vele. 
Többen azt állítják, hogy a „párizsi lengyel” pornófilmet gyártott, de a jó- 
zanabbja megállapítja, hogy a rendező a hipokratizmust leplezi le. A filmben 
sok a szex, de mindez szorosan hozzátartozik a szokatlan meséhez. John 
Diliingert annak idején egy vörös ruhás hölgy buktatta le a film címe: 
EGY DÁMA VÖRÖSBEN. Ez a veszélyes kislány egy farmon nőtt fel, s aztán 
összeszűrte a levet az USA leghíresebb gengszterével, ám megkörnyékezték 
a „hölgyet" a rendőrség emberei is. A hölgy a rendőrség szolgálatába 
áll és lépre csalja Diliingert. A hét legjobb filmjének címe: SZÖKÉS A 
VADNYUGATRA. A rendező megtörtént eseményt vitt filmre. Volt egyszer két 
kislány. A kislányok sok olcsó regényt olvastak és a vadnyugatra vágytak. 
Az adott pillanatban aztán a prérire szöknek. A valóság aztán alaposan 
fejbe kólintja őket, hiszen az elmúlt század végén ugyancsak olcsó volt 
az emberélet az USA vadregényes tájain. A kislányok -  mi mást tehet
tek volna? -  a banditákhoz csatlakoznak, megülik a lovat és fegyvert ragad
nak. Kissé mítoszromboló film, de ez a valóság, ez a helyzet uralko
dott egykoron a híres vadnyugaton.
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^2 /zabadka küldött-testülete 1982 jú
nius 30-án megtartott ülésén je 
lentést hallgatott meg és fogadott 

el közművesítési terveink megvalósítá
sáról. Ebben, egyebek között, az állt, 
hogy a társultmunka-alapszervezetek egy 
része nem fogadta el és nem irta alá 
azt az önigazgatási megegyezést, amely
nek értelmében jövedelmünk egy részét 
társítják a város számára nélkülözhetetlen,

A
szolidaritás
megtagadói

Akik nem társítják pénzüket 
közművesítési terveink 

megvalósítására

a gazdaság továbbfejlesztése szempont
jából is hiányzó közművek építésére. Az 
alapszervezetek további része aláírta 
ugyan a megegyezést, de nem fizeti be, 
vagy legalábbis nem rendszeresen fizeti 
hozzájárulását. Emiatt nem folyik be a 
munkák tervszerű elvégzéséhez szük
séges összeg, ez késést okoz, ami a 
mai, inflációs körülmények között a mun
kák drágulását Idézi elő.

A küldöttségek és a küldött-testület is 
követelte, hogy a községi végrehajtó 
tanács készítsen jelentést azokról a tár- 
sultmunka-alapszervezetekről, amelyek 
nem vállalnak szolidaritást a község 
többi alapszervezetével, amelyek tehát a 
lemaradás okozói, s amelyek úgy kí
vánnak hozzájutni az ő munkájuk szá
mára is szükséges közművekhez, hogy 
erre egy dinárt sem költenek, gyakorlati
lag tehát más munkája, más pénze árán 
kívánnak jövedelmet megvalósítani. Ez a 
jelentés élkészült, s ime a lista:

Nem írták alá az önigazgatási megegyezést,
tehát nem is fizettek be egy dinárt sem (záró
jelben az adósságuk): Jugokoia -  to ll és bél
földolgozó (1 627 084 dinár), Peéőara -  Mérges 
(1 202 115), Állategészségügyi Intézet -  Takar
mánygyár (1 084 466), Sigma (955 522), Társult 
Kereskedelem (SUT) -  M eteor (343 675), Dinamo- 
trans -  Remontszervíz (238 960), Sever -  kis és 
nagy villamosmotorok (238 542), (SUT) -  Transport 
(184 412), Zorka -  Elán (145 519), Glóbus (21 385), 
AGROS-komersz (15 322), Staklo -  Bajmok 
(15 216), Sever -  Metalija (10 487), Elegant -  Sza
bók (6157) és Slovin -  gyümölcsészet és szőlé
szet (nincs összeg föltüntetve).

Megszavazták, de nem írták alá az önigazgatási 
megegyezést: Ravnica -  mezőgazdaság
£2 438 041), Fidelinka -  földolgozás (1 842 971), 
Zeljezniőar -  kereskedelem (1 208 301), Peéőara

-  Sándor (1 095 832), Zeljezniőar -  Sneíana 
(855 314), DTD csatornaigazgatóság -  Észak- 
Bácska (590 016), Subotica Kombinát -  Karbantar
tás (473 772), Autooprema -  nagykereskedelem 
(390 382), F*eáőara -  Transport (260 029), Peéőara
-  Medoprodukt (220 575), Kossuth -  Bajmok 
(212 250), Ravnica -  Trgopred (177 768), Rav
nica -  Kooperativa (151 847), UTIS -  Jovan 
Mikié (102 788), Ravnica -  Szerszámkészítők 
(81 720), Bajmoki Bútorgyár (71 468), Ravnica
-  Vendéglátóipar (75 887) és Sever -  karbantartás 
(6158).

Megszavazták és aláírták az önigazgatási meg
egyezést, de nem fizették be az esedékes részle
teket: Pionir -  termelés (7 500 000), Zorka -  
Patix (3 784 555), Agrokombinát -  Békova 
(2 848 004), Jugokoia -  kereskedelem (1 934 370), 
Elektroremont (1 622 692), (SUT) -  nagykereske

delem (1 465 233), Agrokombinát -  Nagyfény 
(1 384 550), Bratstvo -  vasúti kocsik javítása 
(1 211 167), Zorka -  Slavica (1 083 630). Subozan
-  kisipari termelés (655 775), Csantavéri szövet
kezet -  gazdaság (610 213), Csantavéri szövetkezet
-  kooperáció (523 273), Minerva -  nyomda 
(506 102), Peéőara -  Skenderevo (491 439), Brat
stvo -  Servis (400 414), Aurometal -  emléktárgyak 
(343 238), Jugokoza -  Panonija (340 715), Agro- 
kombinat -  konyhakertészet (317 815), Voőe -  
Zágráb (284 608), KROS -  temetkezés (204 335), 
SUT -  szállítás (184 412), Sever -  közlőművek- 
szivattyúk-gépcsoportok (134 511), Autooprema -  
kereskedelem (122 608), Sever -  szerszámkészítők 
(57 428), Elán (7888) és Zanat Kisipari Szövet
kezet (6675).

Végül egy jó lista: olyan munkaszervezetek, 
amelyek helyzetüknél fogva nincsenek azok között, 
amelyek az önigazgatási megegyezés szempontjából 
számításba kerültek -  mégis vállalták a szolidari
tást, s befizettek egy-egy összeget: Munkásegyetem 
(500 000), DES (247 209), Városháza -  művelődési 
ház (50 135), Subotiőke novine (36 211), November 
18-a Iskolaközpont (34 232), Lazar Neáiő Iskolaköz
pont (21 349), Kolevka (12 043), Műszaki iskola
-  diákotthon (8860), Különleges oktatási központ 
(4275), Zeneiskola (3576), Egészségügyi Iskolaköz
pont (2834), Képzőművészeti Találkozó (2816), 
Svetozar Markovió Iskolaközpont (2551), Bosa Mili- 
őevié iskola (1407) és Gyermekszínház (647).

A lakosságot 
meghallgatni, tájékoztatni kell!

A Sétaerdő helyi közösségének tanácsa és küldöttsége érdekes 
kérdéssel hozakodott elő: miért nem épült föl, illetve miért 
nem épül területén óvoda?

A kérdés nem jogtalan.
íme, miért:
A helyi közösség, a sok új házra, a bennük lakó 

sok fiatal házaspárra és a sok gyerekre való tekintettel régebb 
óta sürgeti egy iskoláskor előtti intézmény fölépítését területén. 
Az 1976-1981. évi ötéves tervbe, ha nem is bölcsöde-napközi- 
óvoda, de egy szimpla óvoda fölépítése belekerült Az érdek- 
közösség értesítette is a helyi közösséget hogy az építkezés 
1978-ban megkezdődik, s ha minden jól megy, még abban az 
évben be is fejeződik. Elmúlt a teljes tervidőszak, az óvoda 
nem épült föl és most sem épül. Volt ugyan némi kapa- 
raszás a kijelölt telken a jelzett évben, de a dolog ennyiben 
maradt.

Na már most: a helyi közösség megérti, hogy most 
nehéz napokat, élünk, hogy korlátoztuk a gazdaságon kívüli 
beruházásokat hogy a pénz, ha van, másra kell. A helyi

közösség azonban nem érti és nem hajlandó megérteni, 
miért nem tájékoztatták az óvodaépítés elhalasztásának okáról 
1978 óta napjainkig. Mert ez egyszerűen érthetetlen. Sőt: 
megengedhetetlen.

Azért megengedhetetlen, mert a helyi közösség önigazgatási 
rendszerünk alappillére. Mint a munkástanácsok a munkaszer
vezetekben. A lakosságot meg kell hallgatni, döntéseit tisz
teletben kell tartani, (ki)

AKKOR HÁT -  
MINDEN RENDBEN VAN . . .

ß \ m *
u \ t  dén

nnak idején, amikor küldöttségeink 
meghallgatták az idei év első negye- 

• dének, majd első öt havának gazdál
kodásáról szóló jelentést, s természetesen 
meg is vitatták azokat, sok küldöttnek szúrt 
szemet, hogy a veszteséggel dolgozó munka
szervezetekben Is növekedett a személyi jö 
vedelem, sőt nemcsak növekedett, hanem 
ez az átlagosnál nagyobb mértékű volt. Még 
inkább adtak okot a vitára azok a tár
sultmunka-alapszervezetek, amelyek egykor az 
átlagosnál jobb körülmények között dolgoz
hattak, ennélfogva az ott dolgozók keresete 
is magasan meghaladta a községbeli át
lagot, s ezt a nem egészen munkával 
szerzett előnyüket akkor is megtartották, 
amikor veszteségeket „gyártottak’.

Természetes, hogy a küldöttségek nem elé
gedtek meg azzal, hogy bírálták ezeket a 
munkaszervezeteket, hanem magyarázatot
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kértek ilyen magatartásukra. Ki-ki el is 
mondta gondját-btyát, ami a sok körül
írás ellenére két szóban is elmondható: 
nincs nyersanyag. Főként behozatali nincs. 
Bár sokan kételkedtek abban, hogy lehet-e 
mindent a nyersanyaghiányra áthárítani, sőt 
ki is mondták, hogy emögött a magya
rázkodás mögött munkakerülés, kényelmes
ség, lustaság is meghúzódhat, a vesztesé
gesek megmaradtak állításuk mellett, s még 
azt is szinte csak nógatásra mondták ki, 
igen szűkszavúan, hogy „lehetnek szubjektív 
hibák is'.

Hogy a küldöttségek tiszta vizet öntsenek a 
pohárba, magyarázatot kértek a községi végre
hajtó tanácstól arra vonatkozólag, hogy van-e 

joguk a veszteséges munkaszervezeteknek ak
kora személyi jövedelmet kiosztaniok, ami
lyent régebben, pozitív gazdálkodásuk idején 
kiosztottak, illetve van-e joguk ezt a -

végeredményképpen csak -  előleget növelniük 
is a létfenntartási költségek növekedésének 
arányában.

íme a magyarázat arra, hogy milyen 
esetben lehet kifizetni a régi személyi jö 
vedelmeket, illetve növelni az előlegeket a 
létfenntartási költségek növekedése szerint:

1. ha a társultmunka- alapszervezet elemi 
csapások vagy egyéb kényszerítő körülmények 
miatt képtelen teljesíteni termelési és jöve
delmi tervét;

2. ha az alapszervezet hibáján kívül 
keletkeznek rendellenességek a termelésben, 
például energia-, nyersanyag- és ájratermelési 
anyaghiány miatt;

3. ha a társadalmi közösség határozatai 
következtében (törvények, rendeletek stb.) 
keletkeztek zavarok a termelésben, illetve rom
lottak a gazdálkodás, tehát a jövedelem- 
szerzés föltételei, és

4. ha a veszteségek pótlásáról szóló prog
ramokkal kimutatják az alapszervezetek, hogy 
az év végi zárszámadáskor nem lesznek vesz
teségeik

Ezek szerint minden rendben van.
Szabadka veszteséges munkaszervezetei és 

társultmunka-alapszervezetei megfelelnek ezek
nek a föltételeknek Vagy legalábbis egyi
küknek közülük. . . (ki)

Csávolyi naplójegyzetek

VIHAR A 
BARACKOSBAN

/®VZr*u iL júniusi és a július idusáig tartó aszály után a 
t természet úgy megáldott bennünket „esőlábaktól lógó’ 

felhőkkel és zivatarokkal, hogy nemegyszer térdig jártunk 
a vízben az utcán, sőt még az udvarokban is. A július 
végi orkán után olyan vízözön zúdult Szabadkára, hogy 
mér a rádióállomások és a tévék is szömyűlködve emlékeztek 
meg róla, s hangjukból kiérződött, hogy ezekben az ítélet
idővel hasonlatos napokban megesett a szívük reytunk

Hát mi is beáztunk; a szoba, a konyha, a fürdő
szoba, a mosókonyha, a garázs is, benne a gépkocsink 
is úszott.

-  Csak egy vigasztal engem -  mondta a feleségem
-, hogy a csávolyi farmunk ahol a földiepertől a zöld
ségig, a borsóig, a fokhagymáig sok minden kiégett a 
forró homokban. Most ez is vízben úszik. .

-  Vízben úszik? -  kérdeztem meglepdöye.
-  . . . igen!. . . Vízben úszik az uborka, a tök

a dinnye, a karalábé, a kelbimbó, a krumpli, a sárga
répa, a kapor, a . .  .

-  Ne sorold már tovább, mert itt van, nézd! A 
föltámadt szélvihar leverte a drága szép rózsabarack több 
mint felét.

Anna olyan nyugodtan válaszolt, mintha semmi sem 
történt volna.

-  Majd fölszedjük.
-  És mit kezdesz ennyi barackkal?
-  Kifőzzük pálinkának. . .  A barackpálinka olyan érték 

hogy . . .
Erre a szóra eszembe jutott ifjúkorom, amikor szüleim 

szőlőjében a leszedett barackból Anna pálinkát főzetett, de 
olyant, hogy valósággal bódító szaga volt. Én ilyen 
illatú pálinkát még soha nem ízleltem. Annyira megörültem 
neki, hogy meghívtam a Napló szerkesztőit, és a meg
boldogult Jenő unokabátyámat egy ünnepélyesen megrendezett 
„pálinkakóstolóra” . . .  Az ebédlő asztal rogyadozott a 
pálinkásüvegektől, meg persze az ólomkristályból készült 
poharaktól a „drága szervizből", amelyet nászajándékba 
kaptunk és a háziasszony intésére megkezdődött a kóstoló. 
A kollégák szédelegtek az erejétől, Jenő bátyámat pedig 
úgy magával ragadta a pálinka csodálatos illata, hogy 
kivette zakója zsebéből a kilógó selyemzsebkendőt (akkor 
ez divat volt), és úgy beitatta pálinkával, ahogy azt a lá
nyok asszonyok a parfümmel szokták Miután visszahe
lyezte zsebébe a zsebkendőt, azt mondta kacagva:

-  Most majd ezzel szédítem a nőket.
Utána még sokáig emlegette pálinkás zsebkendőjét, 

csak azt sajnálta nagyon, hogy eljött az idő, amikor 
kimosták s örökre elvesztette a féltve őrzött illatot.

Ahogy ezt így meséltem feleségemnek a csávolyi farmon, 
egyszerre rázendített az eső, de olyan óriási cseppekben, mint 
egy cseresznyeszem, úgy hogy abba kellett hagyni a ba
rackszedést, és Márta menyemmel, Tatjana és Lacika 
unokáimmal együtt valamennyien behúzódtunk az autóba, 
hogy bőrig ne fizzunk Kint meg ázott a barack de 
oly vadul, hogy a fa  lombjain túl már befedte őket a 
homok Alig látszottak ki a „pusztai esőköpenyükből."

Az eső tovább zuhogott, de olyan erővel, mintha 
az ítéletidő legsötétebb napjait akarná eszünkbe juttatni. 
Nem hagyta abba egy pillanatra sem, mi közben a 
kocsiban társasjátékot játszottunk omi nem volt más, 
mint egy régi „szójáték", melynek az a nyitja, hogy 
a szó utolsó betűjét kell továbbképezni, úgy hogy az szel
lemes legyen, s jelentésében megfelelő csattanóval a farm 
valamelyik részéhez simuljon... Aki ezt eltalálja, az lesz 
a győztes, a többiek pedig a vesztesek

Igen ám, de a szél kendője megint feltámadt és 
megrengette a barackfa lombjait. Hullott szaporán a rózsa- 
barack szinte fájt az ember szíve, hogy a fa  alatti 
füvön úgy ugrálnak akár a teniszlabdák, a homokban 
pedig úgy elmerülnek hogy ember legyen, aki onnan sértet
lenül, szép héját fö l nem hasítva kiássa őket.

Nem bírtam tovább. Elkiáltottam magam:
-  Ki a kocsiból! Vége a társasjátéknak . . . Szedjük 

topább a barackot.
-  Ki is ugrottunk szedni is kezdtük előbb a fa  alatt, 

aztán a homokon nagy sietve, de nem sokáig.
-  Jaj! -  kiáltott fö l a feleségem és az orrához 

kapott.
-  Mi az? -  kérdeztem riadtan.
-  Hát nem látod? -  mondta szemrehányóan, és az 

orrára mutatott. -  Egy óriási barack éppen az orromra 
esett.

-  Pont oda?
-  Éppen oda!
Néztem, néztem zavartan a barackosban ránk szakadt 

viharban.
-  Nem is tudom, mi lesz veled -  modtam, mint aki 

nem tudja most elrejteni mosolyát.
-  Miért mondod ezt?
Az orrára néztem.
-  Azért, mert nemsokára úgy festesz, mint Cyrano de 

Bergérac nőnemben. De remélem, a pálinkafőzésig elmúlik 
az orrodról a daganat, s nem mosolyognak rajtad jókat 
a pálinkafőző emberek . . .

Azután, amikor beszálltunk az autóba és Lacika kinézett 
a hátsó ablakon, meglátta a nagy vizet, riadtan fölkiáltott:

-  Hogy megyünk haza innen, hisz csónakunk nincsen?
De az Audi mototja Anna keze alatt fölzúgott, szét

vágta a hullámokat és áthatolt a „csávolyi tengeren". . .
Bizony el is kelt volna a csónak, mert szinte úszott 

a gépkocsi a kocsiúton összegyűlt tócsákban.
LÉVAY Endre

»



A temerini a kishegyes!

az őrszállási és a nemesmiliticsi medencék

avagy mely medencékbe nem érdemes fejest 
ugrani?

-  Jó, de akkor hol tanul meg úszni a fiam? -  kérdezte 
annak idején egy munkásember, a kishegyest jelölögyűlések egyikén. 
És kérdezi most már egyre türelmetlenebbül az egész falu: -  Mi 
lesz a medencével?

A helyzet úgy áll, hogy semmi. Sovány vigaszt nyújt rövid 
sétánk eredménye, miszerint Nemesmiliticsen, Őrszálláson, és Te- 
merinben is ugyanezt kérdezik, ez bosszantja a polgárokat. Disz- 
nóparé helyett vizet szeretnének a fürdőmedencében látni.

Kishegyes: medence helyett miegymás
Maradjunk azonban Kishegyesnél, ahol valamikor nagyon 

látogatott, közkedvelt volt a kellemes, parkosított környezetben 
felépített medence. Hogyisne, amikor minden „épkézláb” folyó 
messze elkerüli a falut. Nem maradt más hátra, mint féltve gon
dozni a nyári felfrissülés egyetlen színhelyét, így a medence tata
rozására 40 millió régi dinárt irányzott elő a hat évvel ezelőtti 
tervezés. Viszont időközben, talán még az inflációnál • is nagyobb 
bejként (a fürdőzésre nézve), felbukkant egy ötlet: kár a für
dőbe invesztálni, amikor úgyis szabadidő-központ épül a faluszélen. 
Lesz ott majd medence is, meg miegymás. A központ nem épült 
fel, a meglevő medence közben siralmas állapotba jutott. Most 
200 millió régi dinár kellene a rendbe hozásához, ennyi pénze 
pedig nincs a falunak.

Ugyanakkor, az ifjúsági szervezet kérvénnyel fordult a helyi 
közösséghez, hogy amennyiben biztosija az anyagot, ők önkéntes 
munkával rendbe hozzák a medencét. -  Kár, hogy nincs nálam 
a válasz -  mondja Szűcs Mischell ifjúsági elnök -, valami esz
közök jobbra-balra, ilyesmit ír benne. Pedig meg lehetne csinálni, 
az egész falu támogat bennünket. A múltkoriban földet hordtunk 
csak azért, mert megígérték, hogy akkor megcsinálhatjuk a fürdő 
bejáratát. Nem csinálhattuk meg.

Nemesmilitics: Fogjuk meg és vigyétek!
A 78-as nagy vihar után, ígéretet kaptak a nemesmiliticsi 

fiatalok is, hogy ha kitisztítják a medencét, szabad lesz ismét . 
fürödni. Szivattyúk híján vödrökkel látott a víz kimeregetéséhez 
a mintegy százötven ifjú. A munka háromnegyedénél tartottak 
már, amikor a községi felügyelőség egyszerűen elzavarta őket. -  
A nemesmiliticsi gyógyfürdőben három évvel ezelőtt került ki a 
fürödni tilos! jelzés. Azóta több nekilendülése volt a falunak, hogy 
a medencét rendbe hozza, de e vállalkozásban az ifjúsági szer
vezet fogjuk meg és vigyétek -  alapon rendszerint magára maradt 
-  mondja Kovács András ifjú földműves, a helyi közösség köz
ségi küldöttje. Egyszerűen nincs, aki üzemeltetné a medencét, az 
ehhez szükségesnek vélt félmilliárd dinár szinte bénítólag hat. Pedig 
egykor sokan hagyták el mankó nélkül a militicsi gyógyvizet.

Őrszállás: üresen tátong a „nagy lyuk”
Nem kellett messzire menni a következő példáért, hisz Őrszáliá- 

son tátong gazdátlanul vidékünk talán legnagyobb medencéje.
A 2500 négyzetméteres (5Qx50-es) „óriás fürdő” tervezője hadilá
bon állhatott az olimpiai méret meg az építkezés tudományával, 
mert a naponta 20 centimétert apadó medencét nyolc nap alatt 
töltötte meg a két vízforrás. Emellett nyolcnaponként cserélni 
kellett a vizet, úgyhogy az őrszállásiak évente legfejebb húsz napot 
fürödhettek a „nagy lukban”. Az elnevezést Franyó Józseftől, 
a helyi közösség eddigi titkárától kölcsönöztük, aki szerint nincs 
remény a fürdő felújítására. Óriási pénzben kerülne.

Temerin: színes halacskák akváriuma
Temerinben, igaz jóval kisebb medencével kapcsolatban, 

ugyanezt hallottuk Az 1900-as évek elején épült gyógyfürdőt tíz- 
tizenkét évvel ezelőtt zárta be az egészségügyi ellenőr, de csak ta
valy került a helyi közösség tulajdonába. Újjáépítése tárgytalan, 
mivel új fürdő, valamint gyógyközpont építését tervezik -  A nép 
követeli a régi medence felújitását, de az sajnos nem felel meg 
a biztonsági követeléseknek -  mondja Kasza Károly, a helyi 
közösség előadója.

Amikor a vasúti átjáró melletti nádasban rábukkantunk az 
érdekes építmény maradványaira, két kisfiú apró, sok színben 
csillogó halacskákat mutatott egy befőttesüvegben. Jól megbámultuk 
az üveget, mert tudtuk hogy a messze földön híres gyógyvíz 
egyetlen mostani haszna úszkál az üveg fogságában.

Pacsér: záradék helyett
Bezzeg nem így a pacsériak. Néhány (régi) millióval tár

sították önkéntes munkájukat, és vígan lubickolnak szerény méretű 
medencéjük tiszta vizében. Ha sportközpontot terveztek volna, lehet, 
hogy most ők is az őszt várnák ne kelljen a fürdésre gondolni.

Azért mondom ezt, mert a felsorolt medencék körüli históriák
ban több rokonvonás sejlik Először is, mindben jól terem a páré. 
Aztán mind valami nagyvonalú terv áldozata. Százmilliókban, mil- 
liárdokban beszélnek azok akiktől kérdezzük: miért nem üzemel 
a medence? És mivel ennyi pénzt senki sem költhet lubickolásra 
-  megáll a tudomány. Egészen észrevétlenül merül közben fele
désbe, hogy a meglevő létesítményt viszonylag kevés pénzből, ön
kéntes munkával rendbe lehet hozni.

Csupán az ambíciókat kell a helyzethez idomítani. Meg 
a polgárok igényéhez. Tudni kell, hogy az említett helységek 
lakóinak talán legnagyobb sérelme az utóbbi években, hogy van 
fürdő, de nem üzemel.

Végül, az ifjúsági szervezetre is ráférne már egy kis bizalom. 
Lelkiismeretes munkát végeznének ha csak az alapvető feltételeket 
megkapnák Mondjuk: nem zavarnák el őket a munkálatokról. 
Biztos csinálnák, mert fürödni szeretnének Akik viszont vezető 
beosztásuk vagy életkoruk révén (a kettő majdnem együtt jár) 
többet lendíthetnének az elhagyott fürdőmedencék ügyén, többnyi
re már nem szándékoznak a dobbantóról a vízbe ugrálni, a sa
rokban fogócskázni. így akkor nem is olyan sürgős, égető probléma 
az újjáépítés, lehet tervezgetni.

KOMAROMI Ákos 
Fotó: KREKOVICS Ferenc

-  Mi I m z  velünk? 
jót fürödtem volna . . .

befagyott!
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-  Bazénhiány miatt Ilyen nálunk a kollektív fürdás.
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Az őrház katonái között mély barátság születik.

AUGUSZTUS 15-e A HATÁRÖRÖK NAPJA

■ * 'V.. vvS Jw M I .

I
cc

A Zorka elnevezésű őrház határőrei között mély barátság születik a katonaidő 
alatt. A fehér határkövek mellett szerzett emlékek felejthetetlenek. A születés
napokat a határőrök a fehér mezsgyekövek mellett ünnepük.

ellemes augusztusi reggel. A nap épp 
hogycsak a gyümölcsösök és szőlős- 
kertek fölé lépett. A véget nem érő 

ültetvények a láthatatlanba nyúlnak, az alma
fák  olyanok, mint valami hatalmas fürtök, 
jövedelmező lesz a termés.

Az ültetvények között keskeny ösvény vezet, 
a határőrök lábnyomaitól kitaposva. Elsőként 
akartuk meglesni az új nap születését, de a 
Zorka őrház határőrei, akik már ott álltak 
helyeiken, megelőztek bennünket. Nem a hajnal 
kelti őket, a pirkadat első sugarai már 
a felébredt szemekkel találkozik. A hajnal 
a határőröket kedveli legjobban, mert azok 
sohasem késnek le a találkozóról.

Jelentés a határról
Különös izgalom vesz erőt rajtunk, amíg 

az őrházhoz közeledünk, állandóan azon töp

rengünk, hogyan is végzik a határőrök fel
adataikat, miképp védelmezik határainkat. 
Tűnődésünket egy harsány hang szakította 

félbe.
-  Állj, ki az? -  szólt a hang.
Bemutatkozásunk után elindultunk a ka

raula felé, abba a kolektívába, amely egyút
tal a legjobb Dragoslav Milenkovic egysé
gében, s amely már többször megszerezte 
a Legjobb egység nevű vándorzászlót. Amint 
beléptünk az őrház körzetébe, rögtön halla
tott magáról Bin és Rex is, a két farkas
kutya. Milivoje Popadic tiszt, az őrház pa
rancsnoka a járörséget várta vissza felada
táról. A Zorka karaula ezekben a meleg 
napokban olyan, mint egy zöld oázis, az 
udvarban ű különböző fákat és a füvet az 
őrház katonái gondozzák Amíg nézelődtünk 
megérkezett a mellvédről a járörség is, és 
jelentést tett

-  A határon minden rendben van -  
mondta Iván Bregovic, a járörség vezetője.

A határőrök elválaszthatatlan barátja és hűséges kísérője Bin, a farkaskutya.

A járőrök mellett helyezkedett el, s  onnan 
nézett bennünket bizalmatlanul Bin is, a 
hűséges farkaskutya, amely mindig elkíséri 
a feladatukra induló határőröket.

Befejezve a határvonal ellenőrzését, a jár- 
őrség katonái a klubba vonultak vissza, 
ahol az őrségváltások közötti időt, szokták 
eltölteni. Közben eljátszanak egy-egy sakk
vagy dominójátszmát, esetleg egy jó  könyvet 
vesznek kezükbe. Az őrház olyan, mint egy 
nagy család, vannak itt hazánk minden te
rületéről, hogy megvédjék országunk első ál
lomásait.

Iván Bregovic már mint gyerek sokat ál
modozott arról, hogyan is védik a határokat, 
akkor fogant meg benne a kívánság hogy 
határőr legyen. Kívánsága, mint ahogy mondta, 
teljesült. Különben ivanjeci születésű, s fog
lakozása szerint munkás.
-  Köztünk, határőrök között, igazi nagy ba

rátság van, amely a hideg téli napokon, s 
a forró nyáron születik a fehér határkövek 
mellett. A határon minden lépés új élmény, 
még az utak is, amelyeken járok nap mint 
nap, valahogy mindig szebbek, másmilyenek. 
Nehéz megfogalmazni azokat az érzéseket, 
amelyeket magadban hordasz mint őr vagy 
járőr. Számomra mégis mindig legfontosabb 
a feladat. A határőrök életében, s tudom, 
ha elmegyek innen, örökké fogok emlékezni 
az őrhelyen szerzett barátaimra, a kutyák
ra, a szomszédokra, Űzi néni mákos kalá
csára, amely sokkal jobb, mint amilyent 
nagyanyám süt -  mesélte Iván Bregovic ka
tona.

A járőrök közt ott volt a lopari szü
letésű Slobodan Stefanovic is, aki a határon 
a kutyákkal való bánásmódot sajátította el, 
s mint ahogy mondta, Bin igen szófogadó 
farkaskutya, szimata sohasem téved.

-  Kitüntetés és büszkeség minden katona 
részére, hogy védheti az ország első vonalát, 
s egyúttal a hazát, amelyet szeret és szí
vében hord. Számomra a legboldogabb pil
lanat az volt, amikor parancsnokommal elő
ször mentem el feladatvégzésre, s amikor 
megtanultam, mit kell tudnia minden határ
őrnek -  mondta Slobodan Stefanovic.

Szenvedélyes szakács
A pártkongresszus évében minden katona 

arra törekszik, hogy a legjobb eredményt 
étje el, hogy az idén ők is -  mint az előt
tük levő nemzedék -  megszerezzék a Legjobb 
egység vándorzászlót. A vándorzászló már 
többször volt a tulajdonuk, de véleményük 
szerint az idén is ők a legnagyobb esélyesei 
ennek az értékes kitüntetésnek Azokat a ka
tonákat, akik az oktatásban és az oktatáson 
kívüli aktivitásban a legjobb eredményt érik 
el, az ifjúsági szervezet ajánlja felvételre a 
JKSZ tagjai közé. Legutóbb Branislav Obra- 
dovicot és han Rupertet jelölték

A közösség egyik legjobb katonája Bra
nislav Obradovic, aki az ifjúság napja al
kalmából megkapta a Példás katona ki
tüntetésért járó jelvényt.

-  A határőrségi tanfolyamat kitűnő ered
ménnyel fejeztem be, megtanultam mindent, 
ami a hibátlan feladatvégzéshez szükséges. 
Megszerettem a határőrhivatást. Amikor ide
jöttem, még semmiféle elképzelésem nem volt 
arról, mi a határőrök feladata. Társaim az 
ifjúsági szervezetből ajánlottak erre a katonai 
kitüntetésre, s boldog és elégedett vagyok 
hogy azt meg is kaptam -  mondta Branislav, 
s mellén megcsillan a Példás katona -  jelvény.

Az örház parancsnoka Milivoje Popadic 
tiszt már több mint húsz éve határőr, s ez 
a hivatás tölti be mindennapjait. A fehér 
mezsgyekövek mellett nagyon sok éjszakát és 
nappalt töltött már el, s szerinte mindegyik 
kőnek megvan a maga titka, amelyet csak 
azok tudnak

-  Igen jó  az együttműködésünk a Zorka 
munkaszervezettel, munkásai gyakori vendégek 
őrházunkban, de a mi katonáink is sűrűn 
ellátogatnak a munkaszervezet csarnokaiba, 
ahol megismerkedhetnek a termelési folyamat
tal. Nemrég voltak nálunk vendégségben a 
Zmaj Iskolák Találkozójának pionírjai. Szoros 
a kapcsolat azonkívül az őrház körüli szom
szédokkal is, segítenek nekünk, amiben tudnak 
s mi is viszont, amikor van erre lehető
ségünk Nemrég segítettünk Mátyás bácsinak 
az aratásnál, összegyijjtöttük a szalmát -  me
sélte Milivoje Popadiá

Szenvedélyes szakács, így hívják Zija 
Hamzát, az őrház szakácsát, aki Konjicá- 
ból való, s aki szakácstudományát itt .sü
tötte" ki.

-  Amikor hazautazott a volt szakácsunk 
azt ajánlottam társaimnak hogy vegyenek 
engem a konyhára, mivel egyetemi tanulmá
nyaim alatt is fözögettem már, de azért meg
kértem őket, hogy ne haragudjanak ha az 
első napokban még nem jövök bele a „ stószba ". 
Hát igy történt, most már állandóan ki kell 
elégítenem a repetátokat is, különösen, ha 
katonabab van -  fejezte be a beszélgetést 
Zijo.

Hív a határőri kötelesség. Még nagyon 
sok járőr váltja majd egymást a haza első 
vonalában, s tekintetükkel fogytak bástyát 
építeni határunkon. A határőrök kikísémek 
bennünket. Pár hét múlva elhagyja az őrházat 
Zijo, Branislav, Koco. Utána Petar Smajo, 
Janez és a többiek fognak majd ránk vigyázni. 
A Zorka örház határőreinek, nyugodt határ 
menti napokat kívántunk

Jovan MIRCESKI

f j \  külváros egyik híres-hirhedt csellójában össze- 
/ u \  gyűltek a törzsvendégek. Jó vicceket meséltek. 
u  U  Égy atyafi a „főnököt” ugratta. Váltig azt han
goztatta, hogy a bora szocialista, mert sohasem 
látott tőkét Ezen mindenki röhögött Azután valami 
közvetítést hallgattak a hatalmas tranzisztoros rádión. 
A szabadkai átlagpolgár szemügyre vette a „beszélő 
masinát”.

-  Eladó ez a jópofa gép? -  kérdezte.
A vendégek hallgattak. Végül az egyik vékonyka 

alak -  kissé pityókás volt -  magához ölelte a rádiót
-  Eladó.
-  Mennyi?
-  Előbb nézze meg.
-  Mit nézzek rajta? UKW/MW radio recorder.
-  Német
-  No és? Akkor csak német nyelven beszél? Mennyi?
-  10000.
-  Egy piros?
-  Maga szaltót csinált a levegőben s csak utána 

pottyant a fejére. Egymillió régi dinár, ha így jobban 
tetszik.

-  Ha én szakoztam a levegőben, akkor maga 
csárdást táncolt a bili körül. Adok érte 500000 régit.

-  Millió.
-  Csillag van az égen.
-  Beszéljünk másról. Mi a véleménye a kanizsai 

homokról meg a kavicsról?
-  Ne beszéljen félre. Nekem kell ez a tranzisztor. 

Adok érte 600000 régi dinárt
-  Maga nekem ne adjon semmit
-  650000.
Megkezdődött az alkudozás. Egy lebontásra szánt 

cirkusz. A rádió tulajdonosa a keresztény és a 
pogány istenekre esküdözött, hogy a portékája vadonatúj. 
A potenciális vásárló unottan, de konokul verte az 
asztalt A vendégek egy ideig hol az egyik, hol a 
másiknak szurkoltak. Végül a „főnök” elsötétített.

-  /árunk -  mondta rövidem
-  Életem legnagyobb vágya teljesülne -  mondta 

az átlagpolgár - ,  ha 700000 régi dinárért megvásá
rolhatnám a rádió recordert

-  Nem kapja meg 700000 dinárért
-  Almom ez a masina.
-  Ébredjen fel . . .
-  Ne feledje, hogy árva vagyok.
-  Mit tetszett mondani?
-  Nem érti . . .
-  Én még ilyen unalmas fráterrel nem találkoz

tam Szinte kisírja a kezemből a rádiót Jól van . .  . 
legyen 900000.

-  500000.
-  Az előbb 700000 dinárt kínált.
-  Meggondolatlan voltam
-  Csodálatos tehetség.
-  Adja? Nem adja?
-  Nézze . . . elárulom magának, hogy szorult hely

zetben vagyok. Leégett a disznóólam. Meg aztán . . . 
nem is kedvelem ezt a rádiót Olyan nehéz, mint a sár.

-  Akkor 400000.
-  Megőrült?!
-  400000. Mert nehéz, mint a sár.
-  Vigye. Hoci ide azt a pénzt . . .  és vigye. 

Látni sem bírom. Sem magát, sem a rádiót Vigye . . . 
no. Mire vár?

Az átlagpolgár összehúzta a szemét Ivott egy kor
tyot a poharából. Megnézte a rádiót jobbról, meg
nézte balról. Még jobban összehúzta a szemét, majd 
megjegyezte:

-  Túl olcsó. Olcsó húsnak híg a leve. Nem vagyok 
olyan gazdag, hogy olcsó holmit vásároljak. Alá- 
szolgája . .  .

BARÁCIUS Zoltán
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TIZEDIK IZÉ
Az Ünnepi kérdések megválaszolója, kiírt magának egy 

eltávozási engedélyt, aláírta, bejegyzte a füzetébe, megsi
mogatta a portás kutyáját (úgy van idomítva, hogy csak az 
eltávozókat morogja meg) és most itt álldogál a foszlós 
Kalácsban, a sanknál, egy árva konyak mellett.

Hóna alatt persze ott gyúródik az átkos paksaméta.
-  Iszik velem egyet csapos úr?
Matyi, a csapos felhorkan.
-  Ebből a szarból?!
Topák megszeppen.
-  Hát mit tetszik parancsolni?
-  Van itt egy üvegben saját termésű bodzapálinkám.
-  Hát akkor abból kérek magának.
Matyi fejét ingatja.
-  Sárga lapom van az asszonytól.
-  Mit tett, kedves?
-  Záróra után összehajtogattam a székeket.
Topák kérdezni akar, de Matyi már mutatja is:

-  Ilyen k ics ire !. .  .
Topák óvatosan nyúl a konyakért.
-  Vendégeket is szoko tt. . .?
Matyi várakozóan néz rá.
-  Úgy értem . . .  összehajtogatni. . .
-  Nem, kérem. A vendég az nálam szent.
Topák elégedetten kanyarintja szájához a konyakot.
-  Tényleg nem kér?
Matyi fortyanik:
4- Most mondjam azt, hogy bassza meg a szent?! 
topák beleröhint a pohárba. Az ital az orrába megy, 

őrült prikácsolásba kezd, a szeme is benedvesedik.
-  Hű de erős!
Matyi is megköszörüli a torkát.
-  A világért sem akarnám befolyásolni, de mások a 

szájukba öntik.
Topák elábrándozik.
-  Lehe t. . .  De volt nekem egy hetvenöt éves öreg

anyám -  azért raktak be hozzá aludni, mert süket volt és 
nem hallotta, ha leestem az ágyról, így nyugodtan tudott 
pihenni -  na ő . . .  Mit is akartam mondani? . . .  J a !. . .  
Lefekvés előtt a tenyerébe öntötte a pálinkát és beszippan
totta az orrába . .  . Maga szerint miért?

-  Szerintem nem volt zsebkendője.
A konyak most már főbejáraton „távozik”.
-  Díjazom a választ. . .
Megtörli a száját.
-  Mit gondol, kérek még?
-  Persze . . .  A fenekébe még nem is öntött.
-  Ez jó! Ez naon jó . . .  Ezt is díjazom!
Csilingelős.
-  Vegye fel a te lefont
-  Nincs is telefonom.
-  Akkor a fülem . . .
-  Nem, hanem az ajtó.
Topák megfordul. Prófétakülsejű alak magaslik előtte. Arc

vonásait kivehetni még, ellenfényben nem lehet, de a hangja 
igen masszív:

-  Az alkohol öl, butit és nyomorba d ö n t!. . .  Egy dupla 
rumot! . . . A m i  b i z t o s  -  b i z t o s !

Most ismerik fel egymást.
-  T o p á k ! . .  . A puritánok gyöngye! . . . T e  i t t ?
-  Igen Mészároskám, én itt.
-  Odadöbbentem!
Topák az érkező konyak után nyúl.

-  Ihletet meritek.
Mészáros iszik, csettint.
-  És . . . Jön az az ihlet?
Topák elvigyorodik.
-  Egyenlőre .. . sajnos . . .  csak én merülök.
Mészáros rábök a paksamétára, mely a hóna alatt honos
-  És ez itt micsoda?
-  Egy fél interjú -  közli a meginterjúvolt.
-  Fél? . . . Hogy lehet az?
Topák ágyúból:
-  Úgy, hogy a kérdés már mind megvan . . .  Felelet 

egy se!
-  Mire vársz, testvér?
-  Mondtam már: ihletre . . .
Mészáros az órájára néz.
-  Ha nem csalódom: öt perc múlva itt lesz.
Eltátva a környék minden szája. (Ebből Topák a zöm.)
-  Ezt meg honnan tudod?!
-  Akkor jön a Bujdosó.
-  Az ki?
-  Nem ki, hanem m i ! . . .  K Ö L T Ő !
-  Mi?? . . .
-  Mondom: KÖLTŐ!!!
-  Ja? . . . Úgy értettem: költő.
Matyi közberezonál.
-  Öntsön egy kicsit a fülébe is.
-  Hogy nem lehet ezt megérteni.
Topák szemrehány.
-  Mikór úgy övöltő! . ..
Mészáros a füléhez hajol, úgy súg:
-  Poéta . . .!
Hangosabban:
-  S ha azt találod hallani, hogy: pocséta -  seggbe 

rúglak!
-  Azt találtam hallani, hogy séggbe akarsz rúgn i. . .  

Hát régi ismerős az ilyen?
Mészáros rumba dőlve:
-  Ezt csak úgy l’art pour l’art mondtam . . .
-  Az m á s . . .  Seggbe rúgás az elefántcsonttorony

ban . . .  Díjazom.
Iszik, „merül”.
-  Bujdosó . . . Szép név.
Mészáros keresztbevakaródzik.
-  Tulajdonképpen . . . Ronyec.
-  Ezt most jól hallottam? Ronyec?
-  Igen . . .  Rajta maradt a Bujdosó, mert elseje körül, 

mikor a lakbért kell f ize tn i. ..
Hang az ajtóból:
-  Fúj!. . . Ki beszél itt lakbérről?!
Bujdosó-Ronyec a csaposhoz fordul:
-  Matyikám: hosszúlépés!
Széttárja karját:
-  Lemossuk a gyalázatot!
Matyi a lemosásban csak mint passzív szereplő óhajt 

részt venni.
-  Forduljon bizalommal az „ÚJ HAJNAL” vegytisztítóhoz. 
Sebesült nemes vad hörgése:
-  Hogyan??. . .  Kimerült volna a hitelem?
Matyi pesszimizmusa nem ismer határokat:
-  K imerült?. . .  Az nem kifejezés!. . .  D ö g f á r a d t !  
Bujdosó beomlik, majd ólmos léptekkel indul az ajtó

felé.
-  Meg vagyok átkozva . . .  -  mormolja.
Topák utánakap:
-  Gyere, pajtás . . .  Jó vagy nálam egy beöntés erejéig. 
Bujdosó széttárja karját (de ez már repülésnek is el

megy!)
-  Ölellek, Testvér!
Matyihoz, egy himnusz ünnepélyességével:
„É l n e m z e t  e h a z á  n!”
Mészáros megveregeti Ronyec B. vállát.
-  Az ám! A legjobbkor jössz. -  Topák felé int fejével 

-  A tagot elöntötte az interjú . . .  írástudó kerestetik!
Bujdosó R. hosszúlépés-közelben.
-  Ha kell, én átírom az ótestamentumot musicalnak. 
Kihúzza a paksamétát Topák hóna alól.
-  Ez az?
-  Ühüm . . .
B. R. megvakarja a fejét.
-  És . . .  mi van már meg?
-  Az már fix, hogy nem tudom megcsinálni.
Bujdosó tovakérdező kedvében van.
-  És ha nem csinálod meg, akkor mi van?
Topák a legdrámaibb hangján ecsetel.
-  Akkor az van, hogy a diri pirije a Belluska n e m  

s z e r e t ! . . .
-  S akit a Belluska nem szeret?
Topák lehunyja szemét.
-  Akit a Belluska nem szeret, az még a munkakönyvét 

sem kapja vissza, mert elhányták.
Most már a mindentudás küszöbén Bujdosó teljes életét 

a hosszúlépésnek szentelheti. Úgy gördíti le a garaton, mint 
az anyatejet.

Megtörli a száját:

-  Jótét helyébe jó t-vá rj!. . .  Akarod, hogy versben írjam 
meg?

Topák pislogni kezd.
-  Bánom is én, csak szedd a verslábad!
Bujdosó még megvárja, hogy utánarendeltessék a máso

dik spricc, s miután megkapta, félrevonul „ihletékes" helyre 
alkotni.

Egyelőre csak „mazsolázik” benne.
-  Haszonkulcs (ko rty ). . .  reálbér (ko rty ). . . ,  fekbér 

(korty). . . ,  amortizáció . . .
Lecsapja a poharat.
-  Meg vagyok átkozva!. . .
Megtörtén tápászkodik, indul az ősködbe.
Mészáros megköszörüli a torkát.
Bujdosó léptei elhalnak önmagában. Ahogy a vadga

lamb fakad sírva a zöld erdőben, az egy amatőr munka 
ehhez a gyászhoz képest.

-  De igazán -  panaszolja átnedvesedett lélekkel -  ne 
vigyetek engem az admolesztációba!. . .  Azért hagytam ott

a SAJT-TRÖSZTÖT gyakornok karrierem virágában, hogy eme 
szörnyűségektől ment maradjak, és a tiszta művészeteknek 
szentelhessem éltemet.

Mészáros gúnyosan fuvolázza:
-  Tényleg, tiszta őrület lett volna egy ilyen óberzseni- 

nek . . .
Bujdosó vadul beleígér az éjszakába:
-  Úgyhogy . . .  inkább megadom a fröccsöket!. . .
Kéredez-felelek-referensünk szomorúan ingatja meg bu

sa fejét.
-  Tartsd meg, testvér! -  elnéptelendik a hangja -  És . . .  

engemet is tartsál meg . . .  jó emlékezetben.
Majd már a bujdosni készülő Bujdosó hátának:
-  Menekülj a süllyedő hajóról!
Bujdosó megtorpan, fejéhez kap.
( -  Meg vagyok átkozva!) . . . Mért van nekem olyan pi

szok jó szivem?! . ..
Visszaballag, felmarkolja a paksamétát.
Az ajtóból visszaszól:
-  Itt várjatok m e g ! . . .  Ha ez sem sikerül, mehetünk 

a Palics-Tisza-csatornának! . . . Állítólag már ássák!

TIZENEGYEDIK IZÉ
Bujdosó vidoran imbolyog az utcán.
Harangoznak a templomban. Bujdosó odabaktat, bedugja 

a fejét a kis oldalajtón.
Ez egy szegény eklézsia.
Maga harangozik a pap.
Bujdosó odalép, megérinti a vállát, mire a pap ijedtében 

elereszti a kötelet, de aztán gyorsan utánakap. A harang 
és Bujdosó csuklik egyet.

Bujdosó az önkiharangozó fülébe ordít:
-  Ráér egy kicsit, atyám?!
-  Rá a fenét! -  üvölti vissza amaz.
Bujdosó büszke hidalgó mozdulattal meghajol és távozni 

készül.
A tisztelendő atya utánakarsog:
-  Mondtál valamit, gyermekem?. . .  Nem hallom ettől 

a vacaktól!
-  Azt mondtam -  üvölti Bujdosó kár!
-  Mert mért? -  vijjogja a kényszerharangász.
-  Azt mesélik, atyám, hogy ön egy kiugrott főkönyvelő . . .
Az emberek -  sóhajtja, mint egy mozsárágyú, a kitér

delt reverendájú férfi -  egy szentet is bemocskitanának!
-  . . .  és, hogy akkor vonult kolostorba, mikor elrendel

ték, hogy tíz százalékot köteles kiválasztani minden vállalat 
a kockázati alapba.

-  Hazugság! -  dörgi az atya -  Nem tíz százalék volt!
Nagyot ránt a harangon:
-  Mit akarsz tőlem?!
Bujdosó egyik kezével elkapja a kötelet, a másikkal 

odanyújtja a paksamétát.
Hangja már repedezik az erőltetéstől:
-  Tudna ezekre válaszolni?
S míg az isten vendégszolgája komoran tanulmányozza 

az íveket, Bujdosó vidáman ugrándozva harangozik.
De -  ahogy a svéd filmen mondanák: „Csak egy nyáron 

át harangozott” -  a salátát csakhamar visszagyömöszölik 
a hóna alá, és elragadják tőle a harangkötelet.

Bujdosó felordítana, de már csak fekete füst jön fel 
a torkán.

TIZENEGY ÉS 
FELEDIK IZÉ

Párbeszédfoszlány a Foszlós Kalácsban:
TOKPÁK:
Mit gondolsz, sikerülni fog neki?
MÉSZÁROS:
Szerintem a legjobb úton halad . . .

(Folytatjuk)

10 1982. augusztus 1.3.
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Várjuk, mikor robban
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LjubiSa Samardíié kapta a legjobb 
férfi főszerepért járó Aranyarénát

Déry egyik mondatát kerestem -  
hasztalan -  valamelyik napok horda
lékában, miszerint az író (művész, 
alkotó) szándéka kétségbevonhatatlan, 
de két másik mondatra akadtam:

„Hibák, vétkek, mulasztások.
Mert enélkül nincs alkotás.”
Nyilván nem a jugoszláv filmgyár

tásra gondolt az író, de gondolhatott 
volna nyugodt lelkiismerettel arra is, 
akkor, öt évvel ezelőtt, 1967 augusz
tusában, amikor megírta a Jelentés 
a kertről című írását (amelyből a fenti 
idézet való), de hogy az idei pólai 
-  hogy a kertnél maradjunk -  film
termésre ráillik, kétségbevonhatatlan.

Déry a tőle megszokott szellemes
séggel és sziporkázó gondolatvezetés
sel az alkotó JÓ  szándékának a két- 
ségbevonhatatlanságáról értekezik, az 
alkotói becsületről, a bírálat jóindula
táról, a világmegváltásnak örökös és 
rendre hiábavaló megkísérléséről és ar
ról, hogy ezt a JO  SZÁNDÉKOT 
némelyek (egyének és csoportok) 
hányszor, de hányszor kétségbe von
ják. S ahogy Déry ízeire bontja a 
gondolatokat, úgy szedték egymást 
ízekre egy-egy bemutató után a film
gyártás hazai bennfentesei: rendezők, 
színészek, kritikusok, újságírók és 
buzgó dilettánsok, akik a sajtóértekez
leten mint a film szerelmesei mutat
koztak be.

Egy-egy film lehet kevésbé jó, sőt 
rossz és silány, de mutasson valaki 
egy rendezőt is, aki ne akart volna jó 
filmet csinálni. Tudom, Déry a jó szán
dékot nem csupán és nem elsősor
ban erre érti, hanem arra, hogy a mű
vész az alkotását kétségbevonhatatla- 
nul a jó szolgálatába akarja állítani. 
A rendező azért forgat filmet, példá
ul.

Mesék
Az ismert újvidéki rendező Naple

mente cimű filrnjének -  korábbi 
filmjeihez hasonlóan -  társadalom- 
bírálata éles, de ez a bírálat veszít 
intenzitásából, egyszerűen csak azért, 
mert maga a film mint egész, nem si
került a legjobban. A Naplementé
ben nagyszerű különálló jelenetek 
vannak, de ezek a részek nem állnak 
össze végül is egységes egésszé.

Egyik ismerősöm logikusnak tetsző 
kérdést tett fel a pólai Aréna kő
falainak tövében:

-  Mi lesz a félresikerült filmekkel? 
Megsemmisítik őket? Akkor meg mi 
lesz a befektetett milliókkal?

-  Milliárdokkal -  mondtam - ,  régi
ekkel ugyan, de milliárdokkal.

-  A rendező talán visszafizeti? Hon
nan neki annyi pénz?

-  Persze, van is eszébe! Majd te 
meg én, vagyis mi, a közönség fi
zetjük vissza, amikor megvesszük a 
mozijegyet. Akár jó az a film, akár 
rossz. A filmeket nem semmisítik meg.

A Naplementét is sokan megnézik, 
majd, mert ha nem a legjobb is, de 
mindenesetre érdekes és látványos 
film. Van benne látnivaló bőven és a 
befektetett pénz megtérül majd.

Minden alkotó, még a filmrendező 
is tévedhet, azzal a különbséggel, hogy 
míg az író legfeljebb néhány össze

gyűrt papírlapot dob nyegle horogdo
bással a sarokban várakozó papír
kosárba, addig a filmrendező milli
ókat költ el egy-egy rosszul sikerült 
tömegjejenetre. A filmet előbb meg 
kell csinálni, és csak aztán lehet el
bírálni, jó-e vagy sem. Mondom, min
denki, még a filmrendező is té
vedhet, de ahogy Vicseknek neki
estek, nem is a filmje miatt, hanem 
annak üriigyén, példa nélkül áll a jö
vőre 30 éves fesztivál történetében. 
Szemére vetették például, hogy három 
évvel ezelőtt Trófea (majdnem Szar- 
vasvadászt mondtam) című filriyéért a 
fesztivál nagydíját, az Aranyarénát 
csak a nemzetiségi kulcs jóvoltából 
kapta meg. Valaki megkérdezte tőle, 
hogy miért forgat egyáltalán filmet 
Magáról a filmről esett a legkeve
sebb szó. Leginkább csak annyi, hogy 
a forgatókönyv jobb mint a film. S 
mondták ezt azok, többen is, akik nem 
olvasták, nem olvashatták a forgató- 
könyvet Ennek rövid története pedig a 
következő: Gion Nándor (a fesztivál! 
közlönyben következetesen Deák Fe
renc nevét emlegették) TESTVÉREM, 
JOÁB című regénye nyomán a film 
forgatókönyvét Éva Ras és Vicsek 
Károly írták, állítólag közösen. A ké
sőbbiek folyamán Éva Ras nyilváno
san kijelentette, hogy semmi köze 
nincs a forgatókönyvhöz. Mármint a 
Vicsek által megváltoztatotthoz. A film 
forgatása közben összeveszett a stábbal 
és kiugrott a buliból. Talán a meztelen
ségek miatt és azért, mert Vicsek, 
a rendező jogán, itt-ott változtatott az 
eredeti szövegen és elképzeléseken. 
Majd az erre kapható sajtóorgánumok 
segítségével telekürtölte a filmes köz
véleményt, hogy ő, Éva Ras, meg
írta a világ legjobb forgatókönyvét, 
mégis a világ legrosszabb filmrendező
je a világ legrosszabb filmjét csinál
ja meg belőle.

Vök Babié belgrádi filmrendező 
annak jogán szólt hozzá a vitához, 
hogy nagyon jól ismeri a vajdasági 
(nemzetiségi, sőt magyar) filmgyártást, 
mert tíz évvel ezelőtt elkészítette a 
világon az első nem Magyarország 
területén készült magyar (!?) filmet. így 
mondta: az első nem Magyarország 
területén készült magyar filmet Teher 
volt a címe. Tudjuk, Deák Ferenc 
írta a forgatókönyvét. Ettől volna ez 
a film magyar? Magyarul beszélnek 
talán benne? Ezek szerint, ellenkező 
esetben, mondjuk, Magyarországon 
egy délszláv nemzetiségű- író megírna 
magyarul egy forgatókönyvet, akkor az 
a film jugoszláv film lenne? Vicsek 
filmje sem magyar, még akkor sem, ha 
-  Gion után -  főhőseit Tamásnak és 
Máriának hívják. Tamás (Milán Str- 
Uié) egyszer szól benne „magyarul”, 
amikor azt mondja, hogy J o ”. Nem jó, 
hanem rövid o-val, jo. Mária (Nada 
Vojinovié) még ennyit se mond.

Vicsek megpróbált válaszolni a kér
désekre és a vádakra. így kezdte:

-  Mindig bajom volt a kiejtés
sel . .  . -  mire az ellentábor ellen
táborából ugrott fel valaki:

-  Vicsek, neked itt jogod van ma
gyarul beszélni. A fesztivál biztosítson 
fordítót, de neked itt jogod van magya
rul beszélni.

Póla után, kapásból
A Neoplanta levélben tiltakozott a 

nacionalista kirohanások miatt a feszti
vál szkupstinájának elnökségénél. Az 
elnökség megállapította, hogy valóban 
elhangzottak bizonyos nacionalista ki
jelentések, de csak a sajtóértekezlet 
elején, mert az értekezlet vezetője en
nek idejekorán véget vetett, és a ké
sőbbi felszólalók nyilvánosan elítélték 
ezeket a kilengéseket. A fesztivál el
nöksége szintén elítéli az ilyen eljárá
sokat . . ., de nem nevezte meg azok 
hordozóit Még a magnószalag figyel
mes lehallgatása után sem.

A közönség díja

A közönség díját azelőtt úgy hatá
rozták meg, hogy az Aréna közönsé
ge minden filmvetítés után szavazott 
(aki akart). Most 25 tagot számlált a 
közönség zsűrije, amely a közönség 
nevében, mint az elemiben, 1-től 5-ig 
osztályozta a filmeket. A zsűritagok 
nem ismerték egymást, illetve ha is
merték is -  mert Póla nem nagy 
város és a 25 tag közül 24 idevaló
si volt -  egy zsűritag sem tudta, hogy 
rajta kívül ki tagja még a közönség- 
zsűrinek. A tagok névsorát az utolsó 
napon hozták nyilvánosságra: 6 egye
temi hallgató, 6 tisztviselő, 2 peda
gógus, 1-1 katona, háziasszony, régész, 
munkás, mérnök, nyugdíjas, katona
tiszt, tanuló, politikus, fényképész és 
közgazdász. Tehát még véletlenül 
sincs közöttük semmilyen filmes vagy 
ehhez hasonló. A pólai Aréna közön
ségét ismemi kell. Igazi arénaközön
ség. Amikor egy partizán lelő egy 
németet, felzúg a taps, valamilyen 
küzdelem, verseny vagy verekedés ese
tében megindul a biztatás a hazai 
fél oldalán, s a végén a negatív sze
repet alakító színészt kifütyülik. Mi
nél jobb az alakítása, annál inkább. 
Nos, a Stúdió című lap Jelen dí
ját a közönségzsüri Anton Vrdoljak 
KÜKLOPSZ cimű filmjének Ítélte oda. 
A film osztályzata 5,5833. A további 
sorrend: Gorán Markovid VARIOLA 
VERA című filmje 4,32, Mirza Idri- 
zovid A BIRSALMA ILLATA című 
filmje és Slobodan Sljan A MARA
TONI FUTÓK TISZTELETKÖRE ci
mű filmje 3,8, MiSa Radivojevid ÚGY 
ÉLNI, MINT A NORMÁLIS EMBE
REK című filmje 3,64-es osztályzattal 
és így tovább. Két film érdemel 
még említést, Zivko Nikolid GOLUZA 
ÚR HALÁLA, amely a tizedik és 
Maijan Ciglií A HONTALAN cimű 
filmje, amely a tizenhetedik helyet 
foglalja el. A két vajdasági film a lista 
végén kullog. A NAPLEMENTE hu
szonhatodik (2,52) ésPredrag Golubo- 
vid ÜLDÖZÉS című filmje a huszon
nyolcadik (2,24). A sort a kosovói 
albán nyelvű film, AZ ÖTLÁBÚ 
NYÚL záija 2,08-as átlagosztályzattal.

A hivatalos dijakról
A fesztivál hivatalos zsűrije minden 

köztársaság és tartomány egy-egy kép
viselőjéből és a rendező képviselőjé
ből áll. Úgy látszik, itt is gondosan 
ügyeltek, lehetőleg ne filmes legyen az

illető küldött. A zsűri elnöke Mat- 
jai Klopüid szlovén filmrendező volt, 
Vajdaságot Zdravko Mandid zrenjanini 
festő képviselte.

Miután ismertették a díjakat, embe
reket, embercsoportot még nem láttam 
úgy leköpdösni, csak filmen, ahogy azt 
ezzel a szerencsétlen zsűrivel tették. 
Általános volt a vélemény, hogy a zsű
ri tévedett, éppen ezért nagy volt a 
felháborodás, de ahogy az kifejezésre 
jutott, már a gyalázással volt határos. 
Az idei filmtermés rekordtermés volt. 
A bemutatott 30 film között valóban 
elveszett az az öt-hat jobb mű. Én, 
személy szerint Gorán Markovid VA
RIOLA VERA című filmjének adtam 
volna az Aranyarénát, de ugyanilyen 
esélye volt M15a Radivojevid ÚGY ÉL
NI, MINT A NORMÁLIS EMBEREK, 
Zivko Nikolid GOLUZA ÚR HAÚLA, 
Mirza Idrizovid A BIRSALMA ILLA
TA, sőt szerintem még Maijan Cig- 
lif A HONTALAN című filmje is, 
amely új témakörrel, az emigránsok

bűntelen és hontalan fiainak a prob
lémakörével (akik szüleik bűnei miatt 
bűnhődnek), gazdagította a hazai film
művészetet

A zsűri a fesztivál történetében 
először nem ítélte oda az Aranyaré
nát. Bumm, derült égből a mennykő, 
kígyó-béka a zsűrire, akasztófára, ki
végzőosztag elé stb.

Olyan megjegyzés is elhangzott, 
hogy ettől a zsűritől még Formán 
KAKUKKFESZKE se kapott volna dí
jat.

Ami igaz, az igaz: a zsűri, miután 
ismertették a díjakat, gyorsan le akart 
lépni, de ebbén a tömeg, a sajtó- 
értekezlet több számas főnyi közönsé
ge, megakadályozta. És kezdetét vette 
a csata.

Találó volt a fesztivál plakátja: 
színes dinamitrudak, filmtekerccsel 
összekötve. Váijuk, mikor robban.

DORMÁN László

A hóhér akasztása: zsűri a kfnpadon (Donnán László felvételei)

P. Zafirovszki

Az alantas 
indulatok 
Arénája

¥ icsek Károly kiemelkedő újvidéki fdmrendezö valószínűleg sohasem 
foga elfelejteni a hétfőn megtartott sajtóértekezletet, amelyen 
legújabb filnyéről, a Naplementéről kellett volna meghallgatnia 

a kiküldött sajtómunkatársak és kritikusok véleményét. A jelenlevők 
serp fogják soha elfelejteni: olyan csúfos dolog történt, hogy ettől 
már csúfosabb nem is történhetett, olyasmi, amiről azt tartottuk, 

(jpt>en az országban nem fordulhat elő, főként nem egy olyan 
tribünön, amilyen az itteni, az alkotók és a közvélemény képviselőinek 
hagyományos találkozója. Vicsek Károlyt emberi szempontból arcátlan 
módon léköpdösték, s tették mindezt palástolatlan nacionalista mellék
ízzel, aminek önkényessége és ostobasága abban a vádban nyilvánult 
meg, hogy Vicsek, „mint egy nemzetiség kedvezményeket élvező képviselője 
elfojtja és lehetetlenné teszi a többi nemzet és nemzetiség alkotóinak 
kibontakozását’’. Az ügy olyan méreteket öltött, hogy Vicsektől elvitatták 
az eddigi két pulai elismerést is, a Parlagért kapott Bronz Arénát 
és az Arany Arénát, amit a Trófea című filmjével érdemelt ki, s 
ezeket az eredményeket annak tudták be, hogy a zsűri a nemzetiségi 
kulcshoz tartotta magát. A sértegetések sortüze rövid ideig tartott, 
de igen gyilkos hatású volt, s igazoltan váltott ki elkeseredést és rosszallást 
a jelenlevők többségéből, olyannyira, hogy „a film kedvelőinek és a 
demokrácia szószólóinak" jelenlevő két-három képviselője hiába igyekezett 
e kilengést holmiféle esetlen megfogalmazás hangoztatásával tompítani, 
már azért sem, mert e vélemény megfogalmazóinak eszük ágában sem 
volt kijelentéseiket visszavonni.

A kilengést, úgy tűnik, a csoportérdekek élharcosai juttatták a 
nyilvánosság elé. Nyilvánvalóan tükrözi a Neoplanta filmvállalat körül 
kialakult eseményeket, amelyek nem ismeretlenek a nyilvánosság előtt, 
továbbá a vajdasági filmgyártás helyzetét is, és arra irányuló kísérletet 
jelent, hogy mindez napirendre kerüljön egy olyan tribünön, amely konkrétan 
az adott filmművészeti alkotásról hivatott beszélni.

Az itt megjelenő közönségnek joga van lefordított hüvelykujjal nyilat
kozni bármelyik alkotásról, s elmondani, hogy esztétikai és eszmei 
vonatkozásait illetően mi a véleménye róla. Ahhoz sem fér kétség, hogy 
Vicsek Károly ez alkalommal rossz, sőt nagyon rossz filmet készített. 
Az alkotónak azonban joga van tévedni, mivel a művészet óriási 
kísérlet, és bármely kísérlet sikertelenül végződhet. Épp ezért ez a tény 
senkinek sem szolgálhat alapul arra, hogy emberi szempontból bemocskolja 
az alkotót, s még kevésbé, hogy alantas módon firtassa a szerző 
nemzetiségi hovatartozását.

A szervezők most levonhatták azt a tanulságot, miszerint végső 
ideje gondoskodniuk arról, hogy a sajtóértekezleteken csak azok le
gyenek jelen, akiknek ott a helyük, és kizárják a különböző cso
portosulások hangadóinak és harsonázóinak agresszív jelenlétét, azokét 
a csalókét és provokátorokét, akik a Jilm szerelmeseinek" vallják magukat, 
de olyan légkört teremtenek, amely indokolttá teszi a távolmaradást.

(Kommunista)
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¿/“ U  kiállít

Egy elátkozott 
művészeti irányzatról

német expresszionista képzőmű
vészet remekműveinek belgrádi 

i kiállítása nemrégen véget ért. A 
látottak feletti gondolkodást azonban 
a kitűnő és páratlanul informatív kataló
gus tovább táplálja és serkenti. Nyilván
valóan nem is véletlenül.

Először talán azt említhetnénk, hogy 
a nézők szemében ott maradt abból 
a szorongató izgatottságból valami, ami 
e kiállítás képeit alapvetően jellemezte. 
Nyilvánvalóan az expresszionizmus te r
mészetéből magyarázható ez, hiszen 
végeredményben a művészt átható 
eszmei és érzelmi izgatottságnak képző
művészeti eszközökkel való kifejezéséről 
van szó az irányzatot megteremtő és 
átformáló, sorsszerű következményeit is 
viselő német művészetben. Jogos volt 
ez az izgatottság, hiszen a német expresz- 
szionizmus a XX században az első 
olyan művészeti irányzat, amelynek a 
szellemében a világ megváltoztatásának 
a gondolata alakot öltött. A múlt század
ban az impresszionisták vélt valóságát 
ennek a világnak megingatták, a 'szecesz- 
szió áramlatai elvonatkoztatták és moz
gó, már-már végtelen vonallá transzfor
málták, s ez már csak egy lépésre volt 
a változás gondolatától. Nem véletlen, 
hogy a német expresszionisták elsődle
gesen egy olyan zászló alá sorakoztak az 
1900-as években, amelyre az „új sze
cesszió" szó volt felírva. A kiindulási pont 
itt is még Nietzsche. Az a négy építész
mérnök-jelölt, aki 1905. június 7-én mű
vészközösségüket megalakítja, Nietzsche 
fő művéből, az így szólott Zarathustrá- 
ból kölcsönzi a „hid” gondolatot, s nevezi 
magát „Die Brücke” csoportnak, hogy 
jelezze, szándéka a hídépítés a közönség 
és a rokonlelkek felé. S hirdetik:

„A haladásba vetett hittől lelkesítve, 
az alkotók és művészkedvelők új nemze
dékében tömörülésre hívjuk fel az ifjú
ságot, és, mivel fiatalok vagyunk, akik 

- magukban hordozzák a jövőt, a szívósan 
ellenálló ósdi erőkkel szemben a cselek
vés és az élet szabadságát akarjuk meg
szerezni magunknak. Mindazokat össze
gyűjtjük, akik őszintén és közvetlenül 
engednek utat teremtő ösztönüknek . .  .” 

Érthető az is, hogy az expresszionista 
mozgalom az I. világháború éveiben élte 
virágkorát, s hogy a forradalmas években, 
ott az évtized végén volt delelőjén 
-  természetesen akkor már nem csupán 
Németországban, hanem Európa más 
országaiban is. A magyar művészetben 
Kassák Lajos a forradalmi, a világot vál
toztató expresszionista művészetet akti- 
vizmusként propagálta és affirmálta. Ám 
nehezen lehet eldönteni, az expresszio- 
nizmusnak tulajdonképpen melyik sza
kasza az izgalmasabb és érdekesebb. 
A kezdeti-e, amely valahol az I. világ
háború kitörésének időszakában látszik 
lezáródni, vagy a kiteljesedett, a háború 
végén és az 1920-as évek elején lom

bosodó-e, amikor a művészek tudatában 
ott motoz szüntelen a „világ alkonya” 
élménymotívuma, a „világ hajnala” fen
séges élménye ikertestvéreként. Mind 
a két korszaknak megvan a maga 
varázsa. A kezdetit -  mint annyi más 
művészeti irányzatnál is -  az „elveszett 
Éden” eszméjének feléledése jellemzi. 
Tudjuk, a francia Gaugin 1891-ben uta
zott Tahiti szigetére, a földön található 
vélt édenkertbe, de őt csendes-óceáni 
kalandja során elsősorban világérzésbeli 
problémák foglalkoztatták. Ernst Ludwig 
Kirchnert 1904-ben, amikor a dresdai 
néprajzi múzeumban felfedezi Polinézia 
és a Fekete Afrika művészetét, s ráismer 
a „stilizáció primitív módjára” bennük. 
Akkor esztétikai-technikai kérdésként ve
tődik már elsősorban fel az ősi, évezre
des emberi mítosz problémája. S magával 
hozza többek között a fametszés ked
velését, ami az éles, darabos és szagga
to tt vonalak szeretetét is jelentette.

Akárhogy is nézzük, ma sincs feltárva, 
ma is megfejtésre vár, hogy mi az 
irritáló, a nyugtalanító, az anatéma, a 
kiközösítés kimondására ösztönző az ex- 
presszionizmusban, tehát mi az a 
többlete ennek az iránynak, ami még 
a szürrealizmusból is hiányzik. Nem hihe
tő, hogy az „expresszionista kifeje
zési eszközök”, köztük a széttört tér, 
a többszörös távlat alkalmazása vagy a 
deformált alakok jelenléte teszik ezt, 
azok magyarázzák az expresszionizmus 
oly provokáló és idegesítő jellegét. Tény 
viszont, hogy az 1930-as években az 
expreszszionizmust átkozta el mind a vi
lágpolitikai jobb-, mind pedig a világ- 
politikai baloldah A Szovjetunióban Lu
kács György mondja ki az átkot (poli
tikait és esztétikait), nevezvén egyszerre 
„kispolgári ellenzéknek” a képviselőit és 
„imperialista felépítménynek” magát az 
expresszionizmust. Németországban Hit
ler művészetpolitikusai az ő műveikből 
készítik elsősorban 1937-ben az elretten
tés képzőművészeti kiállítását, s az ex
presszionisták műveit kobozzák el száz- 
és ezerszámra. Akkor Ernst Bloch hiába 
magyarázta ennek az irányzatnak „forra
dalmian produktív” karakterét, ma már 
azonban ez a jelleg egyértelműen lát
ható általában, s szem revehető volt az 
expresszionisták mostani belgrádi tárla
tán is. Bár, tegyük hozzá, csak a berlini 
múzeumok anyagát láthattuk abból a 
kétségtelenül nagyobb anyagból, ami 
rendelkezésre állhatott volna, ha annak 
idején a barbár pusztítás meghagyja a 
teljes expresszionista produkciót.

Hadd jegyezzük meg végül, hogy a 
kísérő rendezvényként kiállított jugoszlá
viai művészek akotásai között jóérzéssel 
fedeztük fel Balázs G. Árpád két Ady- 
illusztrációját is, Bozidar Jakac és Mi- 
hailo Petrov, valamint más hazai művé
szek alkotásai társaságában.

BORI Imre

Törekvéseink hozadéka
_________ Jegyzetek a műkedvelő színjátszásról________

napokban feje /Zi\ Trebinjén az 
U  Ú  színjátszók

fejeződött be 
az amatőr 

\színjátszók hagyomá
nyos országos szemléje. Idáig, 
a nyár közepéig tartott tehát a 
szemléknek az a pompásan 
megszervezett sorozata, amely 
egészen a márciusi községi 
találkozókig vezethető vissza, 
és amely sok vonatkozásában 
egyedülálló a világon.

Nemcsak a színjátszás fej
lesztésére fektetünk Ilyen nagy 
hangsúlyt, hanem sor kerül 
minden évben a folklór ágaza
tai Képviselőinek, (így a népi 
táncosoknak, a citerásoknak, 
az énekeseknek stb.) a mani- 
fesztációira is. Legtöbb rajon
gót mégis a műkedvelő színját
szás gyűjtött magának. A leg
kisebb falvakban is össze
ácsolható valami színpadféle
ség, egy-egy tanítónő, egye
temista, szabómester vagy ép
pen fogtechnikus maga köré 
gyűjtheti a fiatalokat -  örege
ket; máris megkezdődhet a 
j á ték . . .

A mindenkori, örök játék, 
amely pihentet és szórakoz
tat, egyúttal pedig élni tanít 
bennünket. Ha elejében „se 
pénzzel se posztóval" nem ren
delkeznek az amatőrök, játsz
hatnak éppen farm er- vagy 
munkásnadrágban is, nem 
azért, mert jellegéből és minő
ségéből veszített volna az eltelt 
évek, évtizedek során a szín
játszás, hanem mert a modern 
nagyszínházakban megszülető 
új stílustörekvések mind széle
sebb és tágabb életteret lel
nek maguknak, afféle XX. szá
zadi fantomokként indulva hó
dító útjukra a pincék intim 
kulisszái mögül.

Aki látta a trebinjei szemle 
idei díjnyertes produkcióit, vagy 
csak részleteket megtekintett 
belőlük a televízióban, meg
állapíthatta: az amatőrök nem,

vagy csak alig maradnak el a 
hivatásosok teljesítményei mö
gött, és korántsem ragaszkod
nak klasszikus, megszokott for- 
mákhoz-megoldásokhoz, ha
nem merészen újítanak, bátran 
kezdeményeznek Nem sablo
nos diszletezésre, kosztümö- 
zésre, rendezésre törekszenek 
hanem a színpadra alkalma
zott mű lényegét igyekeznek 
megragadni, akár teljesen 
rendhagyó díszletekkel, min
dennapi öltözékben, a költé
szet nyelvén (szimbólumok
ban) beszélő rendezéssel. Ilyen 
volt az országos szemlén sikert 
elérő újvidéki előadás is, a ru
szin amatőrök produkciója, 
amely egyáltalán nem mondha
tó iskolázatlan, naiv próbálko
zásnak hanem igenis a leg
újabb színházi irányzatokban 
való alapos tájékozottságról, a 
költészet jelképeinek ismerésé
ről tanúskodik 

Ha már a kérdést így ki- 
sarkosítottuk, mondjuk azt is: 
mintha az amatőrök fesztiváljai 
több újdonságot, eredeti érté
ket hoznának évről évre, mint a 
hivatásosokéi. Nincsenek a fal
rengető anyagi igények, az el- 
naggyázott, de szenzációzus- 
nak szánt bomba-előadások 
(mint például a tavalyi évad
ban Újvidéken a Bayer-asz- 
pirin volt, amelynél a sokszor
ta szerényebb kelléktárral és 
apparátussal elkészített Psyché 
összehasonlíthatatlanul jobban 
sikerült), hanem vannak fárad
ságos munkával létrehozott, 
mindenki tudását összegező 
bemutatók 

Az idei trebinjei szemle ma
gasan láttatja hát színházi kul
túránk lehetőségeit. Ami ered
ményeiben a leginkább bizta
tó, az nem csupán az elért 
magas színvonal, hanem a tö
megesség. Hányán és hányán 
vettek részt a kicsiny falusi

Jelenet a kishegyes! műkedvelők előadáséból

művelődési csoportok fellépé
sein, majd a verseny során a 
községi, a körzeti, a tartományi, 
a köztársasági és végül a 
szövetségi fesztiválokon! Há
nyán nézték végig az előa
dásokat, tapsoltak a szerep
lőknek!

Bővülő és erősödő kultúrális 
tömegmozgalomról beszélhe
tünk hát, amely egyformán nép
szerű a falvaiban és városok
ban, amely nem véletlenszerű
en, hanem szervezetten törté
nik. A találkozók keretében 
szaktanácskozásokat, kerek- 
asztal-beszélgetéseket is tarta
nak az amatőrizmus aktuális, 
megoldásra váró problémáiról, 
mint tartottak az idén Kanizsán 
a szövegek megválasztásáról, 
másutt más kérdésekről.

Hiba mégis előadódik a 
szemlék lebonyolításakor, de 
ezek könnyűszerrel elkerülhe
tők. Ugyanis leszerelhetik a 
harciaskodó hivatásos és fél
hivatásos rendezőket a találko
zók bíráló bizottságai, a cso
portok vezetői, amikor a „fel- 
gombolt” milliókat „meghálá
landó" szinte stratégiailag és 
taktikailag átgondolt, megter
vezett harcot kezdenek a dí
jakért, nem kiméivé e tisztes
ségtelen küzdelemben sem a 
maguk, sem az amatőrök, sem 
a bíráló bizottságok tagjainak 
tekintélyét, és legalább ugyan
ennyire nem a rendezvények si
kerét. Az ilyenfajta magatartás
ra azonban mind kevesebb 
a példa, és lesz méginkább, ha 
a szervező bizottság jó l látja el 
feladatát, és egészen az ered
ményhirdetésig gondoskodik a 
résztvevők munkafeltételeiről.

Törekvéseink hozadéka 
mégsem csak az a kellemes 
este, amelyet egy-egy előadás
ban vagy előadáson való rész
vételünkkel nyerünk, hanem 
lenne és lehetne műveltségünk 
növekedése esztétikai fogé
konyságunk alakulása, igénye
ink formálódása, szinművésze- 
tünk életének folyamatossága. 
Aj . elért eredményeket látva 
éppen ilyen szempontból döb
bentett meg bennünket a hír: 
az újvidéki Művészeti Akadé
mia színjátszói tanszaka ma
gyar tagozatán meghirdetett 
pályázatra az idén csak egyet
lenegy jelölt jelentkezett, (Egyet 
pedig még tavaly felvettek, 
és az most rendes katonai 
szolgálati idejét tölti.)

Mi történt, mi történhetett 
hát? Talán ezt is megtudjuk 
szeptemberben, a megismételt 
felvételin.

CSÖRDÁS Mihály

I Branko Bosnjak: Smisao filozofske
egzistencije. SKOLSKA KNJIGA, Zagreb, 

1981.

Branko Bosnjak a zágrábi egyetem filozófiatanára. Az 
elmúlt két és fél évtized alatt tíz könyve jelent meg 
a filozófia történetéről, á filozófia rendszeréről és miben

létéről, a kereszténységről, a mai társadalomról és más rokon
kérdésekről. E kötetek a pedagógiai szándékon kívül a 
filozófia korszerű megközelítésének és értelmezésének követendő 
példáját állítják elénk.

Az igazi rendszerezés egyúttal túlmutat a népszerű peda
gógiai módszeren és szándékon. Bosnjak szerint minden régi, 
klasszikus téma magában rejti hozzánk szóló üzenetét. A 
filozófiatörténész legfőbb feladata, hogy ezt az aktuális üzenetet 
hozzáférhetővé tegye a számunkra.

Bosnjak e ritka képessége szép és világos stílussal és logi
kus felépítéssel párosul. Minden írásának a szerkezete a fel
felé ívelő lépcsőházhoz hasonlít.

Minden új fejezet, minden új oldal egyúttal felfelé 
és előre is vezet. A világos és tisztán áttekinthető stílus 
és módszer lehetővé teszi, hogy a legnehezebb problémák is 
érthetők és érdekesen aktuálisak legyenek. Könyvei ezért a 
legszebb értelemben példázzák: mindenről nemcsak lehet, hanem 
kell is világosan, érthetően és meggyőzően beszélni. Aki jó l 
ismeri a maga kutatásának tárgyát, és azt világosan és át
tekinthetően át is tudja gondolni, annak a stílusa és a 
művek felépítése is világos és érthető lesz.

A filozófiáról azonban csakis így lehet, csakis így kell 
beszélni. A  zavaros álmélység éppoly távol áll az igazi filozófiától,

A (Uocsáfia fnú
mint a látszólag érthető fecsegés és túlságosan részletező 
és leíró elbeszélés.

Bosnjak filozófiai könyvei ezért mintaszerűen felépített 
és világosan, tisztán megfogalmazott művek. Műveinek egy 
másik, de ugyanolyan fontos tulajdonsága, hogy az elvont 
és látszólag nehéz problémák mindig konkrét és korszerű 
emberi viszonyba helyezhetők. E könyvében is, kimutatja, hogy 
mindig és mindenhol mirólunk van szó. Új könyvének a 
címe és tartalma is arról szól: hogyan lehet az emberi lét
értelmét átgondolni és átélni, hogyan lehet szebben és
értelmesebben élni. Az igazi filozófia célja mindig is az volt, 
hogy másképp éljünk. E másképpen értelmezett és megvaló
sított életnek az egyik inspirációja és útmutatója a filozófia 
kell hogy legyen.

A filozófia értelme mindig abban rejlik, hogy milyen tanulsá
gokat tudunk levonni belőle a magunk életére vonatkozóan. 
Az igazság keresése és átélése az új, igaz élet megvaló
sításához kell hogy vezessen. Az elmélet és gyakorlat egysége 
épp az értelmes életet van hivatva szolgálni. Az elmélet és 
gyakorlat egysége kezdetben lehet utópikus álom és vágyódás 
az új otthon után. De az ilyen álom értelme az, hogy
megelőzze az új életet, hogy az új élet vágyát és szükség
letét felébressze bennünk. A  tudás értelme, hogy tudatosítsa 
bennünk a szebb és értelmesebb élet lehetőségének és növekvő 
szükségességének a kérdését.

étetwtd
A megismert és megvalósított humanizmus csakis a mi szebb 

és értelmesebb életünk lehet.
Bosnjak könyve a görög filozófia eszmei forrásaivá kez

dődik és a marxizmus mai tanulságaival és értelmével zárul. 
Értelmében és súlyában az emberiség hosszú történelmi útját 
is megvilágítja. A  filozófia történelmi útja tehát az emberiség 
történeti útját világítja meg, és ad új értelmezést magának az 
emberi létnek is.

Az értelmes gondolkodás célja az értelmes élet. Szókratész 
erkölcsi normája így lesz egész életünk célja és értelme is. 
Az erkölcsi és szellemi értékek tisztelete és életvitelként való 
átélése szükségszerűen hozza magával azt, hogy az anyagi 
javakat és élvezeteket szerényebben és mértéktartóban fo
gyasszuk, és ugyanakkor egyre jobban értékeljük és üszteljük 
a szellemi és erkölcsi értékeket és javakat.

Az ember nagysága elsősorban szellemi és erkölcsi hivatásá
ban és munkájában rejlik. Abban, ami őt felülemeli az állati, 
biológiai adottságokon.

A filozófia csak ennek a célnak és lehetőségnek a keretében 
nyeri el a maga értelmét. A  filozófia hivatása, hogy az 
igazság megismerésével és átgondolásával az igazság átélésére 
tanítson. A filozófiát csak az értheti meg igazán, aki meg
valósította a maga szebb és értelmesebb életét.

A filozófia szeretete így lesz az igaz élet szeretete 
és megbecsülése is. Csak így élhetünk igazán emberhez méltóan, 
vagyis szebben és értelmesebben. DÉSI Ábel
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forrás
Sembéne Ousmane

"]tt-ott kis csoportokban betegek ültek 
rokonaikkal a park padjain és a napon 

J pihentek. A nagy terem, a férfiak 
osztálya, csendes volt. Sok ágy üres volt, 
mivel a páciensek kimentek sétálni. Csak 
a súlyos betegek feküdtek. Hozzátartozóik 
körülvették őket Dr. Tangara, főorvos, dr. 
Diabaté, a szolgálatban levő orvos és Manh 
Kombéti, a javasasszony, Rémy Soglo ágya 
körül álltak. Türelmesen kivárták a javas- 
asszony visszatérését, és a beteget néhány 
napja már csak tápláló injekciókkal kezelték. 
Csak pillantása és dagadt nyelve volt az 
egyedüli jele annak, hogy életben van. Semmi 
sem utalt arra, hogy meghalt.

Az összes nehézségek közül, melyeket 
le kellett győznie, dr. Tangara ebben látta a 
legnagyobb akadályt Az úgynevezett má
giának nem tulajdonított szinte semmilyen 
hatalmat vagy jelentőséget, és csodálkozott, 
hogy oly sok honfitársa ilyenfajta fortélyok
hoz folyamodik.

Gyakran találkozott jelenségekkel, melyek 
elképesztették. A betegek megtagadták a vér
átömlesztést És miért? Tabu vagy a varázsló 
tiltotta meg. A harc olyankor kilátástalan 
volt Hosszasan igyekeztek az orvosok és az 
ápolók a beteget meggyőzni, az makacsul 
elutasította a további életet és meghalt. 
Hiábavaióak voltak az összes elemzések. 
A halál oka ismeretlen maradt Dr. Tangara 
emlékezett egy betegre, aki még egy egy
szerű injekciót sem viselt el, mivel meg
tiltották neki, hogy bármi is megszólja, 
legyen az csak egy tövis. Amikor bőre alá 
injekciót fecskendeztek, szive megszűnt do
bogni.

Különösen gyakoriak voltak az ilyen dol
gok az aratás idején. Dr. Tangara gyűj
tötte ezeket a szuggesztión alapuló eseteket. 
Több tucatot jegyzett fel és életkor, nem, 
foglalkozás, évszak és szociális hovatartozás 
alapján osztályozta őket De Rémy Soglo 
esete minden szempontból kivétel volt.

A rendkívüli esetek okainak kiderítése 
érdekében dr. Tangara a kórházba hívatott 
egy öreg helybéli bába- és javasasszonyt, 
kinek ilyen esetekben kikérte tanácsát En
nek az öreg Kombétinek növénytani isme
reteiről a Sorbonne-on már megjelentetett 
néhány tudományos munkát így aztán be
vonta ebbe a dologba is.

„Mi van vele?” -  kérdezte Manh Kom- 
bétitől.

A javasasszony megvizsgálta Rémyt, aki 
nézte. Fanta, az ápolónő, megtörölte szája 
habzó szögletét Manh Kombéti megrázta 
fejét

„Istenem, vége van! Átok sújtotta!”
„Hogyhogy vége van? Nem beteg. Szíve 

normálisan működik”, hangsúlyozta a fő
orvos.

„Igen, él. De halott. Már régóta halott”, 
mondta az asszony.

„Figyelj ide, Kombéti, azt te nem tudod 
megítélni. Mindenesetre beteg. Valami baja 
van. De mi?”

„Nem beteg, doktor úr!”
„S mivel magyarázod azt, hogy ő itt 

fekszik, mozdulatlanul, semmire sem reagál?”
„Mivel halott”, ismételte meg Manh 

Kombéti.
Dr. Tangarának uralkodnia kellett magán, 

hogy fel ne ordítson. Ideges és felindult 
volt. Megragadta Rémy karját és azt mondta:

„Nézz ide, Kombéti. Ez a kar él. Ez a 
szem nem halott Szíve úgy dobog, mint 
a tiéd. Nem beszélheted be nekem, hogy 
halott!”

Manh Kombéti másodszor vizsgálta meg 
a beteget De kórmegállapítása a régi maradt. 
Lehetetlen volt megmondani, a test melyik 
részében rejtőzködik a betegség.

„Egyedül csak ő tudja, mit te tt”
„Hogy mit tett, az itt nem fontos!”, 

szakította félbe dr. Tangara. „Azt szeretném 
tudni, mi a baja. Újra meghallgatom, ez
redszer. Végeredményben tudni kell . . . ” 

„Doktor, nézzen az ajtóhoz!”, mondta 
dr. Diabaté.

Az ajtónál Bita Hien, a varázsló, állt. 
A teremben elhalt a beszélgetés. Bita Hien 
pillantása végigfutott az ágyak sorain; elő
ször a jobb, majd a ,b a l oldalon. Egyene
sen állt, nagyon méltóságteljesen. Csukló
ján vaskarika, kagylós díszítéssel, feje borot
vált volt, csak baloldalt volt rajta egy cso- 
mónyi haj. Odaállt Rémy Soglo ágyának 
lábához. Az kinyújtózkodott emberfeletti erő
feszítéssel, és szenvedő arcának izmai össze
húzódtak. Bita Hien nem vesztette szem 
elől. Pillantásával valósággal áthatolt rajta.

Kombéti félelmében tágra nyitotta szemét 
Bita pillantására vére jéggé fagyott Egyéb
ként oly éber elméje megbénult. Hátra
húzódott, tárgy lett belőle, amely a varázsló 
akarata alá volt vetve. Dr. Tangara, ki látta, 
hogyan borzong, odasúgta neki:

„Ne félj. Ó is csak ember. Hiszen te 
is doktorféle vagy. És egy doktornak bá
tornak kell lennie.”

„Amennyiben egyesek hisznek a feltáma
dásban, mások pedig minden lehetséges 
bohóckodásban, akkor neki igazán megvan 
az oka arra, hogy ettől a különös fickótól 
féljen és nyugtalankodjék, uraim!”, mondta 
Leye, az újságíró, ki Bita Hiennel együtt 
lépett be. Ézt franciául mondta, hogy csak 
az orvosok és a nővér értse meg. Dr. Tan
gara és Manh Kombéti mellé állt.

„Ah, Leye”, mondta dr. Tangara, „egyál
talában nem kívántalak látni . . .”

„Képzeld el, már négy óra hosszája 
igyekszem megdolgozni ezt a fura varázsló
félét, engedje meg, hogy lerajzoljam. De 
egy tabu ezt megtiltja neki. Mit szólsz 
hozzá? Hát nem mindennek ez a bete
tőzése? Ah, halló, Diabaté! Kisasszony! Min
dig ugyanaz a történet . . .”

Amikor Fanta meghallotta Leye nevét, 
felriadt. Visszalépett, Diabaté mögé állt, és 
most volt ideje arra, hogy Leyét szemével 
felfalja. A festő-újságíró bajuszkája valahogy 
zavarta.

Hosszú hallgatás. Az idő múlt. Ekkor, 
Bita Hien ajkai ezt sziszegték:

Meghalt”
„Ki?”
O, mondta, és Rémyre mutatott.
Dr. Tangara fülét rányomta Rémy mel

lére. Szíve többé nem dobogott Az ér
verés -  semmi. Néhány másodpercen át 
Bita Hient nézte, aztán pillantása visszatért 
az élettelen testre, amely ott feküdt nyitott 
szemmel, tátott szájjal, dagadt nyelvvel.

„Igaz”, jelentette ki csodálkozva. „Nézd 
meg, Diabaté. Halott”.

Dr.Tangara dühös volt Nem akart hinni 
az ilyen hirtelen halálban. Szájának szöglete 
tiltakozva megrándult

Bita Hein kiegyenesedett, mintha a világ 
összes tudománya ellen állna szemben. 
Pontos taglejtéssel azt mondta:

„Tudtam, hogy itt van. Ma volt a napja.” 
„Ezzel azt akarja mondani, hogy nem 

ő ölte meg”, magyarázta Leye. „Csak meg
büntette. Kimúlását meggyorsította ”

„Cikked miatt a vadászok a vadőrt meg
büntették. És Rémy, az ő társa, tehát szin
tén megkapta azt, amit megérdemelt”, mond
ta dr. Tangara, kezét az ágy szélére he
lyezte és a tetemet figyelte. „Erről még be
szélnem kell véled”, mondta Leynek. Akkor 
a varázslóhoz fordult

„Tudod, hogy két ember halála miatt 
vagy vétkes?”

„Ó, ember, nem tudsz te semmit! Va
lójában nem tudsz semmit! Hogy mond
hatod azt, hogy haláluk okozója én vagyok? 
Mindenki a saját halálának oka. Az istenek 
gyakran átkozták meg őt. Hagyták, hogy ő 
sajátmaga szüntesse meg bűnét Azt mondta, 
hogy a vadásznak nincs joga vadászni. 
Ez nem az igazság. Ez szenségtörés, ugye? 
És én? Én közömbös vagyok. Ő már az 
őseinél van. És én . . . elfeledem őt.”

Bita megfordult, hogy távozzék. Dr. 
Tangara megragadta vállát

„Szeretném tudni . . . tudni, miért halt 
meg. Orvos vagyok és ezt tudnom kell.” 

A varázsló ravasz szeme visszatükröző
dött dr. Tangara szemében. Dr. Tangara 
a kínos érzés felkavarta, első egyetemi éveire 
szemben, aki titkot hordott magában, és ez 
a kínos felkavarta, első egyetemi éveire 
emlékeztette, amikor az egész emberi szer
vezet anatómiája még titok volt számára.

Bita Hien viharvert arca értelmességet 
fejezett ki. Pillantásával végigmérte az orvost 
tetőtől-talpig.

„Tudásod tehát kisebb, mint az enyém? 
Ezt szívesen elhiszem. Be kell, hogy avas
sunk. Azt halottam, itt születtél. Törzsed, 
a kunugu törzs, apám által vált ismertté 
számomra. Én csak közvetítő vagyok. És te, 
te kérsz arra, hogy az elhunyttal lépjek 
kapcsolatba . . .?”

Egy finom mozdulattal lerázta válláról 
kezét és elbúcsúzott.

Manh Kombéti, kinek a beszélgetés 
folyamán semmi sem kerülte el figyelmét, 
követte pillantásával. Majd hirtelen utána ror 
hant. Dr. Tangara látta, hogy rövid ideig 
Bitával beszélt. Mindketten megfordultak és 
élesen néztek rá.

„A dolgoknak utána kell néznem”, mond
ta dr. Tangara. „Ki kell derítenem.”

Fordította: VARGA István

Sem béne O u sm an e  1923. 1. 8 -á n  szü letett 
Z iguncho irban , S zen eg álb an . Apja ha lász  
volt, fián ak  nem volt kedve tan u ln ia , o t t
hagyta az  isk o lá t és  előbb kőm űves, m ajd 
m űszerész le tt belő le . K atonakén t részt vett 
a  v ilág h áb o rú b an , u tán a  tiz  évig rakodó
m unkás volt IVfarseille-ben. E lső  regénye 
erről az  időszakró l vall. Regényei és e lbe
szélései az  egyszerű  nép é le té rő l szó lnak . 
Az u tó b b i években f ilm rendezőkén t és sz í
nészkén t vált ism ertté . S g já t elbeszéléseit 
film esite tte  m eg és m eg terem te tte  a szenegáli 
film egy új* rea lis ta  irán y za tá t. A fenti 
szöveg rész let egy regényéből.

Petar Mojak: Csoport (kerámia)

SZÓL 
A NÓTA...

Látogatóban a moravicai Ady Endre 
Művelődési Egyesületben

I integy 140-160 tag/a van a moravicai művelő
dési egyesületnek. Nyári szünet. A vezetők csak 

jelképesen pihennek, szervezik a további munkát, fellé
péseket. vendégszerepléseket.

Az egyesület fiatal tánccsoportja július 2-ától 10-éig 
a kalocsai Nemzetközi Gyermek Folklórtábor vendége volt.

o Honnan a kapcsolat? -  kérdezem Tóth József
től, az egyesület alelnökétől.

-  A kecskeméti MESZÖV-vel régi keletű kulturális 
kapcsolataink vannak Az idén májusban a kalocsaiak 
voltak nálunk három napig. Felléptek Moravicán és 
Telecskán. Elvittük őket újvidéki kirándulásra is. A ka
locsai Népi Együttes szinte az egész világot bejárta. 
Tizennyolc táncegyüttesből áll. A tagok életkora 4-70 év. 
Ezekből természetesen 38-40 személy, a legkiválóbbak 
képviselik külföldön az együttest. Szeptemberben viszo
nozzuk a látogatást. Nem Kalocsára megyünk, hanem 
a Jászságba (Szolnokmegye). Házigazdánk Jászapáti lesz. 
Jövő évben ezt viszonozzák a jászapátiak, mi pedig Ka
locsára megyünk Már voltunk ott, részt vettünk a szer
vezési munkában. Ugyanis a moravicaiak őseinek egyik 
része Karcagról, a másik része pedig Jászkisérből szár
mazik A fellépésünk ezért is lesz Jászkiséren, hogy 
tudjuk honnan jöttek őseink Karcaggal régi kapcso
latunk van. Az 1780-as évek népviseletét a múzeumban 
megkerestük és az ottani Népművészeti Szövetkezettel 
elkészítettünk égy női és egy férfiöltözetet. A mi ké
zimunkacsoportunk elkészítette a többi ruhát, már abban 
járták a táncosok a karcagi csárdásokat, amelyeket 
őseink roptak Műsorunk címe: Szó! a nóta, perdül a 
tánc. Vegyes műsort készítettünk -  a nemzetiségeik 
táncával, ének- és zeneszámokkal, szavalatokkal. Hogy 
visszakanyarodjak a magyarországi Országos Nemzetközi 
Gyermek Folklórtáborhoz -  folytatja Tóth József -, el 
kell mondanom még ezzel kapcsolatban, hogy szintén 
a kecskeméti MÉSZÖV javaslatára kerültek oda gyere
keink Az előkészületi munkákban én is részt vettem. . 
Itthon több szakember segítségével, bevonásával készí
tettük fe l kis műkedvelőinket.

Varga Aranka az egyesület fiatal tagja, aki a tán
cokat tanítja be a kisebbeknek 3-6. osztályig együtt 
volt a gyerekekkel a táborban.

o Hány országból jöttek össze a gyerekek? -  kér
dezem az alig tizenévesnek látszó törékeny táncost -  
Arankát.

-  Az általános iskola 3-8. osztályos tanulói vettek 
részt Bulgáriából, Csehszlovákiából, Franciaországból, 
Szovjetunióból, Jugoszláviából.

o Mi volt a lényege ennek a tábornak?
-  A népi tánc, népdal, népzene értékeinek bemu

tatása. Következetes munka folyt a gyönyörű Város
kertben, a színhelyen. Délelőttönként szakmai műhely
foglalkozások keretében dél-dunántúli, dél-alföldi, szatmári 
táncokat tanultak a gyerekek A programfüzetben ez 
állt: a kalocsai táncos gyerekek fele segédkezik a kül
földi együttesek kalocsai anyagra való betanításánál. 
Délutánonként a következő kiegészítő foglalkozások között 
választhattak a gyerekek: népdal, népzene, népi tánc és 
játék tojásfestés (pingálás), kézimunka-himzésí bőrözés, 
agyagozás, fafaragás, bábozás és szövés. Elvittek ben
nünket kirándulásokra, múzeumokba, stb. A vendéglátók 
mottója ez volt: „Bács-Kiskun megyét és városunk Ka
locsa, népi hagyományait megismertetni. ”

o Mi volt a külön élmény?
-  Miden este félórás műsorban mutatták be vidékünk 

táncát a vendégek. Közös tánccal zárult az est. A búcsú
esten nyolc percet kapott minden csoport fellépésre.

-  Egy kedves, felejthetetlen epizód az utolsó napról -  
mesél Aranka. Vásárt rendeztek a gyerekek Mindenki 
árulhatta, eladhatta a külön foglalkozásokon készített 
munkáját. Csereberék alkudozások folytak Igazi vásári 
hangulat uralkodott . . .

Az Ady Endre Művelődési Egyesület állandó rész
vevője a községi és tartományi szemléknek Citerásaik 
a Durindókon szerepelnek A bajmoki találkozó, szemle 
sincs már messze . . . Augusztus 20-tól próbáktól lesz 
zajos ismét az egyesület.

BARANOVSZKY Edit
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Az emberiség hasznára
Antwerpenben tartották az eszperantisták 67. világkongresszusát

napokban ért véget a világ eszperantistáinak 67. kong
resszusa, a belgiumi Antwerpenben. Az évszázad folya
mán ez a város már harmadszor látja 'vendégül (1911- 

ben, 1928-ban és most) a nemzetközi nyelv kedvelőit, bizonyítva 
' ezáltal, hogy Belgiumban milyen erős ez a mozgalom. Ezen, az 

eszperantisták számára legfontosabb találkozón a világ 55 államá
ból 1855 küldött vett részt. Jugoszláviából 20. A következő 2 
év kongresszusait 1983-ban Budapesten, illetve 1984-ben a ka
nadai Vancouverban fogják megtartani, amelyekre -  mondani 
sem kell -  már nagyban készülnek az eszperantisták. Érdemes 
még megemlíteni, hogy hazánkban is már két ízben tartottak 
világkongresszust, mégpedig 1953-ban Zágrábban és 1973-ban 
Belgrádban.

p  KÖZPONTI TÉMA_________________

A kongresszus központi témája: „Az eszperantómozgalom 
nemzedékbeli vonatkozásai, különös tekintettel az idős emberek 
növekvő számára a világon”. A téma időszerűsége szinte vi
tathatatlan, mert nap mint nap szembekerülnek egymással az 
ifjú és az idősebb nemzedék tagjai. A probléma ismeretes: az 
idősek menjenek minél hamarabb nyugdíjba és engedjék át 
munkahelyeiket a legifjabb nemzedék felcseperedett tagjainak, 
Ez az egyik nem is olyan ártatlan probléma. A másik pedig 
akkor válik majd problémává, amikor a ma még igen jó  erőn
létben levő idős ember nyugdíjba vonul, és hirtelen nem is tud 
mit csinálni. Az egészségügy, a köztisztaság, a jó  étkezés és 
a sport az időseket -  sokszor -  igen jó  kondícióban tartja. 
Ha nincs, aki ezeket az embereket szórakoztassa vagy foglal
koztassa, problémát okozhat. Ezekről a kérdésekről tárgyaltak 
a küldöttek, keresve a konfliktus nélküli megoldást világszerte. 
Hiszen a világ munkanélküliéinek nagyobb része fiatal és ezek 
közül is sokan az első munkábaáUásra várnak

A MEGNYITÓ

A kongresszus megnyitásának ünnepségén megjelent sok 
belgiumi diplomáciai képviselő (a miénk is) és természetesen 
a világszövetség elnöke, a belga származású Gregoir Maertens 
is. Érdekességként megemlíthető, hogy a világszövetség legfon
tosabb funkcióját, a főtitkári teendőket egy nő végzi, a pécsi 
származású dr. Felsöné Szabó Flóra. A világ eszperantistáinak 
összetartása közismert. Az egyik küldött szellemesen kijelentette, 
hogy ha a Bábeli tornyot történetesen ma építenék az eszpe- 
rantistáknak biztosan sikerülne, mert nem tenne nyelvzavar, 
mindenki megértené egymást. Hát nem egyszerű?

A kongresszust az ismerkedési est előzte meg, amelyet más
nap délelőtt az ünnepélyes megnyitó követett. Az Antwerpen kör
nyéki DRIESKE NISPÉRS népi ének- és tánccsoportja örven
deztette meg elsőnek a küldötteket, azonkívül a flamand legények 
és lányok nívós műsora nagy elismerést váltott ki. A londoni 
eszperantisták kórusa, ismert zeneművészek fellépése, több or
szág színjátszó csoportjának művészi előadásai eszperantó nyel
ven jó! illeszkedtek az ünnepi miliőbe. A jugoszláv színészek 
a Vendégszeretet című színdarabbal arattak nagy sikert, a leg
jobb előadást viszont a magyar színészek produkálták a Látta-e 
már a próféta lábnyomát? című eredeti színművel. A délelőttök 
és délutánok előadások megtekintésével vagy a különféle bizott
ságok munkájában való részvétellel telt el.

pZÉKELY TIBOR ELŐADÁSA

A kongresszuson komoly figyelmet keltett Székely Tibor 
kivételesen érdekes előadása, amely a világ múzeumainak kö
zös problémájáról szólt. Bizonyos lépéseket kellene tenni annak 
érdekében, hogy a világ értékes múzeumi anyagai hozzáférhető
vé váljanak az érdeklődők számára, de arra is gondot kell for
dítani, hogy a tömeg érdeklődését felkeltsék a múzeumok gaz
dag gyűjteményei iránt. Mindkét eset forradalmi újítást követel, 
és Székely Tibor szerint a múzeumbarátok klubjainak megala

kításával kellene kezdeni. Ezt nem lenne nehéz véghezvinni a 
világon, és biztosan előmozdítaná a múzeum és látogatók kö
zötti viszony javulását. Székely Tibor egyébként az eszperantó 
világszövetségben annak a bizottságnak a vezetője, amelynek 

fő  feladata, hogy^az el nem kötelezett országokban fejlessze vagy 
megindítsa az eszperantó nyelv elsajátítását, terjesztését. Ez 
igen fontos kérdés sok fiatal ország számára, mert az eszperantó 
nyelv közelebb hozná a világ népeit egymáshoz. A kongresszus 
VAN SHOOR nevű termében egybegyűlt közönség zugó tapssal 
köszönte meg Székelynek az érdekes előadást.

A GYÉMÁNTBÖRZÉ

Belgiumban tartózkodni és nem körülnézni ebben a kis 
országban (10 millió lakos), nagy mulasztás lett volna. Amíg 
a vonat Bruxelles-böl Malinées irányába halad, eszünkbe jut, 
hogy az A!le Verte mellett rakták le Eurtfpában először a vasúti 
síneket -  1835-ben. Ma a fejlettebb országok közé tartozik 
Belgium, és a viszonylagos jólétet az a sok külföldi cég és in
tézmény is biztosítja, amelyeknek itt van a központjuk, bár a 
havi 30-50 ezer frankért keményen meg kell dolgozni. A mun
kanélküliek száma -  mondják -  nem nagy, hiszen csak a gyé
mántfeldolgozó iparban több mint 11 ezer munkás dolgozik és 
a gyémántbörzén 4 000 a tagok száma. Bizony amióta 1447-ben 
törvényt hoztak, a hamis gyémántok terjesztésének megakadályo
zása céljából, és 1483-ban bejegyezték az első csiszoló kisipa
rost, sok idő telt el a gyémánt javára. A mai feldolgozási mi
nőséget a portugáloknak, a münsteriekkel és a brazilokkal való 
szoros üzleti kapcsolatok tették lehetővé. A Jesus Street 28-30. 
alatt kiállítások sokaságában gyönyörködhetünk. A címet jó  lesz 
felírni.

ANTWERPEN

Antwerpen, ez a nagy belga város az atrakciók százait 
kínálja a látogatóknak. Már a nevének eredete is érdekes. A 
rrionda szerint egy óriás élt a környéken és leginkább a Schelde 
folyam közepén helyezkedett el. Az arra járó hajósoktól vámot 
követelt, ám akitől nem kapott, annak kitépte a kezét és a 
vízbe dobta. A flamand kéz -  hand és a dobni -  werpen szó 
összetételéből alakult ki az Antwerpen. Igen ám, de jött egy 
flamand legény, Bravó, aki legyőzte az óriást és annak a kezét 
dobta a vízbe. E  bátor ifjú szobra, a mai Grote Marki dísze. 
Mercator, az atlasz újrarajzolója élt itt, akárcsak Christophe 
Plantin, korának legnagyobb nyomdásza.

ÉS EZ IS BELGI

Visszatérve a mai Belgium mindennapi életére, furcsának 
tűnik, hogy a vonatok napközben úgyszólván üresen futkároz- 
nak, viszont tömegesen megjelentek a kerékpárosok, őket nagy 
becsben tartják A belgák küzdelme a benzinárakkal sikeresnek 
mondható, hisz nemrég árcsökkenést is elértek Újból a króniká
sokat kell említenem, akik közül az egyik feljegyezte, hogy Ant
werpenben és környékén 17055 kocsma, kávéház, büfé van, 
amelyek közül 1125 a telefonkönyvben is nyilvántartott. Ham
burgert és frittet minden sarkon árulnak, üresebb zsebü túristák 
nagy örömére, viszont az álszexfilmekkel agyonreklámozott mozik 
majdnem üresek A romantikus és a szentimentális lelkeket 
egykettő visszarántják a rideg valóságba a Lange Winkelman 
utca kirakataiban ülő hölgyek A szexuális szolgáltatásokat 
magas áron felkínáló hölgyekért nem mindig lehet garantálni, 
mert sok a travesztita, csak későn, a lebonyolítás pillanataiban 
ismerik fe l a rendelők Tehát, fétflak vigyázat! utólagos rekla
mációk nem vétetnek figyelembe és a pénz nem adatik vissza!

Még néhány kiránduláson való részvéte! után az eszperan
tisták a nyolc napig tartó kongresszust befejezték és visszaír:-, 
dúltak hazájukba, hogy fellelkesülten tovább propagálják ked
venc nemzetközi nyelvüket, az eszperantót.

Milán MALUSEV

SZajedrUca oóiqucanja ima»lne i llca
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KÖZÖSSÉG

Felhívjuk a szabadkai község  
területén élő nyugdíjasokat, hogy 
je lentkezzenek helyi közössé
gükben vagyonuk biztosítása  
miatt.

A biztosítást közösen kötik 
kedvezménnyel és részletle fize
tésre.
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f j \  z ember hangulatát és életérzését gyakran hasonlítják az idő- 
/ ű \  járás képeihez és vonulatához. A mi életünk is gyakran ki- 
U  U  derül, beborul. Változik és múlik. És mindebben csak az az 
állandó, hogy mindig történik valami, ami megváltoztatja az eddigi 
helyzetet és képet.

E változások igazi okait és körülményeit nem mindig ismeijük, 
Sokszor önmagunknak sem tudjuk kellő mértékben megmagyarázni, 
hogy most miért vagyunk ilyenek vagy olyanok. Mert néha tartósan 
kedvetlenek és rosszkedvűek vagyunk, pedig hát nem történt velünk 
semmi olyasmi, ami megindokolná ezt a hangulatot és helyzetet.
Az idegorvosok ezt a depresszióval magyarázzák. Itt azonban meg 
is áll a nagy tudomány. Mert hogy ez honnan származik, azt még 
mindig nem tudjuk kellő mértékben megmagyarázni.

Ezek a hangulati változások, ingadozások tartósan maghatározzák 
nemcsak mindennapi cselekvésünk és beszédünk hangnemét és tar
talmát, hanem messzemenően kihatnak egész magatartásunkra és 
munkánkra is.

Az ember életszemlélete és világnézete is az ismeretlen tények, 
a lelki és biológiai folyamatok mélyéről táplákozik. Az ismeretlen 
mélységekbe. nyúlnak a gyökerei és felszínre vezető utakat sem 
ismerjük még eléggé. Az egész világot a bőrünkön, az idegeinken 
a szükségletek és vágyak egész hálózatán keresztül érezzük és értékel
jük. A kellemes és jó körülmények hasonló hangulatot és szem
léletet alakítanak ki bennünk. Ha jól érezzük magunkat e világban 
és e környezetben, akkor mi is hajlandók vagyunk az egész világot 
szépnek kellemesnek értékelni és magyarázni.

Ha valakinek súlyos fejgörcse van, vagy ha tartósan fáj a foga, 
akkor az egész világot pokolnak és kínpadnak érzi. Ezen az életér
zésen semmit sem változtat az a tény hogy ugyanakkor az egész 
családja és környezete harmonikus életet, él és senkinek sincs ko
molyabb panasza az életre és környezetére. Mi a világot mindig 
olyannak tartjuk, amilyen a mi életünk és környezetünk.

Ez az életérzés határozza meg minden átlagember életszem
léletét és világnézetét. Csak az egészen kivételes jellemű és szellemi 
képességű emberek képesek arra, hogy mindezt meglássák, hogy 
a világot nemcsak a saját bőrükön, át szemléljék, hanem az egész 
világot szerves egységként szemléljék.

Ez az objektív filozófiai távlat néha még a filozófusok számára 
is nehéz, távoli feladatot jelent. Mert a súlyos testi fájdalmak vagy 
a súlyos egyéni sérelmek még a nagy tudósokban, filozófusokban 
is kialakíthatnak egy olyan szemléletet és életérzést, miszerint az 
egész világ értelmetlen, céltalan és mindenütt csak a szenvedés és 
embertelenség uralkodik.

Ezen a helyzeten mit sem változtat az a tény, hogy néhány 
órával e hangulat és életérzés előtt egészen másképp láttuk a világot 
csakis azért, mert akkor még nem fájt a fogunk, nem tört ránk egy 
másik fájdalom, esetleg azért, mert akkor még tudtunk arról a híről, 
amely kiváltotta bennünk ezt a hangulatot és szemléletet.

Az élet pedig bőségesen gondoskodik róla, hogy az ilyen és 
ehhez hasonló fájdalmak és kínos dolgok elrontsák a kedvünket 
és megzavaiják az életünk megszokott rendjét, ritmusát.

Ismeretes, hogy sírással kezdődik az életünk. De sajnos azt nem 
állíthatjuk, hogy nevetéssel és boldog életérzéssel fejeződik be.

Ez csak akkor volna lehetséges, ha egy boldog nevetés közben 
érne el bennünket a halálos szívgörcs. így nevetve halnánk meg. 
Nagyon sok ember szívesen beleegyezne, hogy ilyen halála legyen, 
bár ez szerencsés és kivételes esetekben történik így.

A derű és ború hangulati és életszemléleti hullámai határoz
zák meg egész életünket. Es ebben a hullámzásban, tudjuk, mindez 
néhány perc alatt semmivé foszlik. Ha jókedvűek és elégedettek vagyunk, 
akkor ez csak azt jelenti, hogy néhány percig elégedettek lehetünk.
Ha ennek a hangulatnak vagy helyzetnek a megszerzéséhez hosszú 
hónapok és évek munkájára is szükség volt, akkor is néhány perc 
alatt megsemmisülhet.

Egy hirtelen halálhír esetleg valamilyen katasztrófa megsemmisít
heti a hosszú évek fáradozását és minden eredményét. Az élet rendje, 
megalkotni, átalakítani, megváltoztatni valamit mindig nagyon nehéz 
és hosszú folyamat eredménye. De lerombolni azonban könnyű és 
gyors.

Néhány perc alatt egész életünk összeomlik, mint a kártyavár. 
Amiről azt hittük, hogy tartós és értékes munka eredménye, pár 
perc alatt semmivá válhat. Az anyagi javak és eredmények munkája 
is megsemmisülhet, tönkremehet igen gyorsan. Ezekkel a tényekkel 
szemben azonban gyámoltalanok és tehetetlenek vagyunk, mint egy 
kisgyerek, akit büntetésből kitettek az esőre.

Emberi életünk gyengeségét, védtelenségét és tanácstalanságát 
csak nagyon nehéz és fáradtságos munkával tudjuk kissé javítani. 
Évtizedekig kell fáradozni azért, hogy néhány percig erősek és szilár
dak maradhassunk, a nagy válságok és kísértések idején.

DÉS1 Ábel—̂__________________ y
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STABIL TERVEK

-  Itt a nyár, drágám!
-  Hol, drágám? Ja, igen . . .
-  Terveztetek-e valami jó  nyaralást?
-  Elhatároztuk, hogy valahol messze az otthontól. . .
-  És minél messzebbre a hazai tengertől!
-  Persze, Palma de Mallorcába nem megyünk a VB- 

kór miatt, elvégre miért rúgjanak akkora gólokat az ember 
pénztárcájának

-  Mi meg a Kanári-szigetekre. . . Allergiás vagyok 
a madarakra, főként amióta a férjecskémet rajtakaptam

-  Az én férjecském azt javasolta, ugorjunk át a szi
getországba, nézzük meg, hogy áll az elnökasszony Falk- 
landja.

-  Az enyém meg azt indítványozta, ruccanjunk el 
Washingtonba, hadd lássuk meszeltek-e már Reagannak 
a Fehér Házban.

-  Májusban még a párizsi Montmartre-ról álmodoz
tam . . .

-  Őszintén szólva, amíg nem jött ez a vízelszámoló 
Pista, engem mindig a londoni Big Ben tartott izgalom- 

.ban . . .
-  Hallod-e, lehet, hogy Khomeini szívesebben látna 

bennünket, mint az irakiakat, de hát oda a mai hely
zet miatt nem megyünk

-  De Libanonba sem . . . tudja isten, valahogy Af
ganisztánban sem tudnék nyugodtan nyaralni. . .

-  Jaj, már befejeződött a munkaidő, és mi még min
dig itt tereferélünk. . .

-  Na, hát akkor búcsúzásként bevallom neked, hogy 
mi az idén a stabilizáció jegyében Budisaván nyaralunk 
-  az anyósoméknál.

-  Megnyugtattál, nagyon megnyugtattál, drágám, mert 
mi is stabilizálni akarunk: a temerini Riviérán töltjük 
a nyarat -  a Nagybara partján. A férjem kitűnő hor
gász -  és hát mit tehet az ember, ha ilyen férjet fog 
k i . .  .

BALÁZS Pál

A nagy mutatvány

Örömóda oda-vissza
A boldog férj örömmámorban lubickol, 
mert neje két év alatt nem változott.
Ma is éppoly csábos, mint egykoron volt. 
Szeme mély kéjében még mindig ott 
A mély üresség, parókája olyan bodor 
S  a festék úgy csillog, ahogy csillogott. 
Formája is olyan: kerekedik itt-ott, 
Mindössze a dombok helye változott.
Hangja cseng, zeng, búg, mint a muzsikaszó 
Csupán a piano lett fortissimo.
És az a két piskóta kacsó 
Még mindig kalács -  hájascipo.

Az asszony vígan örül két év után,
Mert férje maradt a régi, a titán.
Jól keres, de nem fű t a nők után.
Esetleg nője elől, ha fáradság 
Száll reá, de udvarias igazán:
Ha épp leejtenek valamit netán,
Ugrik, pattan, fürgén, mint a villám,
Nehogy tyúkszemére essen a tárgy.
Gyöngéd: mikor átöleli asszonyát,
Gondosan behúzza a pocakját.
Figyelmes és szeret, nem érheti vád,
Szereti nejét is úgy, mint a hasát.

KREKOVICS Ferenc

Ha a palicsi olimpián ilyen versenyszámok is lennének

CSAK DUMÁLNÁK
-  Rémes, micsoda korban élünk! Emlékszel, régen az ember akkor 

házasodott meg, ha az igazit megtalálta, ma pedig . . . Addig házasodik, 
amíg az igazit meg nem találja.

-  Biztos ezzel az igazival valahogy úgy vannak a mai fiatalok, mint az 
egykori pénzhamisító.

-  0  hogy volt?
-  Rosszul, pláne amikor megkérdezték tőle, miért akar hamis pénzt 

csinálni.
-  És miért akart?
-  Mert nem tudott igazit nyomni!
-  Én se tudok . . .
-  Hamisítani vagy nyomni?
-  írni öregem, írni!
-  De hisz író vagy!
-  Na igen, évekig írtam, mire rájöttem, hogy nincs tehetségem, de ak

korra már felkaptak.
-  Én is felkapnám, ha valaki most leejtene . . .
-  Már megint pénzzavarban vagy?
-  Nonstop, mint gazdaságunk. Kisegíthetnél, hogy rendezhessem ősrégi 

tartozásom
-  Hová tartozol?
-  Az indoeurópai nyelvcsaládhoz!
-  Miért nem próbálkozol valamivel pénzt keresni?
-  Mintha nem tudnád, hányszor csődbe jutottam már. Még tükröket 

is árultam, de szerencsémre gyorsan rájöttem, hogy manapság nem nézegetik 
magukat annyit az emberek, mint régen.

-  Vajon miért?
-  Mert sokkal több mostanában közöttük a szemtelen!

-wath

-  Hogyhogy naponta akarsz Palicsra menni, hisz eddig úgy tudtam, 
víziszonyod van, mint nekem.

-  Neked se lenne nagytata, ha látnád a mostani fürdőruhákat!

ÉRTHETŐ
-  Maga nagyon ideges, mi ennek az 

oka?
-  A horgászás, drága doktor úr.
-  Hogyhogy? Tudtommal a horgá

szás a legjobb idegcsillapitó.
-  Igen ám, de nekem nincs enge

délyem!

Cservenkovics Anna 
25262 Kupuszina 

Kossuth Lgjos u. 44.

PECH VAGY ÖRÖM?
-  Megkértem egy kosárlabdázó lány 

kezét
-  És?
-  Kosarat adott!

Juhász Tibor 
23324 Száján 

Hallai Mihály u. 14.

AZ ELŐVIGYÁZATOS 
Egy bulldog sétálni idnul. Az egyik 

erkélyen meglát egy farkaskutyát és oda
szól neki:

-  Gyere le sétálni!
-  Nem mehetek, be vagyok zárva.
-  Na és, ugorj te!
-  Hogyisne, hogy az orromra essek 

és olyan legyek, mint te!
Tomovic Irena 

24300 Topolya 
Narodno jedinstvo 2.

ÚSZÓISKOLÁBAN 
Pistike jóval az első óra vége előtt 

megkérdezi az oktatót:
-  Nem hagyhatnánk abba?
-  Máris, miért?
-  Mert nem vagyok már szom

jas . .  .
Horti Valéria 

24220 Csantavér 
Boris Kiddé u. 21.

YOWO
A tudósok állítása szerint 11000-ben az ember 

valóságos kis madárijesztő lesz, de oly módon nem 
lesz szükség rá, mert nem lesz veteményeskert és 
gyümölcsös, nem lesznek madarak, amelyeket riogatni 
kell. A jövő embere elkorcsosodik s törpeként mász
kál majd a földön: óriási fejjel, kis törzzsel, egészen 
rövid karral és lábszárral.

Ezt a zsugorodást a gazdaságügyieknek köszön- 
hétjük, mert mindig azt mondogatják nekünk, hogy még 
egy kicsit húzzuk össze magunkat. A széthúzás után 
következik az összezsugorodás.

Egy hágai tudós azt állítja, hogy az ember testét 
a jövőben sűrű szőrzet borítja majd. Yes . . .  ez a bunda 
utóhatása! (Kikinda-Spartacus 1:2) Tehát SIR, lesz 
majd szőr.

Hugó Bohman sem ül tétlenül. A svéd tudós a jö 
vő emberének a fejére csápokat jósol. A fejünkön hord
juk majd a tévéantennákat. Ez természetes. Miért fi
zessünk a szerelőnek? Megyünk a fejünk és a tévé 
után. Vak vezet világtalant Színesben.

Ábel Voigt bostoni antropológus szerint a jövő em
bere elveszíti mind a tíz lábujját. Nagyon helyes. Meg
oldódik a tyúkszem probléma. Marad a tyúkész. Habár 
dr. Benjámin Grissel tana szerint a homónak rette
netesen megnő majd a koponyája. A szuperintelligen
cia hatalmas fejet követel. A menő fejhez nagy fej. 
Mr. Wentwort kutatásai eredményeként megjósolhatjuk, 
hogy a civilizáció szükségtelenné teszi a fogak hasz
nálatát. We l l . . .  mi már régen benne vagyunk a DE 
LUXÉ civilizációban, hiszen húst alig rágunk.

Nem lesznek fogaink. Hát akkor mégsem faljuk fel 
egymást?!

BZ

Vendégeink tiszteletere ma a Napot a turistaszö
vetség elnöke személyesen húzza föl!

-  Londonbab be
vezetik a lovas 
boy-szoigálatot.

-  Én azért nem 
mernék általa sze
relmes levelet kül
deni kedvesem
nek.

-  ? ? ? . . .
-  Nem tudnám 

biztosan: az üze
netnek örül, vagy a 
ló faszcinálta?

-  Új Amerika- 
teória: a japánok 
fedezték fel.

-  A rossznyel
vek szerint róluk 
nevezték el a föld
részt, ahol partra 
léptek.

-  ? ? ? . . .
-  Így szólt a 

benszülött, mikor 
az első apró ter
metű hódítót meg
látta: „Aljaska!”
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BALRA; Aki szép, az szép, 
meg ha történetesen 80 évvel 
ezelőtt élt is. Mert hölgyünk
ről a fölvétel a kilencszázas 
évek elején készült. Rovatunk 
szívesen közli az ilyen század 
Heji szexi- dolgokat, bizonyí
tandó, hogy nagyapáink se 
vetették meg a szépet, j ó t . . .

'  -  A  Vajdasági Dolgozó Nép Szocialista Szövetségének hetilap ja  -  Szerkeszti a szerkesztő bizottság -  Szerkesztőség és kiadóhivatal. 24000 Subotlca (Szabadka). Trg slobode (Szabadság lér) 2, télemelet -  Telefon: 
ztóség 25-944, kiadóhivatal 25-938 -  A lap ára 12 dinár -  Előfizetési ár egy évre 600, fé l évre 300 dinár. Külföldre egy évretOOO tél évre 500 dinár. -  Folyószámla: 06600-603-2094 -  Készíti a szabadkai Blrograflka nyomda

többszínnyomásos, ofszet körforgó gépén. ,

FÖNT: Most már nyílt titok, 
hogy Caroline monacói her
cegnő elválaszthatatlan pár 
Claudio Vilas, teniszezővel. 
Hűségesen követi mindenho
va, ahol Vilas megmérkőzik: 
Párizsba, Saint Cyprienbe 
(Franciaország), Gstaadfta és 
Zürich be (Svájc). Természe
tesen -  mondhatnánk Ám 
ez a szenzációéhes nyugati 
világban nem természetes, 
mert Caroline hercegnő -  
Vilas pedig „csak" polgárem
ber. Még ha neves sporto

ló isi

FÖNT: Egy kissé késve érkezett a 
figyelmeztetés: vigyázzunk strando
láskor a tűző napon! Véletlenül se 
forduljon elő, hogy olyan helyen 
aludjunk el, ahol nincs árnyék 
Pláne veszélyes az ilyesmi a gye
rekek számára. Nos hát, akiknek 
eddig nem volt alkalmuk lebar
nulni, vigyázzanak ezután -  le ne 
égjenek A déli napon senki se 

tartózkodjék 15 percnél tovább.

LENT: Dollya Dollár csak 19 éves, 
máris kebelkirálynője a németeknek 
néhány botrány van mögötte és ká
bítószerügyekbe is belekeveredett. 
Most azt írják róla a lapok hogy 
.végre’ megkomolyodott. Legújabb 
filmjében, az Arábiai éjszakáid/t, 
állítólag karakterszerepben is helyt
állt. A címből és a dekoltázsból 
ítélve ez nem túlságosan meg

győző . .  .

JOBBRA; Munkaszervezetekben komoly 
probléma, hogy egyes alkalmazottak 
állandóan telefonálnak Egyéni ügyei
ket intézik -  társadalmi költségen. 
Gyakran mondják hogy a nők is ha 
beszélgetésbe kezdenek nem tudják 
abbahagyni -  telefonon sem. Naphosz- 
szat lógnak a telefonon. Ha ez a 
telefonon való lógás mindenkor ilyen 
kellemetes látvány volna -  aligha 

tiltakoznánk ellene.
LENT JOBBRA: Nehéz megtartani a 
jó  vonalakat, ha az ember (az asszony) 
szereti a jó  falatot. A diétás étkezés
hez ezért nagy akaraterő szükséges. 
Rendszeresen sporttal foglalkozni is ne
héz. Ezért sokan szépségműtétnek vetik 
alá magukat. Dr. Alexander Khoury 
düsszeldorfi (NSZK) sebész ezért jól 
keres .zsírelvonó" műtétéivel. Csak hát 
kissé drága árat szab a doki. 200 
gramm súlycsökkenés nála 3000 már

kába (60 000 dinár) kerül. . .

FÖNT: Egész Amerikát fölháborította i 
az a bírói ítélet, amely szerint John 
W. Hinckley (középen) -  aki Rea
gan elnök ellen merényletet követett el 
-  nem bűnös és így fölmentették 
A Hinckley szülők 50 millió dinárnak 
megfelelő dollárt fizettek ki az ügyvé
deknek akiknek sikerült bebizonyítani- 
ok hogy védencük a lelki meghasonu- 
lás pillanatában cselekedett, tehát be
számíthatatlan állapotban volt. Pénz 

beszél, kutya ugat. . .
BALRA: Pepita BlÖcher sztárja a 
hamburgi (NSZK) szexlokáloknak 
Hogy mitől Pepita, nem tudni, azt azon
ban igen, hogy igen kedveli az áttet
sző, fekete ruhaanyagokat. Ö maga 
mondja, hogy teljesen meztelenül nem 
sokra menne. De egy kis kendő, egy 
harisnyakötő már alkalmas arra, hogy a 
meztelenségektől megcsömörlött világ
ban megbillentse a férfiak fantáziáját.

LENT: Az emlékezetes nagy angol 
vonatrablás utolsó szabadlábon levő 
bandatagja Ronald Biggs -  kény
telen dolgozni. Utolsó fontját sza
badsága érdekében volt kénytelen 
odaadni a menedéket adó Brazil 
államnak Most régi házak restau
rálásával foglalkozik s körülbelül 
30 000 dinárt keres havonta. Azt 
mondja, szolidan megél belőle kis

fiával, Mikekfce/.

JOBBRA; Ismét címoldalra 
került a Kennedy család. 
Minden alkalmat megragad
nak Amerikában, hogy ezt a 
.klánt’ meghurcolják Erre az 
adott lehetőséget újjabban, 
hogy lakásában halva, meg
lako lva  találták Marié Josee 
SL Antoine 24 éves, igen 
csinos fotomodellt. Társasá
gában pedig míg életben volt, 
gyakran látták ifj. John Ken- 
nedyt, a meggyilkolt elnök 
fiát. Hogy sok mást is -  az 

kevésbé érdekes.

LENT JOBBRA: Rovatunk
szívesen kölcsönöz képeket 
reklámplakátokról. Ez is on
nan való. Az üdülő pár a 
Cyn&t-féle étvágygerjesztő
italt reklámozza. Ha az ital 
annyira étvágygerjesztő, mint 
a hölgy a férfiak az úr 
pedig a hölgyek számára 

-  remek itóka lehet. . .

A VILÁG

SARKÁBÓL


