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A Felkelés emlékére

Az erdőt

járom, nevüket kiáltom,a délceg
fák visszaverik a szót,a fű alatt
hegedt a régi lábnyom, választ nem
ád az ösvény, a bozót.
Mégsínyleték az idő száz szeszélyét,
az élelem is titkon ért ide,
riasztó zaj verte fel álmuk éjét,
s nem tudták, a reggelt megérik-e.
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— Vigyázz, ne kerülj az ellen kezére!
Viaskodj fegyver, ököl, puskatus!
Olcsó a fogoly élete és vére:
tömegsír, vagy elhurcolás a juss, —

A szabadságért, kik legtöbbet adtak,
vagy jeltelen, — vagy közös
sírlakók;
kik ezer próbát állva megmaradtak,
emlegetik a sok harcos napot.
Ameddig látok, s túl a láthatáron,
új házak, gyárak, dús földek sora,
azért küzdöttek, hogy valóra váljon!
Áldozatuk nem feledjük soha!

ZALA JÓZSEF

A Sólyom
és

a Sas
A. G. Nyikolajev őrnagy,
számú szovjet űrhajós.

a

33

éves

harmadik

Pavel Popovics alezredes, a 32 éves negyedik szov
jet űrhajós.

ég az udvaron is elcsendesedett a gyer
mekzsivaj, az apró lábak dobogása már
a lépcsőházban hallik. — Most mu
tatják ismét Nyikolajev és Popovics űrhajó
sokat. Az első pillanattól kezdve megjegyezték
a nevüket, életkorukat. S a járdán megjelent
az első krétával rajzolt gyermekrajz, amely
két rakétát ábrázol, s amelyekből a két ki
nyújtott kéz egymásba kulcsolódik. A rajz
precíz. Az egyik rakétára Popovics, a másikra
Nyikolajev van írva. Az SSSR jelzés és a sarló
és kalapács sem hiányzik róluk. Milyen fel
emelő érzés, hogy gyermekeinknek a kommu
nizmus küszöbén ilyen nagyszerű eszmény
képet adott a szovjet nép, a kommunista párt.

M

A. Gyejnyeka (Moszkva) festménye: A világűr meg 
hódítói.

Éjszaka van, csak egy elkésett villamos
csengetése hallatszik távolról s valami mégsem

hagy elaludni. Csemetéim már régen alszanak,
akaratlanul is a rádióbemondó utolsó mondata
csendül a fülembe. Az űrhajósok a megadott
program szerint aludni tértek. A számokra
nem tudok pontosan visszaemlékezni. 52-szer,
vagy talán már többször is megkerülték a Föl
det a csoportos űrrepülők. Távollétüket csak
nappalokra és éjszakákra bontom. Hogy mit
tesznek vesznek, hogyan ver a szívük az űruta
soknak, azt pontosan jelzik a műszerek. De
azt, hogy hogyan dobog A. G. Nyikolajev
őrnagy édesanyjának szíve daliás fiáért, azt
mi édesanyák tudjuk csak lemérni.
Pavel Romanovics Popovics fiatal felesége
valószínűleg éppen így ébren virrasztja át
éjszakáit kislányuk ágya mellett. Bizonyára
gondolatban férjével repül világűrútján.
S ahogy mondotta is, mint pilóta írígyli

a férjét. A két űrutas hozzátartozói talán kicsit
szoronganak is, de amellett büszkék fiaikra,
férjükre. E nagyszerű tettüket a szovjet tu
dósok, és az egész szovjet nép segítségével
érték el s tudatában vannak annak, hogy hő
siességükkel nemcsak saját népük, de az egész
haladó emberiség érdekeit szolgálják.
* * *

Virágzanak a Kreml parkjában a vérvörös
virágok s a szorongó embertömeg között az
emelvényen ott várják a hősöket a párt és
a kormány vezető személyiségei között az
édesanya, feleség és kislány is. S mi tudjuk
igazán, egy kicsit ők is hősök.
Sz. E.

A PÁRT

felhívása

Antonín Novotný elvtársnak, a CSKP Központi Bizottsága
1962. július 10-11. ülésén elmondott beszédéből

A XII. kongresszus tiszteletére indított munkaverseny visszhangja
arról tanúskodik, hogy a dolgozók pártunk XII. kongresszusának
évében minden nehézség ellenére éppen a szocialista munkaverseny útján a lehető legjobb eredményeket akarják elérni mun
kájukban. Rohamosan nő azoknak a kollektíváknak, műhelyeknek
és üzemeknek száma, amelyek a párt Központi Bizottsága és a
Központi Szakszervezeti Tanács felhívására versenybe léptek a
Csehszlovákia Kommunista Pártja XII. Kongresszusának Brigádja
címért. Ma már mintegy 20 000 kollektíva, 3500 műhely és üzem
részleg, közel ezer üzem és ötvennél több vállalat kapcsolódott
be ebbe a mozgalomba. A Központi Bizottság ezért szükségesnek
tartotta, hogy a legjobb munkacsoportoknak odaítélje a Cseh
szlovákia Kommunista Pártja XII. Kongresszusának Brigádja címet,
értékelve a termelési feladatok lehető legjobb teljesítéséért vívott
küzdelemben élenjárók, mindenkinek példát mutató munkások,
szövetkezeti dolgozók és technikusok kezdeményezését és aktivitá
sát.
Nagyra becsüljük ezt a kezdeményezést, a dolgozók aktivitását,
segítségét és főleg azt, hogy nyíltan foglalkoznak a termelési
kérdésekkel, pártunk politikájával összhangban merész feladatokat
tűznek ki, s ma olyan jelentős erőt, élcsapatszerepet töltenek be,
amely bátran egyengeti szocialista társadalmunk továbbfejleszté
sének útját.
Emeljük a mezőgazdaságot az ipari termelés színvonalára

Már nemegyszer rámutattunk, hogy a mezőgazdaság melyik
úton haladva érheti el az ipar színvonalát. Ezért a dokumentumban lényegében nincs semmi olyasmi, amit eddig ne említettünk
volna. Mi nem gondolunk ki és nem is gondolhatunk ki semmi
újat. Kizárólag arról van szó, hogy minden határozatot és kitűzött
feladatot a szövetkezeti tagok, az állami gazdaságok dolgozói és
más dolgozók, valamint a nemzeti bizottságok tagjai és funkcio
náriusai is a sajátjuknak tekintsenek, következetesen összpontosít
sák a figyelmüket ezekre a feladatokra és azokat lépésről-lépésre
valósítsák meg. Az egész csoda abban rejlik, hogy ezeket a fel
adatokat a mezőgazdaságban közvetlenül a helyszínen, az egyes
munkahelyeken megvalósítsuk.
Nagyok a tartalékaink és a kihasználatlan lehetőségeink, ame
lyeket kötelességünk kihasználni és minél több fontos terményt
előállítani. Nagy tartalék rejlik például abban, hogy a lemaradó
üzemek elérjék az átlagos, nem is akarom mondani, hogy az élen
járó üzemek színvonalát. Nem fogyaszthatunk mind több mezőgaz
dasági terményt, ha még azt a mennyiséget sem tudjuk előállí
tani, amihez feltételeink vannak.
Gyakran hangsúlyoztuk, hogy gazdaságosan kell bánnunk a
földdel. Ez vonatkozik éppúgy a legmagasabb fokú belterjességre,
minden egyes hektárnyi megművelt föld kihasználására és a be
takarítási veszteség minél nagyobb méretű csökkentésére, mint a
szántóterület bővítésére és elértéktelenedésének megakadályozására.
Ennek ellenére továbbra is előfordul a föld hanyag megművelése,
a helytelen vetés és betakarítás és még mindig segítséget kér
nek az államtól. Előfordulnak továbbá olyan esetek, hogy főleg
a községfejlesztés során beépítjük a szántóterületet, kerteket léte
sítünk, fölöslegesen túl nagy területet igényelnek az üzemek épí
téséhez stb. Ezt nem tűrhetjük, sőt az egész megműveletlen terü
letet vissza kell adnunk céljának. Ezért elhatároztuk, hogy a ki
jelölt építkezési területen kívül nem szabad családi házakat épí
teni. Aki a község határán kívül családi házat épít, ne számol
jon azzal, hogy villanyáramot, esetleg vízvezetéket kap állami
költségen.
A falusi szocialista termelési viszonyok további megszilárdítása,
a földművesek életszínvonalának növelése, a szövetkezeti parasz
tok és a munkásosztály közti közeledés kizárólag csak akkor le
hetséges, ha harcolunk az ellen, ami a társadalmi érdekek kárára
van, harcolunk a szocialista mezőgazdasági termelés gyors fellen
dítéséért. Ezért jelenleg a népgazdaság fejlesztésének egyik
alapvető feladata az, hogy a mezőgazdasági termelés színvonala
1970-ig lényegében elérje az ipar színvonalát. Ezért kell követ
kezetesen valóra váltanunk a dokumentumban kitűzött feladato
kat. Ezt mélyrehatóan tudatosítsák a falusi párttagok, a nemzeti
bizottságok funkcionáriusai és valamennyi mezőgazdasági dolgozó.

NÉPÜNKHÖZ
Az életszínvonal emelkedése a termelőerők fejlődésétől függ

A társadalom fejlesztésének távlatairól szóló dokumentumnak
aránylag jelentős része foglalkozik az életszínvonal kérdéseivel.
Feltételezhető, hogy ezzel kapcsolatban a vita igen gazdag lesz,
ezért a problémákat igen nyíltan vetjük fel, hogy a dolgozók még
mélyrehatóbban tudatosítsák az összefüggést a népgazdaság, a
termelési és a tervteljesítési eredmények, főleg a terv minőségi
mutatóinak teljesítése és az életszükségletek kielégítésének lehető
ségei között.
Az utóbbi időben olyan hírek terjedtek el nálunk, mintha emelni
akarnánk számos gyártmány és közszükségleti cikk árát. Beszélnek
a hús, a bútor és más cikkek árának az emeléséről, valamint
pénzreformról is.
Rendeztük a ruhaszárító csipeszek, a nyújtófák és néhány más
fából készült gyártmány órát. Erre azért volt szükség, mert terme
lésük nem volt jövedelmező és egyetlen vállalat sem akarta vesz
teséggel előállítani ezeket az árukat. A nagykereskedelmi ár
megmaradt az 1953. évi szintén, ezért mind a termelési, mind a
kereskedelmi árat rendeznünk kellett.
Újból hangsúlyozom, hogy több húst juttatunk a piacra mint
tavaly, bár főleg választékban nem tudjuk mindig kielégíteni a
gyakran mesterségesen és fölöslegesen különféle pánikkeltő han
gulatok útján növelt keresletet.
Mégegyszer hangsúlyozom, hogy továbbra is az életszínvonal
emelkedésének útján fogunk haladni, éspedig emelni fogiuk a
béreket és a társadalmi fogyasztást, főleg a többgyerekes csalá
dok esetében, másrészt pedig gazdaságunk fejlődéséhez és jelen
tőségeihez igazodva az árakat is csökkentjük. Ez a mi utunk, ez
a célunk. Az eddigi fejlődésből láthatjuk, hogy erről a célkitűzés
ről nem mondtunk le. Újra nyíltan kijelentem, hogy az életszín
vonal emelkedése kizárólag népgazdaságunk fejlődésétől, tehát
attól függ, hogy többet, jobban és olcsóbban termeljünk. Csak így
fog gyarapodni az egész társadalom gazdasága, szépülni az
ember sokoldalúan gazdag élete.
A többi között az új állami árbizottság egyik feladata az lesz,
hogy tevékenységével ezen a téren segítséget nyújtson a helyes
árpolitika megvalósításában.
Egy további probléma, mellyel foglalkozni szeretnénk az élet
színvonallal kapcsolatban, a nyugdíjbiztosítás kérdése. A doku
mentum egyik része minden bizonnyal kiváltja a dolgozók érdek
lődését. Valóban legfőbb ideje, hogy a nyugdíjbiztosításból ki
küszöböljük a múlt minden maradványát és teljes mértékben össz
hangba hozzuk a szocialista társadalom helyzetével és tovább
fejlesztéseinek érdekeivel.
Minden tény arról tanúskodik, hogy dolgozóink aktív életkora
meghosszabbodik és a jövőben még hosszabb lesz. Ezért létre
kell hoznunk annak minden feltételét, hogy a dolgozók minél
tovább részt vehessenek a munka folyamatában. Ez a társadalom
érdekét szolgálja, de összhangban áll az ember munkához való
viszonyának további alakulásával és a következő időszakban a
munka vonzóerejének növekedésével is.
Ezért teljesen helyénvaló növelni a nyugdíjbiztosítás befolyását
a munkafolyamatban való hosszabb részvételre és előnyben része
síteni a gyermektelen nőkkel szemben a gyermekes anyákat.
A dokumentum javaslatai világosan feltüntetik, hogy milyen
konkrét intézkedésekkel kívánjuk tökéletesíteni nyugdíj- és szo
ciális biztosításunk rendszerét. Meggyőződésünk, hogy dolgozóink
a kongresszus előtti vitában ezeket a javaslatokat helyesen fogják
fel, és megértik, hogy a kommunista társadalomban a munka az
ember alapvető tevékenysége és nem a nyugdíjra jogosító kor
határ a döntő. A jövő embere képességei szerint fog dolgozni és
szükségletei szerint fog részesülni a társadalmi javakból. Termé
szetesen ezek már a kommunista társadalom lehetőségeihez
igazodnak majd. Javaslatainkban abból indulunk ki, hogy minden
dolgozó 60 éves korában nyugdíjjogosult. Saját ügye, él-e ezzel
a jogával. Megfelelő beosztásban fizikai és szellemi képességeihez
mérten tovább dolgozhat Ezért, ha szükségessé válik, hogy az
ember kiváljon a munkafolyamatból, akkor nem az lesz a döntő
körülmény, hogy hatvan, ötven avagy hatvanöt éves.
Ezek a szocialista társadalmunk továbbfejlesztésének távlataival
foglalkozó dokumentum egyes alapvető kérdései, amelyek lénye
gében összefüggenek a gazdasági élettel.
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A legszebb ajándék
Egy felhívás visszhangja
— 20 ezer liter tejjel többet —
Alig egy hónapja annak, hogy a perényi szövetkezet kötelezettséget vál
lalt a XII. kongresszus tiszteletére.
Laszkovics János elnök, Fehér Frigyes
zootechnikus és a fejőnők csoportja Lőrincz
Mária vezetésével megállapították, hogy
tejtermelésük és tejfelvásárlási tervük tel
jesítése nem kielégítő.
A szövetkezetnek, amely 1559 hektár me
zőgazdasági területen gazdálkodik és 299
fejőstehene van, évi tejtermelési terve 536
ezer liter. Ebből a mennyiségből a közellá
tás számárai 370 ezer liter tejet irányoztak
elő. Június 10-ig a 128 300 liter helyett
csupán 125 912 liter tejet adtak el, s így
a tervet csupán 98,1 százalékra teljesítet
ték. Tudatában vannak annak, hogy a dol
gozók lelkiismeretesebb és szorgosabb
munkára való serkentésére legcélravezetőbb
a
kötelezettségvállalás, hiszen
pártunk
kongresszusának méltó köszöntése hazánk
minden egyes dolgozójának szívügye.
Vállalásukban kitűzték, hogy már július
15-ig behozzák a felvásárlás terén történt
lemaradást és ettől az időtől kezdve a napi
eladási tervet úgy fogják túlteljesíteni, hogy
év végéig 20 ezer liter tejet adjanak terven
felül a közellátásnak.
A kötelezettségvállalást felhívással kötöt
ték össze, amelyet Kelet-Szlovákia összes
szövetkezetéhez és állami gazdaságához in
téztek: A jelenlegi helyzet felmérésével kö
vessék példájukat, teljesítsék — és lépjék
túl tejtermelési és felvásárlási tervüket.
Hogy vállalásuk és felhívásuk alapos
megfontolással született, az bizonyítja, hogy

kidolgozták a takarmánytermesztési és takarmányozási tervet: Az évelő takarmányokat
mind virágzás előtt kaszálták le és az
egész mennyiséget - 1200 mázsát, mester
ségesen szárították, hogy megőrizzék tápér
tékét. Hasonló módon szárítják a másodkaszálású takarmányokat és a tarlókeveré
ket is.
A nyári takarmányozásról a télire való
átmenetet még 90 hektár tarlókeverékekkel
biztosítják. A legeltetés és zöldtakarmányo
zás után azonnal hozzáfognak az élesztős
takarmányok előállításához.

Az eddigi eredmények már a vállalt fel
adatok teljesítésével kecsegtetnek: Míg jú
nius elején csupán napi 1400 liter tejet
tudtak adni, addig június végén már 1800
literre emelkedett a napi tejbeadásuk. Most
már naponta 2000 liter tejet adnak a
közellátásnak.
A perényi példa nem maradt követők
nélkül. Az alsólánci, a gombosi szövetkezet
és a buzitai EFSZ nem késett a válasszal
a felhívásra.
Alsóláncról a következő vállalás érkezett
Perénybe:
„Július 23-án áttérünk a napi tejfelvásár
lási terv folyamatos teljesítésére. Szeptem
ber végéig törlesztjük tartozásunkat és év
végéig 10 000 liter tejjel többet adunk a
közellátásnak''.
A gombosi szövetkezet év végéig 15 ezer
liter tejjel teljesíti túl felvásárlási tervét, a
buzitai szövetkezet pedig 25 ezer liter tej
jel ad többet dolgozó népünknek, mint
ahogy a terv előírja.
Jó lenne, ha minden szövetkezet és álla
mi gazdaság ilyen szép ajándékkal köszön
tené pártunk XII. kongresszusát, ha a közös
gazdaságok vezetői, a fejőnők, állatgondo
zók mindenütt úgy átéreznék adott szavuk
komolyságát, mint a perényiek, alsólánciak,
buzitaiak és gombosiak.
Reméljük, a szövetkezetek dolgozói, az
asszonyok megértik, hogy tőlük függ dolgo
zó népünk jobb ellátása és nem maradnak
tétlenek.
A perényiek várják a választ!
IVAN SÁNDOR

A RÉPAFÖLDÖN

gazdaság vezetője az
irattárcáját forgatja. Szé
pen, sorjában áttekint
hetően ott vannak benne az
adatok. A riporter pedig szor
galmasan jegyzetel, bele-belepislantva az adathalmazba és
közben írja a számokat, fél
hangosan mondja a termények
nevét, a hektárhozamokat.
...A Trnavai Állami Gaz
daság medziháji részlegéhez
437 hektár szántóföld tarto
zik. 165 hektár gabona, 115
hektár kukorica, 40 hektár ré
pa ...
Janotka elvtárs a gazdaság
vezetője megállítja a riportert:
— Ezek a számok, hektárok
így csupa száraz adat. Hiszen
aki nem ismeri a medziháji
gazdaságot, milyen keveset

A

mond neki, hogy 40 hektár
répánk van és 115 hektáron
termelünk kukoricát A 40 hektár répa mögött a cukorgyár
vezető dolgozója talán csak
negyvenszer 400 mázsa cukor
répát lát, a városi ember meg,
aki a vonatból pillantja meg
a répaföldet, talán arra gon
döl, vajon mennyi cukrot le
het nyerni arról a nagy-nagy
tábláról. De tudják-e, mit ér
tek én, a gazdaság vezetője
40 hektár répa alatt?!
És Janotka elvtárs össze
csukta a jegyzettömböt, zseb
re vágta az iratokat, egy pil
lanatra elgondolkozott, majd
gyors egymásutánban négy
asszonynevet mondott: Kačudáková Mária, Toroňová Jola
na, Baranovská Anna, Dubcová Mária.
— Ugye, az ismeretlennek
ezek a nevek sem sokat mon
danak? Egyszerű falusi asszo
nyok nevei. Ha a 40 hektár ré
páról van szó, meg arról, ho
gyan műveljük meg kevés em
bererőnkkel azt az irdatlan
nagy tábla cukorrépát, mindig
rójuk gondolok.
1960-ban kerültem ide, a
gazdaság élére. Bevallom, mi
kor ránéztem a vetéstervre és
megtudtam,
hány emberrel
számolhatok a répa, meg a
kukorica kapálásnál, egy ki

csit az inamba szállt a bátor
ságom. Mert ugyan, kire is
számíthatok én, ha számbaveszem, hogy a hat traktoroson
és a hat pár lófogatoson kí
vül a növényápoláshoz mind
össze 12—14 állandó dolgo
zónk van.
— Szeretik itt a földet —
mondták többen is, mikor egy
termelési értekezleten felvetet
tem a kérdést: vajon mi lesz
majd a kukoricával, a répá
val, ha csak ennyien vagyunk.
Akkor még nem tudtam, mi
minden rejlik e szavak mögött:
szeretik itt a földet.
Május elsején, alighogy a
rögök közül kibújt a répa első
két levele, négy asszonnyal ta
lálkoztam reggel a répaföl
dön.
— A jövő hét végén meg
kezdhetjük — szólított meg kö
zülük az egyik.
— Jól el van készítve a föld
je, öröm lesz itt az eg/elés —
mosolygott elégedetten a má
sik.
Néhány perc múlva már
8—10 asszonyt láttam a répa
föld szélén. Kačudáková Má
ria, Toroňová Jolana, Baranov
ská Anna és Dubcová vitték
a szót.
Mind a négynek ismertem
már a férjét. A legjobb dol
gozók asszonyai voltak, egyi

kük férjének a keresete sem
volt kevesebb a havi 1600 ko
ronánál.
örültem felajánlott segítsé
güknek, de azért kíváncsiság
ból megkérdeztem, mi készte
ti őket erre a bizony nem
könnyű munkára.
— Mi úgyszólván a répaföldön születtünk — mondta
Toroňová.
— És ott is nőttünk fel —
toldotta meg Kačudáková.
— Nemcsak azért egyelünk,
hogy keressünk — bizonygatták
mindannyian — de nem tud
nánk elnézni a répa közt a
gyomot.
A répaegyelés idején, meg
a kapálás napjaiban a nö
vénytermelési csoport vezetője
ezt jelentette:
— A répában hat férfi és ti
zenhat asszony dolgozik.
Így aztán 10 nap alatt vé
geztünk az egyeléssel, a ku
koricát — meg a répát is —
annyiszor kapálhattuk, ahány
szor a talaj megkívánta.
A gazdaság vezetője mo
solyog. Kinéz az ablakon.
A környéken mindenütt hara
gos zölden háborgó kukorica
táblákat, felszántott tarlót és
buján vegetáló répatengert
lát. Véleményét summázva ezt
mondja:
— Ezek az emberek terem
tik meg újarcú mezőgazdasá
gunkat.
(m)

A csákányházai szövetkezet udvarán a férfi munkacsoportok
tagjai a reggeli megbeszélésre, munkabeosztásra várnak. Benn
az irodában pedig a csoportvezetők, a szövetkezet elnöke és agronómusa a napi teendőkről tanácskoznak.
— Az aratáshoz meg a cséplőgépekhez az asszonyok mennek,
maguk menjenek hordani, — hallatszik egy öblös hang. Néhány
perc múlva Fodor Béla kerekes traktora pöfögve elindul a leara
tott búzaföldek felé.
— Hol vannak az asszonyok? — kérdezzük Koronczi József elv
társtól, a szövetkezet elnökétől.
Egész héten az elsők között vannak. Ma szombat van, bevásá
rolnak. Este meg lakodalom lesz a faluban, ilyenkor az asszonyok
készülődni szoktak, különben már régen itt lennének. Fegyelme
zett, dolgos asszonyaink vannak, nem kell őket munkára unszolni.
Amikor Tóth Mária csoportvezető iránt érdeklődünk, Koronczi
elvtárs először elmosolyodik, azután ezt mondja: —Nálunk sok talp
raesett asszony dolgozik, akik a legkeményebb munkában is be
csülettel megállják a helyüket. Ilyen Tóth Mária is, azért válasz
tottuk csoportvezetőnek. Kardos asszony, az már igaz. A dolog
végét is meg tudja fogni, férfimódra, ügyes szervező, meg bánni
is tud az emberekkel, szóval jó csoportvezető.
Hirtelen szétnéz, mintha csak most kapna észbe.
— De hol is lehet, sohasem szokott késni?
Az elnök még elmondja, hogy öt női munkacsoportja van a szö
vetkezetnek, amelyek tavasz óta versenyben állnak egymással.
A verseny kiértékelése mindig azt mutatja, hogy két csoport tör az
élre, az egyik közülük Máriáé.
Elindulok, hogy megkeressem Tóth elvtársnőt. A takaros udvaron
kilenc év körüli lányka ül egy kisszéken. Még álmos szemét az
élelmes baromfinépen legelteti, aztán ráérősen felmocorászik.
Olyan, mint egy álmos kis cica. Csak akkor vesz észre, amikor el
indul a konyha felé. Először jól megnéz, csak aztán szólal meg.
— Édesanyukámat tetszik keresni? Ő már régen elment otthon
ról.
— Attól függ, hogy kié vagy?
— Tóthéké.
Szikár, közép termetű férfi karikázik felénk. Tóth elvtárs a szö
vetkezet udvarán hallotta, hogy keresik a feleségét. Azt ugyan
ő sem tudja, hogy hol van, így hát ketten indulunk a keresésére.
A szövetkezet irodájából energikus női hang hallatszik. Tóth
elvtárs arrafelé néz, aztán elmosolyodik. Az arca, a tekintete
mintha azt mondaná: Mari csatázik odabenn. — Észre sem veszi,
amikor belépünk, háttal áll.
— A zsákokat elzártam, mert mi felelünk érte!
— Elnök elvtárs! Hány asszony kell a cséplőgéphez?...
Számolgatni kezd ... jól van meglesz. Én is odamegyek.
Kövérkés, javakorbeli, pirospozsgás arcú asszony a csoportveze
tő. Elmondja, hogy hol járt kora reggeltől.
— Egész héten megállás nélkül dolgoznak az asszonyok. Szom
baton reggel bevásárolni mennek a vasárnapi ebédhez. Meg kell
őket értenünk, a háztartás és a gyerekek gondja is az övéké.
Aztán meg ma a lakodalomra is készülni kell. De az aratás, cséplés sürget, mert megeredhet az eső. Azért gyorsan végigfutottam
a falut Délig megfőznek-sütnek és délután már itt lesznek.
A cséplőgép körül serény munka folyik. Három asszony adogatja
a kévéket a masina gyomrába. Ott van Magverő Pálné is, a cso
port egyik legszorgalmasabb tagja. Magverő néni sohasem nézi,
mit kell csinálni. Válogatás nélkül végzi a munkáját ott, ahol
szükség van rá. Az ilyen munkaerő aranyat ér a szövetkezetben,
megkönnyíti a csoportvezető munkáját is.
A szalma kazlazásánál rendkívül víg kedélyű asszonyok vannak.
Olyan ügyesen áll a kezükben a villa, hogy a legmarkosabb fér
fiakkal is felvehetnék a versenyt.

Tóth Mária
a munkát.

csoportvezető

elosztja

Asszonyok a kazalon

Egy kis pihenő

Fényképezte A. Smotlák

Fiatal, keskeny arcú férfi tűnik fel a fák mögül. A HNB titkára,
Kolpaszky János elvtárs.
— Telik-e a zsák, Örzse néném? — szólítja meg a zsákot tartó
Tóth nénit.
— Telik ám, — szól vissza az asszony.
A titkár benyúl a zsákba, egy marék magot vesz ki belőle. Itt
meglesz a 25-26 mázsás hozam, — feleli elégedetten.
— Látja, a mi határunk hepe-hupás — fordul felém.
— Ez a tábla jól fizet, de némely helyen csak a felét adja meg
a föld, pedig egyformán műveljük! Aki nem ismeri a határunkat
el sem hinné, hogy szinte minden darab föld másféle.
— János, hallod-e? — kiált le egy asszony a kazalról.
— Mikor adják át az új áruházat? Mert már unjuk a sorba
állást.
— Nemsokára meglesz. Aztán majd már főzni sem kell — tré
fálkozik a titkár.
A falunak 1117 lakosa van. Az üzletek meg kicsik, nem bírják
a forgalmat. Rövidesen megnyílik az emeletes, korszerű áruház.
Vendéglő is lesz benne, ami nagy segítségére lesz az asszonyok
nak.
— A nők a szövetkezet oszlopai nálunk - mondotta az elnök.
Nélkülük nehezen boldogulnánk, mert a férfiak és a fiatalok a
közeli füleki üzembe járnak dolgozni. Az EFSZ kevés munkaerővel
dolgozik. A férfiak kettő kivételével már mind nyugdíjasok. így
hát a csákányházai asszonyoknak van mit tenniük, mert az ő mun
kájuktól, becsületességüktől függ szövetkezetünk egész jövője.
Nemrégen új jutalmazási módot vezettek be, amellyel mindenki
elégedett. Tóth Mária csoportvezető nagy barátja és kezdemé
nyezője az új munkamódszerek alkalmazásának. Késő este, amikor
csend borul a kis falura, Tóthéknál még mindig világít a lámpa.
A gondos csoportvezetőnek sok szabad idejébe kerül a normák
kiszámolása, s mosolyogva mondja, hogy az olvasásra mór nem
jut ideje. Ez pedig nagy hiba, mert a tanult embernek könnyebben
megy a munka. Javára válna ez a szövetkezetnek is.
GÁL ETA
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Nemrégiben történt, hogy a Román Nép
köztársaságban az udvarfalvai kollektív gaz
daságban két fiatal kollektivista esküvőjét
rendezték meg. Ezúttal bekopogunk ajtaju
kon, hogy megnézzük, hogyan élnek, mik
a terveik a fiataloknak. Az ő életükön, ter
veiken, gondolkodásmódjukon keresztül sze
retnénk megmutatni, milyen ma az élete a
tizennyolc éve felszabadult román földmű
vesnek.
Az esküvő részletezése helyett most azt
szeretnénk felmérni, milyen erőforrásokkal
indult útnak ez a fiatal házaspár. Már az
elemi iskola padjaiban is kollektivisták gyer
mekeinek mondhatták magukat. Az esküvő
jüket már nem előzte meg a lealázó al
kudozás a jussért.
A vőlegény.

ELŐBB EGY RÉGI ESKÜVŐRŐL.

Boldog házban ünneprontás o boldogta
lan múltról érdeklődni. De beszélni kell a
múltról. Csak így lehet lemérni a fejlődést.
Székely Ilona, az örömanya, ugyancsak
itt, Udvarfalván esküdött, negyedszázaddal
ezelőtt
Íme, távirati stílusban, Székely Ilona 1936ban megkötött házasságának története:
Ilona Vásárhelyen cselédeskedik. Vőlegénye
udvarfalvi legény, ugyancsak Vásárhelyen
napszámoskodik, a kőműveseknél. A falu
hoz 58 ár árvizes föld köti, ez nem bizto
sítja a megélhetését. Naponta 12 kilomé
tert gyalogol: így jár be munkahelyére.
Szerény esküvő, két-három vendég, paraszt
kalács. Másnap Sándor Árontól kaptak egy
véka tengerit, Balogh Maristól ugyanannyi
búzát. Ezzel indultak neki az életnek. Vá
lyogház, egyetlen kicsi szoba. Napszámos
munka, részesaratás. Két gyermek; az egyik
a koraszülés után három nappal meghalt
Az anya annak idején úgy gondolta, azért,
mert megkívánta Julis néniék szép ananászeprét. Ma már tudja: inkább azért, mert a
hetedik hónapban is kegyetlenül nehéz
munkát végzett. A háború elrabolta férjét.
Egyedül nevelte kisfiát, Mártont. Saját haj-

Az örömanya.

VICTOR
PRONZATO

A CSERE

A hajó lassan közelített s szét
riasztva a nyüzsgő kancákat, pár
száz lépésre a parttól megállt.
A sziréna ismétlődő erőszakos
hangú sivítása mintha a hajó lehe
tetlen fensőbbségét akarta volna
jelezni a nyomorúságos kancákkal
szemben. Az utolsó szirénahang
beleveszett az őserdőbe s a fedél
zeten megindultak a megjegyzé
sek:
— Mennyi néger!... Mit árul
nak, Alfréd?... Mind egyformák
nak látszanak, szegénykék!...
A hajó hangszórói elfojtották
a megjegyzéseket: három nyelven
közölték, hogy az utasok partra
szállhatnak néhány órára.
Elhatároztam, hogy kiszállok,
mint minden kikötőben — ámbár
ez a hely csupán a Csendes-óceán
egy kis szigete volt.
A turistákat kiránduló bárkák
szállították a közeli partra.
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Az ember, aki velem volt, buz
gón fitogtatta ismereteit:
— Azt mondják, hogy ezeken
a szigeteken óriási a halálozási
arányszám...
— Honnan tudja?
— A prospektusban olvastam,
hogy a trópusok kiimája elvisel
hetetlen ...
Különböző korú szőke nők jöttekmentek a parton, magukkal hur
colva férjüket, vagy az utazás
közben felszedett barátjaikat. Min
den árut összefogdostak s mindent
megvásároltak, előbb persze hos
szasan alkudoztok, olyan nyelven,
amely érthetetlen volt a bennszü
löttek számára, akik viszont hado
nászva s néhány angol szóval
próbálták védelmezni áraikat.
A sziget, az emberek és a színek
kavargó hullámzásával úgynevezett
egzotikus látvány volt. Úgy lát
szott, hogy mindenki elégedett,

lékhoz csak akkor jutott, amikor a kollektív
gazdaságban emberhez méltó életet kez
dett.

MAI HOZOMÁNY.

— Hozomány?
— Hogy érti ezt az elvtárs? Kollektivisták
vagyunk, két kezünk a hozományunk!
Derűsen, kedvesen mondták, s valami
mélységes biztonság csendül hangjukból.
(Húsz-huszonöt évvel ezelőtt is sokan re
ménykedtek a két dolgos kéz varázserejé
ben - de akkor még oly sokszor tétlenség
re ítélte őket a munka- és a földnélküli
ség.) A férj — Székely Márton —, huszon
három éves, a menyecske, Margit, mind
össze tizenkilenc (az udvarhelyi Domahídiak
jódolgú nemzetségéből). Szép pár. A múlt
évben Székely Márton 411, Margit 169, llo-

beleértve a bennszülötteket is,
akiknek sikerült eladni azt a keve
set, amijük volt. Megfigyeltem
a helyet, az embereket, a földet,
a porral belepett, ájult növényze
tet. Bejártam néhány szűk utcát,
állhatatos eladók között kószálva
s állandósult mosolyukat fürkész
ve. Szükségmosolyok — gondol
tam. De mintha lágy tekintetük
mögött — így rémlett nekem —
valami sötét szándék s nehezen
leplezhető gyűlölet rejtőznék.
Kilépve az egyik utcából, teljes
sugárzásával fogadott a nap. Erős
volt, forró, agresszív, de valódi.
Átölelt, mint egy új menyasszony
s szívből örültem neki. Különös
képpen azért, mert eszembe jutott,
hogy nem eladó.
— Mister...
Visszafordultam.
— Akarja?
Egy kisgyerek volt. Rámnézett,
sovány karját felém nyújtotta,
kezében három banánnal. A hasa
kidagadt, mint egy bankáré, de
egészen más okokból.
— Akarja?

Igenlően bólintottam, mire arcán
felragyogott az eladás öröme.
— Mibe kerül?
— Egy amerikai cigaretta...
Kivettem egy Chesterfieldet a
pakliból s átadtam neki, ő viszont
átnyújtotta nekem a gyümölcsöt.
Egy kicsit elbeszélgettem vele,
aztán tovább mentem, átgondolva
a kisfiú csereüzleti lehetőségeit:
egy cigarettáért három banán,
kettőért hat banán, tízért egy
ananász vagy egy kókuszdió, egy
csomagért sok különböző gyümölcs
és így tovább, míg összegyűjt egy
csomó cigarettát s jó áron eladja
egy közeli helyiségben.
Mikor megettem a második
banánt, éreztem, hogy valaki kö
vet.
— Mister...
Megint a gyerek.
— Akar még? — kérdezte félén
ken.
— Nem, köszönöm.
— Mister, mister — próbál
kozott újra meg újra állhatatosan
követve.
Sikerült megállítania. Nem szólt.

INDULÓJA
na néni meg 331 munkanapegységgel zárta
az esztendőt. Családi alapon ez kilencszáznál több munkanap. Olyan gazdag kollek
tíváiban, mint amilyen az udvarhelyi, értékes
teljesítmény.
— Gyere hozzánk, a mi csoportunkba —
mondta Székely Margitnak Ilona néni, mi
kor a vékony leányka dolgozni kezdett.
— Amit nem tudsz, megtanulod, majd segí
tünk mi.
De bizony nemsokára Margit volt az, aki
a lemaradókat támogatta. Minden eszten
dőben összejött a 170—180 munkaegység,
és a kis Margitot hamarosan az élmunká
sok között tartották nyilván. Ilona néni pe
dig kétszeresen örült; ugyanis nemcsak cso
portjai részére szerzett jó munkaerőt, hanem
fiának bájos menyasszonyt Mert ott, a me
zei csoportban barátkoztak össze a fiatalok,
ott kezdett szövődni a fiatalok szerelme.

csak szemével ostromolt. Szeme
korát meghaladóan öreg volt,
ravaszság csillogott benne. Nyu
godtan állt, kinyújtott kezében
a gyümölccsel, másik kezében még
ott volt a Chesterfield. Fekete
arcából a legmegvesztegetőbb mo
soly ragyogott felém. Pillanatnyi
gondolkodás után zsebembe nyúl
tam s felé nyújtottam, ami elsőnek
akadt a kezembe. A gyerek gyorsan
zsebébe dugta a cigarettát s termé
szetes mozdulattal vette át az
egydolláros bankjegyet. Hálás te
kintetet vetett rám s nyomban
a bankjegynek szentelte figyelmét,
nézte, nézegette, többször is meg
forgatta. Rögtön láttam, hogy nem
a valódiságában kételkedik, hanem
örömében vizsgálgatja. Meglepe
tése, melyet a pénz okozott, csak
fokozódott, amikor nem fogadtam
el a banánt, amelyet mindenáron
rám akart tukmálni. Elképedve
bámult rám. Sehogy se fért a fejé
be, hogy ajándékot kapjon. Csökö
nyösen ismételgette.
— Vegye el, mister... köszö
nöm...
— Van még, látod? — s a zse

DIVATOS HÁZ

Udvarfalván nemcsak a cipő, nemcsak a
ruha járja divat szerint, hanem a lakóház
is. „Megszólják" azt az embert, aki nem
épít magának városias kinézésű, három,
vagy négyszobás téglaházat. Székely Már
ton, aki még csak húszegynéhány esztendős
legény, de már családfenntartó volt — nem
akart elmaradni a „divattól”. Felépítette hát
édesanyjával együtt a háromszobás házat,
ahová most beköltöztette fiatal feleségét is.
Az egyik szobában lakik özvegy édesanyja,
a másik kettőiben ők. Alig épült fel a ház,
már kibővítését tervezik; készülnek az új
sarokszoba, — ahogyan itt mondják: a
vinkliszoba - felhúzására. Hogy minek?
— Hót csak legyen. És különben is, hová
helyeznénk el a másik szobabútort, meg a
nagy rekamiét?
De hiszen kettőjüknek tökéletesen ele
gendő egy háló és egy nappali-szoba ...
De talán jó lesz az majd gyermekszobónak!
És a további tervek?
— Veszünk egy Jawa motorkerékpárt, nem
nagyot, egy 125-öst Körbejárjuk az orszá
got, mert manapság így szokás; mi is akar
juk látni hazánk szépségeit.
Ez a divat mostanában Udvarfalván. Az
emberek messzire tekintenek. Nemcsak a
milliomos gazdaság fejlődik, hanem azzal
együtt, olykor azt megelőzve, a kollektivis
ták vágyai, tervei.
De nézzünk körül a fiatal pár lakásán.
Négy hete keltek egybe: lássuk, miből,
hogy rendezték be új családi fészküket.
Margit beszámolója olyan pontos, mint az
év végi zárszámadás:
— Az esküvői ajándékokat nem számítom.
Csak annyit mondok, hogy vederből össze
gyűlt pontosan tíz darab, s kávéskészlettel
is el vagyunk látva néhány évtizedre. Ve
gyük a nagyobb dolgokat: vettünk egy fur
néros hálószobát, 3100 lejért. Az asztalos
nál saját terveink szerint csináltattunk egy
konyhabútort, extra minőség, 3316 lej. Vet

bemre mutattam, ahonnan kikan
dikált a harmadik banán.
— Fogadja el, mister... nagyon
jó!
A gyerek folytatta:
— Akar ananászt?
— Nem, köszönöm.
— Akar kókuszdiót?
Elindultam. De a gyerek csak
ott lábatlankodott előttem.
— Akarja a mamámat, mister?
Megálltam. A dollárt úgy lobog
tatta előttem, mint egy érvet.
— Akarja? Itt van a lejtős út
végén, látja? Jöjjön, mister —
s a kabátom ujját kezdte ráncigálni.
Ajánlata úgy megdöbbentett,
hogy szó nélkül sarkon fordultam,
de a gyerek nem hagyta lerázni
magát. Erősen fogta a kabátomat,
közben pedig ékes szavakkal di
csérte az anyja szépségét és sértő
jelzőkkel becsmérelte a sziget
többi asszonyait. Meggyőzhetetlen
volt. Minden erőfeszítésem, hogy
eltávolítsam, megtört hajthatatlan
szándékán: eladni. S igyekezett
becsületesen teljesíteni feladatát.

A menyasszony.

tünk egy Szeptember 1 gyártmányú emailfőzőkályhát. Megvásároltuk a lakkfestéket
a tavaszi ajtó- és ablakfestéshez, a desz
kát, hogy elkerítsük az udvaron a virágos
kertet. Nekem már korábbról volt karórám,
nem illett, hogy Márton anélkül járjon.
Vettünk neki is. Aztán — már mondottam —
jöhet a vinkliszoba és a Jawa.
Székely Mártanék terveinek valóságáért
a milliomos gazdaság, a kollektíva kezes
kedik. A két szorgalmas kéz ma a legszebb
hozomány, ami csak elképzelhető. És ez az,
amire a legnagyobb biztonsággal építhetik
boldog jövőjüket a fiatalok. Az emberek
akkor tűznek ki maguk elé merész célokat,
amikor a célok megvalósításának anyagi
feltételei már kibontakozóban vannak. A kol
lektív gazdaság,rövid egy esztendő alatt,
hatszáz literrel akarja emelni a tehenek át
lagos tejhozamát, egyik évről a másikra
korszerű gabonaraktárat, istállót és hiz
laldát épít, egynegyedével növeli a kerté
szetet - ilyen helyen a fiatalok legmeré
szebb tervei is megvalósulhatnak.

Átvettük a Romániai Dolgozó Nőből

Igazi eladó volt, akit nem lehetett
ajándékokkal lekenyerezni, különö
sen, mikor egy egész dollárról volt
szó. Ismételten felajánlotta nekem
(valószínűleg, mert véletlenül el
találtam az árat) legdrágább áru
cikkét.
Ha szép szóval nem tudom
lerázni — gondoltam — megpró
bálom csellel. Aprópénzt adtam
a gyereknek azzal, hogy vegyen
nekem egy szivart a közeli trafik
ban.
— Igenis, mister — válaszolt,
s már röpült is a trafik felé.
Azonnal elindultam ellenkező
irányba, a part felé. Akaratlanul
is
meggyorsítottam
lépteimet
s a hosszú utcán már futásnak
eredtem. Mielőtt befordultam vol
na, megálltam és hátranéztem.
Ott állt jó messzire: sötét foltocs
ka, amelyből kivilágított a nadrág.
Nézegetett jobbra-balra, vizsgálgatva a turistákat. Kezében szo
rongatott valamit, persze a szi
vart, amelyet sose fogok elszívni.
Kellemetlen görcs szorongatta a
gyomromat, hirtelen vad vágyat
éreztem, hogy ordítsak és vissza

rohanjak a gyerekhez. De az első
lépésnél megtorpantam, mélyen
meggyőződve tudatlanságomról,
vagy miről is. (Sohase találom meg
a megfelelő kifejezést.)
Erőt vettem magamon s felka
paszkodtam a fedélzetre. Már
mindannyian ott voltak s persze
kalandorosdit játszottak, miköz
ben harsányan kacagtak és frissítő
italokat hörpöltek.

Fordított V. A.

HOL SZORÍT A CSIZMA?
Természetesnek veszi az ember, hogy ki
sebb családban kevesebb a gond, könynyeblben megoldhatók a problémák. Aki a
persei szövetkezetben jár, mégis ennék az
ellenkezőjét tapasztalhatja, mert ugye, ki
vétel mindig akad.
A persei közös „családja” csupán 44 ta
got számlál, mégis gondokban fő a fejük,
panaszra nyílik az ajkuk.
Mi is az oka, hogy a 305 hektár föld
területen gazdálkodó közös tagjai elége
detlenek egymással is, a szövetkezettel is?
— Az asszonyok közt nem lehet igazsá
got tenni - panaszkodik Nagy László, a
szövetkezet elnöke.
— A férfi-vezetők kutyába se veszik az
asszonyokat — szögezi le a tényállást Nagy
Mária, a nőbizottság elnöknője és György
Jánosné, a vezetőség tagjai.
Ezt mondják az érdekeltek, de hogyan
látja a kívülálló a perseiek problémáit?
A Fil'akovótól néhány kilométerre fekvő
Persén (Prsa) csak 1957-ben alakult meg
a szövetkezet, akkor, amikor a szomszédos
falvakban már túljutottak a közös gazdál
kodás kezdeti nehézségein. Ez a késés nem
húzódozásból, inkább fontolgatásból eredt,
— vajon megéri-e fölcserélni a filakovói Kovosmalt biztos kereseti lehetőségeit egy ak
ikor még bizonytalan kereseti forrást nyújtó
munkahellyel?
A 300 lakosú falu férfijainak, fiataljainak
többsége úgy gondolta, nem éri meg.
A 7—10 hektáros középparasztok, meg a
fil’aikovói munkások feleségei mégis úgy
határoztak; érdemes megpróbálni, érdemes
Bene József, a HNB titkára és Nagy
Mária, a nőbizottság elnöke.

megalakítani a szövetkezetét. Remélték,
hogy egy tag szántott töldön, nagyüze
mi gazdálkodás mellett könnyebb lesz a
munkájuk.
Az első évek szárnypróbálgatásai közben
sem ment minden simán. Egyszer a termés
re nem volt jó esztendő, máskor a terve
zésbe csúszott hiba: de a járni tanuló
gyermeknek még elnézik a botlást, hiszen:
majd megerősödik, megügyesedik.
Csakhogy a környékbeli szövetkezetek
közben felnőttek. Innen is, onnan is hozták
a hírt: 12 koronás előleget fizetnek, áttér
tek a szilárd jutalmazásra, tízkoronás volt
az évvégi részesedés.
Az újság, a rádió is ilyen tudósításokat
közölt:
A bősi szövetkezetben nem kell kapálni
a kukoricát, (bevezették a vegyszeres gyom
irtást, Pólyánban háromszor sarabolták a
cukorrépát — nem okoz gondot a kapálás.
A Zlaté Klasy-i szövetkezetben a tagok a
ledolgozott
munkaegységek
arányában
kapnak háztáji földet. És a persei szövet
kezet tagjai egyre-másra* fedezték fel a
töblbi közöshöz viszonyítva kicsi családjuk
ban a* hiányosságokat.
Persze, azokat a hibákat veszi észre leg
könnyebben az ember, amelyek közvetlenül
érintik.
így kezdődött Persén is a viszálykodás:
— Miért vagyunk mi a szövetkezet mosto
hagyermekei — az összes kapálnivaló ránk
vár, a háztájink mégis kisebb, mint a „pa
rasztoké" — mondták az asszony-tagok, akik
nek hozzátartozójuk Fil’akovón dolgozik.
— Ök csak nevetnek, hogy az ő földjükön
dolgozunk, mert mi semmit se adtunk a
közösbe.
— A vezetőség túlnyomó többségét a
„prolik” alkotják, akik nem tudnak a föld
del bánni — adták meg a lassú haladás
okát a vérbeli parasztok, a „földesek”.
Mi van hát a sérelemkeresés mögött?
Ebiben a kicsi szövetkezetben 25 ezer volt
a múlt évre tervezett munkaegység. 8 ezer
munkaegységgel lépték túl a tervezett kere
tet Hogy ez az idén ne forduljon elő, meg
szilárdították a normákat. Méghozzá a leg
nehezebb mezei munkákét. Az állattenyész
tésben az etetők és a fejők normái pedig
majdnem változatlanok maradtak.
Ez még nem lett volna ok a méltatlan
kodásra, ha gondoskodtak volna a répa; és
kukorica saralbolásáról. De amikor az aszszonyok felvetették, hogy a répában nagy
a gaz, azt a választ kapták — persze, jó

féle káromkodással fűszerezve, hogy — kár
oda gépet, vagy lovat adni, arra valók az
asszonyok, hogy kapálják.
Egy olyan szövetkezetben, ahol csak a
forma kedvéért dolgozik néhány asszony,
még kiejthet a szövetkezet vezetője követ
kezmények nélkül ilyen meggondolatlan
szavakat. De ahol az asszonyok alkotják
a tagok többségét — 36 nődolgozója van
a persei EFSZ-nek, — és a vezetőségbe, ha
csak a látszat kedvéért tették is — bevá
lasztottak két asszonyt, nem lehet így be
szélni — főképpen így bánni az asszonyok
kal.
A szövetkezet vezetőségének, amelyben
a két asszonynak, — Nagynénak és Györgynének is határozott álláspontot kell elfog
lalniuk, ha1 az asszonyok érdekéről van szó,
— elsősorban jobb munkaszervezéssel kell
megszilárdítania a közös gazdálkodást. Nem
akkor takaríthatnak meg munkaegységet,
ha alaptalanul szilárdítják - másutt meg
lazítják a normát, hanem ha kihasználják
gépeiket és minimális emberi munkaerő
szükséglettel végzik az aratást, ha több
szöri sarabolással megkönnyítik a kukorica
és a répa kapálást, gépesítik a takarmánybetakarítást és az őszi munkálatokat. Az
állattenyésztésben pedig súlygyarapodás és
hozam szerint mérik a munkaegységet, a
zöldségesben is a teljesítményt veszik
alapul, nem a ledolgozott órákat.
Nem ott szorít tehát a persei csizma,
ahol ők gondolják, hogy a „prolik és pa
rasztok” nem értik meg egymást.
Ha egy-két gazdag tapasztalattal rendel
kező volt középparasztot beválasztanak a
vezetőségbe, könnyebben megoldhatják a
termelésiben és a szervezésben előforduló
problémákat.
Ha jobb kerékvágásba lendül a gazdál
kodás, kihasználják a gépeket, a munka
nehezét végző asszonyok is megkapják az
őket megillető Ibért, nem panaszkodnak
majd, hogy csak ők dolgoznak, a volt kö
zépparasztok feleségei nem — hiszen ők,
akik dolgoznak kapják a fizetést. És előbbutóblb akkor az eddig nem dolgozó aszszonyok is rászánják magukat a szövetkezetbejárásra.
A sérelemkeresés helyett tehát tettekre
van szükség. Ha előbb kezdik el a jó
szervezést, a nagyüzemi módon való gaz
dálkodást, akkor előbb oldják meg a
problémákat, s hamarább élvezhetik a jó
munka gyümölcsét.
Harasztiné M. E.

Foto: A.

Šmotlák

— Rajtam nem fog ki a munka —
mondja Györgyné, a szövetkezet veze
tőségének egyik tagja.
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gyermek lábbelijére nagy gondot kell fordítanunk, mert lába
gyorsan fejlődik és nő. A gyermek, egészen természetesen,
mozgásra törekszik, ehhez megfelelő lábbelire van szüksége,
olyanra ami lehetővé teszi az egyenlőtlen talajon való moz
gást, másrészt megfelelő védelmet nyújt az esetleges sérülések ellen és
a kemény kövezeten is könnyű, természetes járást biztosít. A legfonto
sabb érv azonban az, hogy a helytelen alakú cipők kezdetben jóformán
észrevehetetlen, de annál veszélyesebb, s néha egész életen át helyre
hozhatatlan következményeket okozhatnak.
Milyen cipőt kérjünk gyermekeink számára ?
Először is könnyű, hajlékony, kényelmes, de emellett megfelelő
tartású cipőt. Természetesen azt akarjuk, hogy az ilyen cipő ízléses és
tetszetős is legyen, mert már a gyermekekben is fejleszteni akarjuk az
esztétikai szépérzéket. A gyermekcipők mintáinak jóváhagyásakor
cipőgyártásunk és kereskedelmünk már ezek szerint az elvek szerint jár
el.
Ha megfigyeljük a gyermekek lábát, azt tapasztaljuk, hogy a felnőttek
től eltérően, ujjaik sugárszerűen fekszenek. A mutatóujj és kisujj nem
hajlik be és nincs elgörbülve. Az ujjak eszerinti elhelyezése nagyon
fontos a gyermeki láb helyes működése szempontjából, mind a járásnál
mind pedig a futásnál, s eszerint kell a cipő alakját is megválasztani.
Ahhoz, hogy a cipő kényelmes legyen, a legnagyobb gondot a járó
felületre kell fordítani, amit a talp képez. A talp alakját a legkülönbö
zőbb alakú gyermeklábak lenyomata és mérése alapján határozták meg.
Hogy a gyermekcipők alakja helyes legyen és megfeleljen a gyermeki
lábnak és járásnak, amellett a cipők súlya is kisebb legyen, a cipőgyártás
új módszert vezetett be, az ú. n. ragasztott cipőket, amelynél a talpat
előre készítik el. Az ily módon gyártott cipőnél a talp és a sarok nem
terjed a cipő szélén túl. Így a cipő járófelülete csak valamivel nagyobb,
mint a láb járófelülete, amellett azonban a cipő az ujjaknál is elég széles.
Ezért a gyermekek ilyen cipőben nagyon könnyen járnak.
E cipő kényelméhez, valamint a hosszabb ideig tartó járás okozta
fáradtság csökkentéséhez nemcsak a cipő felső részének helyes alakja
járul hozzá, hanem könnyű súlya, a talp hajlékonysága és a könnyű
gumikeverékből vagy kaucsukból készült rugalmas sarok is. Emellett
a sarkok megfelelő alakú és erős betétekkel vannak megerősítve. Ez
a cipőfajta felel meg a legjobban az egészséges s egyúttal ízléses és tet
szetős cipő követelményeinek és nagyon sok fogyasztó meg van vele
elégedve.
Egyes fogyasztók, különösen az anyák e cipő láttára annak az aggo
dalmuknak adnak kifejezést, hogy az ilyen talp nem tart sokáig, mert túl
vékonynak tűnik fel nekik.

Itt tényleg csak látszatról, tévedésről, vagy más szóval optikai csaló
dásról van szó, amit a talp szélének lekerekítése okoz. Erre a mai félig
automatizált gyártásnál van szükség. A talp a valóságban ugyanolyan
erős és tartós, mint az előző, u. n. flexibilis gyártásnál.
Hasonló gyártási módon készítik a női és férficipőket is, ami ugyan
olyan előnyökkel jár, mint a gyermekcipőké. Először is nagy a hajlé
konyságuk, az u. n. flexibilitás, amit úgy érnek el ,hogy a talpnak a fel
sőbőrrel való összekötéséhez nem használnak szögeket. A láb ebben
a cipőben jobban és kényelmesebben fekszik s a járás is nagyon kényel
mes benne.
E cipők előnyeit már jól ismerik a fogyasztók, így gyártják a közked
velt és állandóan keresett „ťapky“-kat.
Ezzel a gyártási móddal fogják a közeljövőben a házicipők bizonyos
fajtáit előállítani és a 2—7 éves korig való gyermekcipőket.
Šmatla József
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Van

már mosodájuk?

második műszak egyik legnehezebb felada
tai közé tartozik a mosás még akkor is,
ha géppel végezzük. Városban a mosodák
könnyen megoldják ezt a problémát is, — halljuk
gyakran. De mit csináljunk falun? — teszik fel
a kérdést sokan. Erre a kérdésre szeretnénk választ
adni mi, akik leküzdve az előítéleteket már falun
is igénybe vesszük a mosodát.
A HNB mellett működő szakbizottságoknak az
a feladatuk, hogy a dolgozók érdekeit szolgálják,
így oldották meg falunkban a helyi gazdálkodás
keretén belül a mosoda kérdését is.
Községünk vezetői Komárnoban érintkezésbe
léptek a kommunális üzem vezetőivel — kb. fél
éve már ennek — az üzem azóta is rendszeresen
küldi kéthetenként az autóját az összegyűjtött
ruhákért. Falunkban a HNB keresett egy személyt,
aki a tisztításra, festésre, mosásra szánt ruhákat
összegyűjti a kitűzött időre. Őt az üzem fizeti.
Roszicska Andrásnét bízták meg a ruhák össze
gyűjtésével. ő adta a helyiséget is. Meghatározott
időben hozzák és viszik a ruhát. Most, hogy
a

Komárnoban befejeződött az üzem bővítése,
hetenként fogják hordani.
Falunkban már több esetben a helyi hangszórón
keresztül tudatták a lakossággal az árakat, —
ez igazán csekély összeget tesz ki. Mégis leg
inkább csak a tisztítást veszik igénybe. Néhányon
mosatnak is, bár még sokan nem tudják leküzdeni
az előítéleteket, hogy mit szólnak a faluban, ha
megtudják, hogy mosodában mosatnak. Pedig
csak úgy lehet megkönnyíteni a dolgozó nők életét,
ha ők maguk is igénybe veszik a könnyítéseket.
Sokszor a munkából kénytelen némelyik asszony
a mosás miatt kimaradni és többet veszít, mint ha
keresetéből azt a pár koronát mosásra fordítaná,
Ha figyelembe vesszük, hogy az ágynemű mosása,
vasalása még tíz koronába sem kerül (egy dunyha
huzat 1,25 Kčs) ez mindennél jobban bizonyítja
azt, hogy felesleges a nagymosás miatt kimaradni
a munkából, vagy talán éjjel „harmadik" mű
szakban mosni.
Az elmondottak is azt igazolják, hogy nincs
olyan nehézség, amelyet ne lehetne megoldani, de

valamennyiünknek azon kell lennünk, hogy a be
vezetett könnyítéseket igénybe is vegyük és
éljünk a lehetőségekkel.
Dicséret illeti a kommunális üzem és a HNB
vezetőségét, akik igyekeznek megkönnyíteni az
asszonyok munkáját. Az üzem dolgozói több
faluba is járnak a környéken
és ennek ellenére nem utasí
tották el az újabb gyűjtőhely
létesítését. Most már az izsai
asszonyokon a sor, használ
ják ki a lehetőségeket és
könnyítsék meg munkájukat,
hogy minél több idejük legyen
művelődésre, szórakozásra.
Kurucz Nándorné

aratás idejére a falusi
lakosság szolgáltatá
sainak megjavítása ér
dekében Rožňaván rendbehoz
tak egy kiselejtezett autó
buszt s abban mozgó borbély
és fodrászműhelyt nyitottak.
Az autóbusz három főnyi
személyzettel az egész nyár idején rendszeresen
látogatja a rožňavai járás falvait.
Az
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házsorok helyén 10 évvel ezA
e
lőtt meg szántóföld volt.

Új házak

üstös Gábor emeletes házat
R
épit magának, ezzel cáfolja
neg a régi közmondást, — hogy
a kőművesnek nincsen háza.

Amint a virágot elrendezi az álvá
nyon, háromszor is visszatekint az
ajtóból, úgy gyönyörködik benne.
Tavaly költöztek az új lakásba, de
azóta még úgyszólván, minden nap
van minek örülni... Ha a kertiben
kinyílnak a rózsák és a verandára
felfutó virág kelyhet bont, vagy
amikor új bútor kerül a lakásba.
Legjobban a szép nagy konyhaszek
rényt kedveli - közben elpirul, ami
kor rajta kapja magát, hogy ki s be
tologatja a fiókokat.
Kislánya
a
rádiót
nyaggatja.
— Még elrontja a haszontalan, —
pedig még csak tegnap hozta haza
az apja a városból. A régi kis rádió
kikerült a nyári konyhába, már nem
illett a bútorok közé.
A ház előtt pöfögve megáll a
traktor — persze az az ember megint
itthon felejtette a cigarettatárcáját.
Felkapja az asztalon heverő tárcát
és siet lefelé a lépcsőn.

A HATALMAS LÁNG
EGY SZIKRÁJA

A traktor tovább pöfög. Nem, nem
a férje, hanem a fiatal Mészáros
Róbert hozott meszet a vakoláshoz.
Le is ugrik fürgén a traktorról, hogy
kaput nyisson, miközben a szomszé
dok Vidáman élcelődnek vele.
— Ejnye, ejnye, mikor hozod már
az asszonyt, hiszen maholnap kész
a ház.
— Hja, a házépítés egy évig tart,
az esküvő meglesz egy nap alatt —
válaszolja.
Gécziné szinte szükségét érzi an
nak, hogy valakivel szót váltson.
A cigarettatárcát kezében szoron
gatva, átmegy a szomszédba, Géza
sógoróékhoz, — ahol az udvaron élénk
beszélgetés folyik, mert összejött egy
pár koma, hogy a kölcsönös segély
nyújtás keretén belül megnyiratkozzanak. Megáll az udvaron, elnéze
geti a festő munkáját, aki éppen a
verandát festi. Sógornője nem sokat
szól. Inkább a gyerekek körül fogla-

Ki tudja? — Alexander Markušnak talán Ivan
Olbracht örökszép regényének, a Proletár Annának
hősnője jutott eszébe, mikor megismerkedett
a rokonoknál cselédként tartott fiatal lánnyal,
hogy első perctől kezdve Hanának szólította.
A lányka tanulni szeretett volna, hogy majd
ő is tanítson. — Vigyázz, ez a fiú kommu
nista — figyelmeztették Hankát, — s a
kommunista az rosszabb, mint egy gyilkos!
Kommunista, gondolta magában a tapasztalatlan
lány, kár érte, én meggyőzöm, megmentem őt...
Aztán Markuš megtudta, hogy a lány tovább
akarna tanulni és elhatározta, hogy segíteni fog
neki.
A fiatal középiskolai tanár a harmincas évek
elején már kiforrott, harcos kommunista volt.
Mint ilyennek, nem kerülhette el figyelmét a nők
alárendelt helyzete, nemcsak a társadalomban,
hanem a házasságban is. És amikor a két fiatal
barátsága szerelemmé, majd házassággá érett,
akkor sem feledkezett meg ígéretéről, hogy fele-

A súlyos beteg asszonynak még a kórházi
ágyon sem hagyott nyugtot Mach kommu
nistaellenes rendőrsége. Az úgynevezett
szlovák állam irattárában talált képen
Márkus elvtársnő még arcán viseli a kín
zások nyomait . . .

Márkus Hana emlékezik.

Rózsa és gyermek, ez o bol'i új utca
dísze.

latoskodik. Több mint tizennégy éves
ellentét ez. Még akkortájt fakadt,
amikor az ifjú Géczi Bálint feleségül
vette. Az idősebb fiú felesége már
bennfentes volt a házban, ahol bi
zony három asszonynak egy kony
hán főzni, nem volt valami nagy
öröm, s az elfojtott bosszúság nagy
ságát legtöbbször a serpenyő-tolo-

ségéből magához és Pártjához méltó élettársat
nevel..
Nehezen élt a két fiatal ember. Bár Markuš
tudását mindenütt elismerték, egy iskolában sem
volt sokáig maradása. „Kommunista", sütötték rá
a bélyeget, s máris mehetett tovább. Munka után
járt, hogy valahogy élni tudjanak és segíteni az
arra még jobbon rászoruló elvtársokon. Vendég
látó ház volt a Markuš-ház, ahol nem egy fiatalt
nyertek meg az eszmének, amelynek mindketten
egy életre elkötelezték magukat. Ezért hát azon
igyekezett, hogy társából jó harcost neveljen, aki
ha kell, nélküle is megállja a helyét.
Ez az idő hamar be is következett. 1938 október
9-én az uralomra jutott faszisztáknak első tényke
désük volt, hogy Szlovákiában betiltották a Kom
munista Pártot.
A házaspár rögtön bekapcsolódott a földalatti
mozgalomba. Markuš írt, szervezett és agitált,
mindenütt Hanával az oldalán. 1939-ben mind
kettőjüket elfogták.
Az illegalitásban élő kommunisták helyzete 1941
után egyre nehezebbé vált. A klerofasiszta rendőr
ség hajtóvadászatot indított mindenki ellen, akiről
csak feltételezte, hogy valami köze van a kommu
nizmushoz. A fasiszta újságok tele voltak a „nagy

német győzelem” és a ,,teljes orosz vereség”
hírével. A Párt vezetősége elhatározta, hogy
újabb folyóiratot ad ki. A ,,Zprávy KTK"-nak
(A kommunista sajtóiroda hírei) az volt a rendel
tetése, hogy gyorsan és pontosan informálja
a nyilvánosságot a harcokról, a külföldi németelle
nes megmozdulásokról, de elsősorban a hősi
szovjet nép életéről. Az újság vezetésével Alexan
der Markušt bizták meg. S Hana írt, sokszorosított
és hordta szét a lapot. Pedig tudta, hogy a rendőr
ség a nyomában van s tisztában volt azzal is, mi
vár rá, ha elfogják.
Az illegalitásba kényszerített kommunisták élete
Bratislavában már nem volt biztonságban. A rendőrkopók, besúgók mindenütt nyomukban voltak.
Ezért hát az egyik ilyen csoport 1942 tavaszán
elhatározta, hogy elhagyja a várost és a KisKárpátok erdeiben megteremti a partizánharcok
hoz szükséges feltételeket. Alexander Markuš
a csoportnak politikai vezetője volt, felesége
továbbra is a városban maradt. Az ő feladata volt
fenntartani az összeköttetést a pártvezetőség és
a partizánok között, fegyvert, ruhaneműt szerezni
és gondoskodni az újság sokszorosításáról és
terjesztéséről a munkásság körében.
Árulás folytán a csendőrség megtámadta és

hogy ihasson a hazai vízből. Erre
megszólal a lányom: — Inkább a víz
vezeték-csapból tessék, az tisztább.
Két hónapig volt itt. Sok újat lát
tunk meg, ha az ő szemével néztünk.
— Negyven évig dolgoztam egy gyár
ban, fizettem a biztosítást, hogy öreg
napjaimra legyen mit a levesbe aprí
tani. Egy kis házat vettem és áldot
tam a sorsot, hogy ez sikerült. Örül
tem akkor, hogy kivándoroltam, hogy
nyugodt lesz az öregségem. És itt a
legény még meg se nősül, már saját
háza- van, mit háza, villája! És oda
haza dolgozik, apai földjén. Hej, so
kat vitáztunk a szövetkezeten is.
Vannak még hibák. Az nem olyan
hiba, ha ti így éltek, hiába mondod.
A beszélő elhallgatott, mert éppen
az ő feje került a nyírógép aló.
A fiatalabb Géczi menyecske tör
te meg újból a csendet.
— Kész már a ti házatok is, lehet
már rózsát is ültetni. Adok egy tö
vet. Küldök át a gyerekkel rózsát a
pohárba, holnap úgyis vasárnap lesz.
Összemosolygott a két asszony,
mert hát mégis nagyot változott az
ember is az utolsó évek alatt.

elfogta a híres szlovák költőről és hazafiról, Janko
Králról elnevezett csoport tagjait és két nappal
később, 1942 július 19-én lecsukták Markuš elelvtársnőt is.
Élete virágjában volt akkor és anyának érezte
magát. Remélte, hogy gyermekét már más, szebb
világban fogja felnevelni. S mikor hetek múltán
félholtan a rabkórházba került, örökre lemond
hatott arról, amely minden asszony vágya —
anyává válni!
Hosszú, hosszú ideig nyomta az ágyat. Hosszú,
hosszú ideig, egész a háború végéig járt utána
a rendőrség. — Vallj! Ki a kommunista, kiket
ismersz, kivel dolgozol együtt! — Markuš elvtársnő
hallgatott, és továbbra is dolgozott a Pártnak.
Nyomorékká vált lábával hajtotta a varrógépet,
hogy a megkeresett bérből bebörtönzött elvtársai
nak csomagokat küldhessen. A szive minden mele
gével sütött kenyérbe apró papirdarabkdkat csem
pészett. — Elvtársak, mi dolgozunk! Közeledik
a felszabadulás, tele vannak a hegyek partizánok
kal, közeledik a Vörös Hadsereg!
Alexander Markuš soha sem láthatta már
viszont harcos társát. Ma az a bratislavai iskola
viseli nevét, ahol valamikor tanult. De Hanának
teljesült a vágya. Tanít. Ha nem is írni, olvasni,

Lévay Erzsébet

1. A rózsák és a gyermeklelkek nemesítöje,
— Zsebík tanító elv
társ.
2. Nem kell vízért járni
a gémeskútra.
3. Szombat este Géczi
Bálinték udvarán.

F.

gatás fejezte ki. - Most azonban
mégis odaveti: — Róbert feleségének
senkivel sem kell majd egy konyhán
főzni. - Ez a mondat éppen csak
arra volt szánva, hogy megtörje a
csendet, de az udvaron levők felfi
gyeltek rá.
— Hát igen —, tette át az egyik
szája sarkából a másikba a pipát

Zsihala István bácsi — pedig ti nem
is sokáig szorongtatok együtt. Hiába,
azelőtt csak ilyen volt az élet.
Senki sem ismerne már rá a régi
Bol'-ra. Őseink biztosan azért is ne
vezték így, mert több fájdalom lako
zott itt, mint öröm. Igaz, hogy ez a
név bármelyik Latorca parti falura
ráillett akkoriban. Mi laktunk a falu
végén és 99-es volt a házszámunk.
Pedig annak még csak 14 éve. Most
meg éppen a 220. számot szögelték
fel az utolsó házra. De az év végéig
felépül még vagy három.
A régi házakból még hírmondónak
sem hagytak. Pedig nagy kár... a
gólya jobban szeret fészkelni a szal
matetőn, most pedig elijesztik őket
a televíziós antennák. — Zsihala bá
csi éppen csak annyi szünetet tartott,
hogy kinevethessék magukat, mert
hót ez a képletes célzás nem talá
ló Balra, mivel az utcán csak úgy
hemzsegnek a gyerekek.
Azelőtt a házak előtt napraforgó
díszelgett. Most rózsalugas kell. Mi
óta Zsebík tanító kertjében kinyílt a
rózsa, nem volt addig nyugtuk az
asszonyoknak, amíg oltást nem sze
reztek a gyönyörű rózsafáról. Mi már
nem is gondolunk a változásra, ter
mészetesnek vesszük. Az egyik vára
kozó is megszólalt.
— Nagybátyám írt Kaliforniáiból,
hogy még egyszer szeretné látni
szülőföldjét, mielőtt meghal. Vála
szoltam neki, hogy csak jöjjön. Ta
vasszal meg is érkezett. Autóval men
tünk eléje a Čierna nad Tisou-i ál
lomásra. Mikor megérkeztünk, erőnek
erejével meg akarta fizetni a sofőr
nek az útiköltséget. — Nem taxis ez
— mondom, hanem az unokaöcsém
fia, övé az autó is. Hitetlenkedett,
láttam az arcán. Egyszer csak azt
mondja. — Miért nem írtad meg,
hogy máshová költöztél. — Csak
nagy nehezen hitte el, hogy Bol'ban
van. Aztán megörült a gémeskútnak,
hogy ő abból vizet húz. Kedvére
akartunk tenni, hoztuk a vödröt, ő
meg cipelte boldogan, poharat kért,
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de élő történelmet tanít. Azt, amelynek maga is
részese volt, a Kommunista Pórt hősies harcát.
Alexander Markuš, Jan Osoha, Štefan Szabó és
más hősök életéből vett példákkal illusztrálja az
előadását. Mint szívesen látott vendég, mint
minden diák anyja, látogat el az iskolába, ahol
valamikor Markuš tanár tanult. Sok-sok politikai
feladata, s a fasiszta börtönben szerzett súlyos
betegsége sem gátolják abban, hogy ne töltsön el
..gyermekei” között egy-egy órácskát. Szivétlelkét viszi bele mondanivalójába, s az ifjúság
hallgatja, átérzi a múltat és hisz neki! Sokszor
kerül szóba a dicső Szlovák Nemzeti Felkelés is.
Pártunk és népeink közelmúlt történelmének ez
a hősi fejezete. Markuš elvtársnő ilyenkor az első
partizánokról beszél, akik Janošikról nevezték el
magukat, mert ők sem bírtak elnyomás alatt élni
s ők is fegyvert fogtak, hogy kikergessék országuk
ból az idegen bitorlókat. Sokan meghaltak, még
mielőtt eljött a nagy nap. 1944 augusztus 29-ike,
a Szlovák Nemzeti Felkelés első napja. De mind
egyikük egy egy szikrája volt annak a hatalmas
lángnak, amely meghátrálásra és teljes megadásra
kényszerltette a fasisztákat.
És közéjük tartozik a hősi halált halt Alexander
Markuš és élettársa, Hana Markušová is.
(se).

VIERA MARKOVIČOVÁ-ZÁTURECKÁ

Gépfegyverszalag
(részletek)

Nagy József rajza

nopkóné, az öreg Ágnes fellélegzett,
amikor Knapp, az SS-katona elhagyta
a házát. Csak most ütközött ki rajta
a fáradtság. Már hetek óta alig
hunyta be a szemét. Elsőnek kelt fel, utolsónak
feküdt, és még éjszaka is, mikor mindenki aludt,
hallgatózott, fülelt, nem történik-e valami gonosz
dolog. Ha pedig napközben bárki betért hozzájuk,
felkelt az asztaltól vagy a munka mellől és min
denkivel ő kezdett beszélni.
Pedig hát náluk bizony elég ember megfordult.
A szürke német uniformis viselői egymás kezébe
adták a kilincset, főként mióta ez a Knapp meg
szállt náluk.
A jelenléte ólomsúllyal nehezedett rá. Maga se
tudta, miért. Pedig Knapp illedelmesen viselkedett,
nem kívánt különleges szolgálatokat. Ágnes
mindkét fiával, Adammal és Martinnal mindig
igyekezett diskurálni, Katával, Adam csinos
feleségével szemben udvariasan kimért volt, Kata
fiának, a kis Tonkónak pedig egyre-másra még
cukrot is hozott. Ügyelt a tisztaságra, nem ivott,
nem ordítozott senkire — és az öreg Ágnes egész
idő alatt mégse tudott megszabadulni a szorongás
tól. Valahányszor Knapp nyikorgó csizmáiban
átment a szobájukon, Ágnes mindig résen állt,
hogy megvédje az övéit, mint csirkéit a kotlós.
Ha Knapp megállt, hogy egy-két szót mondjon,
Ágnes kifeszítette beesett mellét és az övéi elé
lépett, mintha támadást várna. A németek, akik
előzőleg laktak náluk, nyersebb viselkedésűek
voltak, mégsem érezte velük szemben azt, amit
Knapp hideg képe láttán.
„Hálistennek, hogy elment,” sóhajtotta meg
könnyebbülten.
xxx
Hirtelen megriadt. Mi az ott, a fogason nem
messze a két kalaptól? Ágnes szeme a rémülettől
kerekre tágult. Martin kalapja mellett valami
idegen holmi lógott, hosszú, fémből való, fenye
gető. Német gépfegyverszalag. Knapp SS-katonából mégis itt maradt valami. Nem ment el egészen.
Ágnes teljesen felébredt, a hideg borzongatta.
Egy heves mozdulattal felkelt.
Fiai, akik az asztalnál ülve cigarettáztak,
látták a mozdulatát. Mi ijeszthette meg úgy
a mamát? Ah — Knapp gépfegyverszalagja! Mind
a ketten felugrottak az asztal mellől.
Martin termett elsőnek a fogas mellett. Leakasz
totta a szalagot és füttyentett. Tudja ő, mit kezdjen
az ilyen zsákmánnyal!
Adam a fejére tette elformátlanodott kalapját.
— Add ide — dünnyögi —, ne világítson itt
a szemünkbe.
Martin elhúzódott és a háta mögé rejtette
a szalagot. — Megálljunk — mondja —, mit
akarsz?
— Knapp nincs messze. Utolérem.
— Elment az eszed?
— Add ide, ne maradjon a házban.
Martin a fivére vállára tette a kezét. — Adam —
mondja —, ez több mint száz töltény itt. Ami,
mondjuk, öt-hat találat.
Adam lerázta a válláról Martin kezét, mint
ahogy az ember valami kellemetlen igazságot
hárít el magától.
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— Bolond! Itt a bőrünkről van szó, az enyémről
meg a tiedről.
Martin gúnyosan nézte a bátyját. — Két élet
öt, hat vagy akár tíz ellenében. He?
— Nekem csak egy életem van. Add ide a szala
got!
— Tudok neki jobb helyet a Knapp vállánál!
— Arról én semmit sem akarok tudni. — Adam
a fülét is befogta.
— Hiszen nem is mondom meg neked.
Adam látta, hogy szóval semmit sem ér el.
Csendesen ette a méreg, el akarta kapni az öccse
vállát. Martin hátrált előle és gyors, pontos mozdu
latokkal székeket állított az útjába. így Jutott
el az asztal körül az ajtóig, de oda közben már
elért az anyja.
— Megállj — tartotta vissza a fiát —, talán
csak nem nappal?
— Nem. Most csak eldugom. Engedjetek.
Ágnes úgy állt az ajtóban, mint valami szobor.
Martin nem mehetett ki.
Adam kiköpött. — Maradtál volna ott köztük
és ne hordanád nekem haza a bajt! Feleségem
van meg gyerekem.
Martin szeme megvillant. — Mindenkinek
egyformán kedves az élete. De azért...
— De azért egyenest a kilátott torkukba mész.
Te tégy, amit akarsz, de hogy az egész család...
Adom nem fejezte be, rávetette magát az
öccsére. Összeakaszkodtak. Az öreg Ágnes közi
bük ugrott. Egyszeriben nagyon erősnek érezte
magát.
— Elég! Nem megy el a szalaggal sem az
egyik, sem a másik. Martin, akaszd vissza ahon
nan vetted. Nem futunk a német után. Azt nem.
Ha emlékszik rá, hová akasztotta, estig érte
Jön és a helyén találja. Ha nem jón, a szalag
a tiéd, Martin.
Egyik fiú sem felelt semmit. Az anyjuk fölényes
bölcsessége egyaránt lefékezte Adam félelmét
és Martin lelkesedését,
xxx
— Menjetek a dolgotokra! — parancsolt rá
a fiaira. Adam és Martin szó nélkül kimentek az
udvarra, egy görbe pillantást vetve egymásra meg
az anyjukra is.
Ágnes magára maradt a konyhában. A gépfegyverszalag, mint valami kígyó, kellemetlenül csillo
gott a délutáni napsütésben. De szívesen elvetette
volna a gondját. Pedig módjában lenne. Elég volna
idehívni Adamot. Meg is próbálta, de a szája
valahogy nem adott hangot.
Újból leült a padkára, de tudta, hogy már nem
alszik el. A fiaira gondolt.
Adam és Martin... két külön világ. Adam
szélesvállú, zömök, Martin magas, karcsú, akár
a jegenye. Adam viselte gondját az egész gazda
ságnak, reggeltől estig robotolt. Martin fejében
a gazdaságon kívül száz más dolog talált helyet.
Kevesebbet dolgozott, de pontosabban, gyorsab
ban, gazdaságosabban. Nehézkesebb bátyja ezt
nem tudta megbocsátani neki. Nem szenvedhették
egymást. Régebben még, amikor a viszály kiélező
dőben volt köztük, Martin elment hazulról.
A podbrezovái vasműveknél dolgozott. A felkelés
első napjaiban mór vonult is. Egyike volt azoknak,
akikTelgártnálellátták a fasisztákbaját.Könnyeb
ben megsebesült, de továbbra is az első vonalban
maradt. Amikor a felkelő katonaság a hegyekbe
vonult, egy esős éjszakán bekopogtatott az anyja
ablakán.
Sötétedett. A gépfegyverszalag most úgy függött
a fogason, mint valami gonosz hurok, ember
fogásra való pányva. Csakugyan, villant meg
Ágnes fejében, ki tudja, nem kelepce ez vajon?
Nem szándékosan hagyta-e itt Knapp? Hát persze!
Idehívja Adamot. El kell vinnie a gépfegyverszala
got a német parancsnokságra.

Ágnes kiáltani akart. Ehelyett csak felnyögött.
A szomszéd szobából felhangzott Adam fele
ségének, Katának csoszogó lépte. Szép asszony
volt, telt, fehér. És lusta. Főképp gondolkozni lusta.
Ágnes ezért nem szenvedhette.
— Mi az, mama?
Ágnes nem felelt. Sápadt volt, a szeme mereven
a padlót nézte.
— Hívjam Adamot? — kérdezte elnyújtott
hangon Kata.
Ágnesnek szóra nyílik az ajka. Azt akarja
mondani: „igen”. Miért, miért, hogy mégis
„nem” jött ki a száján...?
Nem szereti Martint eléggé? Az utolsó csepp
vérét is odaadná érte. Hát akkor mért mondott
nemet? Van valami, amit jobban szeret, mint
Martint? Van vagy nincs? És mi az, amit jobban
szeret nála?
A menye elment kellemetlen csoszogó járásával.
Most kinyílt az atjó és az udvarról beszaladt Kata
fia, Tonkó. Hatéves, sötéthajú kis fickó, gödrös
állú meg arcú. Ágnes unokája.
Tonkó, a dédelgetett unoka, Ágnes öröme és
boldogsága! Ágnes szedi ki a buktát a kredencből
és egyet átad Tonkónak. A legnagyobbat, egy jól
megcukrozottat. Tonkó tömi magába, majd bele
fúl. Az álla, a gödrös kis álla csupa lekvár.
— Nagymama — mondja Tonkó tele szájjal —,
nagymama, ha nagy leszek, megyek partizánnak.
— És miért partizánnak, Tonkó? — kérdi
Ágnes.
— Hm — gondolkodik Tonkó. — Ma háborúsdit
akartunk játszani és nem lehetett. Mindenki
partizán akart lenni, senki se német.
Azzal futott is ki.
Gyerekek, gyerekek! Úgy gondolkoztok, mint
az egész falu. Ágnes elmosolyodott, félelme
elszállt. Igen, Tonkó, partizánok leszünk, nem
SS-ek!
Odapillantott a fogasra. Lám, a gépfegyver
szalag most már halott tárgyként függött rajta.
Nem rémítette többé. Úgy lesz, Martin elviszi
oda, ahol szükség van rá. Leakasztotta. Katának
és Tonkónak nem kell róla tudnia. Bedugta a dunna
alá.
xxx
Ágnes ezen az éjszakán nem aludt. Esőcseppek
doboltak a háztetőn. Hallgatta, amint Martin
cipőt húz és a hátizsákját készíti. Az egész falu
összeállt élelmiszert adni neki. Ágnes maga
nyomta a kezébe a gépfegyverszalagot. Martin
elnevette magát. Lesz nagy öröm a veremben! Már
korábban zsákmányoltak egy német gépfegyvert
és nem volt elég töltényük, pedig szerettek volna
áttörni a másik völgybe a nagyobb csapategysé
gekhez. Itt forró volt a talaj. Ez a szalag most
nagyot segít rajtuk.
Martin vigyázva csomagolta az ennivalót meg
a szalagot, előbb papírosba, aztán vízhatlan
vászonba. A zsákja tömött volt és nehéz.
Ágnes szerette volna kikísérni a kertek aló,
hogy elbúcsúzzon tőle, de tudta, hogy a fia ezt
nem szereti. Martin könnyű léptekkel kiment az
udvarra. Csendesen betette az ajtót, zajtalanul
átment az udvaron a szérűskert felé.
xxx
Az ajtó halkan kinyílt. Martin itt van újra.
Ágnes szólítja, Martin összeharapott foggal ká
romkodik egyet. Nem jutott keresztül. Mindenütt
csupa őrjárat, az őrségek valóságos láncolata.
Csak a savanyúvízforrásig tudott elkúszni. Az
iszákját jobbra, a kő alá helyezte el. Titkos rejtek
helye még gyerekkorából. Holnap megpróbál
átjutni.
Ledobta magáról a sáros ruhát. Egy ideig
forgolódott az ágyban, csendben mérgelődve.
Aztán egyszerre elaludt.
xxx

Ágnes nagyot kiáltott álmában és felriadt.
Hajnalodon. Nem, már nem fekszik vissza. Meg
mossa a dagadt szemhéjait. Dolgoznia kell, dol
gozni. Foglalkoztatni a kezét meg az agyát.
Reggelit főzött. Adam felkelt és bejött enni.
Ránézett alvó öccsére. Mérgesen kiköpött.
— No, heverész még a nagyságos úr. Meg kell
parkoltatnunk a pejlovat, felkelhetne.
— Mindjárt megy. Hagyd még egy kicsit —
csitltja Ágnes, miközben a sarat keféli Martin
ruhájáról.
— Szép kis utakon csatangol. Tegyen, amit
akar. De ha baj lesz, kanalazza ki maga, amit
főzött. Nekem ugyan semmi közöm hozzá.
Adam kiment és bevágta maga mögött az ajtót.
A szomszéd szobából Kata csoszogó léptei hallat
szottak, biztos kócos még és mosdatlan. Tonkó
még nem adott életjelt; egészséges, mély gyerekál
ma van.
Martin felébredt.
xxx
Megmosdott és felöltözködött,
— Megyek a pejkóval. Leesett a patkója. —
Veszi a kalapját, elmosolyodik köszönés helyett,
elmegy.
Dolgozni, dolgozni, dolgozni. Munkát kell adni
a kéznek, semmire se gondolni. A teknőben fehér
nemű ázik. Ágnes gőzölgő vizet önt hozzá, veszi
a szappant. A kezéből fehéren kerül ki egyik ing
a másik után. Teszi őket a nagyfazékba, kifőzni.
Valaki kopogtat.
— Szabad — mondja Ágnes a fazékba tekintve.
Oda se fordult a bejárat felé.
Az ajtó kinyílt. Ágnes nyikorgó lépteket hallott.
Elállt a lélegzete. Ezek a lépések! Ezer közül is
megismerné. Kimért, könyörtelen, német csizmába
bújtatott lábak léptei.
Knapp SS-katona köszönt.
Ágnes látszólag nyugodtan válaszolt. Lassan
fordult feléje. Az agya lázasan dolgozott. Mit
feleljen neki, mit gondoljon ki? Csak nem elárulni
magát! Csak megőrizni a nyugalmat!
Knapp csehül beszélt, német kiejtéssel. Szudétavidéki volt.
Magyarázza, miért jött. Tegnap itt felejtett egy
gépfegyverszalagot. Ott a fogason.
Ágnes gondolkozik keményen. Tagadni nem
lehet. A német emlékszik. Ki tudja, nem volt-e az
egész mégiscsak kelepce. Valahogy ki kell belőle
evickélni.
— Igen, lógott itt valami ilyesmi. Mit tudom
én, mi volt az.
Knapp megkérdi, eltette-e a szalagot, hogy
nincs itt.
— Én ilyesmihez inkább nem nyúlok. Félek
az ilyen dolgoktól — felelte Ágnes nyugodtan.
Akkor hát nem tudja-e, hogy mi történt a szalag
gal?
— Tudom — bólogatott Ágnes. — Volt itt két
német katona. Mikor meglátták a szalagot,
magukkal vitték.
Milyen katonák voltak? Miről beszéltek vele?
Milyenek? Hát, amilyenek a német katonák.
Nem is igen nézte meg őket, meg beszélni se

tudott velük, csak németül tudtak. Jöttek és el
mentek.
Ki mindenki volt még jelen?
Csak ő, ő egyedül.
Ah, ezt nyugodtabban, közönyösebben kellett
volna mondanom, szidja Ágnes önmagát. Nem
kellett volna ismételnie. Hibát követett el. Vigyáz
nia kell.
A családjából ki látta a gépfegyverszalagot
a fogason lógni? Látták a fiai?
Mit feleljen? Hogy csűrjön-csavarjon? Mi lesz,
ha kihallgatja a fiait?
— Nem tudom — feleli. — Falun mindig van
munka elég. Nem ér ró az ember idegen dolgokkal
foglalkozni.
Ágnes ismét mosni kezdett, mintegy bizonyítás
képpen, hogy a munka csakugyan sok. Meg hogy
elszántságot merítsen belőle.
Knapp megkérdezte, hol van a menye. Szeretne
beszélni vele is.
Ágnes átkiáltott Katának. Bejött: kócos volt,
szép és egykedvű. Nem, semmiféle gépfegyverszalagot nem látott, nem tudja volt-e itt valaki,
a szomszéd szobában varrt a gépén. Semmit sem
tud. — És meg se ért semmit, teszi hozzá Ágnes
magában.
Merre vannak Ágnes fiai?
— Hívom őket — felelte gyorsan és megtörülte
a kezét a kötényébe.
Újabb hiba. Nem kellett volna ilyen nagy
készséget mutatnia. Jaj, de mikor ő nem tud
hazudni! Persze, szeretne futni a fiaihoz, hogy
kitanítsa őket, mit kell mondaniok.
Knapp köszöni. Ne fáradjon. Majd ő.
Felkelt, kinyitotta az ajtót. A ház előtt két
katona állt, mint az őrség. Knapp az egyiknek
mondott valamit németül, az tisztelgett és elment.
Csend támadt. Kata közben felöltöztette Tonkót.
Knapp most cukorkát adott neki. Finom savanyú
cukrot, az ember nyelve vörös lett utána. Tonkó
széket tett magának a tükör elé. Látni akarta
a nyelvét.
Knapp kimért maradt, kifürkészhetetlen. Féle
lem és remény váltották egymást Ágnes agyában.
xxx
A konyhába belépett Adam, fehéren, mint a fal.
Nem, ő nem tud semmiről, tegnap délután fáért
volt. Csak este jött haza.
Adam, Adam, milyen igazságtalan voltam hoz
zád, gondolja magában Ágnes. Jó vagy, okos vagy,
az én fiam. Tartod magad. Csak ne félj annyira.
Meglátni rajtad. És bocsásd meg anyádnak, hogy
kételkedett benned.
xxx
— Hol van Martin? — kérdi Knapp.
Ágnes szive nagyot dobbant. Mit feleljen? Félre
nem vezetheti, azt tudja. Martin nemsokára
visszajön. Meg kell mondania az igazat. De —
nem sietteti ezzel azt, ami fenyegeti Martint?
— A... kovácsnál van — mondja fojtott hangon
Adam.
Hiba, hiba ez is, gondolja Ágnes. Inkább feleltem
volna gyorsabban. Gyanúsan sokáig hallgattunk.
Adam, fiacskám, te is úgy törted a fejed, mint én.
Az én fiam vagy. Az én vérem.
Tonkó a lila nyelvét tanulmányozza a tükörben.
Knapp megparancsolja, hogy hozzák ide Martint
a kovácstól. Azután előhúzza a revolverét és
kinyitja rajta a biztosítékot.
— Így — mondja a maga változatlanul hűvös
hangján. — Most pedig vége a szembekötősdinek.
Kis ideig játszott a revolverrel. Aztán hirtelen,
mintegy véletlenül, Tonkóra fogta, aki ott állt
háttal feléje a széken.
— Egy szavatokat se hiszem. Hol van a gép
fegyverszalagom? A partizánoknál? Ki vitte el
nekik? Mondjátok meg!
A revolver csöve egyenesen Tonkó fejének
irányult.
Ágnes puszta ököllel esett Knappnak. Az várta
a támadást. Leütötte Ágnest. Ágnes felkelt, és
mint a kölykeit féltő anyamedve támadt újból neki.
Knapp füttyentett. Az ajtó előtt álló katona be
szaladt és puskatussal verte fejbe Ágnest. Az
öregasszony elájult.
Amikor Ágnes magához tért, csend volt, olyan
szörnyű csend, mint amikor halott van a házban.
Szalay festménye: Partizán.

Tonkó mozdulatlanul ült a pádon. Egyszerre vala
hogy megérett az arca. Kata ecettel mosta anyósa
homlokát. Nem is csoszogott járás közben. Adam
az asztal mellett ült és fejét a tenyerébe temette.
Ágnes megmozdult. A feje zúgott, nem tudta
még a gondolatát szavakba foglalni. Erőlködve
fordult Adam felé. Csak egyetlen szó hagyta el
a száját: — Martin?
Adom felugrott, mint akit kígyó mart meg, és
kirohant a szobából.
xxx
Két napig őrség állt Ágnesék háza előtt. A család
kimehetett az udvarra. Adam elláthatta a marhát,
Kata a baromfit, de senki tovább egy lépést sem
tehetett. Harmadnapra eltávozott az őrség.
Ágnes kendőt kötött a fejére és magára borí
totta a nagykendőjét is. Tíz évvel öregebbnek
látszott.
Ment a parancsnokságra.
Az emberek kitértek az útjából. Összeszorltotta
a fogát. Félnek beszélni vele! Vagy...?
De egy valaki mégse kerülte ki. A Filipék
Ondróju, az, akitől Martin a könyveket hordta.
Ondrej most megszorította a kezét. Nagyon
erősen.
— Ondro, nem tudod...? — kérdezte bátortala
nul Ágnes.
— Néni... — sehogy se tudott kijönni a torkán
a szó. Csak Ágnes kezét vette a két nagy, erős
tenyerébe.
— Nem mondod meg? Akkor megyek. Ott majd
megmondják.
— Néni, ne menjen már...
— Már...?
— Martin... a fűzfán a malom alatt.
Ágnes bólintott. Összébb húzta hajlott alakján
a nagykendőt és indult a malom felé.
— Néni, ne menjen oda. Elhozzuk magának
és eltemetjük, ha majd lehet. Ne menjen —
kérlelte Ondro.
— Nem! — tört ki Ágnes vadul. — Mindent
látni akarok.
xxx
A patakmenti ösvényen most senki se járt. Hát
erre vezettek az ő utolsó léptei. Hogy szeretett
erre mászkálni mint gyerek. Ágnes emlékszik,
amikor egyszer csuromvizesen jött haza. A kezé
ben mocsári gólyhír. Szerette a vizet, szívesen járt
szakadó esőben, szeretett fürödni, úgy úszott,
akár a hal. Az utolsó útján is a víz csobogott neki.
Már ott a malom. Nem dolgozott, a kereke állt.
Vajon hallotta-e azokban a pillanatokban a zuhogását? gondolja Ágnes. Mikor elhaladtak a malom
mellett, látta a vén fűzfát és alatta a német
őrséget. Ondro Ágnes karja alá nyúlt. Nem,
nem kell, mondja Ágnes.
Ágnes nem sírt. Némán állt. De már nem érezte
magát gyengének. Tudta, mit kell tennie.
Nyugodtan hazament Ondróval.
— Te, Ondro, Martin téged emlegetett. Most
neked kell járnod helyette azok után, a Mátyás
szikla alá. Elmész?
Ondro rábólintott, oldalt nézve vissza rá.
— De ma éjjel megyek én magam. Knapp gép
fegyverszíja még nincs náluk. Ott van a rejtek
helyen a savanyúvízforrásnál. Ma megkapják.
Fájdalom és gyűlölet, öntudatos gyűlölet vezette
Ágnes lépteit. Tudta, hol kell meglapulnia, miképp
kell kitérni az őrség elől, hogyan kell megcsalni
a fülüket, hogyan a tulajdon kimerült testét, míg
elvonszolja magát Martin súlyos iszákjávol
a Mátyás-szikláig.
Ágnes nyugodt volt, amikor a verem parancs
nokának elmondta a történteket. Amikor átnyúj
totta neki a gépfegyverszalagot, a hangja meg
keményedett.
— Fiúk — kezdte. — Ez itt több mint száz
töltény. Jól célozzatok. Bosszuljátok meg Martint.
Irtsátok őket. Mert ezek nem emberek, nem, nem,
ezek bestiák! És aztán, ha már mind kihajtottátok
őket, gyertek, mondjátok el nekem, hányat jutta
tott belőlük a másvilágra ez a szalag. ígérjétek
meg ezt nekem!
Álmélkodva, sajnálkozva nézték Ágnest a verem
lakói. A parancsnok, mintha csak mondani akart
volna neki valamit. De azt, amit kért tőlük,
valamennyien megígérték.
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Ifjú szemmel
válaszok v. Károly, Ko
márno — levelére.

Kedves Karcsi!

Azt hiszem, az „Ifjú
szemmel” c. rovatban
leírt problémában az
szolgálhat
legjobban
tanáccsal, aki már meg
birkózott hasonló gon
dokkal. Engedd meg tehát, hogy saját pél
dámat idézzem.
Öt éve vagyok nős és feleségem a na
pokban, egy meghitt pillanatban, könnyes
szemmel vallotta be: — Nagyon szeretlek
— mondta halkan — olyan biztosan vezetsz
az életben. Jó melletted élni . . .
Büszke voltam és meghatott, hogy sike
rült révbe vezetnem egy házasságot, amely
ugyancsak nem volt minden akadálytól
mentes. Nálunk is fennállt a probléma: az
érdeklődési körök különbözősége.
Jómagam technikus vagyok, feleségemet
pedig egyáltalán nem érdekelte a foglal
kozásom, sőt, ellenszenvvel viseltetett irán
ta. Az idegen nyelvek sem érdekelték, ma
pedig már jobban tud angolul, mint én.
A műszaki haladás legújabb vívmányaira
meg néha már ő figyelmeztet. (Ha tudom
is, hagyom, hogy ő hívja fel rá figyelme
met.)

FELINA FINK:

Valaki telefonál...
Az „Asszonyok” című folyóirat egyik rovata
a szerkesztőségi tanácsadó. „Márta néni”
vezeti. Címére naponta kötegnyi levél érkezik
és ő gondosan, lelkiismeretesen átböngészi
a sok-sok levelet és tanácsol, tanácsol. Sokszor
azonban sürgős a tanács: ilyenkor telefonon
hívják fel...
Mint ma is...
— Halló — mivel szolgálhatok? — kérdi
Márta.
— Bocsásson meg, hogy zavarom, — mondja
egy kellemes férfihang, — de nagyon szeret
ném, ha kivételesen nekem is tudna tanácsot
adni. A feleségem ugyanis... dolgozó nő.
Reggel korán elrohan hazulról, már a gyerekek
is „néni"-nek hívják és képzelje... engem
egyszer — Emilnek szólított!
— És miért baj ez? — kérdi Márta néni.
— Mert nem hívnak Emilnek — panaszolja
a férfihang. — De ez még nem minden. Ha
néha-néha vasár- és ünnepnapokon mégis
otthon tartózkodik a kedves nejem, akkor
ugyancsak furcsán viselkedik. A kutyát kínálja
cigarettával, nekem adja a kutyaeledelt, és
a gyerekeket megkérdi, mikor mennek haza
a mamájukhoz. Hát ez már igazán sok!
— És még nem próbálta meg jól elverni
őnagyságdt? — érdeklődik Márta józanul.
— Próbálná meg valaki, kitűnően boxol.
Márta gondolkodik.
— S mi lenne, ha elválnának?
— Hisz ez az éppen... ezt szeretném
elkerülni — sóhajt a férfihang. — Szeretem
a feleségemet, a gyermekek meg éppenséggel
imádják. Ha legalább engem kínálna cigaret
tával, a kutyának adná a kutyaeledelt és
fejében tartaná a gyermekek nevét. Akkor
minden jó lenne. — Adhat valami tanácsot?
— Természetesen — mondja Márta lelke
sen. — Az asszony elsősorban a családjáé,
a gyermekeié. Küldje el hozzám. Majd én
beszélek vele. Rendben van?
— De még mennyire! — örvendezik a férfi.
— Akkor, légy szíves, kedves Márta, csevegj
el egy kissé önmagoddal. Itt Péter beszél...
a férjed...
Fordította L. A.
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Hogy értem el mindezt? Hittem abban,
hogy szeret s bíztam átnevelési módsze
remben. Már házastársak voltunk, amikor
egy alkalmas pillanatban szépen megkér
tem: — Bogárkám, kérdezz csak ki az an
gol nyelvtanból! A szavakat már tudom,
de azt is kikérdezhetnéd! — Érdektelenül
ugyan, de vizsgáztatni kezdett. Tudatosan
rosszul feleltem, de úgy, hogy ne legyen
feltűnő. Kijavítgatott s egyszer csak azon
kaptam, hogy ő is szavakat másol. A sa
ját szótárába. Ma már gyakran megtörté
nik, hogy ha munka körben nem jut eszem
be egy angol kifejezés, tőle kérdem meg
és milyen örömmel segít ki!
Míg én írok, ő könyveket olvas, ha mű
szaki szakdolgokkal vagyok elfoglalva, ő
egészségüggyel bajlódik. Nálunk csak a
háztartási dolgok a közösek és mégis bol
dogok vagyunk!
Karcsi! Ha talán ezt a példát nem is vo
natkoztathatod magadra, de a tanácsot
igen: Szíved választottját próbáld meg úgy
átnevelni, hogy arról ne is tudjon. Csak vi
gyázz, sose alkalmazz kényszert!
I. Gyula, Plzeň
Kedves olvasók!

Olvastam V. Károly levelét, s írásából
úgy vélem, hogy korrekt, komoly gondolko
zású férfi lehet. A lánykáról viszont az a
véleményem, hogy elkényeztetett, nagy igé

nyű és főleg nagyon fiatal. Azt ajánlanám
Károlynak (az én legkisebb unokám is
Karcsi, mintha neki adnék tanácsot!), hogy
ne ugorjon hirtelen a házasságba, beszél
jen komolyan Jucikával, s figyelje, milyen
hatással lesznek rá szavai. Várjanak a há
zassággal. Ma éppen az a baj sok fiatal
nál. hogy meggondolatlanul ugrik a házas
ságba, két három év múlva pedig válóper
a vége. Nem szabad csak a szépséget néz
ni, fontosabb a szívjóság. Ha Jucika szív
ből szereti Károlyt, akkor szótfogad neki és
igyekszik kedvéiben járni, hiszen a saját
javáról van szó. Ha ellenben Jucika nem
képes megváltozni és a régi marad, gon
dolja meg Károly, házasságra lépjen-e ve
le? Zsarnok, szeszélyes feleség válhat be
lőle. Mert a szeretet szívből fakad, örökké
tart, nem mint a szerelem, amely nagyon
hamar elmúlik. Őszintén kívánom, hogy Ju
cika szívből szeresse Károlyt, Károly pedig
okosan gondolkodó, derék férj legyen. Szí
vélyesen üdvözlöm mindkettőjüket.
özv. Dékány Ferencné. Rimaszécs
Kedves Olvasóink! Az eddig közölt négy
levélre érkezett hozzászólások bizonyítják,
hogy jótanáccsal, ötletekkel, élettapaszta
lattal szeretnének segíteni a levélírókon,
akiknek problémája mindnyájunkat érdekel.
Kérjük, továbbra is segítsék őket tanácsaik
kal. A beérkezett hozzászólásokat közöljük.

Egy énekesnő kottafüzetéből
— Mi a kedvenc dala? Mit énekel legszívesebben? — kérdezik tőlem igen gyakran
a hallgatók. Erre a kérdésre kottafüzetem adja meg a legjobb választ, mivel lapjai,
melyen chansonok szerepelnek, már kopottak a használattól.
A chanson hazája Franciaország, ott született. Chansonokban énekli meg a fran
cia nép szerelmét, bánatát, örömét, napi gondjait, s mindent, ami körülötte van, ter
mészetes egyszerűséggel, sok szívvel és érzéssel.
Joseph Kosma francia zeneszerző „Hulló levelek" című chansonját az egész világ
ismeri. Vécsey Ernő fordítása a legjobbak közé tartozik, híven tükrözi a dal egysze
rűségét, mélységét. Előadása nem szentimentális, tragikus, hanem inkább őszinte
hangmenetet követel.
OLLÁRY MELÁNIA

HULLÓ LEVELEK
chanson

J. Prévert
verse

Joseph Kosma
zenéje

Bénike a kiskacsa
...Abban az esztendőben, amikor nyolc éves
lettem, édesapám kora tavasztól nyár derekáig
egyre csak az eget kémlelte. Lomposan gomolygó,
szürke esőfelhőket keresett rajta, amik megitat
nák a tikkadtan kókadozó búzát a szántókon,
elcsenevészesedett krumplibokrokat, kukoricát
a házunk mögötti apróka kertben. Mert a másfél
holdon, amin édesapám szántott meg vetett, úgy
sem zöldikéit a búza. Újig nem tartott ki nálunk
a fehér liszt sose. Tudtuk nagyon jól, hogy eső
nélkül még kevesebb lesz a termés, még nehezebb
az élet, mint egyébkor.
A nyolcadik születésnapomon édesanyám, aki
úgyis mindig a madarakkal kelt reggelenként,
gyalogszerrel indult el a harmadik faluba —
nagyanyámékhoz. Cukorravalót ment kölcsön
kérni, hogy legalább a születésnapomon egy tepsi
friss, édes mákosbukta kerülhessen az asztalra.
Fele úton járhatott csak visszafelé, amikor
eleredt az eső s mire hazaért, bőrig ázott. Letette
víztől csepegő kendőjét és háncsfonatú kézikosará
ból egy átnedvesedett fehér szakajtókendő, meg
két ázott, tépett papírzacskó mellől kivett egy
sárgapihés, csapzott kiskacsát:
— Itt van! Nagyanyád küldi. A tied! Azt üzeni,
neveld föl és nőj nagyra! — mondta és ölembe
tette a születésnapi ajándékot.
A kiskacsa verdesni kezdett apró szárnyával,
jobbra-balra tekergette vékony kis nyakát, mene
külni akart az ölemből, félt tőlem. Kötényem
szélével óvatosan megtörölgettem a hátán a nedves
pelyheket s addig beszéltem hozzá, addig-addig
babusgattam, míg hangos, riadt szívdobogása
elcsitult. Fényes, feketegyöngy szemét lehúnyta,
fejét bedugta a szárnyacskája, alá, elszundított.
Másnap aztán nevet is adtam a kiskacsámnak.
Bénikének kereszteltem.
Nyár elején délutánon ként kisétálgattam a közeli
Pitypangos rétre és Béniké — mint valami hűséges
kutyus — utánam totyogott. Hátát meg szárnyát
ekkor mór szép, fehér toll borította és alkonyszálltáig is ott lubickolt néha a Pitypangos cser

melynek tiszta vizében. Ilyenkor mindig azt kép
zeltem, hogy nem is kiskacsa, hanem elvarázsolt
kirólykisasszony. Néha szinte vártam, hogy kilábal
a vízből és ott áll majd előttem hófehér selyem
ruhában, hóna alatt egy óriási liszteszacskóval:
— Jótettért jót várj! Szerettél, etettél, meghálá
lom neked. Ezt a zacskót itt, neked adom. A liszt
nem fogy ki belőle soha. Annyi kenyeret süthettek
ezentúl, amennyit csak akartok — mondja majd
s azzal szeretettel megcirógatja a copfomat.
Persze, Bénike nem volt elvarázsolt királylány.
Kiskacsa maradt továbbra is. Az eső meg nem
akart esni még ekkor sem. És minél tikkadtabban
várták az üdítő esőcseppeket a. növények, annál
több ezüstfényű könnycseppecske pergett le
otthon édesanyám szeméből. Aratás utón meg
szavát se vettük napokig. Ha szólt, édesapámnak
mondogatta csak, hogy idén a szárazság miatt
csak karácsonyig tart ki a kenyerünk és tovább
nemigen lesz a háznál sóra, cukorra, petróleumra
való sem.
Nem sokkal később pedig, egy augusztus végi
reggelen, eleredt a hideg, őszies eső. Verte
a kőkeményre száradt, kopár tarlókat még tizednap is. Nekem, amíg esett, benn kellett ülnöm
a konyhában unos-untalan. Mert a két év előtti
fűzős cipőmet úgy kinőttem, hogy fel se ment
a lábamra már tavasszal sem. Mikor meg egy
este édesnanyám az új iskolacipőrol kezdett
beszélni édesapámmal, az megvonta a vállát és
sötétre vált arccal kifordult a konyhából legott.
Én ott kuporogtam akkor is a kisszéken a tűzhely
mellett, Bénike pedig szokása szerint szunyókált,
behúzódva a kisszék alá. Édesanyám töprengve,
ráncba rándult homlokkal nézett le cipőtlen lá
bamra, majd odahullott a pillantása az alvó
'kacsára...
— ...pecsenyének éppen jó lesz. Az árából
bőven telik cipőre — ébredtem fel aztán másnap
kora reggel édesanyám meg édesapám beszédére
és rögtön tudtam, hogy Bénikéről van szó. Kiugrot
tam a kék csíkos dunyha alól s kértem, könyörög

tem, ne vigyék el, ne vegyenek inkább cipőt se.
De hiábavaló volt a kérés, rimánkodás, hasztalan
potyogott a könnyem is.
— Muszáj elvinni, gyerekem, jön a tél is lassan
— mondta édesanyám s mielőtt kifordult volna
az ajtón, megsímogatta kócos hajamat. Egy
percig még hallottam az udvarról Béniké ijedt
hápogását, aztán elcsendesedett minden. Édes
apám elém tette a reggeli rántott levest, de nem
bírtam lenyelni. Úgy éreztem, kőgombóc szo
rult a torkomba. A délelőtt úgy telt el,
hogy a tűzhely mellett kuporogtam. Időnként
sírdogáltam, időnként reménykedtem. Hátha
visszahozza édesanyám Bénikét, hátha sikerült
kiszöknie a kosárból valahogy és csodálatos módon
hazatalál. Hátha...
Délfelé aztán belefáradtam a sirdogálásba meg
gondolkodásba és ültömben, ott a kisszéken, el
szundítottam. Arra ébredtem csak fel, hogy édes
anyám áll előttem:
— Itt a cipő, gyerekem! Meg nyalókat is hoztam
kettőt, pirosat! — költögetett csendesen. Én egy
szempillantásig szinte kővé meredve bámultam rá
s aztán odatapasztottam a tenyeremet a fülemre
és leeresztettem a pillámat. Hogy ne halljak, ne
lássak, ne tudjak semmit. Mert könnytől homályos
szememnek úgy tűnt, hogy a cipő csúfolódva öltögeti rám hosszú, barna nyelvét és azt mondogatja,
hogy : Bénike, Bénike! Odaadtad Bénikét!
Arra, hogy édesanyám hogyan dugott később
ágyba, miként állította el a hideglelést, ami elővett,
már nem is emlékszem. Egyet azonban bizonyosan
tudok. Azt, hogy az eső másnap is zuhogott még,
de az új, barna fűzős cipőt nem bírta a lábamra
erőszakolni se édesapám, se édesanyám.
Falunk egyetlen utcáján bokáig ért akkor reggel
a hideg, cuppogó sár, de én nem bántam azt sem.
Azon a régmúlt szeptember elsején sírástól piros
szemmel, mezítláb szöktem el otthonról az isko
lába!
RÉNYI MAGDA

A. Seghers: A méhkas
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is rájöttem, hogy erőmből nehezen telik majd Erzsi helyettesíté
sére. A mester ugyan megérkezésemkor azt mondta: Tényleg,
igazi Kovács lány! Az arc ugyanaz, a többi még hiányzik. —
De egy hét után hozzáfűzte: Te Erzsi, megígérted nekem, hogy
a húgod kezében is úgy ég majd a munka, mint a tiédben. Ha
ez nem fog menni, úgy veled együtt ki kell lépnie. Sírva értünk
haza, mert Feri kötötte magát az esküvőhöz, még mielőtt az
aratás elkezdődne. Hogyan is tudta volna Emmi anyánkat,
engem és magát is eltartani?
Már én is olyan átizzadva jártam haza, hogy a hajamat és
ruhámat ki lehetett volna csavarni. De azért mi elértük, amit
akartunk, a nővérem esküvőjét megtartottuk az aratás előtt,
és én beállhattam a munkába. Amíg mindhárman ugyanabba
a gyárba jártunk, mindenki úgy hívott minket: „A három
Kovács lány“,— így neveztek minket a férfiak huncutul moso
lyogva, az asszonyok barátságosan, de irigykedve. Emmi ugyan
olyan szép és fürge volt, mint Erzsi és én, és habár én még
vékony voltam, én is megtaláltam a helyemet. Jól megnyúltam.
Erzsi egy blúzt ajándékozott nekem, ami vidéken nem kellett
neki, és anyánk varrt hozzá egy szoknyát. Olyan rövid és szűk
volt, amilyen csak lehetett, sokan utánam néztek és én nagyon
gőgösen jártam benne. Télen anyám értem is aggódott, mikor
köhögni kezdtem, azt állította, hogy erre a munkára még fiatal
vagyok. De én gyorsan megszoktam a munkát.
Emmi testvérem megismerkedett gyárunk egyik előmunkásával, aki gyakran hazakísérte őt és magával hozta a barátait is.
Közülök az egyik, aki a mi gyárunkban volt szerelő, majdnem
egy óra hosszat ült mellettem 'a konyhában. Csak velem beszél
getett. Kikérdezett a munkámról és az életemről. Még soha
senki ennyi rám vonatkozó kérdést nem intézett hozzám és
senki nem hallgatta meg ilyen figyelmesen a válaszaimat. Mindig
erre az emberre gondoltam és örültem, ha a gyárban messziről
megpillantottam. Megszólítani azonban nem mertem. Ezért
örültem, mikor egy este az utcán egymásba ütköztünk. Kószál
tunk a városban, beszélgettünk. Egy kocsmában vacsoráztunk.
Mikor késő este hazaértem, anyám még ébren volt. De nem szi
dott meg. Csak arra kért, hogy ha mégegyszer találkozom azzal

az emberrel, töltsük az estét nálunk a lakásban. Hogy még
nagyon fiatal vagyok ahhoz, hogy este elmaradjak. Emmi is
ki-kimaradt a Józsijával. Anyám átengedte nekünk az ő meg
szokott konyhasarkát, ő maga addig átment a szomszédokhoz
beszélgetni. Pali vele is komolyan és gyöngéden beszélt. Tetszett
anyámnak is. Pali néha pénzt is adott neki, hogy csináljon nekünk
egy- egy jó ebédet.
Mikor Pali először jött hozzánk, még hó borította az utcákat.
Még be sem köszöntött a nyár, már szerelmes pár voltunk. Pali
néha új barátokat is hozott hozzánk a lakásba, de én nem sokat
értettem abból, amit beszéltek. Csak Palit néztem és hallgattam.
Egyszer elég későn, egy idegen jött a konyhánkba. Hozott
Palinak egy vékony, összekötött csomagot. Valamit halkan és
izgatottan magyarázott neki. Pali azt mondta: Légy nyugodt,
szétosztom. Történjen bármi. — Betette a csomagot a konyha
fiókba. Az idegen a búcsúzásnál így szólt: Megígéred? Pali
megismételte: Megígérem! Milyen szép volt a mosolya. Alkonyai
kor elment. Családja egy távoli városrészben lakott, ő maga
pedig ebben a városrészben egy idegen családnál. Azt hittem
hogy másnap a gyárban legalább messziről megláthatom. De
sehol sem tudtam felfedezni. Testvérem az ebédidő alatt el
mondta, hogy ma egyáltalán nem is jött be munkába. Haza
menet tudtam meg, hogy a rendőrség a lakásáról vitte el.
Anyámat beavattam a titokba. Felszakította a csomagot. Egy
csomó röpirat volt benne: Horthy-ellenes felhívás. Anyám
gyorsan a tűzbe akart mindent vetni. Kitéptem a kezéből. Anyám
azt mondta: Ha a röplapterjesztőkhöz tartozik, akkor egyhamar
nem látod viszont. — Újra begöngyöltem a csomagot. Elhatá
roztam, hogy jól elrejtem. Arra az ígéretre gondoltam, amit
annak az idegennek adott. Magam előtt láttam az arcát, a mo
solyát.
Eddig még soha nem hagytam el a várost, ahol laktunk. Még
abban a faluban sem voltam, ahol most a testvérem élt. Nem is
tudtam volna biztosan megmondani, milyen a hazám, a népem.
Csak a saját életünket ismertem. Hogy ez az élet milyen nehéz
volt, azt csak röviddel ezelőtt értettem meg. De ha Pali jött,
akkor elfelejtettem minden bút és bajt, ragadósra átizzadt

ROSSZ
VAGY IDEGES
A GYERMEK?
Sokszor hallhatjuk a szülők
panaszát: olyan rossz ez a gyerek,
nem tudom mit csináljak vele?
Akaratos, nem eszik rendesen.
Ha valami nem történik a kedve
szerint, sir, földhöz vágja magát,
stb.

Az ilyen jelenség lehet sokszor
a rossz nevelés következménye is,
de számos esetben az idegesség
megnyilvánulása. Tehát nem lehet
mindig ,,rosszaságnak” elkönyvel
ni.
Ha az idegrendszer működése
hiányos vagy rossz, különféle
tünetek léphetnek fel. Például
a gyomor sok vagy kevés savat
termel. Ilyenkor baj van a gyermek
étvágyával. A környezetből érkező
különféle ingerek is károsan hat
hatnak a gyermek idegeire. Például
az ijedtség dadogást idézhet elő.
A gyermek indulatossága sok eset
ben ideges jelenség, bár bizonyos
mértékig a gyermekkor természetes
sajátossága. A gyermekkor leg
gyakoribb ideges tünete a félelem.
A gyermek nem mer egyedül ma
radni a szobában, nem alszik el
sötétben. A félelem keletkezésében
jelentős szerepe van a környezet
nek és a nevelésnek. Sok esetben
a gyermeket elalvás előtt fenyege
tik, mesebeli szörnyekkel ijeszt
getik, csak azért, hogy minél
gyorsabban elaludjon. A gyermek
lelkivilágában vagy álmában meg
elevenednek ezek a szörnyek.
Mindez igen káros hatással van
idegrendszerére.
Különböző szervi ideges tünetek
is előfordulnak, például izzadás,
hasfájás, fejfájás, reggeli hányin
ger vagy hányás. A különböző
izomrángások (vállrángatás, arc
fintor, hunyorgatás, krákogás) is
lehetnek ideges eredetűek. Vannak
túlérzékeny, nyugtalan, erőszakos,
izgága, konok gyerekek, akiknek
viselkedése eltér az átlaggyermeké

től. Erről a gyermek nem tehet, ez
nem „rosszaságból” ered. A bünte
tés, vagy verés ilyen esetben nem
segít, többnyire súlyosbítja az
ideges tüneteket.
Az idegesség megelőzésének
nyitja a nyugodt, megértő környe
zet, a kiegyensúlyozott családi
élet és a helyes nevelés. Ha
a szülők maguk is fegyelmezetle
nek, idegesek a gyermek jelenlété
ben, ez semmi esetre sem hat
kedvezően a legkisebb külső be
hatásra is igen érzékenyen reagáló
gyermek idegéletére.

VISSZÉRTÁGULÁS
A visszértágulások rendszerint
alkati hajlam következtében jön
nek létre, mert gyakran járnak
együtt lúdtalppal s aranyeres
csomókkal is. Kifejlődésüket elő
segíti az álló foglalkozás, a szoros
harisnyakötő viselése is. A terhes
ség ideje alatt, a vérkeringés
fokozottabb megterhelése követ
keztében gyakran észleljük a vissz
értágulatok kifejlődését.
Kezdeti állapotában, különösen
a terhesség alatt, a baj kifejlődését
aránylag könnyen megakadályoz
hatjuk. Ügyeljünk arra, hogy a láb
szár vivőereinek kiürülését meg
könnyítsük. E célból el kell hagyni
a pangást okozó gumi harisnyakö
tők, szoros alsó fehérneműk viselé
sét és kerülnünk kell a sok járkálást, a hosszabb ideig tartó dlldogdlást. Fekvéskor célszerű a láb
fejet párnára helyezve kissé mege
melni, hogy a vérkeringés pangá

sán kissé könnyítsünk. Reggel,
még felkelés előtt, az ágyban
rugalmas pólyával, a bokától felfelé
haladva, a térdig pályázzuk be
lábunkat, vagy húzzunk fel hosszú
szárú gumiharisnyát. Különösen
álló foglalkozásúak viseljék ezt.
Nagyon jót tesz, ha napközben
több alkalommal 5—8 percig
masszírozzuk a lábszárat, bokától
felfelé haladva. Ajánlatos a vér
keringés élénkítése váltakozó hő
mérsékletű fürdőkkel is. Ezt reggel
és este végezzük olyképpen, hogy
egy lavór meleg vizet és egy lavór
hideg vizet állítsunk egymás mellé.
Egy-két percig áztassuk a láb
szárat a meleg vízben, majd rövid
időre a hideg vízbe helyezzük s ezt
az eljárást ismételjük meg egy
másután 6—8-szor. Pihentessük
napközben is lábunkat úgy, hogy
a cipőt levéve, lábunkat magasabb
ra feltámasztva, feküdjünk egy
negyedóra hosszat.

Ha a visszértágulatok már
annyira kifejlődtek, hogy súlyosabb
panaszokat okoznak, vagy pedig
hirtelen mozdulatra vagy ütésre
megrepedtek s akár befelé a bőr
alá, akár pedig kifelé vérzés indul
meg, forduljunk haladék nélkül
orvoshoz. Ugyancsak orvos kezelje
a lábszáron, vagy bokatájon kelet
kezett ekcémát vagy lábszárfe
kélyt is. A visszértágulatokat sú
lyosabb esetben injekciókkal, vagy
műtét útján gyógyítják. Mindkét
eljárással a kifejlődött visszerek
jól eltávolíthatók, de mivel alkati
megbetegedésről van szó, gyakran
előfordul, hogy idővel újabb vissze
rek fejlődnek ki.
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hajamat, a félelmet, hogy elveszíthetem az állásomat, a félelmet,
hogy beteg lehetek és meghalhatok. Meg kell Pali szavát tarta
nom, hiszen olyan, mintha csak én magam adtam volna.
Pali fegyházba került. Nem látogathattam meg. Ahhoz, hogy
látogatási engedélyt kapjak, a feleségének kellett volna lennem.
Ismeretségünk azzal kezdődött, hogy Pali nekem sok kérdést
tett fel. Most én voltam az, aki neki kérdéseket tett fel. Csak
ő nem volt itt, hogy felelhessen. Nekem egyedül kellett megtanul
nom azt, amiért ő az életét tette kockára, amire épített, amit
várt.
A röpiratokat mind gyorsan elosztottom, lakásokban és
gyárakban. Néha majdnem megszakadt a szívem. De néha
diadalt is éreztem, mely mint a villám cikázott át rajtam. Érez
tem, Pali büszke, hogy betartottam az ígéretét.
Kollégáim engem mindig „a kis Kovácsnak“ neveztek, kicsit
gúnyosan, kicsit részvéttel, mert sovány, halvány és kicsi ma
radtam. Az ügyességem gyorsabban fejlődött, mint a mellem.
„Nem is ér fel a két nővéréhez“ — mondták. Ahhoz azonban,
amit munkaidőmön kívül tettem, jó volt, hogy olyan voltam
mint egy gyerek.
Nemsokára összeköttetésbe kerültem Pali barátaival. Egy
este megállított az az idegen elvtárs, aki a csomag röpiratot
a lakásunkba hozta. Puhatolózott, mi lett a csomaggal. Én meg
mondtam, hogy szétosztottam. Arcán mosoly jelent meg, ami
engem Palira emlékeztetett.
Attól kezdve mindig megtudtam, hogy megy a fogságban
a dolga, mert az én elvtársaim minden lehető módon behatoltak
a börtönbe. Becsempésztek Palihoz egy levelet, amelyből meg
tudta, mi lett a röplapok sorsa. Mikor a gyárban odadugták azt
a cédulát, amit Pali nekem írt, megdobbant a szívem. Aranyos
fény csillogott a betűkből: „Kedves Jucim, köszönöm!“
Pali négy évet töltött a fegyházban. Mikor kijött, ott talált
minket anyámmal a régi lakásban. Lélekben ezekben az évek
ben összeforrtam az ő életével. Mai napig is egy és ugyanazt
az utat járjuk.

Egy napon így szóltak ifjúsági csoportomban: Ki tud éjszaka
a gyár falán átmászni? Rögtön jelentkeztem. Én! — Mert én
voltam a legkisebb. Óriás még ma sem vagyok, de akkoriban
még kisebb voltam. Átfértem a tű fokán is.
Ha az, amire vállalkoztam, nem is az első volt, amit a pártért
tettem, de mégis csak ekkor dolgoztam először önállóan. Vörös
zászlónkkal bemásztam a lyukon keresztül a gyár tornyába,
egy darab szappant is vittem magammal, hogy a rendőrök
lecsússzanak, ha fel akarnának a toronyba mászni, hogy a zászlón
kat leszakítsák. — Az őr azonnal riadót fújt. Én azonban vissza
csúsztam a falakon és úgy ugrottam le az udvarra, mint a macska.
A munkások elbújtattak egy illemhelyre, és mikor szerencsésen
hazaértem, nagyapám boldogan hahotázott és azt mondta: Az
első alkalommal éppen így jártam én is.

Folytatjuk
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Juci Budapestről.
Mikor elértem az előírt kort, legidősebb testvérem, Erzsi,
bevitt az Izzólámpa gyárba, ahol ő és középső testvérünk is
dolgozott.
Megígérte a mesternek, hogy betanít, hogy aztán ha házas
ságkötése után vidékre megy, átvehessem a helyét.
Amit eddig a gyárról meséltek, az csodálatosnak és csábító
nak tűnt nekem, mintha egy vad és veszélyes országgal lennének
jóviszonyban, mely előlem még el van zárva. Segítettem nekik
a mosdásnál és öltözködésnél, ha este teljesen kimerülve haza
jöttek, halványan, átizzadt hajjal, mely úgy ragadt a fejükre, mint
egy fekete tollazat. Sírtam, ha anyánk megijedt, mert Erzsi
köhögött, ő volt hármunk között a leggyengébb, minden télen
betegeskedett, mert a fülledt munkateremből kellett kifutnia
a fagyba és ködbe. — Ezért küldte őt anyánk egyszer falusi
rokonainkhoz, ahol beleszeretett Feri, amit mindannyian nagy
szerencsének tartottunk. így ugrottam be testvérem helyére
a gyárba, előbb, mintsem sejtettem volna. Nagyszerű dolgokra
voltam elkészülve.
Azonban elképzeléseim néhány óra alatt eltűntek. Azokat
a fogásokat, amelyeket Erzsi mutatott, gyorsan elsajátítottam,
hiszen a családban mindannyiunknak ügyes keze van. De arra

Horgolt

pulóver
és
kardigán

Készítéséhez vastag szálú gyapjúfonalat, vagy pap
lanpamutot használunk. A lényeg, hogy lazán dol
gozzunk.
A pulóver részeit egyéni méretünkre pontosan el
készített szabásminta szerint horgoljuk. Az egyes da
rabokat mindig az első szélen kezdjük, karkivágás
magasságig rendszerint egyenesen horgoljuk és in
nen kezdve szabásminta szerint fogyasztjuk a kar- és
nyakkivágást.
A pulóver és kardigán kétféle mintával készül.
A kardigán mintája kockás, míg a pulóvernek csak
derékig kockás a mintája, onnan kezdve sima kispálca sorokkal készül. A kardigán mintájának 1. so
ra: egyráhajtásos pálcasor, a 2. sorban: 3 pálcát
elölről, 3 pálcát pedig hátulról öltünk át. A 3. sorban
az elölről átöltött pálcákat itt is elölről, a hátulról
átöltött pálcákat pedig hátulról öltjük át a következő
pálcákkal. 3 sor után a minta megfordul, vagyis a
4. sorban: az elölről átöltött pálcákat hátulról vesszük
at, a hátulról átöltött pálcákat pedig elölről, az 5.,
6. sorban úgy dolgozunk, mint a 3. sorban. Ezután
ismét fordul a minta és igy kapjuk a kereszt- és
hosszirányban bordás kocka-mintát. Az elkészült ré
szeket összevarrjuk és a széleket két sor kispálcával
szegjük körül.

A munka hevében talán már el is feledkeztél
a nyári szabadságról, bár napbarnított bőröd még
sokáig elárulja, hogy nagyon szép két hetet fog
tatok ki a nyáron, én most mégis ehhez a tizen
négy naphoz szeretnék visszatérni.
Hat család töltötte együtt a nyarat egy nagy
turistaházban, köztük Ti is, mi is. Egyhamar
beleilleszkedtünk a közös életbe, s mivel az ét
kezésről magunk gondoskodtunk, úgy igyekeztünk,
hogy a férjek és gyermekek közreműködésével a
lehető legkevesebb időt töltsük a gyorsfőző mellett.
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s minél többet a vízben meg a napon. Te voltál
az egyedüli, aki nem mutatott hajlandóságot
a prózai vízbeszerzés, esetleg a konyha körüli
segítség iránt. Még azt is elvártad, hogy vizes
fürdőruhádat kicsavarják. Ez tizennégy éves
lányod gondja volt, aki anyja sorsában osztozva
alaposan kivette részét a napi teendőkből, míg
Ferkó, tizenhat éves fiad egész nap vitorlázott,
úszott és napozott. Csak az étkezéseknél jelent
meg.
— Csináld csak meg magad, ez nem férfimunka
— vágta oda — szavaidat utánozva — önérzete
sen húgának, ha ez valami segítséget kért tőle.
Ha anyja szólt rá erélyesebben, Te pártját fogtad
és elutasítóan kijelentetted, hogy hagyjanak békét
nektek ezekkel az asszonyi dolgokkal. Amíg
a többiek a legnagyobb egyetértésben töltötték
napjaikat, jóízűen fogyasztották az ebédet, mely
nek elkészítésében minden családtagnak legalább
egy kis része volt, köztetek napirenden voltak
a súrlódások, civódások. Feleséged igyekezett
menteni a helyzetet, Erzsike segítségével inkább
mindent elvégzett. Előttem még mentegetett is,
hogy hisz nem vagy te rossz ember, csak nagyon
megszoktad a kényelmet, — melyre ő maga
tanított meg, amíg nem ment állásba.
A visszaút már nagyon nehéz. Abban remény

kedtem, hogy a többi férfi példáját látva egyszer
te is felemelkedsz a nyugágyból és elmész zöldsé
get venni. Mert úgy vettem észre, egy kicsit meg
hökkentett, amikor láttad, hogy náladnál —
valljuk be őszintén — intelligensebb, sokkal
komolyabb hivatást betöltő férjek még a krumplihámozástólsem riadtak vissza. Most utólag gondolj
csak vissza arra a két hétre! Főleg azt szeretném
emlékezetbe idézni, hogy Feri fiad, nyomdokaidban
haladva, mennyi keserű percet szerzett Erzsiké
nek. Az elkeseredett kislány aztán dühében nem
válogatta meg szavait, s a parázs veszekedések
naponta többször is megismétlődtek közöttük.
A két gyerek már szinte gyűlölte egymást s Te,
aki leginkább megoldhattad volna köztük a helyze
tet, ezt is tétlenül nézted. Erzsi igazságtalannak
érezte, hogy anyja és ő végezzen minden munkát,
hisz ők is szabadságon voltak. Feri meg semmitte
véssel igyekezett biztosítani „férfiúi” méltóságát.
Pedig ezzel azt soha sem meg nem szerezheti.
Kérdem: nem lehetne nálatok egy kicsit átszer
vezni az egész házirendet? Mind a négyeteknek
előnyére válna. S lehet, hogy ez lenne nemcsak
a jövő évi sikeres szabadságtok, de nyugodt
családi életetek biztosítéka is.
Üdvözöl

Faluról-falura

Somorján lassanként az egész város ügyévé
válik az ünnepélyes névadás. A HNB, a nő
bizottság, a CSISZ és a pionírok mögé felso
rakoztak a bölcsőde kis lakói is, akik köszön
tőjükkel felejthetetlenné tették e szép ese
ményt.
BORSZKA MARIA

KITŰNŐ KEZDEMÉNYEZÉS

A szenei kilencéves magyar iskola érdekes,
újfajta pionírtáborozást szervezett júliusban
Modra-Harmónián. A gyermekek délelőtt ki
sebb munkát végeztek a helyi állami gazda
ságban — pl. epret szedtek, szőlőt kötöztek, —
de már a kora délutáni órákban nagy kirán
dulásokat rendeztek a gyönyörű hegyalja kör
nyékén. A kultúrműsorok egész sora volt a
napi program. A nagy táborban a sátrakban
kettesével aludtak a gyermekek. Hetenként kb.
30 pionír váltotta egymást. A kosztot, melyet
csak dicsérni lehetett, teljesen ingyen kapták
a gyerekek azért a kis munkáért, amit 2—3
óra alatt végeztek. A táborozást Farkas Fe
renc igazgatóhelyettes példásan vezette. De
dicséret illeti Mák Anikó, Gábei Ilonka, Blazsovícs
Imre pionirvezetöket,
akik mindent
megtettek, hogy a szenei pionírok szép és
gazdag élményekkel és kipihenve térjenek ha
za és friss erővel készüljenek az új iskola
évre, amely már a küszöbön áll.
Ez az üdülés többszörösen értékes, mert a
gyermekek munkájuk jutalmául kapták.
B. P.

A lučeneci járás szövetkezetei
csaknem kétmillió tojással
maradtak adósai év elejetői
a felvásárlásnak. Ebben a kétmillió
darabban nem kis mennyiség ter
helte a lentvoraiak számláját.
Lentvorán a HNB, a pártszer
vezet és a nőbizottság aprólékosan
foglalkozott a tojásfelvásárlás tel
jesítésében beállott nehézségekkel.
Marcsok Mária, a nőbizottság
elnöknője javaslatára megszervez
ték a lentvorai asszonyok kötele
zettségvállalási akcióját.
Pafko Anna és Králik Zsuzsanna
például 1000 tojás eladását vállal
ta. Voltak olyan asszonyok is, akik
még ezt a számot is megtoldottak.
Karmon Zsuzsanna 1100 tojás be
adására tett ígéretet.
S így érkeztek a HNB-re a lent
vorai asszonyok kötelezettségvál
lalásai, egyik a másik után.
A vállalási akció mindenkit meg
mozgatott. Az eddigi eredmények
azt bizonyítják, hogy a felvásárlási
feladatok teljesítése szervezés kér
dése. Hiszen a lentvorai asszonyok
szinte versenyeznek, ki ad be
többet, mint amennyit vállalt.
Karmann Zsuzsanna ezidáig
1671 tojást adott el, és 600 liter
tej nelyett 634 litert adott a közel
látásnak. Pafko Anna, Králik
Zsuzsanna, Marcsok Mária, Garaj elvtársnő és a többiek is közel
járnak felajánlásuk teljesítéséhez.
A lentvorai példa azt bizonyítja,
hogy a tojás szerződéses eladásá
ban mutatkozó jelentős lemaradás
nagy részben annak az oka, hogy
rosszul szervezik meg, irányítják
a dolgozókat, nem lépnek kapcso
latba a nőbizottságokkal, okik
pedig kitűnően alkalmasak arra,
hogy tettekre buzdítsák a falu
asszonyait.

A lentvoraiak példáját máshol
is követni kellene!
A NŐBIZOTTSÁG ÉRDEME

A helyi nemzeti bizottság kiszé
lesített ülésén vágni lehetett a
füstöt. Az emberek gondba merülve
kuporogtak az asztal körül. A fel
vásárlási feladatok teljesítéséről
volt szó.
— Mivel tudnánk szebben kö
szöntem pártunk XII. kongresszu
sát, mint feladataink teljesítésé
vel? — fejezte be beszámolóját
a HNB titkára.
Kiapes Anna, az ábelovai nőbizottság elnöke csendben hallga
tott. Egyik arcról a másikra röp
pent tekintete. Nem szólt semmit,
de egy elhatározás érlelődött meg
benne: majd az asszonyok. És
javaslatot tett a HNB titkárának,
hogy a nőbizottság tagjai a CSISZtagok bevonásával kosár-akciót
szerveznek a tojás felvásárlásra.
Gyűlt a tojás, emelkedett a fel
vásárlás teljesítésének százaléka.
De még mindig kevés volt ahhoz,
hogy tiszta számlával kösz önt
hessék a kongresszust.
— Indítsunk versenyt — javasol
ták a nőbizottság tagjai.
— Nem rossz ötlet — bólongattak elismerően az ábelovaiak.
Hat értékes jutalomtárgyat tűz
tek ki. És egyre szaporodott a tojá
sok száma a Jednota üzlethelyisé
gében. Ivanics Zsuzsanna, Deákék,
Liskáék, Springerék, meg a többiek
fáradhatatlanul hordták a tojást.
S amint mondani szokták, evés
közben jön meg az étvágy. A ver
senyt a tejeladásra is kiszélesítet
ték. A versenynek — amelyben az
első díjat Kukla Pál, a másodikat
Garaj János, a harmadikat Kiapes

Anna kapta — meglett az eredmé
nye. Az ábelovaiak eddig 55 612
liter tejet és 30 022 tojást adtok be
a szövetkezet felvásárlási felada
tainak teljesítésére.
Ebben a nőbizottságé az érdem,
hogy jó szervező munkájával meg
győzte a lakosságot a felvásárlás
teljesítésének fontosságáról. Nem
kisebb dicséret illeti Liska Andrást,
aki 600 liter tej helyett 1440 litert.
Deák Pált aki 1110 litert. Deák
Jánost, aki 1023 litert és Springer
Jánost, aki 1124 liter tejet adott
a közellátásnak.
Az emlékezetes HNB ülés óta
még nem sok idő telt el. Az ábelo
vai asszonyok e rövid idő alatt
már nagy jelentőségű munkát
végeztek.
Munkájukban továbbra is nemes
hajtóerő serkenti őket: egész évi
felvásárlási feladataik teljesítésé
vel akarják köszönteni pártunk
XII. kongresszusát.
írja Agócs Vilmos levelezőnk

A bakai önkiszolgáló bolt előtt
nagy a forgalom. Mindenki
a kifüggesztett táblátakarja
látni, olvasni, amelyen ez áll:
a HNB felhívja a tyúktenyésztők
figyelmét, hogy aki a második
félévben a legtöbb tojást adja
a közellátásnak, a következő juta
lomban részesíti:
1 díj 309 korona értékű evőesz
közkészlet,
2 díj 155 korona értékű villany
vasaló,
3 díj 66 korona értékű konyha
mérleg.
Reméljük, hogy községünk dolgo
zói minél többen részt vesznek
a versenyben.
Horváth Piroska

A LEOMLOTT LÉGVÁR
Ahogy fekete ünneplőjében, szigorúan megkötött selyem kendővel
ősz haján, ivópoharával reggel végigsétált a sétányon, vagy ült az erdő
egyik árnyékos padján, mindenki megfordult a magas, büszke tartási!
falusi asszony után. Az sem maradt sokáig titokban, hogy Balázs Anna
a saját költségén jött el a fürdőhelyre, „csak úgy, pihenni“! Tehette is,
— mesélték ismerősei, mert ennek a falusi özvegynek gazdag rokonsága
van Amerikában, ő maga még hozzátette, hogy nemrégen halt meg
a bátyja Kanadában, aki agglegény volt, ráhagyta vagyonának jó részét.
S bár Balázsné nem volt valami bőbeszédű, de itt ott elejtett néhány
szót a hatalmas házról, boltról, autókról, amit most likvidálnak az ügy
védek, hogy elküldhessék neki a kemény dollárokat. Persze, mint ilyen
esetekben lenni szokott, sok a huza-vona, várni kell még egy kicsit
a pénzre. S ez az érv, nő meg egy csomó idegen nyelven írt cégjelzéses
papír teljesen alátámasztották szavahihetőségét.
j
A fürdőhelyeken sok idejük van az embereknek. Szórakozás után
vágynak. Balázsné kifogyhatatlan meséinek bizony jó sok hallgatója
akadt. S amikor „hívei“ elutaztak, hátrahagyták címüket, a kedves
invitálással — „legyen szerencsénk otthon...“
Balázsné szépen-szerényen megköszönte — és elfogadta, mert mint
mondta, van most már ideje-pénze utazni, legalább megismeri az or
szágot. S alig melegedtek meg otthonukban a hazaérkezettek, már is
megjelenet a „gazdag örökösnő“. Az igaz, hogy most kicsit több volt
a panasz, mint a dicsekvés. Mert mint mondta, pénzt akart szegénytől
mindenki. Pénzt az amerikai ügyvéd és pénzt az itteni. S ha mielőbb
meg akarja kapni a jussát, fizetnie kell. Csakhogy ő már nem győzi,
kimerült...
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És sok helyütt még csak kérnie sem kellett, csak úgy dugták markába
a százasokat, ő nem is tiltakozott. „Hiszen majd megadja, ha lesz,
biztosan visszaadja kamatostól“.
Nincs is ebben az ügyben semmi új, hisz nem Balázsné az első, aki
biróság elé kerül, mert csalt és nem is ezek a károsultak az utolsók, akik
bedűltek egy primitív mesének, a rádió, a film, a televízió korszakában.
Az emberi hiszékenységnek, úgylátszik nincs határa. Az egész ügyben
a megemlítésre méltóbb az, ami ezt a majdnem ötvenéves asszonyt a lej
tőre vitte.
Balázsné kora gyermekségétől kezdve mindig keményen dolgozott.
Előbb a máséban, aztán férjével együtt a saját kis földjüket művelték
hajnaltól napestig, hogy a mindennapit előteremthessék. S egyetlen
fiát is befogta, tanulni sem engedte. Egyetlen vágya volt a becsvágyó
asszonynak: saját házában lakni. A legnagyobban, amit csak építeni
lehet. S mikor fiuk a katonaságtól visszatért akkor sem akartak változ
tatni életükön. A fiú megunta az örökös gürcölést és amikor az öregek
minden érvnek ellentállva, nem akartak a szövetkezetbe belépni, ott
hagyta őket és a megálmodott ház álom maradt továbbra is.
— Nem ember az ember, ha még háza sincs — védekezett Balázsné.
Legnagyobb tragédiája az, hogy az összecsalt majdnem 30 ezer korona
is elfolyt ujjai között, még mielőtt téglává vált volna. S még most sem
érti, hogy csalt, csak a házát siratja.
A házát, amelyet soha sem mondhatott magáénak, a vagyont, a pénzt
amit birtokolni akart minden áron.
Nem ő az egyetlen, aki becsületével fizette meg az árát — a semmi
nek !
(EAS)

BEFŐZÜNK
Kapor
következőképpen tesszük el.
6 kg friss, hibátlan zöldbabot
A kaprot kétféle
megtisztítunk, megmossuk és
képpen tehetjük el.
ferdén
lefektetett
deszkán
1.
Egyszerűen
megszárítjuk, és ha (hogy a víz lecsuroghasson
róla) fél óráig szikkadni hagy
megszáradt, tüllzacskóban le
juk. Azután tetszés szerinti
vegős helyre akasztjuk.
2.
Sóba rakjuk. Széles szájú hosszúságú darabokra vágjuk.
üvegbe legalulra egy ujjnyi
Nagy edényben 1/2 kg sóval
és 1/2 kg cukorral jól összeke
sót teszünk, arra egy ujjnyi
szép zöld (mosatlan) kaprot,
verjük, majd ruhával letakar
juk, és 48 óráig állni hagyjuk.
majd ismét sót, kaprot, amíg
az üveg megtelik. A tetejére
Azután tisztára mosott, száraz
ra törölt széles szájú üvegek
két ujjnyi sót teszünk. Cellofánnal lekötözve tesszük el.
be rakjuk, tetejére egy kés
Télen bármikor kivéhetjük be
hegynyi szalicilt hintünk, és sa
ját levével színültig leöntjük.
lőle a szükséges mennyiséget.
Celofánnal kötjük le. Bármikor
A használat előtti este beáz
tatjuk és több vízben kimos
használhatunk belőle, csak
suk.
arra ügyeljünk, hogy az üve
Tök
get minden alkalommal jól le
kell kötni. Az üvegből kivett
A töknek kétféle eltevési
babot használat előtt több víz-,
módját ajánlom:
ben mossuk meg, és egy éjje
1. Ha van száraz pincénk
len át vízben áztassuk ki. Az
vagy megfelelő, hűvös, száraz
így eltett babot főzésnél min
kamránk, akkor októberben,
denkor, mór forrásban levő
lehetőleg teljesen ép tököket
vízbe dobjuk bele, és úgy főz
vásárolunk. Szárát langyos ol
zük meg. Ezt a vizet a főzés
vasztott viasszal lepecsételjük,
nél ne használjuk fel, hanem
majd mindegyik darabot küa babot leszűrve tegyük át
lön-külön újságpapírba cso
másik vízbe. Ennél az eltevési
magolva, egymás mellé desz
módnál a bab olyan marad,
kára lerakjuk, úgy, hogy a szó
mintha frissen szedték volna.
ra felfelé legyen. Tavaszig el
A köretnek szánt babot is
áll,
ugyanúgy tesszük el, azzal az
2. A meggyalult tököt kissé
eltéréssel, hogy azt nem vág
besózzuk, 2 óráig állni hagy
juk fel darabokra, hanem
juk, majd levét kinyomkodjuk,
egészben hagyjuk.
azután tisztára mosott és szá
razra törölt nagyobb üvegek
be úgy mint a kaprot, sóban
Francia uborka
soronként lerakjuk azzal az el
Kétliteres üveg aljába kap
téréssel, hogy a tökből két ujj
rot, meggy- és szőlőindát, 3
nyi vastagságú sorokat rakunk
kis kanál mustármagot, 1 kisa só közé. Használat előtt
kanál egész borsot, megtisztí
egy éjjelen át vízben áztatjuk,
tott tormaszeleteket és 3 ka
és az ebből készített főzeléket
nál mustárt teszünk. Közép
csak ha már teljesen kész, és
nagyságú (kisebb) uborkákat
nem lenne elég sós, akkor
meghámozunk, és hosszában
sózzuk meg.
5 részre vágjuk, üvegekbe
Vajbab
rakjuk. 1 liter vízhez 1 dl ecet
Főzeléknek és levesnek a
eszenciát, 5 dkg sót, 5 db

Vízszintes:

1. A Szlovák Nemzeti Felkelés 18. évfordulója
alkalmából idézünk Fraňo Kráľ, a nemzet művészé
nek megemlékezéséből a felkelés hőseiről (foly
tatva a vízsz. 10, 12, 57., függ. 27, vízsz. 43. 28.
szám alatt a feltűntetett sorrendben). 12. A VIT
részvevői. 14. Afrikai főváros, ló. Sóhajtás. 19.
Haladó szellemű dán író. 20. A SZNF hadműve
leteinek később hősi halált halt kiváló szerzője
és irányítója (a nyíl irányában). 21. A Szovjet
Hadseregben harcoló hős szlovák százados, aki
nem riadt vissza a fasiszták orvtámadásától sem.
24. Filmszínház — külföldön. 26. Erőfeszítés árán
valamit .... 34. Nem régi? 35. Svájci folyó. 36.
Mikes Nándor. 37. Nem megy tovább. 38. KT. 39.

A ,.DOLGOZÓ NŐ" megjelenik kétheten
ként. Kiadja a Csehszlovákiai Nők Szlová
kiai Bizottsága, Bratislava, Októbrové ná
mestie 12. Felelős: Szarkáné Lévay Erzsé
bet főszerkesztő. Grafikai szerkesztő: Schreiber Katarína. Szerkesztőség: Bratislava,
Októbrové námestie 12. Telefon: 344-21,
220-25. Nyomja: Polygrafické závody, n. p.,
závod 1, Bratislava. Terjeszti a Posta Hír
lapszolgálata. Megrendelhető minden pos
tahivatalnál és kézbesítőnél. Évi előfizetési
díj 18,20 Kčs. Egyes szám ára 70 fillér.
Külföldi megrendeléseket a posta sajtó
kiviteli szolgálata: — Poštový novinový
úrad — vývoz tlače, Praha l„ Jindřišská 14
- intézi el.
K-08*21300

kockacukrot, kis kanál szegedi
paprikát vegyítünk, és nyersen
(nem főzzük fel!) az üvegek
be töltjük, 2—3 napig nyitva
álljon. Azután kis kanál szali
cilt teszünk minden üveg tete
jére, és lekötjük.
Nyári kovászos uborka
Szép friss uborkákat ve
szünk. Megmossuk, végeit le
vágjuk és oldalait éles késsel
bevagdossuk.
Széles
szájú
üveg aljára kaprot teszünk,
rárakjuk az uborkákat. Tetejé
re ismét kaprot teszünk és 1—2
szelet pirított kenyeret. Meleg
(de nem túl forró) sós vizet
öntünk rá, annyit, hogy telje
sen ellepje. Meleg konyhában,
pár nap alatt megérleljük,
majd hideg helyen tartjuk.
Sült tészták - rétesek
A rétestészta készítése: A jól
sikerült rétesnek egyik alap
feltétele. hogy száraz lisztből
készítsük. Ezért a lisztet (lehe
tőleg nullás, sima lisztet hasz
náljunk) átszitólás után tálban
felmelegítjük.
Személyenként
5 dkg lisztből és 1/4 dkg zsír
ból készítjük. Az előre felme
legített lisztet tálban elmor
zsoljuk a zsírral, kissé megsóz
zuk (ha legalább 4 vagy an
nál több személyre készítjük,
tehetünk hozzá egy tojás sár
gáját is) és langyos, gyen
gén ecetes vízzel majdnem
lágy, nyúlós tésztát állítunk
össze, amelyet addig gyúrunk,
amíg a tészta teljesen leválik
a kezünkről, hólyagos lesz, és
nem ragad. Ezután gyúró
deszkára tesszük és még egy
darabig a deszkához vereget
jük. Zsemle nagyságú cipókat
formálunk belőle, tetejüket ol
vasztott zsírral bekenjük és
lisztezett deszkán, nagyobb
száraz edénnyel lefedve 50-60
percig pihentetjük. A konyha
asztalra grízes liszttel behin
tett abroszt terítünk. A pihe
nési idő letelte után a tész
tát újból bekenjük olvasztott

A dédapának az apja (. . - apa). 41. Mély női
hang 42. Lovicsek Béla. 46. Készítjük az ebédet.
49. Ma már nem igen növesztik a férfiak (a ket
tősbetű az elején elmaradt). 51. Három magán
hangzó, amelyből kettő majdnem azonos. 52. Kár
tyajáték. 53. Női név. 55. Törő, eltörő, szlovákul.
56. Vajon ilyen a szamárhang?

zsírral, két kezünkön kissé ki
nyújtjuk, majd az asztal kö
zepére helyezve a tészta alá
nyúlunk és tenyerünket lefelé
fordítva két kezünk fejével —
az asztal körül járva — hajszál
vékonyra kinyújtjuk. A szélein
levő, még megmaradt vasta
gabb tésztát, körös-körül le
tépjük, majd szikkadni hagy
juk. Ha már eléggé száraz, ol
vasztott vajjal vagy zsírral kenőtoll segítségével az egészet
meglocsoljuk. Ez azért fontos,
mert a zsiradék meggátolja a
tészta összeragadását
Almás rétes: A szépen ki
nyújtott rétestésztát kicsit szó-'
rítjuk, majd kenőtoll segítségé
vel olvasztott zsírral meglo
csoljuk. A töltés előtt közvet
lenül személyenként 20 dkg
rétesnek való, kissé borízű al
mát lereszelünk; levét kinyom
kodjuk, s az almát tálban 2
dkg darált dióval és 3 dkg
porcukorral
keverjük össze.
A rétes egyik felére szórjuk.
A rétes széleit felhajtjuk, mind
a négy oldalon, majd ezeken
a részeken ismét meglocsoljuk
kevés olvasztott zsírral. Az ab
rosz segítségével könnyedén
összehajtogatjuk, illetve össze
göngyöljük. Zsírral megkent
sütőlapra helyezzük, tetejét
megkenjük olvasztott zsírral,
majd középmeleg sütőben jó
ropogósra, pirosra sütjük. Tá
laláskor porcukorral szórjuk
meg.
Szilvás rétes. Személyenként
20 dkg szilvát megmosunk és
kimagozunk. Szitára téve levét
lecsurgatjuk,
A gyümölcsöt
tálban 2 dkg átszitált zsemlemorzsával, 2 dkg darált dió
val és 2 dkg porcukorral öszszekeverjük. A szilvához kevés
törött fahéjat is tehetünk.
A gyümölcsöt most már az
előre elkészített és zsírral meg
locsolt rétes egyik felére szór
juk. A rétes széleit minden
oldalról felhajtjuk, megzsíroz
zuk és az abrosz segítségével
összegöngyöljük.

<az idézet), valamint a vízszintes 20, 21, és a
függőleges 40. számú sorok. Beküldendők a rejt
vényszelvénnyel együtt 1962. szeptember 5-ig, Min
den öt hibátlan megfejtésért könyvjutalmat kül
dünk.
Múlt számunkban
megfejtése:

közölt

keresztrejtvény

helyes

Függőleges:

2. Oidiposz kezdete (I). 3. Ének. 4, Vissza: ez,
az — oroszul. 5. Villa. 6. Alumínium vegyjele. 7.
Szalonna-féle. 8. Régi űrmérték. 9. A bérház egyik
tagja. 10. Jégkorong, ahogy hazánkban hívjuk. 11.
Anna és Olga. 12. Kést ... - 13. Már nem harag
szik. 15. Egyszerre született gyermek. 18. Nyugat
németországi folyam. 22. Len végek! 23. PBÄ. 25.
Német kötőszó. 28. Ruhakészítő üzem mesterei. 29.
Női név. 30. Cseh helyhatározószó. 31. Ilyen a
legtöbb állat. 32. Afrikai kolónia, ma még brit „védnökség"
alatt. 33. Velő mássalhangzói.
37. Betűt vet. 40. Hős kommu
nista harcosnő, a SZNF I. osz
tályú érdemrendjével tüntették
ki, „in memoriam“ (Edit). 44.
Megért. 45. Imre — becézve
(i—y). 46. A fonó teszi. 47. Zi
ta, Ilonka, Ursula. 48. Szlovák
tagadás. 50. Emberi testet áb
rázoló
művészi
kép
(hosszú
ékezettel). 54. Harc közepe!
B. P.
Megfejtendők a vízsz. 1, 10,
12, 57, függ. 27, vízsz. 43, 28.

Vízszintes: Mariánske Lázné; Nový Smokcvec;
Smrdáky; Štós; Podébrady; Bardejov; Luhačovice.
Függőleges: Korytnica; Bojnice; Darkov; Číž;
Štrbské Pleso; Sliač; Dubí.

Könyvjutalmat nyertek:

Tarnóczí Borbála, N. Zámky,
Šlapák Rudolf, Demandice.

nagyon szeretünk az állatkertben
sétálni. — Ja igen, el is felejtkez
tünk bemutatkozni. Ferkó vagyok
és itt mellettem ez a kislány a húgom,
Jucika.
Bratislavában lakunk, és már két év
óta nálunk is van állatkert. Csaknem min
den vasárnap meglátogatjuk kedvenc
állatainkat.
Kora tavasztól kezdve sok sok néni és
bácsi dolgozik itt délutánonként a bratislavai üzemekből és bővítik, szépítik
egyre ezt a csodálatosan szép kertet.
Most meglepetten vettük észre, hogy egy
új, eddig ismeretlen lakóval bővült az állat
kertünk.
Én már szeptember óta iskolás vagyok.
De tudom, az osztállyal együtt is meglá
togatjuk majd kedvenc helyünket, hiszen
minden alkalommal találkoztunk iskolás
csoportokkal, akiknek a tanítójuk annyi
érdekes dolgot tudott mesélni.
Aki nem volt állatkertben, tartson most
velünk, bemutatjuk kedvenc állatainkat.
-lek

M
Nagyon nyalánk.

Az első utunk mindig a mókás
kedvű Misóhoz vezet. Tornázik, mó
kázik, esdekel egy szem cukorkáért.

Séta az állatkertben

A kedves kis majmok
ketrece előtt időzünk a
legtöbbet.

Nagyon barátságos a púpos teve is,
kár, hogy a púpjai nem fértek a fény
képezőgép lencséjébe.

Szamba, az oroszlánmama. Kis cse
metéi most alszanak, de éppen úgy
játszanak, mint a kiscicák.

Hát nem gyönyörű ex
a hattyú? Sokszor úgy
képzeljük, hogy egyene
sen a meséből repült
ide.

A kis őzike olyan kedves és nem
is tél a gyerekektől.
Lisícky,

Spáčil, Belicky felvételei

