
Vasárnap, 1961. mijns 7, 8 

A N Y Á K N A P J A 
Ma, anyák napján, József 

Attila verséből idézünk. 
VÍZSZINTES SOROK: 

1. A József Attila-idézet 
első része. 13. A paprikának 
van. 14. Újjáépült szegedi 
utca. 15. Az Újpesti Dózsa 
válogatott labdarúgó-játéko-
sa. 18. Balaton-menti üdülő-
hely. 20. Görbülete. 21. Ré-
gebben ezt a szót mondták a 
rádióban a hírek között. 23. 
Segélykérés a tengeren. 24. 
Munkájával hozzájárul a 
mű sikeréhez. 26. A rossz 
borra mondják, tréfásan. 27. 
Három, több szláv nyelven 
(TRI). 28. A gallium vegyje-
le. 29. A trombita szava. 31. 
Tabányi Mihály. 32. Római 
101-es. 33. Hogy . . .? 35. Eu-
rópai nép. 37. Duna-menti 
város. 39. A hónap kezdete. 
41. Ilyen ige is van. 43. Zár. 
46. Meg- . . . (nem élvezett). 
47. A növény része. 48. Szedi 
a lábát. 50. Sziget, franciául 
(ILE). 52. Egyforma betűk. 
54. Régies mutatószócska. 55. 
Mindenki szórakozása. 57. 
Igekötő. 58. Helyhatározás. 
60. Helyrag, a -ban párja. 
62. Egyforma betűk. 63. A 
harang szava. 64. Megjön. 
66. A z egyik szín. 68. Nép-
szerű sport. 69. . . . olyan 
asszony kell (csárdás). 71. 
Férfihang. 

FÜGGŐLEGES SOROK: 
2. Tönkreteszi a törékeny 

tárgyat. 3. Megfordított áru! 
4. Rendszerint az öregedés 
jele. (Két szó.) 5. Jenei Já-
nos István. 6. Egyforma be-
tűk. 7. Építésügyi Miniszté-
rium. 8. D. D. D. D. 9. Ilyen 
a falevél. 10. A csendben 
van! 11. A labdarúgó-baj-
nokságokban van, mindig az 
idény végén. 12. A József 
Attila-idézet második része. 
16. Családi név. 17. A mai 
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napra. 19. Nyári viselet. 21. 
Jár. 22. Kettős betű. 25. A 
regényíráshoz kell. 26. Nem 
is gyorsuló. 30. Rábai Antal 
Lajos. 33. A SZEAC ismert 
labdarúgó-játékosa. 34. A 
béke jelképe. 36. A rádióból 
is hallható. 37. Ugyanaz, 
mint a vízszintes 57-es. 38. 
Követelni. 40. Játékvezető 
testület. 42. A kézimun-
kát végzed. 44. Rangjelzés. 
45. A z ad ige félmúlt alakja. 
49. Néha ilyen mankóval (!) 
jár a tél. 50. Római hármas. 
51. Hideg szél. 53. A k é t . . . 
(Jókai regényének címe). 56. 
Vetíthető film. 57. . . . lő 
(céit téveszt). 59. Egyforma 
betűk. 61. Ész. 63. A szobá-
ban. 65. Hangtalanul rakom! 
67. Régi súlymérték. 68. Tea 
idegen változata (TEE). 70. 
És, latinul. 71. Egyforma be-
tűk. 

Rád ióműsor 

A vízszintes 1. és függőle-
ges 12. sorok megfejtése 
szombatig (május 13-ig) küld-
hető be. A címzésnél kérjük 
ráírni: Rejtvény. 

MEGFEJTÉSEK — 
NYERTESEK: 

A két héttel ezelőtt közölt 
rejtvény megfejtése: Legyen 
szíves százhúszat írni, mert 
el akarom adni a kocsit. — 
Egy-egy könyvet kapott sor-
solás útján: Bálint Katalin 
Szőreg, Pacsirta u. 2. Gulyás 
József Szeged, Török u. 7. 
Kováts Éva Szeged, Mérei u. 
18. Kószó Péter Szeged, Ne-
mestakács u. 18. Marosi Já-
nos Szeged, Borbás u. 22. 
Méra Béla Szeged, Tolbuhin 
sugárút 34. Mészáros István-
né Szeged, Torontáli tér 3. 
Ifj. Németh János Szeged, 
Kisfaludi u. 2. Pölös Rozália 
Szeged, Korda sor 16. Szabó 
Imréné Üjszentiván, Rét sor 7 

l Uescdái Ci<ztHittk 
:linilliiiniiiiiiiiii"»»""u«'"' 

özv. Kovács Ferencné, Szeged: 
Javaslata, hogy a fővárosi Tü-
ker kezdeményezéséhez hason-
lóan, a TtfZEP Szegeden is el-
szállítsa a pincékből a felhal-
mozódott szénport, helyes, va-
lóban követésre érdemes, és er-
re felhívtuk az illetékesek fi-
gyelmét. 

Farkas Kálmán, Újszeged, Kft-
zépfasor 46, Kocka Ferenc, Új-
szeged, Bethlen utca 20: A ma-
gánépületek karbantartására a 
háztulajdonosok kötelezettek és 
súlyos mulasztás esetén őket 
vonja felelősségre a tanács. 
Ezért a levelükben Írottakkal az 
illetékes kerületi tanácshoz for-
duljanak. 

Naschitz Péter, Szeged, Cserzy 
Mihály utca 30: Kérésére bármi-
kor' lehetőséget nyújtunk, keres-
se fel szerkesztőségünket a dél-
előtti órákban. 

Kiss Laios, Szeged, Uj-Petöfl-
telep 58/1200: Levelét továbbítot-
tuk a megyei ügyészséghez, pa-
naszára idejében választ kap. 

Mnulofskl Rózsa, Szeged, Lon-
doni krt. 1: Regényt bármely 
irodalmi szervhez be lehet nyúj-
tani elbírálásra. Megjelentetése 
csak annak elfogadása esetén 
lehetséges, saját költségen való 
kinyomtatásra nincs mód. 

Csúri Mihály, Kistelek, Gép-
állomás: Helyesen tette, hogy 
tájékoztatást nyújtott Hegyi Jó-
zsef idős lakatos búcsúztatásá-
ról, nyugdíjba vonulása alkal-
mából. Szeretnénk, ha máskor 
ls írna levelet szerkesztőségünk-
nek bármilyen közérdekű kérdé-
sekről. 

Takács Károlyné, Szeged, Ga-
lamb utca 7: Joggal hívja fel a 
figyelmet arra a helytelenségre, 
hogy az Április 4 útja és a Há-
mán Kató utca sarkán lévő 
53-as önkiszolgáló bolt előtt a 
záratlanul hagyott triciklivel a 
gyerekek „versenyt" rendeznek. 
Az érintett bolt vezetői megte-
szik a szükséges intézkedést a 
jelenség megszüntetésére. 

Kiss F. János, Szeged, Lon-
doni krt. 1: A levelében emii-
tett Londoni krt. 2., 4.. 6., 8. 
számú házak előtt a járdasza-
kaszt a tanács kijavíttatja. 

Ferenc Lázár, Szeged, Somo-
gyi Béla utca: A Szegedi In-
gatlankezelő Vállalat valóban 
tervbe vette, hogy a Somogyi 
Béla utca 11-es számú ház fel-
újítását elvégezteti budapesti 
vállalattal. 

Balogh István, Szeged, Dáni 
utca 11: Mivel a Somogyi u. 14. 
számú ház igen rossz állapot-
ban van, felújításra már nem 
alkalmas. Az utca későbbi ren-
dezése során az épület már 
csak lebontásra kerülhet. 

Ériékes előadások hangzottak el 
a jogi kari 

tudományos diákköri konferencián 
A Szegedi Tudományegye-

tem Állam- és Jugtudomá-
nyi Kara május 5-én és 6-
án diákköri konferenciát 
rendezett Szegeden. A Jogi 
Kar KISZ-szervezete a diák-
köri munka eddigi hagyomá-
nyainak megfelelően és azok 
ápolása érdekében a karon 
működő diákkörök legjobb 
dolgozóit mutatta be. 

A diákkörök országosan 
eredményes múltra tekint-
hetnek vissza. Az ellenforra-
dalom után a KISZ szerve-
zésében a tanszékek mellett 
működő szakkörszerű, szer-
vezetlen kezdeményezések 
után, 1958-ban megrendeztük 
Budapesten az első országos 
konferenciát, majd pedig 
1960-ban Szegeden került sor 
ennek megtartására. 

A diákkörök munkájában 
új fejezetet jelentett a felső-
oktatási irányelvek kibocsá-
tása, miután a tanszéki mun-
ka ettől kezdve ennek meg-
felelően alakult. A diákkö-
rök célja, hogy felnevelje az 
új tudományos kádereket; 
sajátossága pedig az, hogy a 
KISZ patronálásával bizto-
sítja és fokozza a tanulóifjú-
ság marxista nevelését, rész-
ben a marxista tárgyak el-
sajátítása útján, részben pe-
dig a témák olyan kiválasz-
tásával, amelyek megfelel-
nek társadalmi fejlődésünk 
törvényszerűségeinek. A diák-
körök feladata, hogy beil-
leszkedjenek a tanszéki ku-
tatómunka kereteibe, be-
vonják munkájukba a gya-
korlati szakembereket és 
még szorosabbá fűzzék az 
ifjúságnak és a KISZ-nek a 
kapcsolatát. 7 

E gondolatok jegyében nyi-

totta meg dr. Pólay Elemér 
egyetemi tanár a diákköri 
konferenciát. Ezt követően a 
programnak megfelelően ke-
rültek sorra az előadások. 

Az előadások jellemzője az 
volt, hogy egyrészt a hallga-
tóság összekápcsolta az el-
méleti és gyakorlati munkát, 
másrészt pedig, hogy elmé-
leti vagy történeti síkon pró-
bálta meg eddigi tanulmá-
nyait összegezni és azok ered-
ményeit ismertetni. 

Pénteken hangzott el a 
-Determinizmus az akarat-
ban*, Szakáts Kálmán elő-
adásában, továbbá Fazekas 
László "Társadalmi bírósá-
gok szerepe a munkafegye-
lem megszilárdításában", Ve-
csey Sándor "Panasz és köz-
érdekű bejelentés az állam 
és közigazgatási eljárásban*, 
Könczöl László "A tanúk 
szerepe a dáciai viaszostéb-
Iákon", Gavenda László "A 
büntetési célok érvényesíté-
sének néhány kérdése az új 
büntetőtörvény köny-tervezet-
ben" című előadása. Az elő-
adásokat élénk vita követte. 

Szombaton a polgári jogi 
diákkör két tagja ismertette 
tanulmányait: Tarnai Kata-
lin kártérítés mértéke a 
szegedi megyei bíróság gya-
korlata alapján", ezt köve-
tően "A tulajdonközösség 
vizsgálata a polgári tör-
vénykönyv új megoldása 
alapján" címmel Szabó La-
jos tartott előadást. 

A kétnapos konferencia 
arról tanúskodott, hogy a jo-
gi kar diákköri munkája 
igen helyes irányokban fe j -
lődik és további szép sike-
rekre számíthat. 

Szakáts Kálmán 

!SOMFAI LÁSZLÓ: 
Vasárnap 

KOSSUTH-RADIO 
5,58 Rákóczi-Induló. 6,00 Hi-

rek. 6,10 Kellemes vasárnapot: 
7,00 Műsorismertetés, műsornap-
tár. 7,15 Egy falu — egy nóta. 
7,50 Falusi életképek. 8,00 Hí-
rek. 8,10 János vitéz. Részletek. 
9,00 Anyák napja. 9,55 Édes 
anyanyelvünk. 10,00 Tánczene. IC 
óra 40 Kardos László irodal-
mi levele. 10,50 Hangverseny h 
stúdióban. A szünetben: 12,00— 
12,15 Hírek, lapszemle. 13,10 Hét-
végi jegyzetek. 13,20 Népi ze-
ne. 13,30 százados szenzációk. 
14.00 Szív küldi. 14,40 Nemzet-
közi kaleidoszkóp. 15,00 Május-
ban egy padon. 15,38 Uj zenei 
újság. 15,58 Mozart: Esz-dúr zon-
goraverseny. 16,25 Közvetítés 
Belgrádból, a Jugoszlávia—Ma-
gyarország válogatott labdarúgó-
mérkőzésről. A szünetben: 17,15 
Hírek. 18,15 Kincses Kalendá-
rium. 19,15 Tánczene. 19,54 Jó 
éjszakát, gyerekek! 20,00 Hirek. 
20.10 Sporthírek és totóeredmé-
nyek. 20,15 Szemtől szembe. 20 
óra 25 Népi zene. 20.40 „Es 
tedd rá éltedet . . ." 22,00 Hi-
rek. 22,10 Sporthírek és totó-
eredmények. 22,20 Galoppver-
senyeredmények. 22,25 Csillagfé-
nyes szerenád . . . 2.1,18 Kamara-
zene. 24,00 Hírek, o.io Filmzene. 
0,30 Himnusz. 

PETÖFI-RADIO -
8.00 Az unitárius egyház fél-* 

órája. 8,30 Sebestyén János or-
gonál. 9,00 Népzene. 9,10 Mit 
hallunk a jövő héten? 9,30 Tér-
zene. 10,00 Miska bácsi leme-
zesládája. 10,40 Tessék válasz-
tani . . .! 12.20. A Szabó-család. 
12.50 Tánczene. 13,00 Berzsenyi 
Dániel verseiből. 13,10 Művész-
lemezek. J4.00 Időjárás- és víz-
állásjelentés. 14.15 A Lotru le-
gendája. Mesejáték. 14,50 Fur- , 
cell: Vonósszvit. 15,00 Gazda-
szemmel a nagyvilág mezőgaz-
daságáról. 15,15 Népi zene. 15 
óra 25 Láttuk — hallottuk. . . 
15.40 Szív küldi. 16,45 Az ope-
raszerkesztő postájából. 17.45 Le-
het-e műszerekkel rnérni az 
igazmondást? 18.00 Világjáró vir-
tuózok. 18,50 Kékség. Vers. 18 
óra 55' Fúvószene. 19,05 Nyitott 
ablakok. 20,00 Aranyvirág. Ope-
rettrészletek. 20.25 Látogatás al-
kotóműhelyekben. 20,40 Hangle-
mezparádé. 22,00 Zenekari hang-
verseny. 23,00 Hirek. 23,10 Mű-
sorzárás. 

Hétfő 
KOSSUTH-RADIO 

4,26 Rákóczi-induló. 4,30 Hí-
rek. 4,35—7,59 Vidáman, fris-
sen. Közben: 5.00 Falurádió. 
5,30 Hirek. 6,20 Sport- és totó-
hírek. 6,59 Időjelzés. 7,00 Hi-
rek. 7,10 Uj könyvek. 7.30 Mű-
sornaptár. 7,35 Hirdetőoszlop. 7 
öra 59 Időjelzés. 8,00 Műsor-
ismertetés. 8,08 Technikai szü-
net. 8,10 Tánczene. 9,00 Lá-
nyok, asszonyok . . . 9,20 Opera-
részletek. 10,00 Hirek, totó. 10 
óra 10 Cseng az üllő, kalapács... 
10,30 Kórusok. 11.00 Magvetés. 
11,30 Mendelssohn: d-moll zon-
goraverseny. 12,00 Déli harang-
szó. 12,10 Rollerezők menetköz-
ben . . . 13,00 Kiskunhalom. Foly-
tatásos regény. 13,20 Operettek-
ből. 13.55 Napirenden . . . 14.00 
Heti zenés kalendárium. 15.00 
Hírek, közlemények. 15.08 Idő-
járásjelentés. 15.00 Úttörő híradó. 
15,30 Gyermekzene. 15,45 Vála-

szolunk hallgatóinknak. 16,00! 
Sziv küldi. 16,55 Musorismerte-. 
tés. 17,00 Hirek. 17,15 ötórai, 
tea. 17,40 Szóljon hozzá! 18,00, 
Népi zene. 18,15 A Csehszlovák, 
Szocialista Köztársaság íeiszaba-, 
üulásának ünnepe. 18,20 Gondo-i 
lat. 19,00 Operettrészletek. 19,501 
Jo éjszakát, gyerekek! 20,00 Estji 
krónika. 20,25 Jó estét, Hacsek!" 
21,10 Könnyű zenei értekezlet...' 
21,30 „Párizs az én Bakonyom."' 
22,00 Hirek. 22,15 Sporthíradó. 
22.30 A Csehszlovák Zenei Hét! 
megnyitó hangversenye. Közben, 
23,07—23,12 versek. 24,00 Hírek., 
0,10 Népdalok. 0,30 Himnusz. 

PETOFI-RADIÓ 
5,00 Reggeli zene. 6,30 Müsor-_ 

naptár. 6,50 Torna. 8,00—8,10 Hi-I 
rek. 14,00 Időjárás- és vízállás-, 
jelentés. 14,15 Mezei csokor. 14, 
ora 40 A Gyermekrádió műsora. 
15.00 Nagyvárosi ritmusok. 16,00i 
Hírek. 16,05 Külpolitikai kalauz.' 
16,15 Kamarazene. 16,40 Az er-' 
köles felkent papja. 17,05 Fú-
vósindulók. 17,15 Emberekkel1 

fiatalodó gyár . . . 17,25 Dózsa' 
György. Operarészletek. 18,00 Hi-| 
rek, 18,05 Ifjúsági őrjárat. 18, 
óra 20 Tánczene. 19,00 Hírek. _ 
19,05 Rhodézia keresztelője. 19,2ő! 
Lendvai Kamilló: Három férfi-
kar. 19,45 Edes anyanyelvünk., 
19,50 Népdalok. 20.30 Hangver-i 
seny a Nemzetközi Vöröskereszt-

napja alkalmából. 21,00 Hirek.• 
21.10 Hangverseny a stúdióban.' 
21.40 Hanglemezparádé. 23,00 Hí-" 
rek, 23,15 Műsorzárás. 1 

T e i e v i z i ó m ü s o r 

Vasárnap 
10,10 Édesanyák köszöntése. 10 

óra 30 Kosárlabda EB. 16,15 
18. sz. Magyar Híradó. 16,30 
Jugoszlávia-Magyarország lab-„ 
darúgó-mérkőzés. 19.00 Két kis-{ 
film. 19,30 Előűjság. 20,20 Szú-" 
net. 20,25 Vasárnapi vers. 20,30 
A Televízió bemutatja: Paraszt-
becsület. 21,55 Hírek. 

Hétfő 
18,00 Kosárlabda EB-döntő.i 

Átvétel Belgrádból. 21,30 Hírek. 

H Á R O M S T Á C I Ó 

Háztartásában felesleges, 
tiszta, mosott 

rongyot 
minden mennyiségben vá-
sárol a Nyomda Vállalat, 
Kárász u. 9. 

Szegedi Cipőgyár 
szakmába felvesz 

cipész-

fiú 
ipari tanulókat 
Követelmény 8 általános 
iskolai végzettség. Jelent-
kezni lehet szombat ki-
tételével mindennap 8—3 
óráig a személyzeti osztá-
lyon. 

27. 
— Igen, így. igazgató bácsi. 
— Na jó, akkor itt írd alá! 
Azután ők is aláírták mind a négyen. 
— Menj fel a könyveidért s gyere ide vissza! 
A leány elment. 
Egyszerre beszéltek mind a hárman. A szörnyűség 

csengett ki minden szavukból. 
— A botrány, sajnos, megtörtént — mondta Dobos. 

— Félek, hogy már kint is tudják. De azért lehetőleg mi 
ne vigyük k i . . . Magdolna, egy pillanatra! Nem könnyű 
feladatot szántam magának. Legyen szíves, vigye haza ezt 
a szerencsétlen kislányt. Vigyen egy példányt a jegyző-
könyvből is és mutassa meg szegény szülőknek. Tudja, 
ezt maguk nők tapintatosabban el tudják intézni, mint 
a . . . teremtés koronái. 

— No, ezt Sóki Dezső, ez a teremtés koronája már 
alaposan elintézte! 

— E l . . . Arra kérem, nagyon ügyesen járjon el, ne-
hogy ez a bivalyerős ember valami kárt tegyen ebben a 
gyönyörű kislányban. E lvégre . . . alapvető, jóvátehetetlen 
baj még nem történt. 

— Jó, elintézem. 
A sírdogáló kislányt hazavezette, s azt is sikerült el-

érnie. hogy a feldühödt szülők nem estek neki a gye-
reknek. 

Így került Magda a csúnya história gyújtópontjába. 
Mindenki tőle szeretett volna részleteket hallani, izgalmas, 
sőt pikáns részleteket. Ilyenekkel azonban nem szolgált, 
sőt semmilyenekkel sem. 

Maga a testület általában egyhangúan pálcát tört 
Sóki Dezsőn, csak egy-két fiatalabb férfikartárs hallga-
tott makacsul, nekik semmiféle megjegyzésük nem volt, 
ők Sóki barátai voltak. Egyikük estefelé megtalálta a la-
kásán a hirtelen főszereplővé vált tanárt. 

— Na te aztán jól betrafáltál! 
— Ugyan! Hát te is bedőltél annak a taknyos kon-

tyosnak? 
— Én a világon senkinek sem dőltem be. Ez nem szo-

kásom, ismerhetsz. Dehát a tényeik akkor is tények ma-
radnak, ha . .. 

— Miféle tények? Hát elhiszed ezt a hülye mesét? 
— Legalább engem ne akarj a falhoz állítani! 
— Én senkit nem állítok a falhoz, de kijelentem 

neked, ha ez a testőrcsemete be tudja bizonyítani ezt a 
marhaságot, amit az igazgatónak mondott, akkor é n . . . 

— Megál l j csak! Mit mondott Donkó Krisztina az 
igazgatónak?! Te ezt tudod?! Hisz én sem tudom! 

Sóki egy pillanatig tétovázott. 
— Tudom . . . azaz, el tudom képzelni. Egy ilyen erős 

fantáziájú gyereklánytól minden kitelik. Csak aztán be 
is tudja bizonyítani a zagyvaságait. 

— N a ! . . . Be kell bizonyítania, azt gondolod? 
— Persze. Jól is állnánk, ha mindenre adnának, amit 

valaki k i ta lá l ! . . . 
A fiatal kolléga arcán egyáltalán nem tükröződött 

semmiféle megnyugvás. Fölállt, indult. 
— Na jó. A te dolgod. Te tudod. Reám persze szá-

míthatsz. Minden becsületes ügyben. De azt tudnod kell, 
hogy bent az iskolában rosszul áll a szénád. 

— Fütyülök azokra a vén kotlósokra! 
— Na, nem mind -vén kotlós*. 
— Bűzlik belőlük a reakció! Ezek nem valók a szo-

cializmus iskoláiba. Már rég bele kellett volna nyúlni 
ebbe a bűzlő csatornába. Dehát az igazgató maga is bi-
zonytalankodik. Nem tetszik nekem a környezete. Ott van 

például ez a fiatal csirke, ez a Kolonics Magda. Paraszt-
lány, de mégis bűzlik belőle a kispolgár. Nagyon befűzte 
ő is Dobos Istvánt. 

— Hát majd meglátjuk, mi lesz. Szerbusz! 
— Szerbusz! . . . Azt természetesen leszögezem, hogy 

addig az iskolába a lábam sem vagyok hajlandó betenni, 
amíg elégtételt nem kapok . . . 

Az elégtételt Donkó Illések kapták meg, s-~fgy Sóki 
tanár űr valóban nem tette be többé a lábát az iskolába. 
Másnap a megyétől kijöttek hárman. Sókit a lakásán ke-
resték fel, miután többfelé tárgyaltak, és természetesen 
Donkó Illéséket is kikérdezgették. Dobos István úgy nyi-
latkozott, hogy igen csúnya dolognak tartja az egészet, s 
közösségi szempontból azért nagyon kellemetlen ügy, 
mert éppen most történt, amikor a meglazult szálak vé-
gén — kritika címén — úgyis boldog-boldogtalan a pár-
tot mocskolja. Ez aztán most olaj a tűzre. Az Irodalmi 
Üjság — ha megtudja — biztosan meglovagolja a Sóki-
ügyet, s vág egyet az úttörőszervezeten is. ö maga sze-
mély szerint különben sosem tudott rokonszenvezni ezzel 
az emberrel, dehát nem volt mit tenni, felsőbb szervek 
tették ide. 

Egy hét sem kellett, Sókit kizárták a pártból, és mint 
tanárt elbocsátották az állásából. Másnap két nagy kof-
ferral felült a vonatra, s eltűnt a szemük elől. Az illeté-
kesek egy ideig még nyomoztak utána, ki és mi volt tu-
lajdonképpen. Azelőtt senki sem ismerte, Pestről jött, de 
aztán a szálak a minisztériumban megszakadtak, mert az 
az illető, aki végső fokon az ő "embere* volt, már rég 
nem ült a Szalai utcai nagyházban. 

A kénves ügy verte hullámok kifelé hát" elültek, a 
kő a tó fenekére süllyedt, de a tantestület egyensúlyát 
végképp megbontották. Az úttörők vezetését senki sem 
akarta vállalni, pedig június ele.ie volt már, a tanév 
utolsó hetei, és a csapat a Bükkben szándékozott tábo-
rozni, és ha most nem áll valaki oda, kútba esik a szép 
terv, negyven gyermek kétheti üdülése, amelynek pedig 
már az anyagi bázisa is együtt állt. Végül is — hosszas 
viták után — hárman elvállalták. Egy negyven év kö-
rüli magános lány, s az öreg Lux Gabi bácsi, aki ötven-
hat éve ellenére nagyon jól bírta magát. A harmadik 
Magda volt. 

Jóformán maga sem tudta, miért vállalta. Néha el-
elfogta a honvágy szülőfaluja után de aztán leküzdötte 
ezt, s az a felismerés bújkált benne, hogy neki magának 
kell új otthont kialakítania. Különösen elkeseredett a 
szája apja levelére. Még valamikor a télen azt írta haza, 
hogy az albérlete elviselhetetlen. Garázda, lelketlen és 
prédára leső emberek adják szinte kézről-kézre azt a 
magános nőt, aki hónapos szobára kényszerül. Merő 
szeméremérzetből nem írta meg illusztrálásul Vad Illés-
sel, a vasutassal való afférját. Ügy látszik, nagyon messze 
élnek már egymástól, annyira messze, hogy nem értik 
meg őt. A levélben ugyanis azt kérte, adjon neki az anja 
pár ezer forintot, hogy egy rekamiét meg kombinált szek-
rényt vegyen magának, a többit majd ő hozzáspórolja. 
Keres egy üres szobát, s a maga ura lesz, nem mások 
kapeája-rongya. « 

Az apja válaszolt, ami nem volt kis dolog, de kö-
szönet sem volt benne. Hogy most nekik is rosszul megy, 
magas az adó- Egyszóval, nem ad. 

Haza hát egyelőre nem vágyott, inkább el valahová, 
új emberek közé, vagy föl a hegyekbe. A hegyek kiskora 
óta vágyálmai voltak, sokat sóhajtozott utánuk, mert a 
Mecseken kívül jóformán nem is látott még hegvet. S a 
Bükk, a róla hallott mesékkel mindig úgy élt a szeme 
előtt, mint valami nagyon nagy és csodálatosan vadregé-
nyes erdőkép. 

Meg valahogy kellene is neki a nyugalom, a ma-
gány. Sűrű esztendők zúdultak a hátára, s valami igazi 
kikapcsolódás nélkül egyszer majd összeomlik. 

(Folyt, köv.) 


