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• RIPORTOK • Romániai Magyar Szó 3
Egy hirdetés hátterében

Palestrina-évforduló Kolozsvárt
Igen, nyugati kocsi hatévi részletre! ne?zánsznnrIagPye^eneköU5jePné^-r:éws-áJS* “f"*"1*"'' marad az e-

g TS&J^tSd S S
toS'TöbfnS"' D”
Január 26-án 1^’sniíetétaf tSrt"' örvendetes kezdeményezésként és meg- 
megemlikezés. Ezt követö-n * pWWf??!* 3 valósításként könyvelhetjük el e jelentős 
zat hangzott el a pa ÓU?hitt?nu™l£n megü,nnePlését- Geréd ViIm°s
Dr. Angi István a Gh Dim ?! fáradozása megteremtette a maga gyümöi-
mia Professzora vázolta P^trf^^f* remélhetőleg kedvezően fogja be-
magyar zeneesztétika ,a f°ly£soIni a Pa;estrina-év további zenei e-
leskörOen érzékeltetve Í műve'őd^ SefT1.énye‘t:,a j®1®" ,evö karmesterek szerét 
zófiai keretet is Geréd Vimm" _S? °7 G a kórusuk lehetőségeihez mérten
Mihály-temD'om írántt!- Y,Imos’ a Szent kisebb-nagyobb Palestrina-műveket tűznek 
irányítóid itt nihino'3* ve^es ^ar műsorra. így kapcsolódnak majd be a ke- veket “ette rt ° í Palestri"a-mú- resztény világnak a zeneszerzőhöz méltó
helybeli zenélte?)!? Guttl|n:5n M‘hály, a megemlékezéseinek sorába. Ez annál is 
tóia és karmií^ ? nyugalmazott igazga- inkább kötelességünk, hiszen Palestriná- 
hány mütéT eleme^tnárt 3 zene?,zerz5 né* ^ Báthory Istvánnal és Báthory Endré- 
knnnvdso 61 eIern®zt'f; ho8y ezáltal meg- vei való kapcsolata eljegyezte zeneku’tú- 
kántorok. meghívott rárrkat a zeneszerző alkotóművészetéve!
rína művészetéhez^ f?3"?^3 a Palest- Mint ismeretes, Palestrina nekik ajánlotta 
n-, míwit 2.-, vezető utat, Q Palestri- motettáinak ötödik kötetét- 
na-művek stílusos előadását. E sorok író-
ja Palestrina erdélyi kapcsolatá t vázolta, p • ?íl-ltd3ágos Fotisztelendő Báthory 
kiindulva Q zeneszerzőnek a Báthory-csa- °f Anyaszentegyhás bíborosá-
láddal való személyes ismeretségéből és ie- ??'.??'’an ^engye* király őfelsége unoka- 
lezte az értékes mavé c sz„rvány^ 4len- £“*’?$,JZ °lvashat6 “ dedikáció latin 
letét zenei életünkben a li stád végiig, ^ajd így folytatja: - ...
új érdeklődési hullám elindulását száza- ^i^or .ut0^1, napokban ilyen énekszerze- dunk egyetemes Paleshina-kuU^íinak^- „tTdS"1 SajtÓ, rendezni- 
lyamataban. Ennek kapcsán érzékeltette a Ikkor ^ már Róm • h V - -épP2n 
magyar nyelvű Paiestrina-irodalom kiala- Elhatároltam0 tartózkodtak es
kulasát. fellendülését, számottevő eredm^- ®lhatar°ztbm-. ,haSy ezeket a muvecskéi-

zőUtüusáról!31 tanar elo2dasa a zeneGzer- lét_ szívesen vidd’ magaddaTni!égyZt me

llyen előzmények után a jelenlevők E*í?ndvf arróil b°í£.bárhová mégy is e 
nyilvánvalóan behatóbban követhették ? d°j éb a dlcsd Báthory nemzetségnek 
nyomon azt a milesorozatíot melyet a Pa- tisztelője leszek, hogy a Te, és
lestrina-megem'ékezés szervezője Geréd u. habomban és^békében oly dicső nagy- 
Vilmos állított ötsze. Ismertebb és ritkán m'ndiglnM ^70^^ érdemeit 
elhangzó misekompozíciók tolmácsolására ‘ , 8 ép®kelni f°gom • • • 
vállalkozott a Szent Mihály-tempiom ve- .;.s.tenu.a di0n* Em,nen®-ádnak 
gyes kara: a nyolc műből álló sorozatra adobb hlve: 
nálunk nem volt még példa! A Missa Pa- Ioannes Petrus Aloysius Praenestinus" 
pap M"oe,,*t a, helybeli Állami Magyar Báthory Endre nagybátyja küldöttségé- 
°p"ra kórusaYfI kőzeten óhajtották meg- nek tagjaként tartózkodott Rómában 1583 
szólaltatni, a járvány miatt megbetegedett decemberétől 1584 júliusáig, s ez idő alatt 
kórus agok kiesesével azonban erről le ismerte meg PaestrináL Az ajánlat me “ 
kellett mondan.uk. A további hét mise így előzőén, július 4-én emelték bíboros! rang-

pápal látogatása alkalmával, 
jánlás keltezése 1534 júliusa, 
rangra való emelést követően „
*5 nem a szokásos, általánosan 
használatos nevével írta alá „ hanem az akkoriban d vat r>sQl :?e?lkáfi?' 
zatával. pontosabban- 05 Utm vá,U>- 
egyikével. A motetták
énekEwef.nBáfhEeSZf?Óznev S2erint is meR* 
enekelte Báthory btvánt és Báthory End-
rét. A szóban forgó kötetet Báthnr-v Fnrir.valóban magával vitte Leiigyelországba^a-
vElzEttV dErűiatüfídHk f°lyamán nyoma 
veszeti, de újabb kiadások meeőri7t4b-a számunkra oly becses múISIi 
mantumot.

Joggal tételezhetjük fel, hogy a Palest- 
nna-motettakat (vagy legalább a kötet e- 
gyes darabjait, az általán*
hi u RyU afehírvári. illetőleg var
sói udvarban is meg-.zólaltatták. 3hiszen 
Báthory István szolgálatában még erdélyi 
álíottlem k°rában szarn°s olasz muzsikus
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feltűnő szövegű hirdetés jelent mer m , ....
elmúlt napokban többször is lapunkban, klubunkba^ Vién^31 va1^ik•t?í3melyLH laIhatÍuk- 

4, Egy szatmári cég, a Lucullus and Elisa- függően hopv mi?’ t ^ ■ aÍto1 ~ Ha va>amelyik klubtag a szerződésbeth Kft. mindmáig nálunk igen szokat- mert van^üíöiTautókííb^^étékruh41^?,'’ aIáí.rásaig meggondolja magát, milyen kó
lán módón hatévi részletre kínál nyugati tószek pnvti„w“V1 .Ub’ *é ,,.ub* hu* ve.kezményekre számíthat? 
kocsikat, kétévi részletre színes tévét hű- kocsikluboH A tiI8^ií°zá^b'a-Cn?nk a ~ Semmi kár nem éri. Visszakapja pén- 
töszekrényt, mélyhűtőt, A hatás nem ma- lei n^úsz ÉNA pos ‘J 25? . *«? zét- Persze a szokásos és törvényes keze-
radt el: gyakran csengett a telefon a most „ ’ ,Ö ? 295 Yzer ,bJ- A Iés* költséget levonva,
indult vállalkozás (két kft. házassága) jelenlétében meekötilfelü'nk t* . ~ A v-sarIáson kívül jelent-e valami
székhelyén. De akadtak óvatosabb olvasó- MnnHii'ik í?1 ve,unk a szerzöd®st lyen előnyt a klubtagság?

' ink is. akik a szerkesztőséget hívták fel- 18 400000'lePEbből^havi^rés^?3/ Ezt Nem is keveset! A klubtag minden 
. csakugyan komoly ez a vásárlási ügylet’ márka volna' ím , „r±Zlet, SP bárom ®vb®" rajunk keresztül kicserél-
*■ Volt, aki egyenesen rákérdezett?ne^egV hanem afenni l. W "et? ,^frkdt- be i a kocsiját újra. Visszahozza a régit, 

újabb mézesmadzag? 8Y í7 "k ^rf3^Ifm fóti’ f2, ?0” ldo: értékeljük, és az érte kapott pénzt
Mi a labdát továbbadtuk, azaz vissza- havEma bEhotott mitők “oilhl —“Íí. A bes7-ám';íuk az új autóba. Biztosítjuk 

f- «dtuk oda, ahonnan elindították. Felkeres- klubba való beiratkozás sorrendiében^rf3 alka‘rész^J'átást és egyszer egy évben
i- tűk a hirdetőt és részletesebb informárióf f, , ms ■ t ?!aT. J , , d' m,nden klubtag ingyen veheti igénybe a
- ha úgy tetszik, magyarázatot kértünk E- harmadikat Dedie^citáliuk- k?aH° Íkm E korszerű nyugati berendezésekkel felsze-
ik löljáróban még csak anny i nevelett rég a?Tr re>t autószervizünk műszaki felügyeletét.

>■ 5&£fíS£t£JtiSS&23i £ 5íS3,«5S&jsr‘fgu* földszintjén ütötte fel szállását - kor kell lefizetni, mikor a klubtag meg- I S vSül nXTnLtó ^
itt van a2 iroda es bemutatóterem egya- kapja az autót. Hasonlóan működik a té- bonyolult és talán -*7 SLIÍk
ránt —. ahol már a bérleti díj sem lehet véklub vagy a hűtőszekrénvklub is a77-*l y 1 a i s. ta a? átlagnál nagyobb kevés. Ebből arra lehet következtem, holy ? különbséggé?, hogy??,^"^rtszletfS tew?ÜgyVÍ‘

- “ÍArsAssussifs ... s’“Sa 50

S“,”k*„&s gsga.-srs- *■ ■r,w,.“r“k"! <««“ «• vá,”e“'
„ tmajdonos-igazgato. - Egy olyan szerző- Jó, hogy kérdezte, mert itt van egy má- tá^s?nM do?Bozott n™gaton KelM m-

déses üzlet, amely ehetővé teszi, hogy a sik nagy előnye e vásárlási formának, paTzlalftj van a dllgok mlnedzse^ésében 
k,SPrZU- ez,!n V613*3 következetesen ta- Gyakorlatilag nálunk nincs kamat, mert Hát akkor kívánjuk hogy vMóban sok 
karékos emberek hozzájussanak márkás mindent valutában számítunk, mint emlí- takarékoskodni mdl kispénzű emblrtár- 
nyugat1 kocsihoz és más tartós ipari cik- tettem, mindig az adott árfolyam szerint sunk találja meg itt azt amire vágyik 
kekhez. Nem annyira a részletfizetés szó- váltjuk át lejre. Márpedig a nyugati valu- Köztük a hazai kocsit is Most tárgyalnak 
kaVan> ™'"t.maga az eg^sz üzIet lebonyo- ták olyan stabilok, hogy azt a kevés árfo- a Dacia gyárral a részletvásárlásról 
lítssa. Klubformában dolgozunk, ami ele- lyamcsökkenést, ami egy pár év alatt le- 87
ve feltételezi, hogy leendő vásárlóink és hetséges, mi nagyobb gond nélkül átvál-

a latin változatok 
e kötetének első9

ik
14

4
ezt
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s^Pen induló kezdet után hosszú szü-
elöirii ° h be Pal.estrina műveinek itthoni 
elaada aban, s lényegében csak a husza- 
dik sz3zadi Pa.est ina-reneszánsz terelte 
útból nagyon gazdag művészetére mind az 
eloaílo.í, mind a zenetudósok figyelmét. 
Ebben elévu hetetlen szerepe van a dán 
Knud Jeppesennek, a Palestrina-stfus tu- 
dománjros elemzőjének. Az ö nyomdokain 
vezette tanítványa^ Kodály Zoltán 
lünk pedig elsősorban Nagy István’és az 
általa nevelt tamtonemzedék vállalkozott 
Palestrina-művek megszólaltatására, 
a nemes népszerűsítő folyamatba illeszke
dik be a Glória Kiadóvállalat által is tá
mogatott kolozsvári rendezvénysorozat.

Reméljük, a Palestrina-évben újból fel
csendülnek művei — Q Hét himnusz da
rabjai, a hozzáférhető madrigálok s a vál
lalkozóbb szellemű
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Névadási javaslat 
az EMT-pályázat díjára

egy ü ttesek-ka rmes te
rek révén néhány olyan mise is, melyet a 
kolozsvári ünnepi sorozat hozott közelebb 
kántorokhoz, karmesterekhez.

KELLER EMESE:
benkö andras

A DIAGNÓZIS: ÁZSIÁI GRIPPfi
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudomá- siszentgyörgyi születésű Lósy-Schmidt 

nyos Társaság sepsiszentgyörgyi rendez- Ede (1879—1948). Híd találmánytörténet 
yényének (II. Országos Szakmai Napok. (Hatvani István, Irinyi János) tahulmá- 
1993. okt. 22—24 ) záróülésén Salló Er- nyok szerzője,
/in, a Temesvári Tudományegyetem ta
nára tudománytörténeti pályázat kiírását xikon szerkesztője. Hat évtizede létre- 
javasolta, és ott helyben díjalapító fel
ajánlást is tett.

Európai mozgalomról van szó
'tO CrTVLTA^C ! M B^YÓC'I^CT^Ht

MC&gYoóVót-TOK.'. Me&G-Vócyvrr
egyben az első magyar 

nyelvű és kitűnően illusztrált műszaki le- Dr. EGYED ÁKOS professzor.. - » Romániai Magyar Népfőiskolák és Közösségfejlesztők
Társasaga elnöke első interjúja új tisztségében

hozta a technikai emlékek gyűjteményét, 
és a mai budapesti Országos Műszaki Mú- 

A társaság jegyzőkönyvileg rögzítette, zeum elődjének alapitó igazgatója. £p- 
■niszerint dijat alapít az erdélyi ma- Pen ez utóbbi foglalatossága, inkább ha- 

természettudományok sonló, nálunk folytatott emlékmentő
történetének témaköréből írott eredeti al- őrző munkával járó elismeréshez kapcsol- 
cotás értékelésére... A díj nevéről... a hatná a nevét.
sésőbbiekben születik döntés. A pályázati Van azonban egv még kevésbé számon 
felhívást a sajtó, a rádió és televízió 1993. tartott személyiségünk is, akinek nevét — 
lovember folyamán ismerteti".

A pályázati felhívás a RMSZ novem- sebb szempont figyelembe vétele mellett 
jer 27—28-i számában már megjelent Ez P?él(;án viselhetne a szóban forgó díj:

erejéig B^dócz Lajos (1832—1899).

néhány^ eve megindult a romániai és a közöny. Ezek leküzdéséhez keU mee- 
magyar társadalom ujjaszervezodese, nagy- találnunk a megfelelő módszereket. ^ 
mfiv1 ufii1 kezdern^nyezesek alapján. Több hogyan kérdése itt a nagy kérdés. Érről 
művelődés, es gazdaság, egyesület kelet- tanácskoztunk ma is. és ezt kell a közép- 
f-2?14! néhány népfőiskola is. Mivel a nép- pontba állítani: hogyan tudjuk ezt a kö- 
í°*ak°la* niozgalom világszerte fellendülő- zönyt leküzdeni, hogy az arra rászorulók 
ben van, úgy gondoltuk, nálunk ennél is igénybe vehessék a most megteremtett le- 
ragy”bb szukség van a népfőiskolákra, te- hetőséget Hangsúlyozom: európai mozga- 
kintettel arra, hogy az iskolai oktatás sok lomról van szó, amely a népek közötti 
űrt hagy a tanulóifjúság tudásában. Nem megértést, a jobb, kellemesebb életet és 
beszelve arról, hogy jelenleg körülbelül az emberek biztonságérzetének növelését 
60 000 magyar gyerek román tannyelvű is- célozza a müvelódésterjesztéssel, az elbi- 
kolaba jár. Anyanyelvi műveltségi szem- zonytalanodó egyéneknek próbál egyfajta 
pontból, ők szinte zéró tudással hagyják el öntudatot biztosítani. Sokszor, akik kima- 
az iskola padjait- Tehát nálunk a felnőtt- radnak az iskolából, lemaradnak a müve- • 
oktatás sokkal időszerűbb és fontosabb, lödésben, éppen azért húzódnak félre, mert 
mint sok más társadalomban vagy ország- nem érzik képesnek magukat egyenrangú 
bán. Ebben a felnőttoktatásban akar akti- félként bekapcsolódni a társadalom életé- 
vabban részt venni a mai szerveződés, a- be. Az ilyen jellegű hátrányokat segítene 
mely összefogja az eddig megalakult vidéki leküzdeni a népfőiskola, 
művelődési szervezeteket, népfőiskolákat, — Mint minden mechanizmusnak, ért
és főleg igyekszik újakat szervezni. Szám- nek is erőforrásra van szüksége. Honnan 
ba veszi erőinek, azokat, akik hajlandók fog erőt meríteni a működéshez? 
támogatni ezt a mozgalmat, és ezeket egy
mással kapcsolatba hozza. Egyelőre ez a ni. Addig kell nyújtózkodnunk, ameddig a 
legfontosabb számunkra. Először nem akar- takarónk ér. Viszont óhatatlanul szüksé- 
tam elvállalni ezt a feladatot, tekintettel günk lesz bizonyos anyagi fedezetre, ame- 
arra, hogy a társadalomszervezés időigé- jyet önerőből meg felajánlásokból fogunk 
nyes. Arra gondolva mégis, hogy tanulmá- előteremteni. Ez nem bürokratikus szer- 
nyaim meg az eddig szerzett tapasztalatok vezet. Mindenki önként, bérmentve végzi 
alapján valamelyest hozzájárulhatok ehhez feladatát. Fizetett alkalmazottunk nincs. A 
a nemes feladathoz, végül az Erdélyi Köz- posta, utazás, tanfolyamok szeivezése ter- 
művelődési Egyesület és most a közgyűlés mészetesen pénzbe kerül. Reméljük, bizo- 
kérésére elvállaltam, a kollegákkal, akik nyos intézményeink, bizonyos egyének, 
a vidéki munkát végzik — mert ezután is akik átlátják ennek fontosságát, a maguk 
övék lesz a munka n3gyja — és a titkár- módján és lehetőségeikhez mérten segite- 
sággal, melyet Dáné Kálmán Tibor irá- ni fognak anyagiakkal is. Helyzetünk nem 
nyit. Remélem, ilyen körülmények közt az könnyű, de tőlünk is függ, hogy a jövőben 
ügyet valamelyest előbbre tudjuk vinni. ez 3 helyzet hogyan alakul. A eselekvés-

— Mi a legnagyobb nehézség, melyet le nek sokféle módja van. Együtt cselekedve
többre fogunk menni, mintha mindegyi-

— Nagyon sok. Először a közöny. Eb- künk magára próbálna kievickélni ebből
bői lesz a legnehezebb kimozditani az em- ttenetesen nehéz helyzetből, amiben
bérekét, mert nagyfokú az elzárkózás, a 
visszahúzódás. Érezzük, hogy a közvetlen, most vagyunk, 
élő kapcsolatokra szükség van, mégis nö
vekszik az elzárkózás, az elmagányosodás

gyár műszaki és

véleményem szerint — az összes jelentő-

ilkalommal, néhány észrevétel 
érjünk ki a díj nevére. Mér a záröOIést '.' Kézdiszászfajurtan született ftehdl er- l' n 
lövető eszmecsere során szófia kériilt — délyl). Magát jogászból ..átképzi “ és tf{ 
eltehetően az 1993-as centenáriumi év múlt század derekán tudományos ismeret- 
japcsán — a Puskás Tivadar neve Né- terjesztő írásokkal jelentkezik (a maj- 
etem szerint a különböző tudomány- dani pályázóknak is közelíteniük kell 
igákban jeleskedő erdélyi személyiségeink vagy a történelem, vagy a műszaki 
levét ajánlatosabb volna ,,tartalékolni" dományok alapjainak irányába). A leg- 
i jövőben esetleg létrehozandó szaktudo- lényegesebb szempont azonban, hogy meg- 
nányi dijak névadásához. Mivel a jegy- irta A felfedezések és találmányok tör- 
őkőnyv imént idézett szövege szerint ki- ténete című pályázati munkáját. Ezt a 
nondottan erdélyi vonatkozású tudomány- Magyar Tudományos Akadémia 500 fo- 
örténeti kutatás a díjazás alapfeltétele, rinttal jutalmazta. A pályamunka nvijd 
így vélem, a díj nevét viselő személyiség 130 éve nyomtatásban is megjelent, és —
« erdélyi születésű és lehetőleg az emlí- ismereteim szerint ^ az első^ ni agy a 
ett témakörben szorgoskodó úttörő sze- nyelvű, önálló, műszaki tudománytörtc- 
nélyiség kellene hogy legyen: tudó- netj munkának tek.nthe.ő. (Jó évtized
mánytörténész, illetve éppenséggel tech- múltán még egy természettudományi pa- 
likatörténész. lyaművét is méltányolta az akadémia.)

Ily módon eleve eltekintenénk a magyar A létrehozandó Cardocz Lajos-díj — 
t-jdománytörténet-írás olyan alakjaitól, névadója elettevekenységene* . jnegfelc- 
mint Heller Ágost, Zemplén Jolán, Ze- lóén — serkenthetne az EMT áltál kitu- 
lovich Kornél vagy Fülöp Zsigmond. zött nemes célok folyamatos közelítését. 
Gáspár László (1901-1958) fogarasi szü- Egy eddig méltatlanul mellőzött személyi- 
letésú ugyan, de elsősorban a tudomá- segünk nevét is tudatosítana ^bennünk 
nyos ismeretterjesztést szolgálta mint Mivel az EMT soron kővetkező imma. 
szakíró és szerkesztő: É’et és Tudomány, ni. Országos Szíkmai Napjainak
Természet és Technika (utóbbi a 125 éve ká’.atai ez év októberében éppen Kézd -
alapított Természettudományi Közlöny 

' hirtelenjében „szovjetesített" elnevezése).
Ifjú Technikus (ez is a Tehnika Mala- 
gyozsl mintájára). Népszerű Technika.
Kiemelkedően fontos személyiség a ssp-

tu-

— Igyekszünk nem költségesen dolgoz-

Még van kihez bekopogni
A katolikus templom felé kapaszkodó az idősebbekkel van a gond, hanem a 

mezőerkedi utcán a február 12-án éjszaka fiatalabb nemzedékekkel, akik iskola hiá- 
hirtelen beállott fagy éles, helyenként nyában már nem tanulhattak anyanyel- 
10—15 cm magas redőkbe merevítette az vükön.
agyagos sarat Bár szinte levesz lábunk- Mezőerkeden 35 magyart tálaltak a 
ról a fagyos szél, ez mégis jobb, mintha népszámlálók 1992-ben. Római katolikust 
bokáig kellene gátolnunk a latyakban. 53-at, görög katolikust 5-öt, reformátust 

A tekei katolikus plébános, Lukács Béla 12-t, ortodox vallását 735-öt. Lukács Béla 
kísérőjéül szegődtem, útközben elmond- plébános 23 görög katolikus családot és 
ja, hogy Mezőerkeden, Szentmátéban és 8 római katolikus családot tart nyilván 
Aranyosmóricon a római katolikusok Mezőerkeden. 
mellett a görög katolikusokat is gondozza.
Félig magyarul, félig románul folynak a tanúskodik a szinte fel évszázada ide járó 
misék. Ezt így hozta a szükség, nemcsak görög katolikusok számosabb jelenlété

in oltalmat találó görög katolikuso
kért. hanem az anyanyelvűket egyre ne
hézkesebben beszélő magyarokért. Nem

mun- kell küzdeni?
A római katolikus templom belseje is

vásárhelyen fognak lezajlani, a díj első 
ízbeni kiosztására alkalmasabb helyszínt

GUTI1EK M. ILONAelképzekli nem is lehetne. ez
CSOMAFAY FERENC

(Folytatása a 4. oldalon)KÓNYA ADAM

Miért éppen ide?".. , , ... ... r»r c—m és Lanchenal. ugyancsak nehezen bírták mikor beállt az este, elnyelte őket a sötét-Az éjszakát egy alpiglem panzióban tol- JACK OLSEN tolna ha méá tovább tart ség. nem messze a HalálbivakLol, ahol
tötték. Itt vettek egy képeslapot, amin a Teréay ismét a felhőkre pillantott, aztán Sedlmayer és Mehringer megfagytak. Más-
szokasos útvonal lathato. Nem sokkal éj- r«f úiból a vánszorgó kötélcsapatra irányította nap reggel azonban Eiselin örömmel Út
fél után útnak indultak. A kora hajnali ® \7íll/nlY távcsövét amely most közeledett a harma- ta, hogy a kötélcsapat rendes tempóban
hűvös órák alatt ügyesen és pontosan ha- JLvI\I« I ié{?mcző felé vezető sziklafalhoz. halad a harmadik jégmezőn keresztül,
ladtak felfelé, a megfelelő útvonalon. Nap- _ C‘est de la graine de Macchabée. Ezek Ebben az időben dr. Jerzy Hajdukiewicz
keltekor túljutottak a Nehéz-Repedésen, és ..... hnl,.,i.__mondta halkan vezetésével egy lengyel csapat edzett itt.nagy meglepetésükre nemsokára két em- nyüzsgött, ott messzelatókon és zsebtáv- h ák Himalája-expedícióra készültek, s
bért pillantottak meg felettük, a Hinter- csöveken az északi falat bámulva # nlost Eiselinnel együtt a camping területé-
stoisser-traverztől kissé nyugatra. A két Terray maga is gyorsan a hegyoldal te Fiselin akiről azt ról ők is az északi falat figyelték. Mind-
német felmászott a sziklapárkányra, üd- irányította látcsövet, és hamarosan meglát- Az apró termetű Max Eiselin í“1™ “ nyálán úgy látták, hogy a mászok most jo

> vözlésre nyújtotta ki kezét, majd jelekkel ta a négy mászó hóra rajzolódó kórvonah, hitte volna a» «nb«. hogy még a^emben haladnai Bizáató jel volt az is, 
és néhány olasz meg schweizerdeutsch szó- És ahogy figyelte őket, e2>'r®,"kabb u71a c'Pot .1?tal'giil«djá3 skTÍ környékét hogy a fekete felhők váratlanul eltűntek,
val megtudakolta, hogy a másik kettő ki- lett rajta a megdöbbenés: sehogysem ér- nul r°fta' ,?2 í,6í.auöldön úf kácsiját Ut is’ és most a reggeli nap sugarai beragyogtak

1 csoda és mi járatban van. Nothdurft elő- tette, mi mehet vegbe a felfelé kapaszko most járatta.a Felföldön új Kocsijai. H , a havas hegycsúcsokat. A lengyelen elo-
1 vette a hegyoldalt ábrázoló képeslapot, dó, hangyáknak tűnő emberek agyaban. ott is megállt, ™v,d^bb =‘áut ^ a ^edd készületeket tettek, hogy a hegy könnyebb,

majd a négy férfi összedugta a fejét és Hihetetlen lassúsággal haladtak előre ami resté néhány:régip barátját.Azon 9.kedd n o](laIán felsie^enek, és száraz ru-
1 úgy tanulmányozta az útvonalat. Ezután a teljesen érthetetlen volt Terray simára, reggelen amikor Terray a ‘°bbie ‘ hyv“, meIeg ballal és hagyományos pezs-

négy hegymászó2— közben Fritz von Al- aki tudta, hogy a viszonyok a hegyoldalon együtt érte‘1tn?i,,f'S^’mdtIkaidba ahol gővel várják a diadalmas csapatot. Eise in
I mén már f?gy?te őket lentről - aznap, jók, legalábbis amilyen Jók egyáltalán le- sel.n megejkezett Grindelwaldba itaü g tál{omásra hajtott és üzenetet í.r-

WÉiMémt

[■ A5? Acü?ön&sen
ellenszenvesnek tűnt neki. dig a második sikeres 'áUÓ “é81^?'^ztón a Grindelwald-Grund vas- napján, Fritz von Almon és néhány barát

^ftostmárénislátomőket-hang- | "Sáf U a^

sása srmeg^® s:

Terray megfordult, fejére húzta a háló- csúcsoké ma a |J70 méteres Makalu, püianatban valahol a Mont Blancon jár, sogott a vakác ozok m . szendvicsek-

. láttak az északi falon. Terray fel^zta TÁk mégis olyan gyötrelmet álluk ki. mint Eise]in növekvő Lat- ™?7ennfa sziklákon, amíg elértek egy éj-
Egelert mt^minra háerma°nykimászuk a a^adatla^e^?^ és^oíyanW SfVgy a kötélelyüttes eléri a második 5Zakátó helyet Amikor a sötétség leszállt
^Urból.1KÁÍö?i látvány tértül eUjuk a lezufluW köv^ek jog ^„yszerítette íelső Pe«métI ame r g ^ z íap a hcgyrc. és észak felől eldördült az e,so

-úgy látszik, itt var. égés. G«^t, ^ogy napközben egy helyen allva. magasságnak ko^^ ^moz(5höz ve-’ néhány nyugtalanító mennydörgés, von
araid - szólt Terray -, PedlS még minden védelem ,'?elkb ..YtarJakvcszély el- ^^va'salő nevű meredek bordának. Táv- A1 katasztrófát sejlett.
reggel nyolc óra van áz meg letidö végét. A vihar ckJt a ^ yestü. zfP,cp3 ? keresztül figyel ik, hogy a négy

Nemcsak a falubeliek, hanerts múlt de a híres chamonix » más-ű egész délután küzdött a bordán. A-
fci'j&í'ESS? '"Kr

rr
(Folytatás oí I. oldalról) fog megfelelő nagyságj és legalább ennyi

nemzetközi vonallal ellátott székhelyet
_ kérdést felvezetem a parlamentben, mert biztosítani. Addig nem hagyjuk el az épü- 
nem lehet több szervezetet bizonytalanság- letet, rmig a Szamonvevctzek vagy^ vala-

délután fél 4 után egyáltalán nem, mikor Ugyanúgy nekünk is ilyen bánásmód jar- 
köztudott, hogy ezeknek a szervezeteknek jón. Ha megpróbálnának erőszakkal kila- 
a működése tulajdonképpen akkor kezdő- kojtatni, akkor nem riadunk vissza a pol- 
dik. A diákok akkor tudnak jönni, amiko. engedetlenség eszközeihez folyamod-
szabad idejük van. Add g ki nem ko.to- 6
zünk, amíg a polgármesteri hivatal nem

a

ni.

holdas vevőkészülék szintén kiváló, ki
lencvenkilenc csa tornaiehetőséggel, táv
irányítós sztereoberendezés.

A milliót közelíti a Me.woplast ajándé
ka. Erről jut eszembe, a milliós lejha
lomról: igaz, hogy valutásodik a világ 
(már amikor elszámolni kell), de a Metsvo 
változatlanul lejjel vagy lejért dolgozik. 
Valutáért beszerzi a kábeltévé építőeleme
it az illetőnek csak leje legyen, és persze, 
no feledie a címet: 4150 Székel)udvarhely. Zeffin. ME? Szén J—: Beth.cnfa.vi út 31. szám. telefon: 0959-

Nyolccsatomás rendszert. Most épp Má- H^ultöbbi, mint a kai.jkacsapás, mint 
réfalván dolgoznak. Farkas ur uondj , *' -sor a va]ahányadik csatornán,
kábeltévé-rendszerünkben az!"te m>nden ^y l°jókcrivCink teIe farsang után. JÖVŐ 
a német H-rschmanrecég v^gy^látha A mindenkori Olvasóig.

Hűség 
és olvasó
(Folytatás az t. oldalról)

tó, az pedig

Szatmárra, de nem a zsinatnál:, hanem a 
Kirilyhásómellclíl Püspökség püspökmea 

... ... ,.., „„^vdioInlTia" is főgondnokának címezve. A válás* bé-
csolődni a zsinat további munkálataiba. ugyan, de Tőkés püspök úgy t»-Ezt a* üxenetet hosszabb teicfonbeszélgr; ^^'"^Södá, azok után. amit le- 
lés követte. Szilagyi Aladár, a KiralJ^ir- lelonon beszéltek 63 lényegében nem je- 
gőníclléki Egyházkerület [ő*ondnoka v-ff7 J elmozduiáít. Dr. Dibay István fő
húsz percig. Toké* piLpok tUenot »cr- 'c k jeientette: a Kolozsvárról ka
rig beszélt Csiha püspökkel a mcgbrliéLsf g - d J cgyháikerület, hanem
keresendő. Majd este 19 órakor «'J'"enta pod vaias. ne sr
n-i sodik fas-Ievól is, amelyben felajún - a püspök u. vci-m-nylákT hoer késs k a zsinat munkálatait f-1- M kor c toro l t írom. a zsinat tovább 
füígíixUni és február 21-én együtt foly- folytatja mun.ialata.t, de nyitott ajtókkal. , 
látni, ugyanitt Annak se lltják akad - vagyis továbbra Is megtirtva a tavolmn- 
!yát. hogy ugytmazna-i e'nöks'gl fll-zt «s r,dák bf-;apasol6dáű lehetőségét,

(Folytatás az l. oldalról)

(Folytaijuk)


