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így indult el
Ökörnyál úszik a levegőben, azt 

m ondják, hosszú őszre lehet szá
m ítani. De az első brigádban 
nem  nagyon bíznak ebben. Feri- 
cean Mihai, aki m ár vagy hu
szonhárom esztendeje brigádos, 
azt hangoztatja, hogy ami biztos, 
biztos. Legyenek ők csak minél 
előbb a mezei m unkával, aztán 
m ajd m eglátjuk, milyen is lesz az 

4 ősz.
Eszerint készültek elő az őszi 

vetéshez. S így történt, hogy Min- 
tiu l Gherlei határában  a m últ 
hét pénteken, szeptember 12-én 
m ár vetették az őszi búzát. Egy 
traktoros vetógép pásztázta a 
Szamos völgyében elterülő 32 
hektáros földtáblát. A parcella 
végében vetőmaggal telt zsákok 
álltak  készenlétben a gazdaság te
herautóján. Brigádos és sofőr, 
traktoros és mezőgépész, részleg
vezető, a gépet vetőmaggal fel
töltő szövetkezeti tagok m ind ott 
voltak a nagy esemény színhe
lyén, a búzavetés nyitányánál.

— Most éppen a főpróbánál ta r
tunk — jegyezte meg a brigá
dos. — Az első pászmákon ki
próbáljuk, hogy éppen a meg
adott magmennyiséget veti el a 
gép.

— M ert a gép beállításának két 
próbája van — m agyarázta Apa- 
hidean Alexandru, a mezőgépé
szek részlegvezetője. — Tegnap 
végeztük el az „elm életi“ próbát, 
vagyis a gazdasági udvarban el
lenőriztük a magmennyiség beál
lítását a gépen. Ez a mostani a 
gyakorlati próba. Ez az igazi, itt 
a barázdában, ahol a gép döcög, 
billeg.

Megkérdeztem, hogyan ellenőr
zik, hogy éppen az előírt meny- 
nyiséget veti el a gép. A brigá
dos és a részlegvezető egymás 
szavába vágva ism ertette módsze
rüket. Ebből a fajtából, a Kauká-

a v e tö g ép
zusból 230 kilót kell vetni hektá
ronként. Így hát m ár előző nap 
lem értek s a teherautóban külön 
rak tak  230 kiló vetőmagot. ö t  
zsák és egy tarisznyaform ányi. Ezt 
feltöltötték a gépbe s am ikor el
fogyott belőle, lem érték a beve
te tt. területet. Éppen egy hek tár
nak kellett lennfe. A teherautón 
pedig éppen 10 hek tárra való ve
tőmag volt felrakva, egy napra 
való a vetőgéphez. Így aztán két
szeresen is ellenőrizhették a gép be
állítását és az ugyancsak jelen 
levő Pădure Gavril műhelygépész 
az első pászmák után menet köz
ben igazíthatott még egyet s mást 
az állító szerkezeten.

A termelőszövetkezet brigádosa 
kikötötte, hogy semmiképpen se 
legyen kisebb a magmennyiség az 
előírtnál. Ha néhány kilóval több, 
azt nem bánja, m ert legalább sű
rűbb lesz a vetés, az pedig lehet, 
hogy még nagyobb hektárhozam ot 
eredményez.

• Kételyem tám adt, hogy vajon 
mostantól aztán folyam atosan dol
gozhat a vetőgép, vagy pedig pár 
napi m unka után  le kell állnia, 
m ert fogytán lesz az elkészített 
magágy? M egnyugtattak, hogy el
lenkezőleg: a következő naptól 
kezdve még egy vetőgépet á llíta 
nak munkába.

A mezőgépészek részlegvezetője 
m egerősítette a brigádos állítását: 
„A gazdaság őszi vetésterületének 
85 százalékán felszántott, m űtrá
gyázott s többnyire kétszer is 
m egtárcsázott terület várja  a ve
tőgépeket“. Ennek egyik titká t 
abban lá tta  a szekcióvezető, hogy 
az idén 325 hektár nyári szántást 
végeztek s a herefélék, ta k ar
mánynövények helyén megforga
to tt földeken könnyen m ent a ve
tőszántás, tárcsázás. Az I. mezei 
brigád például 166 hektár búzát 
vet ezen a^ őszön s a vetés meg-

Egy hek tárra  való búzamaggal 
töltik fel a vetógépet

kezdésének reggelén ebből 117 
hektár készen várta  a magot. S 
m ár készülődtek, hogy egy há
rom hektáros parcelláról betaka
rítják  a silókukoricát, 46 hektárt 
pedig cukorrépa helyén készítenek 
elő a búzavetéshez. A répát is 
javában ásták  m ár, 24 hektárról 
fel is szedték a term ést s a 
gazdaság autói 20 vagonnyit be
szállítottak a bonchidai átvevő 
központba. A brigádos azon bosz- 
szankodott, hogy még nem nyi
tották meg a legközelebbi átvevő 
központot, a gherlait, m ert akkor 
még gyorsabban végezhetnék a 
szállítást, átadást, és az őszi vetés- 
terü let utolsó hektárjain  is ha
m arabb előkészíthetnék a m ag
ágyat a búzának.

Megkérdeztem, milyen term ést 
várnak ettől a korai vetéstől? A 
brigádos azzal válaszolt, hogy 
ilyen korán még egyszer sem ve
tették a búzát. Tavaly például 
szeptember 28-án fogtak hozzá a 
vetéshez. Most több m in t két hét
tel korábban. De szerinte így 
volt ez jól. „Nálunk az öregek is 
azt tartják , hogy az ilyenkor el
vetett búza araszosra nö a tél be
álltáig s jobban ellenáll fagy
nak s m inden egyéb viszontagság
nak . . Saj át  tapasztalatán kívül 
ezt is figyelembe vette a huszon
három  esztendei gyakorlattal ren
delkező brigádos. „Még korábban 
hozzáfogtunk volna, de a vető
mag minőségét szavatoló piros 
bizonyítványt csak 10-én este 
kaptuk meg, m ásnap elvégeztük 
a gép ellenőrzését és kim értük a 
vetőmagot, ma pedig vetünk.“

Abban egyeztünk meg a brigá- 
dossal, hogy nyomon követi és 
külön ny ilván tartja m ajd ennek 
a 32 hektáros parcellának a jövő 
évi term éshozamát. M ert a hek
tárátlag  lesz az igazi bizonyság 
arra, hogy mostani igyekezetük 
nem volt hiábavaló.

Bajka Pál
Műhelygépész ellenőrzi az első pászmákon, hogy jó-e a vetógép

beállítása

Zeneíró
Kétszáz éve an

nak, hogy Bolyai 
Farkas az erdélyi tu 
dományos élet kivá
lósága meghalt. Ez 
alkalomból a Krfte- 
rion Kiadó kinyo

m atta a két m atem atikusnak: apá
nak és fiának egy-egy zeneelm é
leti tanulm ányát* Bolyai Farkas 
Zenészeti dolgozata már 1913- 
ban m egjelent nyomtatásban, míg  
Bolyai Jánosnak M uzsika tan cí
m ű tanulmánya, m elynek kézira
ta a marosvásárhelyi Teleki téká
ban fekszik, most került először 
nyilvánosság elé.

A Bolyainkat, m int gyakorló ze
nészeket hírből már eddig is is
merte a közönség, azt is tudták  
nagyjából, hogy m indkét szám tan
tudós, m int jól képzett m űkedvelő  
hegedűs, a X IX . század első fe 
lében tevékenyen ve tt részt a 
marosvásárhelyi zenei élet kiala
kításában.

A  Bolyai tanulm ányok gondozá
sára Benkő András, a kolozsvári 
Zenem űvészeti Főiskola jeles ta
nára vállalkozott, aki zeneírásunk 
m últjának feltárásában eddig is 
kom oly sikerrel kutatott, és köz
léseivel hozzájárult hazai zene- 
tudom ányi m últunk feltárásához 
és megismeréséhez.

Benkő András időt és fáradtsá
got nem  kím élve, m inden szaktu
dását és szorgalmát latba vétve, 
értékes bevezető tanulmányban  
ism ertette a két Bolyainak a mu-

* Benkő A ndrás: A Bolyaiak 
zeneelmélete. Bukarest. 1975.

Bolyaiak
zsikához való viszonyát. Tanul
mánya felöleli m indazt, am it ed
dig a Bolyaiaknak a zenéhez való 
kapcsolatáról fe ltárni lehet, k i
egészítve a régi adatokat újab
bakkal. Részletesen elemzi a két 
m atem atikusnak a zenéről vallott 
gondolatait, rám utat azokra az új 
elemekre, m elyek tanulm ányaikból 
kihámozhatok, rögzíti a zenem ű
vészet helyét és szerepét a két 
Bolyai szemléletében. M indketten  
a m atem atika szemszögéből vizs
gálják a zeneelmélet kérdéseit. 
Benkő hangsúlyozza a Bolyaiak 
elképzeléseinek haladó jellegét, 
egyben fe lh ívja  figyelm ünket ar
ra, hogy a tanulmányban szó esik 
a zene gyógyászati hatásáról, és 
szerepéről az ifjúság nevelésében. 
Nem kevésbé időszerű Bolyai Far
kasnak az a megállapítása, hogy 
nagy a m uzsika szerepe az em 
berek társadalmi tudatának ne
velésében is.

Am i Bolyai Jánosnak közölt dol
gozatát illeti, a kitűnő m atem ati
kus és hadmérnök már a m últ 
század első felében felveti azt a 
gondolatot, hogy az oktávot nem  
hét, hanem  tizenkét félhangra kel
lene osztani. Ezen elméletével a 
zenetudom ányban először kerül
nek megvitatásra a félhangok ön
állósítására való törekvések, azok, 
m elyek a mai kortár s-muzsikában  
a szeriális és dodekafon zeneszer
zésben alapvető fontosságúakká, 
Szerkesztéstechnikai módszerekké 
váltak. Bolyai Jánost tehát a sze
riális és dodekafon zeneszerző  
módszerek előfutárjának tek in t
hetjük, aki m integy ötven évvel

m utat előre a bécsi m ásodik is
kola képviselőinek Schönbergnek, 
Alban Bergnek és Anton W ebern- 
цек ma már sokat használt zene
szerzés technikája irányába. M int
ha Bolyai János azzal, hogy a 
hangsoroknál, a régi hétfokúság  
helyébe a tizenkétfokúságot kíván
ja állítani, megsejtené a zenei 
szerkesztés fejlődésének útját. Ha 
az, am it fe lvet, nem  is azonos a 
mai dodekafon m ódszerekkel, még
is elmondható róla, hogy megál
modott valamit a zeneszerzés mai 
útjából.

A konszonancia és disszonancia 
kérdésében is közelebb áll elgon
dolása a maihoz. A zt mondja, hogy 
egy adott korszak disszonanciáit 
a későbbi korok konszonanciaként 
fogják kezelni, m ert az ilyen  ak
kordok gyakori vagy állandó hasz
nálata folytán a fü l a hangzáso
kat megszokja.

Benkő András gondosan, alapos 
tudással készíti elő a két Bolyai 
zenei tanulm ányait, kifogástalan 
filológiai m unkát végezve a könyv 
gondozásával. A z egész tudom á
nyos apparátus példás, m inden  
megjegyzése helytálló és elősegíti 
a két m atem atikus  — néha elvont 
— tanulm ányának megértését.

A  Bolyai írások egyéni szó- 
használata könnyebb megértésé
hez Benkő András szójegyzéket 
ad, könyvét névm utatóval és ala
pos jegyzetanyaggal látta el. 
M indez nagy m értékben fokozza  
a könyv tudományos értékét.

A  Kriterien Kiadó felism erve a 
Bolyaiak zenei tanulm ányainak 
fontosságát és jelentőségét, a 
könyvet tartalmához méltó, ko
m oly formában, jó  papíron és íz 
léses köntösben nyom atta ki.

Lakatos István

Becsengettek
Jóformán észre sem vettük, 

hogy itt volt, s lám, elillant 
már ez a nyár is. És itt van, 
m egérkezett újra az ősz. A  bő- 
harmatú, csípős reggeleken egy
re halványabb lesz a fák nem 
rég még harsány-zöld levele, s 
ki tudja, hol járnak már a m i
nap még a napfényben csillogó 
telefonhuzalokon csivitelve ta
nácskozó fecskék seregei? A  m e
zők fe le tt ezüstösen ragyog a 
himbálózó ökörnyál, Ösz-anyóka 
ehullott hajaszálaí, s lassacs
kán rőt-sárga lesz a bükkös 
is ■..

Jóformán észre sem vettük , s 
máris oda a nyár.

Ezernyi csengő szapora hang
ja szólt, s benépesültek az is
kolák. Még érzik a meszelés 
friss illata, s a könyvek nyom 
dafesték szaga

Megszólalt a csengő, kezdetét 
ve tte  újra a m unka: az ism er
kedés Betű-ország csodálatos t i t
kaival s a tudás várának tovább- 
építgetése.

Ma m indenki rájuk figyelt, ma  
az ők kedvüktől volt pezsdülőbb 
a reggel, az ők kacagásuktól 
színesebb a délelőtt, ma m i is, 
régenvolt gyerekek, iskolások, 
m intha csak ők lennénk: csatta
nó kedvű, boldog-iskolába-me- 
nők; valamikori, h ihetetlenül 
messzi szeptem berek hangulata 
zsong bennünk, a pár pillanat
ra kegyes idő jóvoltából. De 
fényvillanásnyi, csalóka já ték  
csak ez, am elyet tovaűz egy, 
m ellettünk felcsendülő nevetés, 
s marad csak a szemlélődés 
öröme, e zsivajgó, nyugtalan  
gyermek-sereg láttán.

Szeptem ber, te nagy i'ándor- 
lások, édes ízű gyümölcsök ha
va! Jókedvűen megszólaló isko
lai csengők hava!

Becsengető szeptember!
Molnos Lajos

A politikai-ideológiai 
pártoktatás irányadó 
programját
közli a Munca de partid  c. folyó
ira t szeptemberi száma, 1975/1979- 
re.

Az első részben ism ertetik a 
különböző tanfolyam ok program 
ját. (Tájékoztatás a párt és az 
állam  bel- és külpolitikájának 
időszerű kérdéseiről — négy év
re; Az RKP Alapszabályzata és a 
pártm unka elvei és m unkamódsze
rei; Az RKP gazdaságpolitikájá
nak tanulm ányozása; A dialekti
kus és történelm i m aterializm us 
alapelveinek tanulm ányozása; A 
tudományos szocializmus fő kér
dései és az RKP általi alkotó al
kalm azásuk; Az RKP és Románia 
Szocialista Köztársaság külpoliti
kájának és nemzetközi kapcsola
tainak tanulm ányozása; A haza, 
a párt, a dem okratikus és fo rra
dalm i mozgalom története főbb 
m ozzanatainak tanulm ányozása — 
egy tanévre vonatkozóan).

A m ásodik részben ism ertetik a 
m arxista—leninista esti egyetemek 
irányadó program ját a következő 
négy évre, m inden szekció szá
mára.

A harm adik  részben, egy tan 
évre vonatkozóan, bem utatják a 
különböző politikai-ideológiai sze
m inárium ok témáit.

A Munca de partid  folyóiratnak 
ez a  száma nélkülözhetetlen se
gédeszköz a propagandisták, párt- 
szervezetek, társadalom tudom ányi 
kabinetek számára. Az ajánlott 
tém ákat, a hallgatók felkészült
ségének, az adott m unkahely igé
nyeinek megfelelően alak íthatják  
ki a közelgő politikai-ideológiai 
pártoktatási évben a szervezésért, 
az oktatás ta rta lm áért felelős 
pártszervek.

megkérdezetik; |

A közlekedésrendészeti 
osztály
új munkarendjéről 
a megye városaiban

A Belügyminisztérium Kolozs 
megyei Felügyelősége közlekedés- 
rendészeti osztályának m unkatár
sai a gyorsabb ügyintézés ér
dekében (hajtási engedélyek ki
bocsátása, gépkocsivezetői vizsgák 
megejtése, gépkocsik műszaki fe
lülvizsgálata, stb.) — m int meg
tudtuk — ezentúl m inden szer
dán Tordán dolgoznak Torda, Gyé- 
res és a vidék 25 községe szá
mára. És m inden héten pénteken 
Désen találhatók, s Dés, G herla 
és a vidék 18 községe lakosságá
nak rendelkezésére állnak. Ugyan
itt intézik a szocialista egységek, 
közületek és a m agán gépkocsi 
tulajdonosok idevonatkozó kér
déseit, problém áit is.

M a z s o l a
A z iró, meg a festő  régi v i

tapartnerek, ismét csak egymás
nak esnek. A zt mondja  a festő:

— K önnyű az írónak. Elővesz 
egy papírt, meg ceruzát és azt 
írja, ami eszébe jut.

Mire az író így válaszolt:
— K önnyű a festőnek. Elővesz 

egy vásznat, meg ecsetet és azt 
fest rá, ami eszébe se jut.

—kő.

Vendégszereplésen az Á llami 
M agyar Színház együttese

E hét végén M arosvásárhelyen 
m utatja  be az új évad első pro
dukcióját a kolozsvár-napocai Ál
lam i M agyar Színház együttese. 
Schiller S tuart M ária című m ű
vét H orváth Béla rendezte, a 
főbb szerepekben: Bicztrai 'Mária, 
Bereczky Júlia, Senkálszky Endre, 
H éjjá Sándor, Nagy Dezső, Pász
tor János. lile Ferenc, Szalay Ilo
na, Péterfy Gyula. A díszleteket 
Nagy Endre tervezte.

85 éve tarto tták  az első bélyeg 
világkiállítást

Bécsben. Ugyancsak ebben az év
ben lesz 125 esztendeje, hogy ki
adták az első osztrák bélyeget. E 
kettős jubileum  alkalm ából Bécs
ben nagy filatéliai seregszemlét 
rendeznek.

Énekes- és díszm adár k iállítást
rendez az AVIROM, a kolozsvár- 
napocai m adár- és kisállattenyész
tő egyesület a Március 6 utca 8. 
szám alatt. A k iállítást szeptem
ber 18-án 9 órakor nyitják  meg.

K iállítás az Agronómián

Festményekből és rajzokból 
nyílt kiállítás a dr. P etru  Groza 
Mezőgazdaságtudományi Intézet 
állattenyésztési és állatorvosi ka
rának  épületében. A tanévkez
dés alkalm ából rendezett tárlaton 
az agronómus növendékek nyári 
munkáiból m utatnak be.

Mit mond
J O G S Z A B Á L Y ?

Mendel Ida. Hogyan kell el
osztani a havi vízdíjat?

Válasz: A Néptanácsok Köz
ponti Bizottságának 2/1973. szá
mú határozata 2. szakasza a. 
pontja értelm ében a vízdíjat, ha 
az egész épületben csak egy 
vízóra van, a lakásban lakó sze
mélyek száma arányában, osztják 
el, függetlenül attól, hogy a 
csap a konyhában, vagy ,ői. 
varon van. A fürdőszoba 
ban további két személynek 
mit.

—

POLGÁRI t ű z v é d e l m i a l a k u l a t o k  
VERSENYE

Szeptem ber 12-e és 14-e között tartották meg az ipari létesítm é-. 
nyék és helységek közötti tűzvédelm i szakmai verseny megyei szaka
szát. A z ipari létesítm ények közötti versenyben első helyen végzett a 
gyéresi Sodronyipar M üvek polgári tűzvédelm i alakulata. Második, . 
illetve harm adik lett a kolozsvár-napocai Mucart papírlemezgyár, il
letve a M etalul Roşu gépgyár tűzvédelm i alakulata. A  helységek tűz
védelm i alakulatai közötti versenyben első lett Gyéres, második Ege
res, harm adik pedig Gherla. A z  élenjáró tűzvédelm i alakulatokat meg
jutalm azta Kolozs megye Néptanácsának Végrehajtó Bizottsága, a tűz- I 
oltóparancsnokság pedig kupák, oklevelek adományozásával tette szá* j 
m ukra emlékezetessé a versenyeket és jó  szereplésüket. i

'aljuk,


