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Lírai logika
Ogy tűnik, Virgil Teodorescu
számúra
e
Virgil Teodorescu
széles föld felett nincs
követelődzább és ter
mészetesebb dolog a
verseknél.
A kötet (Messziről
messzire Majtényi Erik
Kritefordításában,
Majtényi Erik fordításában
rion), mely ezt a be
nyomást kelti, afelől is
4'
megnyugtot, hogy a
V
kényszer lényegét te
kintve kedvére van a
szerzőnek, mert a vi
lág, milyet lót, érzé
kel, fáj, sreret, növel,
épít, képekben jelenik
meg előtte, önkénteles közben a kaszák lümmögun
nül és nyilván kihívóan is egyút
dúdoltak
tal. Minden átváltozik, minden
a gilotinok finnyás indulóját.
mozgásba lendül eszméletében,
a hegyek megtárulnok, völgyek
Tegyünk még egy elfogulatlan
értelemre tesznek szert, erdők ti
olvasói kísérletet íme a Szakadt
tokzatos talányokkal töltik meg
aranyszól földindulást előrejelző
az időt, és az ótlényegülés az
áthasonulósa:
évszakok meg az idegek minden
rezzenetében teljes, A valóság
Egy hadvezér mondotta egyszer
különös lírai jegyekkel, üzeneté
egy folyóról:
vel és kérdéseivel lép előtérbe,
oly lustán lejt, hogy oármit
a vers testét ölti magára: át
tennénk,
lelkesül Minden vers lesz és a
lehetetlen megtudni, honnan
vers: mindenség.
indult,
A cím így tolón nem is találó.
vagy azt, hogy merre tart:
(Eredetiben: De la un cápát la
ötszáz éve sunyitó alligátor —
altul.}
s váratlanul az a vérszomjas
Hiszen nem messziről messzire
ugrás
hangzik ez a dallam, hanem
mint csillagképekre lesújtó
egközelít,
leheletével
körülfon
m
irdatlan szablya.
tájat, sorsot, embert.
„Besóztam a kedvesem testét,
Kell-e állítanom, hogy a lapí
hogy egész életemre eltehessem,
tó alligátor-képhez társuló vér
/ s miután hosszan szájon csó
szomjas ugrás a vizek meglódult
koltam, / sétálni mentem a hús
indulatának hiteles költői össze
tengerpartra." — ...„sosem múl
vonása,
s hogy hozzá hátterűi
hatsz el egészen a csuprokból
mindannyiunk élményei szolgál
melyeket kiittál / illatod úgy száll
nak?
mint a sörény / melyben fészket
Virgil Teodorescu „mágikus
rakott a szél / s a tárgyak kör
realizmusáról"
érdemes és érde
vonala elfonnyad a napernyők
kes
beszélni, de még hasznosabb
alatt”. Csupán a szavak parózsszövetséget kötni vele. Megsze
lását kell kilesni és az első pil
retni. Mert a valóság minél szélanatban meghökkentő kifejezés
befogására
lesebb,
rohamos
visszfényre gyúl bennünk. Csupán
irányuló bátorságával, rendkívüli
meg- és átérteni szükséges ezt a
művészi igényességével, a tár
folytonos túlzást, túlságot, áram
sas, közösségi kapcsolatok ho
lást, hullámlóst, melyet jobb hí
nosságával — verses személyi
ján költészetnek nevezünk. Csu
lapok hűségével —, valami határ
pán ráérezzünk a megszakítatlan
talan önátadás melegségével
belső feszültségre, a láthatatlan
(Szerelmi történet; Ortopéd bal
ból láthatóvá varázsolt lélegzeteset; Rajtam a sor; Szószedet
az átfutó színekből kigyűrűző
ra,
stb.) ragad meg vallomásaiban
szivárványra, és bennünk is ép a
— emlékeztetőül és figyelmezte
világ természet- és társadolomtőül nem kis emberi feladatainkrajza.
Noha nem árt tisztázni a költő
ra.
Illenék pár szót a fordítóról is.
tartalmi
meghatározóiban és
mives eljárásában jelentkező
Ám mondhatnék-e többet és
szürrealisztikus beütést, Előbb
elismerőbbet annál, hogy észre
vagy utóbb. A legszerencsésebb
se vettem, tolmácsolásokat ol
persze, ha — közben.
vasok. Majtényi Erik rugalmas
képzeltető erővel, a művit — mi
Olvassuk el például a Tűzsze
vel hát műfordítást szoktunk em
rész dal-t, de nem az egyes so
legetni — elfeledtetve ír — Teorokba akoszkodvo, hanem mintdorescu-verset. Ezt nem elhanya
egv vitetve magunkat a sodró
erejű ütemekkel. £s akkor „viszgolható mértékben — a nyelvi
szatörténik" a csoda: a látvány
lelemény mellett
azzal éri el
nem elkápráztat, nem elvonat
hogy fordítás közben a Teodokoztat attól, ami létünkhöz tar
rescu-poézis mélyéig hatol, és a
tozó. Ellenkezőleg, a mindenna
bonyolultságában egyszerű, egy
pi, megszokott, sokszor meg sem
szerűségében bonyolult szöveget
figyelt jelenség — az aratás —
fordulataiban követve a tartal
új, eddig nem észlelt költői mi
mak áttetszöek, a mondanivalók
nőségében tündöklik fel:
Így kristálytiszták maradnak. A
Szavamra, egy katonai lövölde
vers, a képalkotás egyfajta líroi
ördöge bújt a dühödt
logikája ez, mely — tudomásom
búzaföldbe —
szerint - mind Virgil Teodorescu,
oly nekivadult puskaropogásba
mind Majtényi Erik sajátja.
kezdett a vetés suhogó
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MÁRKI ZOLTÁN

Két új könyv a Bolyaiakról

I

1. Bolyai levelek. Válogatta,
bevezette, jegyzetelte Beü
tő Samu, Krilerion, 1975.
2. Benkő András: A Bolyaiak zeneelmélete (Függelék
ben Bolyai Farkas zenészeti dolgozata és Bolyai Já
nos Muzsika-tana) Kriterion, 1975,
Egészen a legutóbbi időkig
az átlagos műveltségű nagykö
zönség csak emlegette, tisztel
te a Bolyaiak nevét, Kolozsvár-Napocán nehányan a Já
nos szülőházát is meg tudják
mutogatni, Marosvásárhelyen
pedig az idegen látogatót rend
szerint elviszik a Tékában le
vő Bolyai emlékmúzeumba, a
járatosabbak a temetőbe is,
a sírhoz; azonban a legtöbb
tisztelőnek csak igen általános,
ködös és bizonytalan fogalmai
voltak a nagy név viselőiről s
ezeket rendszerint olyan vad
regényes művecskék alapján
alkották, mint Tabéry Szarvas
bika című regénye, vagy újab
ban Kocsis István Bolyai Já
nos szólódrámája Sok kiváló
szakmunka, tanulmány nem
hatolhatott be a nagyközönség
körébe, mert vagy fizikailag,
vagy szellemileg nem is volt
hozzáférhető számára.
Az első igazán számottevő
fordulatot nálunk Benkő Sa
mu könyve hozta 1968-ban
(Bolyai János vallomásai). Ez
igazán szerencsésen egyesítet
te magában a tudományos kutató-feltáró és az ismeretter
jesztő munka követelményeit.
Azóta is várjuk új, és remél
hetőleg bővített kiadását. E
könyv azonban a Bolyaiakhoz,
(természetesen főleg Jánoshoz)
nem a matematikai, hanem a
filozófiai, irodalmári és — em
beri érdeklődés irányából kö
zeledett. Ezért a hazai Bolvai
kultusz következő termékeny
eseményének a
fentebbiek
szempontjából Weszely Tibor
nak a tavaly megjelent köny
vecskéjét kell tekintenünk.
(Bolyai Farkas a matematikus.
Tudományos
Könyvkiadó).
Minden tekintetben szakszerű,
tudományos igényű munka és
azt is lehetővé teszi, hogy a
(elsőfokú matematikai előkép
zettség nélküli, középiskolás
fokon „megrekedt" olvasó Is
felfoghassa Bolyai Farkas (és
részben a fia) életműve fő te
rületének értékeit.
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AZ ÁLLAMI LEVÉLTÁR
bacául fiókja Varlaam 1043ban. vagvip Vasile Luou ural
kodása ideién nvomtalott Cazaniei című munkája birto
kába iutott.

A két legújabb kiadvány alátámasztja, illetve tovább is
viszi az eddigi eredményeket.
A 60 Bolyai levél — többségük
Farkastól, kisebb számban Já
nostól — azonkívül, hogy egé
szében hozzáférhetővé tesz sok
olyan szöveget, amelyeknek
eddig csak kiragadott idézete
it ismerhettük, végérvénye
sebb és teljesebb képet ad ki
Bolyai Farkas egyéniségéről,
személyiségéről, mint bármi
lyen más lehetséges jellemzés.
Életútjának, sikereinek, sőt
kudarcainak is sok titkát meg
értjük e levelekből, olykor ép
penséggel azok stílusából is.
Vannak ugyan e szövegeknek
fárasztóbb részletei, főleg, amelyek „anyagi" s velük kap
csolatos eljárási ügyekről szó
lanák, de elgondolkoztató ol
vasmányok ezek is.
Benkő András tanulmánya,
mely kötetének első felét teszi
ki, úttörő jellegű, annak elle
nére, hogy többek közt Laka
tos István is behatóbban fog
lalkozott már a Bolyainknak a
zenéhez való viszonyával. Benkö azonban nemcsak az élet
rajzok
zenei
vonatkozásait
gyűjti egybe és rendszerezi,
hanem igen érdekes elemzését
is adja a függelékben közölt
zenei írásaiknak. Tanulmánya
oly szerencsésen van megírva,
hogy az olvasót nemcsak a Bo
lyaiak zeneelméletének, ha
nem általában a zeneelmélet
nek is_ idevágó fejezeteibe
meglepő könnyűséggel avatja
be. Ilyenformán nemcsak zenészeknek szól e kiadvány s
nemcsak a Bolyaiakra, hanem
általában a zenére nézve is
igen nagy az ismeretterjesztő
értéke.
Az Idén van Bolyai Farkas
születésének kétszázadik évlordulója. E két kiadvány
maga a megemlékezés leghaszno
sabb és legméltóbb módja. Esedékes legközelebb egy olyan
munka Bolyai János geomet
riájáról amilyen volt Weszely
könyve az idősebb Bolyai ma
tematikájáról. Ám addig is
ürömmel állapíthatjuk
meg,
hogy e kiadványok
tudományos életünk termékenységét,
? a múlt értékeihez való köze
ledésnek helyes orientációját
tükrözik.
SZÖCS ISTVÁN
BEFEJEZŐDÖTT Návodaria líceumok és szakiskolák
diákjainak
kulturális-művész.eli fesztiválja, amely a KISZ
közeledő X. Kongresszusa je
gyében zajlott le.
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Szép álmokat!

péntek

Egy ideig a gyerek nagyon bosszankodott, ha nem hívtuk td
jében a tévé esti gyerekműsorát nezni. Aztán később/eltűnő
teltetett volt a bosszankodása, ha elszalasztottá. Utana
0
nyíltan vállalta, hogy inkább szívesebben játszik azalatt a tooo
gyerekekkel, akik ezzel — szintén így lehetnek.
Nagy nehezen aztán vallomásra bírtam ; nem nagyon szeren
nézni, mert utána gyakran robbanásokkal és tűzzel álmodik .
Ezen viszont nem csodálkozom. Inkább csak azon, hogy
csenek még nyomasztóbb álmai. Mert ezeknek a kedves kis
mesefilmeknek egyrészében a szereplőket felpercenkent felrob
bántják, felgyújtják, kerékbetörik, sziklak ala temetik, fal
leccsentik. megdarálják, kisütik, megfagyasztjak. kiolvasztják,
laskaként kinyújtják, apróra metélik, gombolyaggá csavarjak s
legvégül megint felrobbantják.
Igaz, e szereplőknek legalább egyrésze — állat, vagy esetleg
tárgy. Csakhogy : ember módra beszélnek, cselekesznek s
mindaz, ami velük történik, emberrel történhető dolog a gyerek
szemében. Még hagyján, amikor a százféle kínhalal elszenvedői
ősellenségek", a falánk farkas és a hazug róka. Van azonban e
rajzos mesefilmeknek olyan csoportja, amelyben a farbarugandó. felgyújtandó, összelapítandó, megkinzando es felrobban
tandó alany egyszerűen csak egy kapus, vagy valaki hasonló,
aki a kötelességét végzi s a rendre ügyel: vagy egyszerűen csak
egy alkalmi néző vagy járókelő, aki a csínytevok utjaba kerül.
Különösen egy sorozat kavart fel. amelyen két csóka vagy var
júfióka követ el vigyorogva mindenféle kegyetlenseget — tréfá
ból. Nem azért, mert valami fontos tennivalóban akadályoznak
meg az ellenfelek őket, s nemcsak a rendre vigyázó orok vagy
hasonlók az áldozataik, hanem mindenki : bárkinek hajlandók
egy robbanó szivarét dugni a szájába, aki kinyitja.
Persze, a gyerekek nem erkölcsi meggondolásból unják meg
őket: csak már egyhangúnak találják ezeket az agyafúrt gaztet
teket. Meg tartanak tőle, hogy nem alusznak nyugodtan. Mintahogy e filmecskék gyártói és forgalmazói annal nyugodtabban
alszanak !
SÓS PÉTER

III. évnegyed
Vili. hónap — 31 nap
Az évbSI eltelt: 241 nap
Hátra van még: 121 nap
Napkelte: 5.34
Napnyugta: 18.58
Holdkelte: 22.33
Holdnyugta: 12.58
PÉLKELETEN

csökken

a

hőmérséklet

Doina Datnian, a Központi
Meteorológiai Intézet szolgá
latos
munkatársa
jelenti:
főleg az ország déli és keleti
megyéiben változó felhőzetű
égboltra számíthatunk.
Az
említett vidékeken mennydör
gésekkel kísért záporok, ziva
tarok lehetségesek. Az ország
többi részén szép. napsütéses
lesz az időjárás. A szél köze
pes erősségű lesz, Munténiában, Dobrogeaban és a hegy
vidéken erősödhet. Délkeleten
a hőmérséklet csökken.
műsor:
PÉNTEK, I.
16.00 Tévé-iskola; 17.00
Német nyelvű adás;
18 45 Lottó-húzás: 19.20 Ezeregv este: 19.30 Tévé-híradó ;
20 00 Van-e még kérdésük? Az
agy kiaknázatlan lehetőségei:
20 40 Női rendezők sorozata:
Vera Püvova-Simkova, Drahuse Karlova: Tony, elment az
eszed! Csehszlovák film; 22.10
Napi eseménykrónika. II. mű
sor: 17.00 Telex; 17.05 A rotudomány és technika
mán
megvalósításai: 17.35 Film'exikon. Alexander Ford: A sza
badság első napja (lengyel
film); 1905 Népzene; 1925
Reklám-műsor: 19.30 Tévé
híradó; 20.00 Rajzfilmek gyer
mekeknek; 20.20 Brahms 2.
zongoraversenyét előadja Nikita Magaloff; 21.10 Telex;
21.15 A főváros gazdasági éle
te: 21.40 Mindenki könyvtára.
Voiculescu költészete.

TV

ÖT SZARVASBORJÜ ke
rült az erdészek fogságába Ratosnyán, Palotailván és Szovátán. Ha felnőnek, szarvasban
szegény vidékekre telepítik
valamennyit.
A NEMRÉGIBEN megala
kult pite?ti-i Henri Coandá
nevét viselő repülős-klub tag
jai megtették első ejtőernyős
ugrásukat.
ÖTVENEGY esztendő után
újból találkoztak a boto$ani-i
általános iskola 1924-ben vég
zett növendékei.

Egyre bővül hajóflottánk. Képünkön a 85 250 tdw vizkiszoritású, első
kőolajszállító hajónk, o Dacia látható

Kisvárosból
nagyváros
Felépült az első toronyblokk
Cimpulung-Muscelen, a tiz
épület közül az első háromba
már az év végén beköltözhet
nek a lakók.
— Mint e huszonhétezer la
kosú város polgára büszke va
gyok minden új épületre —
mondotta Drago* Gejan elv
társ, Cimpulung-Muscel va
rosgazdálkodási és lakásügyi
hivatalának vezetője. — Csak
örvendeni tudok annak, hogy
városom növekszik. Az első tíz
emeletes épület előjele annak,
hogy Cimpulung kisvárosból
nagyvárossá növi ki magát.
— Az UNESCO az 1975-ös
esztendőt az építészeti hagyo
mányok megőrzése
évének
nyilvánította. Minden orszá
got, minden várost felhívott
arra, hogy ápolja ezeket a ha
gyományokat. Mit tettek és
tesznek Cimpulungon a vidék
jellegzetes építési stílusának
megőrzéséért és fejlesztéséért?
— A városrendezési terv
szerint megmarad a régi köz
pont, a történelmi műemlékük
javarészét restauráltuk, a töb
bit pedig a következő években
építjük újra. A Bárátia komp
lexum, Cimpulung egyik tör
ténelmi nevezetessége, 1300ban épült, nemrég fejeztük be
a helyreállítását. Á Negru
Vodá kolostor — legfontosabb
műemlékünk — restaurálását
1980-ban fejezzük be. Az új
épületek
hivatkozom az
épülő toronyblokkokra is —
beilleszkednek a város archi
tektúrájába. Cserépfedeles há
zakat építünk, boltíves bejá
rattal, albesti-i kővel díszített
talapzattal — s ez nekünk,
helybelieknek a múltbeli épí
tészeti stílus maradandóságát
jelenti.
— Kérjük, említse meg azo
kat a negyedeket, ahol máris
érvényesülnek a vidék építé
szeti stílusai.
— Teljesen megőriztük a
régi — Subesti, Sfintu Gheorghe, Muzeul Fundeni — ne
gyedekben. De az új lakótele
peket is
Minerul, Maior
Gildáu. Pictor Grigorescu —
Muscel-vidék
hagyományos
stílusában építettük fel. Vá
rosunkhoz
tartozik
Leresti
turisztikai falu Is. Nemcsak a
népi építési stílust őrzi hűsé
gesen, hanem a tervezők kia
padhatatlan ihlető forrása ma
is.
— Hogyan látja az építész a
város jövőjét?
— A következő esztendőben
megkezdjük új ipari objektu
mok építését; gyors ütemben
emelkednek a matricagyár épületei: bővítjük a maglévő
ipari egységeket: a gépkocsi,
a cement és kötöanvaggyárat
A városfejlesztés
szorosan
kapcsolódik az ipari zóna fej
lődéséhez A következő ötéves
tervben évente 700 lakást
adunk át.
SZENTI CSABA

A SLATINAI Öltül áruház
első emeletén Baby-bárt ren
deztek be, valamint egy ját
szótermet, ahol a gyermekek
re felvigyáznak amíg a szüleik
az áruházban vásárolnak.
MAROSVÁSÁRHELYEN új
1200 ágyas kórház alapozásá
hoz kezdtek hozzá az építők.
TIZENKÉT
ásványvízfor
rást, egyesek vize a 23 Cel
sius fokot is eléri, fedeztek fel
a Mehedinti megyében lévő
Bala üdülőhely környékén.

FŐVÁROSI

KURÍR

• Ananásszal, mandarinnal
és mézzel ízesített fagylalto
kat vásárolhatunk az Albina,
a Casata és a Scala cukrász
dákban.
• Az 1975—1976. évi tanév
ben a fővárosban 220 új osz
tálytermet, valamint 530 isko
la-műhelyt adnak át az építők,
az óvodákba pedig 5800 gye
rekkel többet vesznek fel mint
tavaly.
• Fontosabb bukaresti tele
fonszámok: tudakozó 031; méntők 061; külföldi telefonkapcsa*
las 071; tűzoltók 081; városközi
telefonkapcsolás 091; szállodák
tájékoztató szolgálata 13 27 00;
Északi pályaudvar 052; Milícia
™5,V, ,,e.nnek, operatív osztálya
.
, a légitársaság menetjegyirodája 15 12 54: pontos id5
0 58? taxiszolgálat 11 25 00

MŰSORÁN

Mélytengeri
merülés
Hiába, ha tudományos-fan
tasztikus kalandot gondol ki
valaki, képtelen Verne emlé
kétől szabadulni, vagy pe
dig képtelen járatlan utat ta
lálni a Verne fantáziája által
mar keresztül-kasul bebarangolt ötlet-bozótban, Ha azt
mondom: egy tengeralattjáró
akadályozva van a felmerülés
ben, fogytán a levegő, át kell
törni a mélytengeri akadályt
— akkor a válasz Nemo kapi
tány Nautilusa a Déli Sark
jégpáncélja alatt. Ha azt mon
dom:
meggondolatlanságból
okozott veszély, amely egy ha
jó minden utasát fenyegeti —

80 ÉVES A ZAGONI
FÜVOSZENEKAR
Fennállásának 80 éves év
fordulóját ünnepelte a napok
ban a zágoni fúvószenekar. A
bensőséges hangú ünnepségén, melyen meghívottként
jelen volt Kovászna megye
több ismert fúvószenekara,
köztük a köpeci, kovásznai,
papolci, árkosi és kálnofci, a
megyei szocialista művelődési
és nevelési bizottság, vala
mint a Népi Alkotások és a
Művészeti Tömegmozgalom Irányító Központja díszokleve
let adományozott a jubiláló
együttesnek eddigi eredmé
nyes tevékenysége elismerése
jeléül.
Az egybegyült
nagyszámú
közönség a zenekar jelenlegi
tagjaival — Temesi Milán,
Mandel Lajos, Mandel Géza,
Mandel József, Bocz József,
Török Sándor, Kónya András,
Földes Ferenc, Csorna Géza,
Csorna Ferenc, Csorna Lajos,
Csorna Gyula, Barabás Fe
renc, Deák- György, Szentgyörgyi József, Rab Károly,
Asztalos György,
Kelemen
Antal — együtt ünnepelte a
fúvószenekar idősebb tagjait,
Székely*Zsigmondot, Bitai Jó
zsefet, Vajda Tamást, és az;.,
egyik alapítóját, a 91 éves
Csutak Mózest, akik immár
évtizedek óta lelkes pártolói
a nagymúltú együttesnek,
A sikeres találkozó — a zágoniak ez alkalommal is ki
váló szervezőkészségről tet
tek tanúbizonyságot — az ün
nepelt együttes és a meghívott
zenekarok
hangversenyével
zárult.
A BUZÁU MEGYEI Bradu
közelében lévő forrás mellé
Mihai Viteazult ábrázoló féldombormüvet helyeznek. A
forrást Mihai forrásának ne
vezték el.
A KRASSŐ-SZÖRÉNY me
gyei Rozovici községben be
fejezéshez közeledik egy tejfeldolgozó üzem építése. Az
üzemben
egyébként évente
300 tonna tejet dolgoznak
majd fel.
MEGKEZDTE
a technoló
giai próbákat Beszterce új
ipari termelőegysége, a fafel
dolgozó kombinát
ŰJABB egységekkel bővült
a mamaiai Perla komplexum.
A HAZAFIAS MUNKÁK
során az országban nem ke
vesebb mint 750 000 fát ültet
tek, 231 sportpályát és játszó
teret tettek rendbe. 1200 ki
lométer utat javítottak meg az
állampolgárok,
A PRONOEXPRESSZ
NYERŐSZÁMAI
t. 25 21 29 20 32 7
II. 36 6 34 26 2

A fővárosi egészségügyi hálózat áj láncszeme. ,
a beszéd- és hallászavarokat gyógyító központ

AZ ADAS KÖZLI
Az Állami Biztosító ezúton tájékoztatja az érde
kelteket, hogy 1975. augusztus végén, o Televízió
studio-termeben kerül sor a vegyes életbiztosítás
havi törlesztéses sorsolására. Ahhoz, hogy az ö
n
kötvénye is részt vehessen a húzáson
a
megszabott határidőre kell kiegyenlíteni
íe a biztosítási
díjat.
(9240)

Jelenet a filmből
akkor a válasz a Két évi va
káció, amelyben a kiránduló
hajót azért ragadja el a ten
geráramlat, méghozzá a mat
rózok nélkül, mert egy ha
szontalan kiskamasz játékból
felvonta a horgonyt. Ez logi
kus, mert gyerekcsíny, s épp e
csíny következtében kell a
induló egész
sétahajózásra
gyerektársaságnak a saját lá
bára állni, időnek előtte meg
érlelődni.
Ha a felelőtlen csínyt egy
felnőtt ember követi el, még
hozzá matróz, aki ismeri a ha
jósélet kockázatait, a teljes
magárautaltságot a nyílt ten
geren — sőt, tengeralattjáró
esetében a tenger mélyén —•,
akkor nem lélektani indokú
konfliktusról van már szó. Az
ostobaság
klinikai
esetéről
csupán.
A tudományos kutatási cél
lal az óceán mélyére merülő
Fér de Láncé katasztrófáját,
sziklacsapdába kerülését ugyanis kizárólag az okozza,
hogy a nyilván oligofrén mat
róz podgyászában található fé
szekalja mérgeskígyó közül az
egyik épp rosszkor marja meg
a kormányost, aki eszméletét
vesztve nem tud kitérni a
sziklák elől. Ami ezek után
történik
Russel
Mayberry
filmjében, az már a helytállás,
a hidegvérrel párosult találé
konyság és szakértelem, az
emberséges
önzetlenség
és
összetartás szép példája. A
minduntalan a szereplők tes
tén mászkáló kígyók látványa
azonban az öncélú iszonykel
téssel feledteti az emberi vo
natkozást és azt juttatja eszünkbe, hogy a forgatókönyv
iró s a rendező véres verejték
kel tud csak kiagyalni vala
mit, ami még izgalmas, ami
vel küzdeni lehet a nézőtéri
unalom ellen. A Mélytengeri
merüléssel kétségtelenül az a
baj, hogy a látszólag tudomá
nyos-fantasztikus filmet készí
tő rendező túlságosan is ko
molyan
veszi a fűszernek
szánt úgynevezett horror-ele
met, a népesen tekergőző kí
gyócsaládot. Hát kérem, fzlés
dolga. Lehet, hogy nem min
denki csukja be a szemét a
kígyós közelképekre, mint e
sorok edzett szemű, de sem
az almakukac, sem a boa
constrictor látványát elviselni
nem bíró írója. De a szervi
iszonyodáson túl: a kígyók
szerepeltetéséből hiányzik a
funkcionalitás és a logika.
Hitchkock Madaraiból azért
nem hiányzott, mert a madár
invázió fantasztikumának a
zseniális öreg rendező bizo
nyos jelképes értelmet tudott
kölcsönözni, mintha arra pró
bálta volna figyelmeztetni
a.:
embereket
hogy alaptalanul
fölenyeskednek a természettel
szemben, nem is annyira urai
és parancsolói, mint gondol
nák. Russel Mayberryvel tán
épp az a baj, hogy a zseniali
tás hibádzik. De ne legyünk
olyan igényesek: elég volna a
meditáció* képesség is, hogy
egy ötlettől eljusson egy gon
dolatig ...
A katasztrófa nagyon kapós
filmtéma, s
vitathatatlanul
összefügg az atombomba nyomasztó emlékével (lásd a leg
utóbbi japán
földrengésfilmet), s az emberiség nem tel
jesen megalapozott hitével gé
pei csalhatatlanságában (lásd
A Posseidon kalandját). A
természet, amelynek már sok
titkát kitudtuk, új meg új pró
batételekkel kezdi ki az embéri magabiztosságot.
Ilyen
értelemben jó filmet lehet csi
nálni, ha az a katasztrófapro
vokáló beképzeltséget veszi
bonckés alá, vagy a helytállás
lakmuszpapírjaként használja
a megpróbáltatást. De ml köze
mindehhez egy kelekótyának,
aki a kígyófészket úgy dédel
geti, mintha ártatlan kram
puszdoboz lenne, s egy kocká
zatos feladatra Induló tenger
alattjárón
elképzelhetetlen,
hiányos ellenőrzésnek?
HALÁSZ ANNA
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A C-osztály rajtja elé
Az első és másodosztályú
csapatok rajtja után, vasár
nap a labdarugó
C-osztály
12 csoportjában is sor kerül
az őszi idény első forduló
jára, s ezzel minden szinten
megindul a küzdelem a baj
noki pontokért. A C-osztály
rajtját nem előzi meg nagy
csinn'adratta. az érdeklődés in
kább helyi jellegű, ám labszempontjából1
darúgásunk
mégis jelentős esemény. Kö
zel kétszáz együttes lép pá
lyára az ország valamennyi
zónája képviseletében, kap
csolódik be az ország lab
vérkeringésébe.
darúgásának
A csapatók kereteiben pedig
minden esetben számos fiatal
jut szóhoz, akik bizonyítani
akarnak, rangosabb együtte
kerülni:
sekbe szeretnének
nem egy kiváló labdarúgónk
kezdte
pályafutását jórészt
névtelen csapatokban! A szak
emberek számára ez jelenti
hát a fő szempontot, bár a
szurkolók számára természe
tesen nem közömbös kedven
ceik szereplése sem. A baj
nokság varázsát végső soron
a színvonalas küzdelmek, az
elsőségért, a helyezésekért,
illetve a kiesés elkerüléséért
vívott harc adja minden baj
noki osztályban, így a C-osztályban is.
s így
Ha ez így van
van — a szabályok betartása
minden szinten egyaránt kö
telező. Sajnos, ezen a téren
az alsóbb osztályú csapatok
nál merült fel a legtöbb ki
hágás. A magukról megfeled
kezett szurkolók,
játékosok
gyakran csatatérré változtat
ták .a játéktereket; hiába kö
vetkeztek a szigorú bünteté
sek, letiltások, a helyzet ke

veset változott. Tény.
hogy
nem könnyű a játékvezető
dolga egy C-osztályú mérkő
zésen...
A rajt alkalmából tehát is
mételten hangsúlyozni kíván
juk a sportszerűséget, amely
nek a pályán uralkodnia kell
Szakítsunk
azzal a hamis
szemlélettel, hogy egy kisebb
helység lakosai számára egyegy harmadosztályú futball
meccs élet-halál harcot, az el
lenfél minden áron való le
győzését kell hogy jelentse, s
csak ebben az esetben lesz
kellemes a vasárnap délután...
Sikert, csak sportszerű esz
közökkel vívjuk ki.
S itt
visszatérnénk a fentebb han
goztatott gondolathoz: a Cosztályú csapatok feladata is
hozzájárulni
labdarúgásunk
színvonalának emeléséhez, azoknak is kötelezően ki kell
venniök részüket a tehetséges
utánpótlás
képzésében. Áll
janak ösztönzőül itt azok a
pozitív példák,
labdarúgók,
akik évekkel ezelőtt harmadosztályú
együttesekben tűn
tek fel, ma
pedig ismert
labdarúgóként az első és má
sodik vonalban tevékenyked
nek.
Egyelőre ennyit a vasárríap újrainduló küzdelmek elé. Reméljük, a nevelőmunka,
az RLSZ által hozott intéz
kedések a C-osztályban sem
maradnak eredmény nélküi,
az új idényben érdekes, színvon’alas
és sportszerű őszszecsapásokat láthat majd a
közönség ott is, ahol első
osztályú
csapat igen ritka
vendég, A-osztályú mérkőzé
seket csak a televízióban láthatnak a labdarúgás barátai.

$

it
K
V

l
-

i
I 11
I 5
~

I
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Van még tennivaló
Az országos úszóbajnokság
harmadik napjáig kellett vár
nunk, hogy végre megdőljön
két országos rekordunk. Daniela
Georgescu harmadik
bajnoki címét 400 méteres női
gyorsuszásban szerezte és ez
alkalommal új országos csú
csot ért el 4:52,5 másodperces
eredménnyel. Rekordot dön
tött a Steaua 4x200 méteres
férfi váltója is, amely 8:23,0
másodperc alatt ért a célba. A
jobb eredmények közül még
megemlítjük Valéria Vlájceanu 100 méteres női hátuszásban elért 1:10,8 másodpercét,
hiszen fiatal uszónőnk ezzel
ifjúsági .országos csúcsot dön
tött. A többi eredmények,
mint ahogy azt tegnapi lap
számunkban is megírtuk, alighogv megközelítették a vi
lágrekordokhoz
még
elég
messze álló országos csúcsó

kát, s ez a tény is mutatja,
hogy van bőven tennivaló u- j
szósportunk háza táján, amíg ,
e sportágban is lesz mondani
valónk a világversenyeken.
*
íme, a harmadik nap eredmé- nyei : 100 m férfi pillangó :
I. Micláu? (Dinamó) 60,7;
100 m női pillangó : A. Groza „
(Dinamó) 67,0 ; 400 m férfi „
gyorsuszás: M. Slavic (Steaua)
4:24,5; 400 m női gyorsuszás : D. Georgescu (Dinamó) 4:52,5 *
— új országos
csúcs ; 100
méter férfi hát : A. Horvát "
(Dinamó) 62,2 ; 100 m női hátuszás : V. Vlá$ceanu (Petrolul) 1:10,8 ; 200 m férfi vegyes:
D.
Wetterneck
(Steaua) ••
2:16.9; 200 m női vegyes: A.
Groza (Dinamó) 2:35,9; 4x200
m férfi váltó : Steaua 8:23.0
— új országos csúcs ; 4x100 m
női
vegyesváltó:
Dinamó
4:42,1.

Testépítés: mikor?
Lapunk hasábjain egy idő
óta rendszeresen foglalkozunk
a testépités kérdéseivel. Ta
nácsokat, útmutatást adunk
fiataloknak
és
időseknek.
kezdőknek és olyanoknak, akik már némi tapasztalattal
rendelkeznek ezen a téren.
Mai cikkünkben arra kere
sünk választ, hogy hetente
hányszor, s a nap melyik idő
szakában tartsunk edzést ?
A fenti kérdésre nem lehet
mindenki számára egyformán
érvényes választ adni. A heti
edzések számát a sportoló sza
bad ideje, kora, neme, általá
nos erőállapota, Valamint egy
sor más
tényező határozza
meg. Általános szabály vi
szont, hogy az erőfejleszlö
gyakorlatok csak akkor haté
konyak, ha rendszeresen vé
gezzük őket s hetente lega
lább háromszor edzünk. Ügyelni kell azonban arra, hogy
egyik edzéstől a másikig kipi
henje magát 'a szervezet. Sem
milyen körülmények között
sem szabad az edzést fáradtan
kezdeni; hatása úgy sem lesz.
Még a hivatásos testépítő baj
nokok is, akik hetente ötszörhatszor edzenek, sőt fontosabb
versenyek előtt hetente még
tizenkétszer is (naponta két
szer : délelőtt és délután), egy
napot kötelező módon pihenés
sel töltenek.
A helyesen
végrehajtott
gyakorlatok után az izmokat
jól eső fáradtság tölti el. Nem
kell megijedni, ha közvetle
nül az edzés után az izmok
sajognak egy kicsit, vagy
ha később, másod-harmadnap, izomláz lép fel, hiszen
a fájdalom csupán azt jelzi,
hogy izmaink megfelelő mun
kát
végeztek. Amennyiben
betartjuk a rendszeresség és
a fokozatosság elvét, az iz
mok lassanként hozzászoknak
az egyre nagyobb megterhe
léshez, s a legkeményebb ed
zések után sem lesz izomlá
zunk. Ha viszont egy bizo
nyos időre abbahagyjuk
az
edzéseket, és újrakezdve őkét megfeledkezünk a foko
zatosságról s gyakorlatainkat
ugyanazzal a megterheléssel
végezzük mint a szünet előtt,
egész biztosan
fellép az jzornláz. Megjelenését bizonyos
fokig
elkerülhetjük azzal,
hogy edzés után meleg vízzel

LABDARÚGÁS
, Az,,, , RLSZ
.
vezetőségének
legutóbbi ülésén, Valentin Stánesca szövetségi edző javas
latára, három fordulóra fel
függesztették
Cri?an (Craiorai Universitatea) játékjogát,
mivel nem vette figyelembe a
válogatott tagjaként reá há-

zuhanyozunk és edzőpartne
rünkkel
megnVassziroztatjuk
magunkat,
A vészjelet a
hosszantartó
fáradságérzet,
valamint az izmok elgörcsösödése jelenti.
Ilyenkor az
edzéseket egy ideig abba kell
hagyni, majd pedig kisebb
terheléssel kell folytatni.
Kezdőknek
a legmegfele- •;
lőbb
hetente
háromszor
(mondjuk hétfőn, szerdán és
pénteken) edzeni,
mert így
minden edzésnapot egy pihe
nőnap követ. Az edzéseket
lehetőleg mindig egy és ugyan'abban az időben kell
tartani. A szervezetben las
sanként reflex alakul ki, s az
illető időpontban az izmok
valósággal „kívánják
a mozgást, kikövetelik
maguknak
az erőkifejtést. Reggel, köz
vetlenül felkelés után nem
tanácsos edzeni, mivel a szer
vezet még nincs „ráh'angolva" a nagy' izommunkára. A
késő esti, lefekvés előtti ed
zések viszont nem károsak,
nem okoznak álmatlanságot,
mint 'ahogyan azt régebben
vélték a szakemberek. Arra
ellenben
feltétlenül ügyelni
kell, hogy az edzés és az őt
megelőző fő étkezés
között
legalább két óra teljen el.
Hagyjunk időt rá, hogy
az
emésztés nagyobb része ed
zésig
megtörténhessék,
Ha
ezt a szabályt nem tartjuk be,
a gyakorlatokat nem tudjuk
teljes erőbedobással végezni.
Ha esetleg választani tu
dunk a délelőtti es a dél
utáni edzések között, dönté
sünk meghozatala előtt mér
jük fel, hogy szervezetünk
milyen időpontban képes a
legnagyobb
erőkifejtésre. A
korán kelő. korán fekvő em
berek esetében a legajánlato
sabbak a délelőtti edzések,
mivel a szervezetük erőkifejtő
képességét
ábrázoló
görbe a legmagasabb pontot
a délelőtti órákban éri el, s
az esti
órák közeledtével
mindinkább csökkenő irány
zatot mutat. Az embereknek
van egy másik típusuk is, akik reggel nehezen tudják
leküzdeni
álmosságukat, fá
radságukat, s aktivitásuk dél
után. sőt este éri el csúcspontját. Nekik nyilvánvalóan
tanácsosabbak az esti edzé
sek.
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ruló kötelezettségeket, egy for
dulóra Dumitru (Steaua) játék
jogát, mivel nem jelent meg
a Torinói Juventus elleni mér
kőzés előtt a válogatottban, s
jóváhagyták a Dinamó klub
áltál — fegyelmezetlenség mi
att — Dobraura kirótt né'-tfordulós letiltást. Dobrö nem
vállalta a spanyolországi tur
nén való részvételt.
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