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NYU GDÍJASKÉNT, 
NEM TÉTLENÜL
OValupadon szmszantu™ke°Ju?t amty c^k^szus?7 vá ' **'' életében’ Costean Jani bácsi
a napi munka, rohangálás ktr- 2 Van b?nnem- savával élve, „nem hagyja el
ben. Először mesterem volt, az- csak lehet arnit bangát!" Volt igazgatóm — egy
tán kollegák lettünk, s báró manók szLe l? ^VU°dim Í9°zi ^nkásigazgatól - 
tisztelte az én több iskolámat. végtadőtao-tam Strcmpel István, öccsével, az
ha belegondolok: sóim nem MégatalaTnU 48 m f'ben' u9V^csak rég nyugdíjas Sa-
tudtam úgy viszonyulni hozzá, mát telTesüettÍm F^^nZ' nV'?al e°vtitt bedo^ozik 
mint egyenrangú munkatárs- MrakásZál “háhiJ™*? I *7' ^k 'xagyváradi üzemhez, in
hoz, mindig többet láttam és zásnál s.nd1, fcaz,a~ tarziákat készítenek. A volt
éreztem benne! Megmaradt ta- aszóidbeíL * ^ dolgozm- me° fomester, Grünsperger István
nítómesteremnék, s egy kicsit _ a v*. ■ . sztn-ien e!ü'eíö veszi a szerszá-
a távol lévő szüléimét is pótol- férfimunka? Wenesak mókát,_ de leginkább kertész
tet. Kapcsolatunk a naauknr ’ — ' , . .,., . kedtk es nutriát tart. Ám Jani
különbség ellenére igen-igen nézzen rám\n£tVafÍ ÚtÍ «/*?* bácsihoz hasonlóan, több nyug- 
szivélyes, barátias volt Azt 9>ü- hnlmJ?:, „ * , vágyók én díjas iparos gazdálkodik, visz- 
szem, mást is ez jutott eszéhe ZuSÍJV- u* u e™b,e/! H“ Úm szatért a hősibb mesterség-
hogy cimborájának nevezett. ’ el ’ ° lull0antó1 se fütnék hez, az állattartáshoz, földmü-

Szives-örömest seaítettem _ <? . veleshez. Vásárhelyi Antalról

wK&»Sss?

SSS =*««?tft sasa*r ssjsktann/ii- óo JYuf.r!f*t család- do, amikor harom-négy szép ként dolgozzon — a múlt év- 
kás A toTkom1iud,°n?nt0?k ST bikát js^dtam az államnak. ben öt hízott marhát, összesen 
nuasokk^Zl istálló S2°r‘ íppen ° földhÖ2’ a ~ élősúlyban - közel 20 má-
naw torferTJh^,loban szeP- gazdálkodáshoz tért vissza, hi- zsa húst adott el szerződéses 

a disznó- szén biztos megvannak a régi alapon az államnak!^aramból két hízol vágott, a asztalosszerszámok, s a rokon- üa' adódott hnn,
szenatartó meg jo felig van ló- Ságnak mindig volna valami „ ^
érével; a pincében külön Iá- csinálni vagy javítani való? “ felkerestem SokMn'h Jeél 
dókban a fogyasztásra, külön — Persze, hogy megvannak! - beszél-
az ültetésre szánt burgonya, s Olykor még Mveszem a fű- lábát hordta * hon? méZ** 
a gondosan elrakott zöldségből részt és a gyalul, de már csak idén ij K máSl ttlenM 
,s.^“ “r* A kertben úgy pihentetőül. Inkább gyér- Hw boklos X,c j£ 
szőlőtőkék es gyümölcsfák, s a mekkorám foglalkozását űzöm. ah0of n?á??' TolVn! txhh^i 
felszantasra váró területen Gazdálkodó családból szárma- te?em VmiZt sTn
fnssen kihordott istállótrágya, zom, heten voltunk testvérek, h™zá' hallók labiínakka- 
Mintha nem is egy mesterem- s nagy csapat jószágot, major- szálni. Sanyi bácsi a fél ors~á- 
ber, hanem egy gazdálkodó Ságot tartottunk. Közösen jár- got bejárta sokfelé dnlnn-nti 
portáján lennék. Jani bácsi tünk legeltetni, szénázni. ka- Gyak^’legnlhízetb helye- 
kulonosen a Lu.naia nevű te- pálni, az ekkor szerzett él- .ken a Bumbestí-1 ivm-é-nn 
henre buszke. Nagyon jó tejes ményt nehéz elfelejteni. Nem út építésénél és ahol szükség
7S-Ml£t~íoTí h09V %lele}te.ltem elé volt Uvétele, vervelökt^sé-
rizl 1V 7 va~ 3 ' váfyiűm örra a gére, szívós kitartására Elég
ponta. Társát. Mmdraiat nem- csöndre es nyugalomra, amit a s-ép nyugdíja van. Ülhetne a 
reg adta el. mert a Lunaia ró- gazdálkodás nyújt. Ez érthető kapuban és1 pipázhatna égész 
videsen megellik es elég lesz is ugye, mert a bútorgyártás „ap De az n£n emberek még 

kt ?0SZá9nak- „ ^g nagy zajjal cs irái jár. mpPghalnl .eVtudnának doTog°-
Mikor s.epen szamba ve- De tálán mindennél fontosabb, időben, nem hogy tétlenül ül- 

szunk mindent meg a nagy hogy az ember ebben a korban nj. Mondom: Írja meg törté
csapat galambot is -, Jani se hagyja el magat, mert ad- nelmet idéző, élményekkel teli 
bácsi, aki a cimborasag tiszte- dig ér az elet valamit, amíg életének krónikáját!
letére leginkább magyarul be- dolgozik... ___szél velem, csöndesen meg jegy- Nézzünk csak szét a többi _f\!’l,cs'í<5 . válaszolja és ki- 
zi: - Ugye, haji fiam., a ma- idős telegdi cimbora közt! Né- ^t^;.Va„T1°°k,f.T*\ -a, ™e' 
gamfajta ember nem enged- hangúkat rendszerint a kocs- L, . ' 0 zda kodas. So-
heti meg magának, hogy már ma körül szoktam látni, ám varja még, Costean bá-
sokra szoruljon, hogy üresen többségük nyugdíjasán is dől- vsival együtt! 
álljon a kamrája-pincéje és gozgat, részt vesz a nagyköz- 
nagy dologidőben az üzletek ség gazdasági és társadalmi

.
1982.

• VAS AIR INI AP •Március 28.

6 vissza-visszatérni régi 
munkahelyünkre. Külö
nösen oda, ahol először 

törte fel úgy igazából tenye
rünket a szerszámnyél, ahol 
először került ki kezünkből 
olyan munka, hogy repülni 
szerettünk volna az örömtől, s 
ahol először akadt torkunkon 
clz uzsonna, ha elrontottunk 
valamit. Ezek az idővel mind
inkább legendásabbá váló he
lyek és közösségek nem egy
szer új energiával töltik fel az 
embert vagy megerősítik hité
ben, hogy csinálja csak tovább 
úgy, ahogy itt elindították és 
feltarisznyálták.

Mikor a Sebes-Körös völ
gyében akad utam, ha pár 
percre is, igyekszem beugrani 
a telegdi bútorgyárba. Három 
évet dolgoztam itt, éppen a leg
fogékonyabb és legérzékenyebb 
koromban. Ma már nem 
emlékeztet a negyedszázada 
volt, többnyire kisipari mód
szerekkel dolgozó üzemre: a 
fészerszerű műhelyek szerepét 
gépsorokkal felszerelt beton- 
üveg-csarnokok vették át. Mes
tereim, munkavezetőim „kikop
tak", nyugdíjba mentek, a ve
lem együtt induló szaktársa
kat, technikusokat meg alig 
találom a rengeteg új arc közt.

Mégis akad mindig valami, 
ami felmelegít.

Legutóbb egyik volt meste
rem révén találtam meg ezt a 
„valamit". Sietnék be a gyár
ba, mikor az út túlsó oldaláról 
valaki kedves-szigorúan rám
köszön: — Jó napot, fiatalem
ber! Hát az ilyen idős cimbo
rákat, mint én, már észre se 
vesszük?!

Ni te, ez Jani bácsi, Costean 
Jani bácsi! Egy csapat pulykát 
terel befelé az udvarára. Mi
lyen rég nem láttam, pedig 
megfordulok itt évente egy- 
szer-kétszer, s ö emberemléke
zet óta a gyár szomszédságá
ban, mindjárt a bejárattal át- 
ellenben lakik. Hallani hallot
tam róla: hetvenen felül is jó 
erőben van, felcsapott gazdál
kodónak — még az mtsz-ben 
is dolgozott —, Liviu fia jó 
asszonyt kapott, szép kisunoká- 
ja van... Ez minden. Pedig de 
szerettem volna leülni vele egy

J A SZEMTANÚUnipán Helga: Már rég töprengek azon, 
hogy interjút készítsek Veled, 
de valami mindig közbejött. 
Emlékszel, amikor legutóbb 
Nálatok voltam (ó, de regen!), 
s a zenéről akartalak faggatni? 
Akkor úgy közénk telepedett 
a zene, hogy megfeledkeztünk 
mindenről, egy másik világba 
száguldott velünk...

De nálatok örökké szól 
ne, mindenetek a zene. Mint
ha családoddal is a zene nyel
vén beszélnél. Csak

reriwiiw iiimiim* -
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A szemtanú mindent lát és 
a részletekig jólértesült. Tudja, 
kit öltek meg, mivel és milyen 
órán. Ügy költi mindig újra a 
történetet, mint akiben mély 
együttérzés munkál. Vak Ho
méroszt játszik a törpe, 
csak szája vari. Rágalmat szür- 
csöl s fröcsköl szét kaján él
vezettel. Vakságában nem lát
ja, kit sebez meg, mivel és 
milyen órán.

A tusrajz groteszk jellege 
oldja fel a tragikumot: a le
leplezett „szemtanú“ nevetség 
tárgya, s nem árthat, csak ön
magának.
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ez képes 
ezt a nyelvet őrizni, vigyázni, 
továbbadni, aki a családi ott
honból magával hozta.

Te ezt megkaptad otthon.
Így éreztem,
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wm•*> amikor egyszer 
nálatok jártam Gyulafehérvá
ron. Ezt olvastam ki édesapád 
szigorú, de jóságos professzori 
tekintetéből, ezt láttam édes
anyád mindig vigyázó, gondvi
selő cselekedeteiből, család
összetartó erejéből. Talán ezért 
is tudsz oly meleg-szép sza
vakkal beszélni szüléidről, s 
arról, hogy mit is jelentett az 
otthoni környezet, a gyermek
kori indítás, emberi, szakmai 
és művészi egyéniséged kia
lakulásában. Ezért tudsz oly 
nagy tisztelettel 
egykori pedagógusaidra: Szász 
Károlyra, Birtalan Józsefre, 
Trózner Józsefre, Jagamas 
Jánosra, Benkö Andrásra, Dó
rin Popra, Emil Mure§ánra, 
Terényi Edére...
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I mint információ/ azon

emlékezniHeurisztika. Nem nehéz rájön
ni, hogy az alkotó tevékenysé
get tanulmányozó tudomány el
nevezése Arkhimédész világszerte 
ismert felkiáltásából ered: „Heu
réka l“
heurisztika felfogásában az al
kotáson o gondolkodás olyan 
módozatait kell érteni, melyek 
Ül cselekvési rendszert Jelente
nek az ember számára: új mó
don kényszeritik cselekvésre, ed
dig ismeretlen törvényszerűsé
geket tárnak fel, új ismeretek 
megszerzésére ösztönöznek. Ez a 
tudomány oz alkotás titkába 
igyekszik bepillantani. Nem fo
gadja el azt, hogy erre semmi
lyen módszer nem létezik, az em
ber ösztönösen, ihlet sugallatára 
olkot.

Kezdetben a tudósok azt

szerezhető vegyszerrel lassan 
ment a kísérletezés. Aztán sike
rült az összes, azelőtt importból 
érkezett anyagot hazaiakkal he
lyettesíteni. Valamennyivel —
pigmensekkel, ragasztókkal —
elölről kellett kezdeni az ada
golást, a kombinációkat. Végre, 
hosszú évek után, a nagyváradi 
mérnökök kidolgozták a lehúzás 
kép technológiáját.

Rövid ideig örvendtek a siker
nek, mert egy újabb ötletük is
mét munkára szoritotto őket. E- 
szükbe jutott: a szitanyomás vég
sősoron nyomtatástechnikai el
járás, s mint ilyennek köze kel
lene legyen a betűgyártáshoz is. 
Ez az izgalmas gondolattársítás 
próbák sorozatát jelentette, kí
sérletezést és anyagbeszerzési 
kálváriát. Igaz, a segítség sem 
maradt el, a bukaresti festékku- 
totó intézettől beszerezhették a 
frissen előállított vagy még ép
pen kipróbálás alatt lévő vegy
szereket. Végül is tizenöt féle 
„nyersanyagból", viszonylag egy
szerű technológiával előállítot
ták a szitanyomásos betűket. 
Megszületett a Vitolit-mórka.

Százharminc-féle betűtípusból 
lehet válogatni, s ezt szettekben, 
kartondobozban szállítják a 
megrendelőhöz. Akinek annyit 
kell tennie, hogy lehetőleg 
nél simább felületre, enyhe nyo- 
mogatással rávigye a betűket, a 
szöveget. Minden színben, bele
értve az ezüstöt és az aranyat is, 
bármilyen méretben kapják kéz
hez a rajzolók, térképészek, ter
vezők, designerek a Vitolit-betűt. 
Annyi a kérés, hogy a nagyvá
radiak nem tudnak eleget tenni 
az összes igényeknek. A keres
kedelemben hiába is kutatnánk, 
nem jut belőle. Még az idén öt 
szitanyomású gépet szerelnek fel, 
új részleget rendeznek be Nagy
váradon a betűknek, s mint a ter
mék egyedüli gyártói nemcsak 
készítik, de továbbfejlesztik a 
Vltolitot.

Valószínűség. Laplace 160 év
vel ezelőtt azt mondta: „A vélet
len leggyakrabban nem más, 
mint bizonyos események komp
lex és nehezen értékelhető okai
nak számával és fontosságával 
kapcsolatos tudatlanságunk." 
Más kifejezésekkel, elegáns kö
rülírás tudatlanságunk leplezésé
re. Mindaz, ami ma még vélet
len, holnap talán már nem egé
szen lesz az, de az is valószínű, 
hogy holnap sem tudunk mfn- 
dent megmagyarázni. A véletlen
re maradó rész mindig fontos 
lesz. Érdekes, hogy véletlenül 
jött létre egy tudomány, amelyet 
a véletlen elhatárolására szán
tak. Pascal és Fermat szórako
zása — az egyszerű kockajáték 
— ajándékozta meg a matema
tikát a valószínűségszámítós fe
jezetével. A valószínűség fogal
mának egyik definícióját még 
leírjuk, s aztán gyorsan abba is 
hagyjuk elméleti fejtegetéseinket. 
Tehát: egy esemény valószínű
sége az esemény bekövetkezésé
re kedvező esetek számának oz 
összes lehetséges esetek számá
hoz való viszonya, feltéve, hogy 
az összes eset egyformán való
színű.

Hogy mihez kezdünk most ez
zel? Megpróbáljuk „behelyette
síteni" riportunk valósógelemeit. 
Lemegyünk a bukaresti metró- 
állomáshoz vezető lépcsőkön, 
körbepillantunk a várócsarnok
ban. Sokféle, értékes tájékozta
tást. viselkedésünket szabályozó, 
biztonságunkat védelmező, szük
ségleteinkben eligazító stb. hasz
nos útmutatást, információt ka
punk. S most jön o kérdés: mi

a valószínűsége annak, hogy e- 
zért valaha valaki a népes uta
zóközönségből köszönetét mond 
a nagyváradi „önkéntes kutató- 
csoportnak" — Tóth Lajosnak, 
Bakos Lászlónak és Pintyák Jó
zsefnek?

Na, lássuk csak. Ismerjük N-t, 
az összes lehetséges esetek szá
mát, és tudjuk, hogy n eset ked
vező egy esemény megvalósulá
sára, ennek az eseménynek o
valószínűsége: p = —2—Ho p 

N
egyenlő eggyel, akkor o várt ese
mény biztosan bekövetkezik.

Beszélgetés.

a::

Megtaláltam!" A

LEVÉLFÉLE 
SZILÁGYI 
ZSOL TNAK— Tisztelt Tóth Lajos, engedje 

meg, hogy a metró utasainak 
nevében megköszönjem a szíves 
útbaigazításokat, a jól látható, 
mindenre kiterjedő tájékozta
tást.

gon-doltók, hogy az agyban a gon
dolattársítások, az asszociációk 
egész sora születik, ezek az alko
tói képesség jellemzői. Hamaro
san világossá vált azonban, hogy 
az asszociációk nem magyaráz
zák meg az új, az eddig teljesen 
ismeretlen megoldások létrejöt
tét. Pontosabb és teljesebb ma
gyarázat után kutattok. Es elju
tottak a próbák és hibák mód
szeréig. Ennek lényege: próbák 
sorozatán át, leküzdve a hibákat, 
eljutni a megoldáshoz.

Ötlet. A nagyváradi Viitorul 
műanyag feldolgozó gyár évek
kel ezelőtt azzal a céllal vásá
rolt egy gépet, hogy a légiszól- 
litási
rányomtassa:
TAROM-mal!" 
ezzel a géppel, illetve a rajta 
végzett szitanyomás meghonosí
tásával kezdődött minden. A 
nyomtatási technológiákban jár
tasaknak nem ismeretlen a szita- 
nyomásos módszer, hiszen o há
rom fő eljárás —r magas-, mély- 
és ofszetnyomás — mellett gyak
ran használják ezt is, különösen 
oz üveg, tubus és más csomago
lóanyagok, 
különleges fényhotású plakátok 
nyomtatására. Az eljárás során 
fényérzékeny anyaggal átitatott 
szitaanyagot kezelnek fotoeljá- 
rássol. A nyomófelületeken a szi
ta lyukaiból a záróréteget ki
oldják, a festéket áteresztővé te
szik. A szita alá helyezett nyo
mandó felületre így került rá 
sok ezerszer a TAROM-reklám is. 
Bármennyire szeretnék a gyártók, 
de egy-egy ilyen munka nem tart 
míg a világ, miután légi útjára 
indították az utolsó poharakat 

a gépnek nem volt mit 
dolgoznia, kényszernyugdíjba vo
nult.

— Nagyon örvendek, hogy mi 
is hozzájárulhattunk o metró 
utasszolqálatához, de nem sze
retnék idegen toliakkal ékesked
ni, nem o mi érdemünk, hogy 
ilyen gazdag információs anya
got bocsátottak az utasok ren
delkezésére. Ez a Metró-vállalat 
érdeme. Mi a megrendelő kí
vánsága szerint jártunk el, any- 
nyi és olyan egyezményes jelt, 
ideoqrammát készítettünk, a- 
mennyit és amilyet kért. Igyekez
tünk a leqvonzóbb színárnyalat
ban, a lehető legjobb minőség
ben, modern formában, de ért
hetően kivitelezni e rendkívül je
lentős közszállítási eszköz infor
mációs anyagát.

— Tudomásunk szerint ilyen 
még nem volt nálunk?

— Úgy van. Hazai vegyianya- 
gokból, egyedi recept alapján 
összeállított kompozícióból, álta
lunk kidolgozott eljárással — 
szitanyomással, önragasztással 
— először kerülnek ilyen nagy
méretű jelek, betűk, ideogram- 
mók közszemlére.

— A külszínről már szó esett. 
Ezesetben o tartósság is rend
kívül fontos, ezeknek az infor
mációknak évekig „funkcionál
niuk" kell.

— Mind a jelek festékanyaga, 
mind a tapadásuk rendkívül el
lenálló, sikerrel kiállták a tartós- 
sáqi próbákat, természetes körül
mények között hosszú évekig 
megőrzik funkcióikat. Reméljük, 
o rongálok, o zsebkéssel monog
ramot vésők stb. elkerülik a met-

Emléliszel még a tepsiszent- 
györgyi „fészekrakásra“ ? Tu
dom, milyen nehéz szívvel 
váltatok meg Kolozsvártól. S 
azt is tudom, hogy végképp 
gyökeret vertetek itt és immár 
nem is tudtok meglenni e vá
ros, e vidék nélkül. Pedig 
hányszor hívtak vissza Ko
lozsvárra, de ti hajthatatlanok 

mert ennyi idő 
tapasztaltátok, 

hogy egy ilyen kis város is, 
mint Sepsiszentgyörgy, rejt
het. és rejt is magában nagy 
lehetőségeket.

Sike Lajos

z országút hat sáván vége- majd kézről kézre adják a — Hogy mennyire előnyös és rétném őket — s a szomszé- 
érhetetlenül surrognak a selymes pipéket. Két asszony gazdaságos? Csak egy példát: dós kacsaházakban büszkén
gépjármüvek, mintha kis fémlapocskát illeszt min- egy tyúk 160—180 tojást tojik mutatja a már néhány napossá

minden vidéki kocsi a fává- denik pihés apróság szárnyá- évente, ebből kikel mondjuk cseperedett pipéket, amelyek
rosba igyekezne ezen a hétvé- ra. Mit illeszt?, drótdarabot 130, amelyet a szabványok ér- magabiztosan, jóllakottan köz
gén, a fővárosiak pedig vala- szúr keresztül a vékonyka telmében 56 -nap alatt hizlal- le kedvek az elkerített udvar
mennyien a Prahova völgyé- szárnyakon — rémüldözöm, a- nak 1,80 kilóra. A kacsa tojás- kában s már ölre is mennek,
nek vennék az irányt. Szinte le- mint közelebb lépek. termelése valamivel kevesebb, tülekednek valahányszor friss
hetetlennek látszik átevickél- — Nem fáj neki! — nevetik mintegy 150 darab, amiből 110 vizet tesznek eléjük, 
ni a túloldalra, pedig engem el magukat megrökönyödése- kikel, viszont 45 nap alatt — — Itt voltam, amikor tavaly
oda irányítottak a Báneasa er- mén. tehát jó egy héttel rövidébb idő repülőgéppel megérkezett Ang-
dő túlsó csücskébe, amelyet — A kacsacsalád adatait rög- alatt — lehet közel 2,5 kilóra liából az első szállítmány, ti
kettéibe ver fel a kirándulók ziti a fémlap — magyarázza a hizlalni, nem több takar- gyanilyen aprók voltak, mint
zaiá. Makadám úton távolo- orvos, amikor az újszülöttek mánnyal, mint a fenti tyúkot, ezek. A farmvezető azt mond

om az országúttól, a hangok már egy kartondobozból nyúj- Persze, ezzel nem azt akarom ta négy hét alatt egykilós lesz
után próbálok tájékozódni, „a- togatják elő körömnagyságú modani, hogy számoljuk fel a mindenik. Nem hittem, aztán
kiket" keresek, úgy tudom, csőrüket. — Szelekciós farm csirketenyésztést, legfennebb nem egy, de másfél kiló lett a
nemigen rejtik véka alá a vagyunk, az első ezen a vidé- azt, hogy már előbb hozzálát- legtöbbjük, s már tojták az él
hangjukat, s valahol gondolom ken. Az országos számyaste • hátiunk volna a kacsatenyész- ső tojásokat, 
egy tónak, legalábbis tocsogó- ______ Igen, az első szállítmány ér
ti ak is kellene lennie. kezése óta három nemzedék

Vizet ugyan nem látok, a f jf u M uF WJ A A M/ nőtt fel kacsából is, libából ts.
hangok azonban végülis útba AJaIÍMM/ A A Ili/ImÍ M H i KH lí Egész családfákat tartanak már 
igazítanak. A tavasznak ep- rlr^riX i iHifiim fi nyilván. A másik gondozónő,pen csak nekiveselkedő fák ■ ” A-%JAJ/MAmj »■/ mAm $erban Florica, amint végigve-
gyűrűjében rátalálok a gágo- zet a ketrecek között, sorra
gónépségre. 1,1 1 1,11 11 1 11 """ mutatja a „nagyszülőket

— Tó? — mosolyodik el Du- nyésztési program előirányoz- téshez. Dehát, amint a szólás „szülőket“ s az ifjabb leszár- 
minciá Lumini\a, a farm tech- za a választék bővítését, a ba- tartja, jobb később, mint so- mazottakat. Közben láthatom 
nikusa, amikor a libák, kacsák romfi mellett rátérünk az úgy- ha... valamivel odébb az épülő új
hagyományos környezetét szá- nevezett úszóhártyáslábúak te- Sokasodnak a kartondobozok, farmot, a korszerű, csarnokok
mon kérem. —• Kiderült, na- nyésztésének kiterjesztésére. 8 szemmel láthatólag nő ben- helyét, a keltető állomás fel- 
gyon jól megvannak nélküle, Nos, a mi feladatunk, hogy el- nük az izgalom, a türelmetlen- húzott falait, s körben az er- 
alkalmazkodnak a nagyüzemi lásuk törzsállománnyal a meg- ség — egy-egy nyüzsgő méh- dót, amely nemsokára üdezöld 
tenyésztés körülményeihez, alakult vagy éppen alakuló- kas mindenik — a sárga csőrök keretül szolgál e sárga-barna 
mint ahogy annak idején az bán lévő tenyészeteket, kísér- egyre gyakrabban villannak elő hangoskodó népségnek, 
első baromfikombinátok léte- létezzük ki a nagyhozamú kül- a kerek szellözonjfílásokon. Mi- Kacsaházak, libahazak ez
sítésekor is bebizonyosodott, a földi fajták s az ellenálló ha- előbb el kell juttatni őket a ne- utóbbiakban a tojásokat gyuj- 
kakas sem csak a szemétdom- zaiak keresztezésének lehető- hányszáz méterre levő farmra, tik most forgósán a farm fia
bon tud kukorékolni. S ha már ségeit. Két éven belül 12 000 pi------Azt azért ne írja meg még tál munkásnoi: Minden csalad:

hadd jegyezzem pével s mintegy 10 000 napos félreértenék, hogy sajat kocsi- - egy gúnár és három tojó
libával fogjuk benépesíteni a mon szállítom őket — figyel” kulon-kulon van clrekesztve 

lóban tyúkokat és gyöngytyú- crevediai, aradi, nagyváradi meztet nevetve Tijmrifá dók- egy-egy kis ivarban. Persze, 
kokat talált volna e helyen, tenyészeteket, valamint saját tor, amint óvatosan behelyezi a testesebbek, öblösebb hangu- 
A libák-, kacsák azóta érkéz- központunk, a miháilesti-l Avi- dobozokat a Trabant-combi e- ak s jóval harcosabbak mml 
tek, de bővebb felvilágosító- cola két új farmját. Az említett lomelegitett utasterébe. A ko- a recerokonság. Amint odebő
sért Tipurifá Dán doktorhoz egységek termelése ezer-ezer esi színe nagyon talál a szállít- haladunk hatunk mögött az e- 
kell fordulnia, ö alapította a tonna liba- és kacsahús lesz é- mányhoz, aranysárga, akar a gyík udvarban hirtelen eszeve- 
farmot, Franciaországból és venként. pnpek. R ® „
Angliából személyesen hozta a Közben újabb tepsi kerül ki A faTmon.$omfe ‘i?,nP}l°°f~ j?!,? r
törzsállományt, miután né- a keltelőgépböl s a házigazdán reá veszt at a szAUitmányt. hogy oz ewik rekeszben du- 
hány hónapig ott tökéletesítet- látom, nincs az az erő, ami Szinte elérzekenyu ve y , . „atdj.
te szakismereteit. visszatartaná. - Ma és holnap az apró gomolyagokat a mu- rontanak ra féktelenül egyik

Tipurifá doktort a keltető ál- még Icétezer pipét kell „világ- kotló elektromos vedos.ar- társukra, 
lomáson találom. A fertötleni- ra segítenünk“ — mondja — s nyai ara. ...
tő szer facsarja az orrom, már vár ugyanennyi libatojás. Tegnap _ mrmdin Srrhau Florica
könnyeket csal a szemembe, amelyeket harminc nap alatt nekik a helyet s 2 „ hanaokból meaértette
igyekszem erőt venni maga- költ majd ki a gép. magyarázza a‘ tozépkoni asz- ntar a hangokból meg^értette
mon, nehogy elmulasszam a Cofas doktorral folytatom a szony , erz nyi , f <- * ’ a betolakodó
látványt, a keltetőgép „méhé- beszélgetést a Cseresznye- es ’ __ s^mintieü alkalmi Gavallért mielőtt a
bőlu éppen egy tepsi kerül elő. völgy-kacsáról (Cherry Valley dozm kell ok t. sértett lelek esetied traaikus

***?* —Tít 7 ?2S3%23gX%& SSJSt<225* S*“
máris hangoskodó gomolyagot, talán miharruirabb mi is meg- tes es szerei . 
kiszabadítják, tisztogatják, kóstolhatjuk. fejlődnének úgy. ha nem sze-

A mi- maradtatok, 
alatt bőven

vállalat reklámpoharaira 
„Utazzon 
Tulajdonképpena Éltél e lehetőségekkel. S ma 

már nyugodt lélekkel mond
hatod: Te is tettél valamit a- 
zért, hogy a zene közelebb fér
kőzzön az emberekhez és az 
emberek is őhozzá. Milyen 
meggyőzően magyaráztad egy
szer. hogy a zene hozzátarto
zik mindennapi életünkhöz! A 
zene az, mely a hétköznapok 
szürkeségeit feloldja, színe
sebbé teszi, megszépíti az em
berek életét. A zene az, mely
hez a fáradt ember megpihenni 
tér, vagy amely az emberele 
homlokáról elsimítja a rán
cokat...

rádióskála-üvegek,

Ezért nem fáradsz el Te so
ha! Ámuldozom is, mi mindent 
csinálsz és mi mindenre van 
időd. Nem az irigység kíván
kozik ki belőlem, inkább a 
csodálat. Még akkor sem, ha 
elgondolom: mennyire hajla
mosak vagyunk arra, hogy 
irigységből ártsunk egymás
nak.

Igen, csodálom mindazt, li
mit csináltál és csinálsz. A 
Vox Humanát építő erődet, e 
kórussal aratott itthoni és 
külföldi sikereiteket, mia
mennyi közreműködésedet a 
nagy zenei hagyományokkal 
rendelkező filharmonikusok
kal, a Bukarestben, Szebenben, 
Brassóban, Temesváron vál
lalt és mindig kitűnően meg
oldott oratórium és kantáta 
tenor-szóló szerepeidet, itt
honi és más táji koncertjeidet. 
Csodálom a himtásérzettel és 
kitartással végzett pedagógu
si munkádat. S mindemellett 
azt, hogy mindig oly kivancsi- 
törödéssel szemléled a város 
zenei életének ébredezését, a 
helyiek kezdeményezéseit. És 
tiszta szívből őr vendek a leg
utóbbi Megéneklünk, Románia 
országos seregszemlén szer
zett érdemeidnek, érdemeitek
nek: a Vox Humana, sorrend
ben harmadszori első díjának, 
a Szextct vokálegyüttesed ki
tüntetésének, s a Te újabb si
keres méretkezésednek: az é- 
nekszólistaként és karmester
ként ért nagy megtiszteltetés
nek, elismerésnek.

Azt hiszem, épp együtt ol
vastuk mlahonnan. hogy egy 
szociológiai felméréskor a ku
tatók népmesét mondtak el, 
mely azzal végződött, hogy a 
varázsló elvette a falutól a ze
nét. A megkérdezettek válasza 
egyöntetű és félreérthetetlen 
volt: a i-arázsló az élet szépsé
gétől fosztotta meg a falu la
kóit.

Milyen jó, tudni, hogy szép 
számban vagytok, akik tesztek 
azért, hogy az emberiség él
vezhesse az élet szépségét, s 
azért, hogy c zene mind kö
zelebb kerüljön ahhoz az ál
munkhoz, hogy általános em
beri igénnyé váljék.

Ehhez a munkátokhoz, ^mun
kádhoz kívánok sok sikert, e- 
röt és kitartást, őszinte bardt- 
sággal:

rőt.
— Melyek az eljárás gazdasá

gi előnyei?
— Teljes egészében kiküszö

böli az importot. Olcsóbb, mint 
az eddig alkalmazott alumínium 
alátétes eljárás. Rendkívül sok
rétű alkalmazási lehetőséget kí- 
ná* valamennyi iparágban, min
den területen, ahol a termékre, 
csomagolóanyagra, 
tárgyra védjegyet, számot, tájé
koztató szöveget, használati uta
sítást ... kívánnak feltüntetni. 
Egyszóval az információközvetí
tés korszerű eszköze.

Összegezés. Manapság a ki
bernetikusok bonyolult progra
mokkal tanulmányozzák az alko
tás indítékát, mibenlétét, folya
matát. A heurisztika komoly gépi 
segítséget kapott. Nem tudni, 
mit hoz még a Jövő ezen a té
ren, de bármire is Jussanak a 
tudósok, a mindennapi élet vé
letlen tényezői — például, ho 
eqy fiatal mérnök megsajnál egy 
idónap előtt kényszernyugdíjba 
küldött gépet — még sok megle
petést tartogatnak számukra is.

Lázár Edit
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így találta Tóth Lajos mérnök, 
amikor 1975-ben a gyárba jött. 
Az elhagyatott, magányos gép 
láttán előbb arra gondolt, kár 
érte, túl fiatal és okos ahhoz, 
hogy haszontalanul vesztegeljen. 
Szabad idejében el-eljátszado- 
zott vele, különböző vegyi anya
gok kombinációit próbálta ki 
rajta, minden határozott cél vagy 
elképzelés nélkül.

Abban oz időben, '76 vége fe
lé a serdülők felkapták a posz
ter divatját, o kisebbek pedig 
előszeretettel csereberélték a le
húzás képeket. Egy olyan szak
embernek, aki játékkészítéssel 
is foglalkozik, különleges anten
nái vannak a gyermekvilág hírei
nek felfogására. így aztán Tóth 
Lajos és a mellé szegődött kol
légák, Bakos László és Pintyák 
József megalakították „az ön
kéntes kutatócsoportot" és elha
tározták, hogy lehúzás képekkel 
kísérleteznek a szitanyomásos

ití tartunk, 
meg, jó évvel ezelőtt még ra

bármilyen

F.

— Egy gúnár átrepült a 
családhoz —

aki

gépen.
Vitolit. A sokféle, nehezen be-Jakab Márta

dalműnk egyik legjelentősebb 
alkotója lesz, oki minden sorá
ban hűséges szülőföldjéhez 
Országához, 
gyengülve, betegen, kórházi szo
bákban, súlyos szenvedések közt, 
de a fájdalmak szüneteiben 
ott ül íróasztala mellett, hogy 
befejezze a gyermekeknek irt 
regényét. Végül ott látjuk Tükör- 
országban, tükörképpé változó 
dolgok és orcok között, de ő az 
aki nem tükör ember, hanem 
igazi. Ezután a csodálatos gyé
mánt elhomályosodik, majd szét- 

mint a mesebeli Dél

thysták hadseregéből és hazajön 
Romániába. Itthon először bör
tönbe kerül, majd Tirgu Jiuba 
internálják, a régi Románia leg
jobb fial közé. Itt ismerkedik meg 
a kommunistákkal, ő maga is 
kommunista lesz és mindhalálig 
hű marad forradalmi meggyőző
déséhez. Feltűnik előttünk mint 
hadifogoly is, a hideg télben egy 
ktskabátban, de amint hazatér, 
lelkesen részt vesz a szocialista 
Románia fölépítésében. ír, szer- 

, fáradhatatlanul küzd a Ro
mán Kommunista Párt eszméiért, 
verseskötetek hosszú sorában lel
kesíti és gondolkoztatja olvasóit. 
Mindig ott von, ahol segíteni 
kell embereken, intézményeken 
vagy a társadalmon. Kérdő köl
tőket qyámolít, gyermekek leve
lére válaszol, járja az országot, 
a Haza minden tájával megis
merkedik. Mindig pontos és még
is nagyvonalú, több mint har
minc esztendő munkájával iro-

A kisváros szélén mutatványos alakul Tükörországgá, 5*
sátor áll, a neve Panoráma, kalandok valóságossá változnak, 
benne tükrökkel, lencsékkel a A szelíd tüköroroszlón a tűkor- 
világ csodáit vetítik. Afrika fór- antiloppal játszik és a tukor- 
róégövi állatait mutatják, azután Kolumbusz elbeszélget Janoska- 
a tenger mélyét, de régmúlt tör- val.
ténelmi események is megeleve- Jánoska az egyedüli, •ki nem 
nednek, Kolumbusz hajói, Robin- tükör-Jónoska, Hanem igazi gyer- 
son egykori szigete, haragos ka- mek, izgatottan és álmélkodva 
lózokkal; a látogató mindennek járja be Tükörország csodalatos 
szemtanúja lehet, végül meglát- világát, bennszülöttekkel talolko- 
ia belülről az űrhajót, ami út- zik, hadakozik o kalózokkal, osz- 
ban van egy távoli naprendszer szebarátkozik Donald kacsával, 
lakható bolygója felé. kincsekre bukkan, közöttük egy

Jánoska ott áll elfogódottan óriási gyémántra, ami a távoli 
o bejárat előtt, a barátja, „ke- világ képeit mutatja. S közben a 
nyeres pajtása", Tibor már járta kecskeszakállas úgy _ viselkedik, 

tőle tudja, hogy bú- mint oki mindent előre tud, hi- 
vészkedés az egész. Tükrök vil- szén ő hívta meg Jánoskát Tü- 
lognak és azok varázsolnak min- körországba, talán ő Tükororszag 
dent a látogató közelébe. királya. Eljutnak a harcias india-

De ekkor a kecskeszakállas nők közé, akikkel végül ^elszívjak 
ember, aki a jegyeket osztja, a békepipát. Azután űrhajóval 
odalép Jánoskához és megígéri, fölkutatnak egy lakható bolygot, 
hoqy őt a vetitőtükrök mögé vi- ahol egy elszabadult robot ga- 
szh Belépnek egy alacsony fo- rózdálkodik, és miután elfoglak, 
lyosóra, ami hirtelen kitágul, át- a gépember az űrhajón meg-

JÁNOSKA TUKORORSZAGBAN es
előtűnikAztán

MAJTÉNYI ERIK HÁTRAHAGYOTT GYERMEKREGENYE
sunk" ott áll O Csendes Dbol
partján. ....................

De talán Tükororszag kincsei 
közül még itt hagyta a csodála
tos gyémántot, melybe ho bele- 

megjelenik emberi 
Látjuk gyermekségében, 

amikor egyfolytában Petőfi 
seit olvassa. Azután mint eltöp
rengő ifjút, aki megszökik hazul
ról, falura igyekszik, hogy két ke- 

munkájából éljen és megosz- 
elnyomott nép sorsát. 

Majd megjelenik előttünk kato
naruhában, zubbonyának zsebé
ben első verseivel. Azután fel
villantó arcát a gyémántlap, o- 
mint o háború célját próbálja 
megérteni, mígnem lelkiismereté- 

hallgatva megszökik o hor-

IS

így lett íróvá és költővé, gyerme
kek igaz pajtásává, akikhez 
olyan könnyen tud szólani. Csen
gőén tiszta rímekkel az életről, 
a mi életünkről beszélt, szelleme 
mindig készen volt a játékro vagy 
a bűvészmutatványra. Ha az em
ber ötven többjegyű számot föl
sorolt, ő pontosan visszamondta, 
bármilyen rendben: hátulról elő- 

minden másodikat.^ Meg o- 
karta fejteni o primszámok tör
vényét, miképpen következnek 
egymásután. Most Tükörorszóg- 
ban o Végtelent számolja.

Itt ténfergünk a mutatványos 
sátor előtt, és odabent minden 
kaland megmásíthatatlan és vég
leges. Magunkra maradtunk a 
kolandjainkkaL „kenyeres pojtá-

nyom egy riasztócsengőt: akkor 
hirtelen minden elsötétedik. Já
noska pedig ott találja magát a 
mutatványos sátor előtt o kecs
keszakállas jegyszedő néma tár
saságában.

Erről szól Majtényi Erik utolsó 
gyermekregénye, és most ml Itt 
állunk, az ijesztőhangú csengő 
szavának elhalása után, a kalan
dokot ígérő mutatványos sátor 
előtt, elfogódottan. Csak azt 
halljuk, hogy a sátor lapjait hű
vösen csapkodja o szél. Az író 
maga tűnt el a tükrök mögött, 
ahol Kolumbusszol beszélget, mi
közben szelíd oroszlánok játsza
nak körülötte.

A képzeletét mindig foglal
koztatta o kaland és a játék.

<

tekintünk
\..:arca.

ver- pattan,Csillaga, csak gyémántpor ma
rod az ujjalnk között.

És itt állunk o város szélén, a 
mutatványos sátor előtt, mi, 
író barátai és olvasói, a 
ráma bejáratánál. Lépjünk^ be 
bátran, mert odobent hűség, 
építő tiszta szándék és 
lista emberség fogad.

re a:sátorban, ze Porosza oz

szocia-
Mátyás Árpád

Bajor Andor
re
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