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Q t f v a  i z á L  cl
B r r . . .  B r r . . .  Ma reggel m indenütt megszólalt isfcoíá- 

inkban a  jól ism ert órára hívó csengő hangja. B r r . . .  Nem  
riasztva szól, hanem hivagatóan, de csengésében ott vibrál a 
kötelességre em lékeztető figyelmeztetés: Csend legyen, kez
dődik a tanítás, indul a várva-várt iskolai m unka!

S most, az első tanítási órák csendjéből kilépve, tegyünk  
egy kis körutat, s nézzük meg, hogyan készültek fe l m inde
nü tt erre a szép szeptem beri napra, az ú j tanév indulására.

Egy új iskolában
Szomódon, a  falu szélén 

nagy, sárga em eletes épület 
emelkedik a könnyező házak 
fölé, Az új iskola. A gyere
keik, akik átlépik küszöbét, s 
ott ülnek m ajd az új padok- 
baii, a  fényben fürdő term ek
ben, nagyon boldogok. Nagy
szerű érzés ilyen szép iskolá
ban tanulni.

De nemcsak ők, a  tanárok, 
a szülők is alig b írnak áradó 
örömükkel.

Az igazgató, Gőra Mihály, 
örvendező gazdaként vezet 
körbe az épületben.

— Nagyon kellett m ár az új 
épület — mondja. — Körzeti 
iskola vagyunk. Dunaszent-

kívül mozgalmas képet m utat. 
M indenütt takarítanak. Asszo
nyok mossák a kövezetre szá
ra d t mészfol tokát, tisztítják 
az ajtókat, ablakokat. Gyere
kek sürgő hada kannákban 
hord ja a  vizet az udvarról.

— Már napok óta itt dol
goznak az édesanyák — vilá
gosít fel Pergel Józsefné, a 
szülői munkaközösség elnöke. 
— Nekem  például három gye
rekem  jár iskolába, s a töb
biek is azért dolgoznak lelke
sen és odaadással, hogy a meg

nyitóra ragyogó szép épület 
várja gyerekeiket.

A folyosón egy férfi is szor
goskodik, Schmidtmayer Ignác. 
Ö különösen büszke lehet az 
iskolára. Tagjid volt annak az 
építőbrigádnak, amely a fala
ka t emelte.

— Ez már az ötödik iskola, 
am elynek az építésénél dol
goztam. Ezt különös öröm
m el építette az egész Fail- 
brigád. Nekem  is ide jár a 
kisfiam, s a brigádvezetőnek 
három gyereke itt  tanul majd. 
Mondja is a fiam : „Apuka, 
vigyázok ám  arra az iskolára, 
am it te építettél."

sát. A faluban nagy szeretet
tel fogadták őket, s olyan két
szobás, gyönyörű lakást kap
tak, am elyről csak ábrándoz
ni m ertek, am ikor ide indul
tak.

— M indketten falusiak va
gyunk, szeretjük a vidéki éle
te t — m ondja Bordás Lajos. 
— Szeretnénk itt gyökeret 
verni. Külön öröm számunkra, 
hogy ilyen szép, ú j iskolában 
kezdhetjük tanári pályánkat.

— M ilyen érzés először ka
tedrára lépni? — kérdezzük.

— A  várakozás izgalma és 
az öröm jellem zi ezt az érzést. 
A z em ber hozzákezd ahhoz a 
munkához, amire gyerekkorá
tól készült. Lelkesedés, te tt
vágy fű ti. Á tadni mindazt, 
am it tud, m egszerettetni a gye
rekekkel az irodalom és az 
élet szépségeit. Ügy szeretnék 
tanítani, a gyerekek belső vilá
gát formálni, ahogy egész or
szágunk épül: tervszerűen, gon_ 
dósán, pontosan, szépen, szo
cialista módon.

Húsz év múltán is 
sok újdonsággal vár 

a tanév kezdete
A z  igám pedagógus szám á

ra  — m int amilyen Schwarcz 
Zoltánná, a  komáromi Jókai 
gimnázium tanára — húsz év 
m últán sem kopik el az új 
tanév varázsa, izgalmas szép
sége. Pedig több m int két év
tizede, hogy az emlékezetes 
első szeptembdrón belépett ta
nítványaihoz az osztályba.

— M inden tanév ú j felada
tokat, s  ú j örömöt, és izgal
mat je len t még a tapasztalt 
pedagógus számára is. Ilyen
kor, év elején  a  tanár sok 
m indenre választ keres. K i
váncsi, m ennyit fe jlőd tek  ' a 
tanítványai? Ki hol dolgozott, 
m ilyen társadalmi m unkát 
végzett, hol nyaralt, s hogyan 
szórakozott?

— Irodalomszakos tanár va
gyok, az önképzőkör vezetője, 
s így az is nagyon érdekel, 
vajon m it olvastak tanítvá
nyaim  a nyáron? Elolvasták-e 
az ajánlott olvasmányokat, 
forgatták-e a folyóiratokat, a 
Nagyvilágot, a Kortársat? K ik  
készültek fe l arra a pályázat
ra, am elyet az önképzőkör 
hirdetett meg? G yűjtöttek-e  
nyelvjárási érdekességeket, 
népdalokat, novellával vagy 
verssel vesznek részt a  pályá
zaton?

Megannyi izgalmas kérdés 
foglalkoztatja ilyenkor a pe
dagógust, és terveket készít, 
hogyan teheti még jobbá, 
eredm ényesebbé m unkáját az 
új tanévben.

Az újonc szülő
M usitz Zoltánná, koppánmo- 

nostori fiatalasszony „újonc 
szülő”, kezdő édesanya, ak i
nek fiacskája most az idén 
lépte á t  először az iskola kü
szöbét.

A kis szőke hajú  Zoli ott 
á llt meghatódva aprócska tá r
sai közt az iskolai ünnepsé
gen. H allgatta a  köszöntő be
szédet, s aztán édesanyjáyal 
együtt megnézte az t az osz-

Aki először lép a katedrára
A  Bordás-család, a  fiatal 

miklósról is hozzánk járnak férj és ifjú felesége is Szómé
it felsőtagozatos gyerekek, dón, az új iskolában taníta- 
Most sikerül megvalósítanunk nák. Most végezték el az egri 
az egyszakos tanítást. pedagógiai főiskolát, s itt  kez-

A folyosó, a lépcsőház rend- dik meg hivatásuk gyakori á-

— Nézd, milyen szép az ú j olvasókönyv — m uta tja  H ar- 
gas Pisti öccsének, Zolinak.

Kruger százados színre lép
(13.) Schellenberg türelm et- 

lenijl dobolt íróasztalán. Ujjai 
először egy gyors thüringiai 
népdal taktusait vertékha ke
mény fán, azután indulókba 
csaptak át. — Wir fahren ge
gen Engelland — dünnyögte és 
szinte kísérte sa já t magát. H ir
telen legyintett egyet, mérge
sen felugrott, s  kétszer-három- 
szor gyors, határozott léptek
kel végigsétált a szobán. Maid 
ism ét visszaült a karszékébe és 
kis zománcozott naptárával 
foglalatoskodott K attintott 
egyet ra jta  és a jelzés engedel
mesen válto tt m ájus 9-re. Ami 
annyit jelentett, hogy m ájus 8- 
a  van. péntek. Schellenberg 
nap tára  — ez köztudomású 
volt — m indig egy nappal 
előbbre m utatta az időt. A jö
vő em bere vagyok — adomá- 
zott — és gondja volt rá, hogy 
a Házban — am int központju
kat nevezték — mondása m in
den illetékesnek a fülébe jus
son.

Ezúttal az idegesség felhői 
homály ásították el nyugalmát. 
Délelőtt 11 órára hivatta a Mé

száros és ő pontosan tudta, m i
ről lesz szó. Megint ezekről az 
átkozott fontokról. Néhány hó
napja csend volt körülöttük, 
m ár remélte, hogy az egész 
ügy feledésbe ment. Nem kel
le tt volna elfogadni annak a 
hóbortos professzornak aján la
tát. De m iért éppen most ju 
to tt ez valakinek eszébe? 1942 
tavaszát írják  és nem 1940 
nyarát. A csaták a belorusz er
dők peremén folynak. Sztálin
grádról m ár múltidőben be
szélnek és az Invázió terve 
egyelőre az A tlanti-fal építésé
vé módosult. Kinek van most 
szüksége a fontokra? M egémé- 
e az egész cirkusz a fáradsá
got. am ikor a megbízható ke
zekre ezer helyen lenne szük
ség?

Vagy mégsem a font-ügy? 
K altenbrunner telefonhívása 
határozottan ingerült volt és 
különben is K urt mindig iga
zat állít. K urt — a Mészáros 
egyik m agántitkára volt és 
rendszeresen tájékoztatta
PfhoVcnberget m indarról, ami
ről nem szerzett tudom ást hi

vatalból. Nem ingyen. Az én 
költséges, de biztos villám há
rítóm  — így könyvelte el ma
gában Schellenberg a. titkárt.

Három perccel tizenegy óra 
előtt érkezett. K altenbrunner 
előszobájában K urt kifejezés
telen arccal fogadta és udva
riasan a belső ajtó felé m u
tatott.

— Fontos ügyem van a szá
m odra, W alter — fogadta a 
Mészáros, elmellőzve a köszö
nést is. Schellenberg veszélyt 
érzett a  szívélyesség ellenére 
is. K altenbrunner közben a 
festett üvegű szekrényhez lé
pett — ezt soha ki nem áll
hatta, magáiban m indig ízlés
telennek ta rto tta  — két poha
ra t vett elő és töltö tt egy üveg 
rajnavidékiből.

— A győzelemre!
— A győzelemre! — hang- 

zotf a válasz és a koccintás
ban bizonytalanul esengett 
össze a két pohár. Kalten
brunner, itta, harapta a bort. 
azonnal utánatöltött a kiürült 
pohárnak. Schellenberg éppen 
csak szájához értette.

— Egyszóval W alter — té rt 
rá a lényegre — a F ührer hir 
vato tt tegnap. Maga a  Führer.

tályt, ahová belépve, életének 
új szakasza kezdődött.

„Nem könnyű egy kezdő 
szülőnek, akinek a fia  most 
megy iskolába.” Ez volt a 
véleménye az újonc édesanyá
nak. Persze nem  panaszként 
mondta, hanem boldog öröm
mel. Nagyon nagy a gyerek 
érdeklődése az iskola iránt. A 
szülők az t remélik, hogy jó 
tanuló lesz. Az édesapja a te r
melőszövetkezet gépszerelője. 
Zolika is szereti a gépeket, s 
ha jól tanu l — úgy gondol
ják  —, ' m érnök is lehet be
lőle.

Nyolcvan mázsa tanszer
Egész héten nagy volt a 

forgalom a ta tai 577-es számú 
papírboltban.

— A z  idén kétszeresét ren
deltük a tavalyi tanszermeny- 
nyiségnek és elfogyott — tá 
jékoztat Fazekas Margit bolt
vezető. — Ez pedig súlyra 80 
mázsa füzete t jelent.

Ha vásárló lép a  boltba, 
nem kell a füzetek közt válo
gatnia. Csak kim ondja a va
rázsigét:

Például: a  gimnázium IV. 
osztályának füzeteit kérem! S 
m áris ott van előtte egy szép 
nylon tasakban a szükséges 
füzetmennyiség. A m űanyag- 
tasak és egy kis tízórais-zsák 
a bolt kedves ajándéka.

M ásfélezer tanszercsomag 
fogyott el a  nyár végén. Volt 
dolguk a bolt eladóinak, akik 
este, m unkaidő után állították 
össze a  csomagokat. De meg
érte: szívesen jöttek a  vásár
lók,

I  -k
Ú jra szól a  csengő az isko

lákban. (így hangzik fel csen
gése, m int egy szép, dolgos 
esztendő kissé élesen harsanó, 
de szívnek kedves, ígéretes 
zenei nyitánya.

Gombkötő Gábor

A vértanuk terén

Krajcsirovics H enrik linóleum-metszete

Foghíjas már a lombok bársony árnya, 
és hályogos a harmat gömbszeme, 
borzongva ül a fény a földre le, 
s a Nap piros hajnalban, m intha fázna.

A  város lassan, nyújtózkodva ébred: 
belengi még a pernye, füst, korom  
néhány szűk utcán, régi házsoron, 
de ra jtuk túl m otozni kezd az ének.

M int egy tükör, szikráz a szürke aszfa lt, 
szellő gyűrűz tegnapról itt marasztalt 
esőtócsákat, s m íg em lékszem

a sortűzre, m ely it t  kaszált e téren  
tizenkilenc lázas szeptemberében,
— hősök vére izzítja  énekem.

G áti László
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,,Közös célért dolgozunk“
Megyei könyvtárosok és írók találkozója

A  m últ hét végén kétnapos- 
tanácskozásra gyűltek össze 
Dömösön, megyénk könyvtá
rosai, a könyvtárosok köré

nek tagjai. A program egyik 
érdekessége vo lt ez a találko
zás, mely a  megyei írók és a 
könyvtárosok közt zajlott le 
az első napon.

A könyvtárosok tu lajdon
képpen felfedezést tettek  az 
irodalm i kör m űsorának hall
gatásakor. A megyei irodalmi 
élet olyan közeli te rü le té t fe
dezték fel, am elyről eddig 
— ők, az irodalom  terjesztői 
és népszerűsítői —, csak n a
gyon keveset tudtak. A felfe-

Szem rehányást te tt a fontok 
m iatt.

— A fontok m iatt — cso
dálkozott a másik, elhúzva a 
szavakat.

— Igen. Méghozzá micsoda 
szem rehányást tett. A fontok
ra  szükség van. Kifogás nincs, 
kitérő nem  lehet. A bankjegy- 
cserékre minél előbt? szükség 
van.

— F elújítjuk  a tengeri- 
farkas tervet? — kérdezte ön
kéntelenül Schellenberg, a  né
m et inváziós tervek fedőnevé
re  célozva.

— Egyszer bizonyosan. Egye
lőre te is ’ól tudod, a Todt- 
szervezet a  védővonallal buz- 
gólkodik. A fontokra mégis 
szükség van.

— Ha szükség van rájuk, 
meglesznek. De m ire használ
juk?

— Tudom, Walter, hogy 
neu. szereted a rajnavidékit. 
Látom, bele sem kóstoltál. Vi
szont tartogatok egy meglepe
tést számodra. Whisky. Ere
deti angol, bocsánat, skót 
whisky. M adridban különösen 
kedvelted ezt a fajtát.

— Jólértesült vagy.
— Szakmánkhoz tartozik. 

Én m aradok a rajnavidékinél, 
te  tölts magadnak belőle.

— A whisky egyike azon 
kevés dolgoknak, am elyeket 
még az angolok is jól csinál
nak. De hogyan juto ttál hoz
zá?

— Tisztelőm küldte Svédor
szágból. Érted: Svédországból, 
ahol bárm elyik üzletben meg
vásárolhatod, természetesen 
nem  m árkáért. És sok m ást is 
megvásárolhatsz.

— Kezdem érteni.

dezés - m ellett • -a meglepetés 
öröme is kifejezésre ju to tt a 
m űsort követő eszmecserében: 
színvonalasnak, ígéretesnek 
ta lálták  a  megyei írók bem u
ta to tt műveit.

Bevezetőként az irodalm i 
kö r titkára, Havasházi László 
ism ertette a megyei Írók m un
káját, s elm ondotta: milyen 
u ta t te tt meg a  kör két eszten
dei fennállása óta. Vázolta 
azokat a  körülm ényeket, am e
lyek segítik a megyei irodal
mi élet kibontakozását, de 
szólt a gondokról, a problé
m ákról is. A kezdeti lépések 
után az utóbbi két esztendő-

— Vagyis k á r  lenne a ham is 
fontokat repülőgépről tékozol- 
ni London felett. Hagyjuk meg 
az angoloknak a mi szárnyas- 
rakétáinkat. Ezeken a fonto
kon pedig vásárolni fogunk 
sok m indent: whiskyt, de acélt 
is.

— Ha m ár vásárlásról van
szó — szakította meg a Mé
száros gondolatm enetét Schel
lenberg —, érdeklődnék a
VIII/4-es átiratom  ügyében. .

— Ez az a törökországi fic
kó?

— Igen. az angol nagykövet 
inasa. Afféle am atőr, aki kulcs- 
lenyomatot készített gazdája 
páncélszekrényéhez és most 
M ata Harinak képzeli magát. 
Emlékezetedbe idézném, hogy 
egy speciál-fényképezőgépet 
k ért és tételenkint 15 ezer 
fontot a szállítandó anyago
kért.

— A javaslatod?
— A gépet á 'adnánk, term é

szetesen abból a fajtából, 
am elyet az isztam buli bazá
rokban is m egvásárolhatna. A 
fonttal m ár rosszabbul állunk. 
Különben is kétkedem, hogy 
az öreg Churchill az ankarai 
nagykövetségre fogja bízni tit
kos haditerveit?

— Kis hal is lehet jóízű. 
M árkát nem fogad el?

— Ragaszkodik a fonthoz.
— Ezért kell nekünk fontot 

gyártanunk. Fintorognak a 
m árkától? Majd ellátjuk  őket 
ionjainkkal, made in Germa
ny. Vagyis visszatértünk ere
deti témánkhoz. Először is 
megfelelő em ber kell hozzá 
Csak professzor ne legyen.

(Folytatjuk .>

ben számottevővé vált a  kör 
m unkája. A  Dólgozók ' Lapja 
rendszeresen helyet ad kultu
rális m ellékletében a  megye 
életét tükröző irodalm i mü
veknek. Jelenleg még csak 
10—15 ezer főnyi megyei ol
vasóközönséghez -jutnak el 
írásaik, ám  tágulnak m ár a  
határok, s a feltételek m ár 
m egértek ahhoz, hogy na
gyobb nyilvánosság elő tt is 
bem utatkozhassanak, hiszen a 
kör tagjainak írásai orszá
gos fórum okban és vidéki fo
lyóiratokban is m egjelennek 
m ár.

Ezért hangsúlyozta; meny
nyire szükséges és fontos, 
hogy a könyvtárosok, az iro
dalm i művek propagandistái 
és a megyei íróem berek meg
ism erjék egym ás m unkáját, 
hiszen közös célért dolgoznak: 
a m ai életet, a mai dolgozó 
em ber m unkáját tükröző iro
dalom népszerűvé válásáért.

A m űsor változatos anya
gában elbeszélések, tárcák, 
versek, karcolatok kaptak he
lyet. Szarka István, Túri 
Klára, Piri Kálmánná, Bősze 
Ferenc versekkel, Viktor  
Zoltánná, Temesi József. Ko
vács Emil, Gombkötő Gábor 
elbeszéléssel, tárcával, kar
colattal m utatkoztak be.

A m űsor utáni vitában so
kan szólaltak fel. Horváth  
Géza, a megyei könyvtár ve
zetője többek közt elmondot
ta: Feltétlenül szükséges,
hogy a könyvtárosok és írók 
közt elevenebb kapcsolat ala
kuljon kj a  jövőben. A be
m utato tt műsor alapján a m e
gyei irodalmi kör tagjai na
gyobb nyilvánosságra is é r
demesek. Szükség volna pél
dául olyan szépirodalmi és tu 
dományos jellegű megyei 
szemlére, mely nagyobb pub
likációs lehetőséget biztosít. 
A társadalm i és állam i szer
vek segítségével meg lehetne 

és meg is kellene terem teni ezt 
a megyei fronton

Az eszmecsere nyomán sok 
érdekes és érdem es ötlet, ja
vaslat született, s ezek bizo
nyára segítik m ajd a könyv
tárosok és a megyei írók jó 
együttműködését, s hasznára 
lesznek a bontakozó helyi 
irodalmi életnél? is.


