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Q&kai,
kél dupla küzütt

A szobor

A komáromi ifjúsági park
ban áll a szobor, a zöldfűvü  
pázsit lágyan hullámzó ölén. 
Magasra tartja karját a bronz
ba öntött karcsú lányalak. Bú
csút in t az eltivozóknak üd
vözli az érkezőt? Mindegy, 
hogy m i feszül magasba ívelő 
karjai mozdulatában. Ott ma
gasodik a szobor a park bejá
ratánál — m int az ifjúság, a 
fiatalság ércbe öntött, lírai 

megfogalmazása.

Hosszú idő óta vajúdó prob
léma Dorogon a gimnázium lé
tesítésének ügye. A középisko
lák, s így a gimnázium iránti 
nagyfokú érdeklődés egyre 
több gondot okoz a művelődés- 
ügyi szerveknek. Sok a jelent
kező — korlátozottak a felvéte
li lehetőségek az esztergomi 
középiskolákban, ahova a doro
gi diákok járnak. Most aztán 
átm eneti megoldást találtak. 
Az esztergomi I. István Gim
názium nak egy kihelyezett 
osztálya nyílik meg szeptember 
elején Dorogon. A tanulócso
portba zömmel jó  rendű tanu
lókat vettek fel pótlólag első-

A táblán nagy betűkkel ra 
gyog a felirat: Gerecse cuk
rászda. Bent m inden olyan, 
m int egy jól felszerelt, mo- 
drn  kis presszóban. A hosszú
ra  nyúlt pult egyik részén 
hűtőgép zúgása jelzi, hogy hi
degen ta rtják  az üvegablak 
mögött az önm agukat kínáló, 
ínycsiklandozó sütem ényeket: 
a Rigó Jancsit, a francia k ré
mest, és a tortaféleségeket. A 
fali polcon italos üvegek, gyü
mölcslevek palackjainak sok
színű rubinjai villognak a 
fényben. A falakon körben 
elegánsan csiszolt tükrök és a 
kék, zöld, sárga, piros színű 
műanyaggal boríto tt kis asz
talkákon feketekávé gőze csap 
fel a poharakból. Szóval m in
den éppen olyan, m in t egy 
közönséges eszpresszóban — 
a süttői Gerecse cukrászda 
azonban több ennél: könyves
bolt is.

A bejárattó l jobbra hatal
mas, könyvekkel zsúfolt szek
rény áll — és aki belép a he
lyiségbe, annak azonnal meg
akad a szeme rajta . S itt  az 
üvegajtó m ögött az aranyszí
nű Jókai kötetek, a Világiro
dalom rem ekeinek sokszínű 
foltjai, a  bordó, kék, zöld, 
barna borítólapú, színes áb
rákkal illusztrált könyvek, a 
képzőművészeti kiadványom, 
lexikonok szemre is te tszető-

sorban helybelieket, és csolno-
ki, leányvári, piliscsévi és kesz- 
tölci gyerekeket. A kihelyezett 
tagozat megnyitása a korábbi
akhoz képest mindenképpen 
előnyt jelent: anyagi m egtaka
rítást a szülőknek, jobb tanu
lási lehetőséget a diákoknak. 
A szakszerű oktatást az illeté
kesek helyi erőből, megfelelő 
Színvonalon igyekeznek meg
oldani.

Ez az átm eneti helyzet elő
reláthatólag két évig tart. A 
tervek szerint ugynis 1967-re 
elkészül a régóta várt dorogi 
gimnázium épülete is.

sek. S legalább annyira k ínál
ják m agukat, m in t a Rigó 
Jancsik és a krémesek a hű
tőszekrény üvegvitrinje mö
gött.

Kétféle szomjúságát o lthat
ja  hát. aki ide betér, a fizikai 
és szellemi szomjúságát egy
szerre.

— Magam is szeretek o lvas
ni — m ondja a presszós-köny
vesből tos, vagy nevezzük így: 
a süttői libresszó vezetője, 
Jánoska hajosné. — Ezért 
gondoltam arra, hogy könyvet 
is árusítok. Három esztendő
vel ezelőtt lettem  bizományos 
és kezd ték megszokni az em 
berek, hogy könyvet is lehet 
kapni a cukrászdában. A ztán  
egy időre könyves és dohá
nyos bolt nyílt a faluban, de 
egy fél év óla újra visszake
rült hozzám a könyv, örü lök  
neki. m ert nagyon közhasz'..ú 
dolgot népszerűsíthetek.

így aztán két dupla közben 
Jókai. Gárdonyi, Móricz. 
Stendhal, vagy éppen He
mingway és Solohov is Kap
ható a . üttói lebresszóban 
Igaz, a forgalom tetem es ré
szét a sütemény, a fagylalt és 
a hűsítő ital jelenti, de hát 
ez term észetes is. hiszen első
sorban cukrászda a Gerecse.

— Kezdenek már kialakulni 
az állandó vásárlóim  is — 
m ondja Jánoska Lajosné —, 
akár egy „igazi” könyvesbolt
ban. Főként diákok, ipari ta
nulók. de jönnek, vásárolnak 
mások is, munkások, tisztvi
selők.

— Szívesen csinálom  — 
húzza alá még egyszer a köny
vek iránti tiszteletét, szerete- 
té t a bolt vezetője. Es igyek
szik jól elvégezni a kettős fel
a d a to t Ezért is kapott az 
iáén Kiváló odlgozó kitünte
tést.

Gerecse cukrászda — ra
gyog a felirat a kis üzlethelyi
ség bejára ta  felett. S nem is 
gondolná az ember, hogy ez 
a m indennapinak tűnő esz
presszó a  könyveknek is ott
hona. — őr —

Mégis lesz gimnázium Dorogon v

8.
Az építőanyagokat a Kül

kereskedelmi Központ, a „Bu- 
dex” közvetítésével exportál
juk. Körülbelül két esztendő
vel ezelőtt a cem entünk 
minőségével kapcsolatban a 
„Budex” reklam ációt kapott. 
Tehát néhány szakem bert kül
földre küldtek, többek között 
Lisewski mérnököt, a cement
gyár egyik igazgatóját is.

De Lisewski igazgató fel
használta bécsi tartózkodását 
hogv más cégekkel is felvegye 
a kapcsolatot, am elyek vízi 
erőm űvet építettek az osztrák 
Alpokban, valahol Linz mel
lett. Ennek a konzorciumnak 
is sürgősen szüksége volt „404- 
es” gyorsankötő cementre, te
hát Lisewski a cementgyár 
nevében lépett fel, s megke
rülve a „Budexet”. több tíz
ezer tonna cem entet adott el 
nekik. Tulajdonképpen nem 
eladta, hanem  mivel nála volt 
a cégjelzéses blanketta és a 
gyár pecsétje, szerződést kö
tö tt a cem entszállításra, meg
egyezett a leszállítás h a tár
idejében és a fizetési feltéte
lekben, és egy nagy összeget 
előlegül is felvett. Természe
tesen hehéz valam i biztatót

mondani, de az az érzésem, 
a konzorcium képviselői nem 
ism erve a mi külkereskedelmi 
stuktúránkat, jóhiszeműen já r
tak el és valóban azt gondol
ták, hogy a cem entgyár meg
hatalm azott képviselőjével Ír
ják  alá a szerződést.

Lisewszki nem kockáztatta 
az előleg beinkasszálását, és 
az egyszerű szökést. Félt, hogy 
ezért az A usztriában elköve
te tt bűncselekm ényért az „In
terpol” az egész világon keres
ni fogja. A csekkel együtt 
visszatért Lengyelországba, és 
itt igazi gengszter bandát szer
vezett. Hamis adatok segítsé
gével lenyomták — term észe
tesen csak papíron — a ce
m entgyár term elését. Megha
m isították az A usztriába kül
dött cem ent súlyát, és hamis 
fuvarleveleket használtak. A 
bandának a határő r túl iS vol
tak  em bereik, akik ügyesen 
m egváltoztatták és átcímezték 
a Lengyelországból kimenő 
cementtel m egrakott vagono
kat. Tízegynéhány embernek, 
akiket Lisewski jól megfize
tett, így óriási mennyiségű 
cem entet sikerült kiküldeni 
külföldre. Minden vonatsze
relvényben, amely cementtel

indult Ausztriába, a „Budex’’ 
rendelkezésére kiküldött vago
nok m ellett o tt volt a linzi 
konzorcium szám ára szánt 
szállítm ány is. Ez valóban 
nagyszerű m unka volt, a leg
apróbb részletig átgondolva. 
Valószínűleg a fő ravasz fic
kónak sikerült is volna rea
lizálni a  p rivát szerződésben 
Vállalt szállítást, és később, 
az első alkalom m al külföldön 
felvenni a pénzt és a „szabad
ságot választani”.

Tulajdonképpen véletlenül 
buktak le. A kisváros helyi 
rendőrőrse, — ahol a  cem ent
gyár van — felfigyelt arra. 
hogy a gyár egyik m ásik m un
kása és egyes vasutasok h irte
len „felemelték a maguk él ■» 
színvonalát”. M int ahogy 
il vénkor szokás — rádiót, tele
víziót vásároltak, m ásutt pedig 
új Jaw a m otorkerékpárt, és 
nagy ivászatot rendeztek a 
komákkal a helyi vendéglő
ben. A rendőrőrs parancsno
ka azt gondolta, ez biztosan 
a cem entgyárban vagy az á l
lomáson elkövetett lopásból 
ered, abból a néhány zsák 
cementből, am ely a helyi ille
gális építkezéshez szükséges. 
Ezért nem sokáig tétovázott, 
hanem néhány fickót lecsuka- 
tott. Nem ta lá lt bizonyítékot., 
így negyvennyolc órán belül 
ki kellett őket engedni. Je len
tést küldött a járáshoz, ahol 
jól megmosták a fejét, ám 
mégis foglalkozni kezdtek az 
üggyel. Most m ár sokkal disz
krétebben nyomoztak és  a 
gyárból egymás után behív-

Egy legenda eloszlatása... v

Érdekes írás jelent meg a 
M agyar Nemzetben Kovalovsz- 
ky Miklósnak, a Nyelvtudomá
nyi Intézet m unkatársának tol
lából. A cikk szerzője hozzá
szól a lap egy közleményéhez, 
amely azzal foglalkozik, hogy 
szobrot állítanak Csokonainak 
Dunaalmáson, m ert „a költő 
gyakran já r t a faluban nagy 
szerelménél, Lillánál — Vajda 
Júliánál, aki itt élt és itt is 
tem ették el.” Mivel a Dolgozók 
Lapja is foglalkozott m ár a 
szobor-avatással és a dunaal- 
mási Csokonai hagyományok
kal, érdemes idézni az írás né
hány m egállapítását:

Csokonai 1797 nyarán ism er
kedett meg Komáromban Lil
lával — vagyis Vajda Júlian- 
nával. ■ A halhatatlan  versek 
L illája azonban csak akkor 
költözött Dunaalmásra, am i
kor férjhez m ent Lévai Ist
vánhoz, a jómódú almási ke
reskedőhöz, — s ekkor m ár a 
költőnek sem oka, sem joga 
nem volt ahhoz, hogy Lillát 
Dunaalmáson felkeresse. A 
házasságkötés u tán  csak egy 
alkalom mal találkozott a költő 
V ajda Júliannával, illetve m ár 
Lévai Istvánnéval, 18Ó2-ben 
Komáromban, am ikor a költő 
ott já rt m unkáinak kinyom ta
tása ügyében. Lilla ekkor meg
lehetősen hűvösen fogadta, s

később is közömbösnek m utat
kozott iránta. A költő korai ha
lála azonban mélyen megren
dítette, különösen, am ikor ta 
pasztalhatta, hogy verseivel 
együtt ragyogni kezdett az ő 
neve is.

Lilla 1855-ben hetvenkilenc 
éves korában halt meg Duna
almáson egy válással végző
dött, szerencsétlen második 
házassága után. (Első férje, 
Lévai István 1840-ben halt 
meg, s négy év m úlva Vajda 
Júlianna ismét férjhez m ent és 
egy időre el is költözött a köz
ségből.) öregsége nehéz nap
jaiban könnyezve emlegette 
Csokonait, könyveit és búcsú
levelét haláláig őrizte.

Nem já rt tehát Csokonai Lil
lájánál Dunaalmáson (Bár va
lószínű Komáromba utaztá- 
ban, országjáró kóborlásai so
rán elju thato tt a községbe, de 
ez nincs teljesen tisztázva.) 
E m léíe azonban — éppen Lil
la sorsa és szerepe nyomán — 
nagyon is élő Dunaalmáson. S 
ha eloszlik is egy irodalmi le
ger, a — m arad éppen elég 
alap ahhoz, hogy nagy köl
tőnk szobrot kapjon a község
ben. Hiszen ha nem is já r t ott 
a valósáéban, — emléke élő 
valóságként köti oda. ahol hal
hatatlanná te tt szerelme élt.

A  S Z O M Ó D I  P É L D A
Jegyzetek egy

Tatabányán, a KISZ kultúr- 
felelőseinek tanfolyam án sok
szor megesett, hogy a fiatalok 
az előadás szünetében vita t
koztak, beszélgettek, s minden 
hivatalos form ula nélkül ki
cserélték tapasztalataikat. Egy 
ilyen „véleménycserének” vol
tunk tanúi és érdemesnek ta 
láltuk, hogy lejegyezzük miről 
is beszélgettek a KISZ kultu- 
rosai.

Először a bábolnai problé
mák kerültek terítékre. Szabó 
Erzsébet tanítónő arról beszélt, 
m iért megy nehézkesen a kul
turális m unka a faluban. Ed
dig sikerült megvalósítani, 
hogy az ünnepek m űsora szép

ták beszélgetésre a különbözó 
beosztású em bereket. A nyo
mozásból annyi anyagot gyűj
töttek össze, hogy rájöttek, — 
nem fért hozzá kétség — a 
cem entgyárban valam ilyen 
csoda történik. De még akkor 
sem h itték  el, am ikor m ár a 
járási renaorparancsnokság 
bizonyos eredm ényre jutott, 
hogy ez egy nemzetközi bot
rány, és hogy ebbe még az 
igazgatók is bele vannak ke
verve.

Közben Lisewski sem té t
lenkedett. Lázasan szervezte 
az utolsó transzport kiküldé
sét, s ugyanakkor ő és társai, 
ahogy tudták, úgy tüntették 
el a nyomokat. A gyár igazga
tási épületében a mag jk okoz
ta  tűzzel, — különben gyorsan 
eloltották — „véletlenül” a 
cem entgyárnak csaknem az 
egész könyvelése elégett. Az 
állomáson is elvesztek a szál
lítólevelek másolatai, és a 
cementgyár vakvágányára állí
to tt vagonok szám ainak kimu
tatása. Olyan átgordoltan  mű
ködtek, hogy a gyároan meg
felelően megrongáltak minden 
mérleget, sőt az állomás 
vagon-mérlegét is. Nem csoda 
tehát, ha ezzel az üggyel any- 
nyi hónapja gyötrődünk. Te
hát csakrem  m indent, még a 
cem entgyár erre az időszakra 
eső napi term elést is a tanuk 
vallom ásainak és a bevont 
szakértők véleménye alapján 
kellett meghatározni, m ert a 
bizonyítékokat eltüntették  vagy 
úgy elrejtették, hogy eddig 
nem sikerült megtalálnunk.

(Folytatjuk)

beszélgetésről
és emlékezetes élményt nyújt
son. A táncosok, a színjátszók , 
rendszeresen dolgoznak — 
mondta — de ez még kevés. \

Szerettek volna komolyabb ] 
klubéletet is kialakítani. Ügy 
tervezték, hogy péntek estén- j 
ként ifjúsági összejöveteleket 
tartanak, de érdektelenség j 
m iatt ez a kezdeményezés is 
abbam aradt. Egyedül az esz
presszó szeszmentes délutánjai 
népszerűek: ide szívesen já r
nak el a KISZ tagjai.

— Ugyanez az én p ro b lé -1 
mám is — vette á t a szót Ko- j 
csis Ferenc a tatabányai h ő - : 
erőmű egyik alapszervezetének 
kultúrfelelőse. A fiatalok ná
lunk is csak a táncot, a zenés 
szórakozást tekintik  többnyire 
kultúrm unkának, csak a tán 
cos rendezvényekre járnak 
szívesen, ez irán t érdeklődnek. 
Ezért nálunk úgy tervezi a ve
zetőség, hogy legelőször össze
kovácsolja a társaságot k irán
dulásokon, klubestéken, és az
tán kerülne sor az igazi kul
turális m unkára- irodalmi es
ték és vetélkedők, lilm viták 
rendezésére.

Tóth István, a  szomódi 
KISZ-szervezet kultúrfelelőse 
az egész beszélgetés a latt hall
gatott. Amikor szólásra bírták, 
ezzel kezdte: Nem tudok miről 
beszélni. N álunk nincsenek 
ilyen problém ák, nem tudok 
„panaszkodni”.

Szomódon a KISTl-esek a ta 
tai helyőrség honvédéivel 
együtt szervezik a kulturális 
eseményeket. K irándulás az 
ipari vásárra, műsoros estek 
rendezése: tánccsoport, ú i ze
nekar szervezése, az irodalmi 
színpad előadásai szerepeltek a 
program ban, s most készülnek 
a Balatonra és Sopronba. Az 
igényes közös szórakozás jól 
„összehozta” a kollektívát, és 
egyre kevesebb azoknak a fia
taloknak a száma, akiket csak 
a tánc érdekel.

A tanulságos beszélgetésnek 
az ebédre hívő szó vetett vé
get. Aztán ú jra megkezdődtek 
az előadások, a beszélgetések, 
véleménycserék. Hiszen az a 
cél, hogy a közös tapasztalatok, 
a jó módszerek átadása segít
sen azoknak, akik a kezdet
kezdetén já rn ak  és nehézsé
gekkel birkóznak. IL zs j

i


