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A nők között végzett politikai munka 
a pártszervezetek fontos feladata
Számtalan példa igazolja-, hogy pártunk következetes harca 

s nők egyenjogúságáért, munkájuk érteikének elismeréséért olyan 
eredményeket hozott, melyre a magyar nők a múltban gondolni 
sem mertek.

Szabad életünk néhány esztendeje alatt sokat változott a 
magyar nő élete. Az el-muít éveik során jelentős lépést tettünk 
előre az -alkotmányban -lefektetett jogok megvalósításában.

Megyénkben mintegy 940 női tanácstag va-n, akik fáradha
tatlan munkájukkal, nap mint nap sokait tesznek dolgozó népünk, 
elsősorban a-nők apró problémáinak megoldásáért.

Tizennégy falu életét tanácselnök-asszony irányítja, 
megyénk egyik országgyűlési képviselője és a megyei 

tanács eigyik elnökhelyettese is nő.
Az asszonyok száma az utóbbi években termelőszövetkezeteinkben 
is megnövekedett. Több mint 1200 dolgozó para-szta-sszony 
egyengeti máf szebb jövőjének néhol még göröngyös, de egye
nes, napfényes útját.

Az eredmények nagyok, még-seim tekinthetjük kielégítőnek. 
Pártunk ^politikájában elkövetett hibák erősen éreztetik hatásu
kat a nők körében végzett politikai -munkában.

Pártbizottságaink, pártszervezeteink nem éreztek felelős
séget az MNDSZ munkájáért.

Hónapokig nem törődtek azzal. Nem számoltatták be őket, nem 
tárgyalták meg ügyes-bajos dolgaikat. Ebből adódik, hogy’ párt- 
szervezeteink vezetőségének egy jó része még ma sem érti meg 
a nők -között végzett politikai munka jelentőségét.

A Tatabánya-i Cementgyár pártbizottságának titkára például 
elutasította a segítségért hozzáforduló MNDSZ funkcionáriuso
kat. Az utóbbi időben egyre több helyen alakult ki olyan helytelen 
nézet, hogy a nőik között végzett politikai munik-a kizárólag az 
MNDSZ feladata. Az így gondolkodó pártvezetőségi tagok meg
feledkeztek arról, hogy pártunk ereje a tömegekkel való szoros 
kapcsolatában rejlik — és a lakosság 50 százaléka nő.

Pártszervezeteink az MNDSZ segítségét csak a kampányok 
(választás, békekölcsön jegy zés, begyűjtés) idején vették igénybe. 
A közbeeső időben a tétlenség miatt, az MNDSZ-t mozgó
sító feladatok hiányában szétestek még a jó MNDSZ-siz-ervezetek 
is. Néhány falusi t-aná'cs a tojás- és ba-romBbegynijtésben elmara
dottak meggyőzésével bízta meg a-z MNDSZ-t, ami gyengítette 
az MNDSZ és a falusi parasziasszonyok közötti kapcso'atot. 
Ez-ek a helytelen módszereik, pártszervezeteink részéről sok eset
ben megnyilvánuló nemtörődömség okozták azt is, ho-gy 

az MNDSZ elhanyagolta eredeti feladatát: az asszonyok 
politikai, kulturális nevelését, szórakoztatását, az asszo
nyok mindennapi apró ügyeinek intézését, a dolgozó nők 

érdekeinek védelmét.
A nők körében végzett politikai munka hiánya- erősen érez

hető, különösen falu-n, főleg az egyénileg gazdálkodó paraszt- 
asszonyok körében.

Pártszervezeteinknek a nők problémáival szem-ben sok eset
ben passzív álláspontja kifejezésre jut a nők lebecsülésében. 
Több esetben háttérbe szorítják a nőket és nem vonják be meg
felelően a vezetésbe. A járási és városi pártválasztmányokban 
aránytalanul kevés a nők száma. Egy sor helyen üzemekben, 
állami gazdaságokban, gépállomásokon nem veszik figyelem-be 
a minisztertanácsnak az anya és csecsemő védelméről szóló ha
tározatát. Az oroszlányi külfejtés üzemvezetősége az elmúlt hó
napok folyamán csak az oroszlányi pártbizottság közben tárásával 
volt hajlandó egy hétlwnapos terhes nőt könnyebb munkára he
lyezni, azonban az intézkedés már későn történt, mert a nehéz 
munkára beosztott asszony a megerőltetés miatt korábban szülte 
meg gyermekét.'

Pártszervezeteink nem fordítottak gondot arra, hogy az 
MNDSZ-szervezetek élén minde-n eset-ben megfelelő vezetők 
álljanak, hogy a vezetőség összetétele az illető terület szociális 
összetételét v issza t ükrözze.

A falusi vezetőségek jelentős részében alig akad dol
gozó paraszt asszony.

Környén annak ellenére, hogy tsz falu, az MNDSZ-vezeíőségnek 
csak 10 százaléka a dolgozó parasztasszony. A vezetőség hely
felen kiválogatása és az a tény, hogy az MNDSZ-szervezetek fel
építésükben mechanikusan másolták a pártot, túlzott követelmé
nyeiket támasztottak egyszerű asszonyoktól szemben, azt eredmé
nyezte, hogy sok asszony elmaradt az MNDSZ-ből, nőnapokról 
és egyéb szervezeti megmozdulásokról.

A hibák kijavítására pártunk Központi Vezetősége legfőbb 
feladatként a párt és tömegék kapcsolatának megjavítását, ezen 
belül az MNDSZ-nék a nők körében végzett politikai munkájának 
tartalmi, szervezeti megváltoztatását határozta- meg.

Pártszervezeteink fontos feladata, hogy segítséget 
nyújtsanak a helyi MNDSZ-szervezeteknek, melyek éppen 
ezekben a napokban készülnek arra, hogy megyénk vala
mennyi asszonyával megismertessék a Központi Veze

tőség november 20-i határozatát.
A helyi MNDSZ-szervezetek a-z eddig sok esetben helytelenül 

elvégzett állami feladatok helyett a város és falu asszonyai felé 
forduljanak. Rendszeresen ismertessék az asszonyokkal az őket 
közelről érintő határozatokat. Nagyabb és jelentős községekben, 
városokban létesítsenek „Asszonyok tanácsadóját’’,, melynek hi
vatása legyen az asszonyok kérésének, jogos panaszainak elinté
zése. Pártszervezeteink messzemenően támogassák az MNDSZ 
harcát a -nők vezetésbe való bevonásáért. Keményen lépjenek fel 
pártvezetőségeink min-da-zok ellem, akik lebecsülik a- nőik szerepéi 
a szocializmus építésében.

MNDSZ-szervezeteinik állandóan ellenőrizzék az üzemek
ben, állami gazdaságokba«, hivatalokba« a miniszterta
nács anya- és csecsemővédelméről szóló határozatának 

végrehajtását.
Ne -legyenek e'nézőek a törvénysértőkkel szemben, észrevételei
ket jelentsék az illetékes állami szerveknek.

Az MNDSZ a gyermekek nevelésének ellenőrzése érdekében 
képviseltesse magát a szülői értekezleteken, észrevételeiről min
den esetben számoljon be a pártbizottságoknak, tamácsszervek- 
nék. Az MNDSZ nagyobb szeretettel és gonddal forduljon a fa
lusi asszonyokhoz, a hosszú téli estéken biztosítson szórakozást 
számukra Szervezzenek gazdasszony-köröket, szabó, varró, 
csuhéjíonó, szövő-kötő, horgoló, hímző, játékkészítő, gyermek- 
nevelő tanfo!vamokat. Rendezzenek esetenként vasárnap, ünnep
napokon tea-délutánokat, műsoros esteket.

Na-gvok azok a feladatok, melyék most az MNDSZ e'ött 
állnak. Ennek megoldásához arr-a- van szükség, hogv tovább 
erősödjenek az MNDSZ-szervezetek sorai, számos becsületes, 
békét szerető jószándékú asszonnyal, aki’,; vállalják e feladatok 
végrehajtását az asszonyok jobb és szebb élete érdekében. 

Ezeknek a feladatoknak megoldásáért folytatott harc köz
ben készülnek fel a magyar asszonyok az 1954 január 
9—10-én megtartandó Országos N«konferenciára, amely 
nemcsak MNDSZ-os-szcnyok — hanem a szervezeten kí
vüli nőik tanácskozása is lesz. Ezen a konferencián a nők 
életének további iavítá iáért folytatott 'íHuzatos munka 

feladatáról tárgyainak majd.
Pártbizottságaink és pártszervezeteink feladata, ho-gy a 

Központi Vezetőség november 20-i határozatának megfelelően 
megjavítsák az asszonyok körében folytatott politikai munkát, 
hogv erősödjék az a -kapocs, mely felszabadulásunk első percé
től 'kezdve összefűzte pártunkat a magyar asszonyokká-!.

Steiner Tibor
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Hatmillió ipari munkás 
hatalmas sztrájkja 
Olaszországban

Négy nappal az olasz köz- 
alkalmazottak pénteki országos 
sztrájkja után kedden, az olasz 
ipar hatmillió dolgozója lépett 
24 órás sztrájkba. A dolgozók 
ezzel eleget tettek a-z Olasz Ál
talános Szakszervezeti Szövet
ség (CGIL) és a kaíokkus 
szakszervezeti szövetség (CISL) 
közös felhívásának. A szociál- 
dcmokrp'a szakszervezeti szö
vetség (UIL) nem vett részt a 
sztrájkban, azzal az űrüggyel, 
hogv az olasz munkásosztálynak 
fel kellene hagvnia a részleges 
szt-ráikok mód-=z»réve!, ehe'vett 
a végletekig folviato‘1 sztrájk 
..keménv és- hathatós” módsze
réhez kellene folyamodnia. 4 
dolog. lényege azon-ban a-z. ho-gv 
az UIL nem vesz részt abban az 
általános ipari sztrájkban, ame
lyet a dolgozók nagy tőbb=égét 
képvise'ő szakszervezetek hatá
roztak el — mondotta nyilatko
zatában Giuseppe di Vittorio, a 
CGIL főtitkára.

Az általános sztrájk kedden 
reggel 6 órakor kezdődött és 
részt vettek benne az olasz ipar 
három legfőbb ágának, a fém
iparnak, a vegviiparnak, a tex- 
tíTp-arnak és vaiaim-mny' más 
iparágnak a- dolgozói is. A dol
gozóiknak a sztrájkokban való 
részvétele 80—100 százalékos 
volt.

A szovjet-francia barátság 
nagy ünnepe Párizsban

Vasárnap Párizsban nagy
gyűlést rendeztek a francia- 
szovjet szerződés évfordulójá
nak _ megünneplésére. A nagy
gyűlésen, a.me,y nagyszabású 
megnyilvánulása vcJt a Szovjet
unió és Franciaország közötti 
barátságnak, a francia- társada
lom legkülönbözőbb rétegeinek 
képviselői voltak jelen. A Re
nault gyár munkásainak kül
döttsége mellett ott volt a fran
cia politikai, k. Iturális és 
gazdasági élet számos képvi
selője, Az elnöki e-meivénvt 
szovjet és francia lobogókkal és 
a francia-szovjet szerződés leg
fontosabb pontjait idéző fefírá- 
sokka-i díszítették. A nagygyű
lésen számos beszéd hangzott 
el, amelyek méltatták a firancia- 
szoviet szerződés nagv jelentő
ségét.

Adenauer tárgyalásai 
a nyugaii hatalmak 
külügyminisztereivel

A párizsi sajtó nagv figyel
met fordít az utóbbi napokban 
Adenauer bonni kancellár, va
lamint Franciaország, Anglia 
és az Egyesült Államok külügy

miniszterei között lefolyt párizsi 
tárgyalásokról. Mint ismeretes 
Eden angol külügyminiszter és 
Duiles az Egyesült Aiiaimok kü
lügyminisztere azért utazott Pá
rizsba, hogv részt vegyen az 
Atlanti Tanács december 14-én 
megnyílt ülésszakán.

A „Figaró" jelenti, hogy Dul
les, Ädenauerrel folytatott meg
beszélésein ismertette Ade- 
nauerral a bermudai értekezlet 
eredményeit, valamint érintette, 
a négv nagyhatalom értekezle
tének kérdését. Adena'er sajtó- 
értekezletet tartott Párizsban, 
ahol feltárta revans-törekvéseit. 
„Azt mondják Adenauer kancel
lár feiad-ata abban á-'l — írja a 
„Liberation” :— hogv ,,meg
nyugtassa” a franciákat és. meg. 
mutassa nekik a® „európai had
sereg” és az „egyesített Európa” 
előnyeit... Aden-auernak mind
össze arról sikerült megpvőzrie 
bennünket, hogv politikája an
nak a pángermán politikának 
folytatása-, amelyet Bismarck, fi. 
Vilmos császár, St-resemamn és 
Hitler folytatott.”

Dulles fenyegetéssel 
akarja rábírni Franciaországot 
a katonai szerződések 
elfogadására

Du Mes amerikai külügymi
niszter az Atian'i Tanács párizsi 
ülése alkalmából s,a-itóértekezle
tet tartott. Dulles ezt a sajtó- 
értekezletet arra ha-sználta fel, 
hogv az „európai védelmi kö
zösség” ratifikálása érdekében 
ismét megfenyegesse a nyunai- 
európai kormánvkörö’-et. külö
nösen a francia kormányt. Kö
vetei te. hogv a nvueatewónai 
parlamentek rövidesen ratifikál
ják a szerződést és hangsúlyoz
ta, „abban az ese'ben. ha- az 
„európai védelmi közösségről ’ 
szóló szerződést csakhamar nem 
ratifikálnák, az Egyesült Á'-la- 
mok kénytelen lenne . tragiku
san és alapvetően” tűből felül
vizsgálni külpolitikáját.” Du’-es 
fenyegetését azzal is megtoldot
ta, hogv a Nyugatnak juttatott 
..segély” e«e*leges megszünteté
sét is kilátásba helyezte.

Mint a londoni rádió közli, a 
nvi'alkozat „kellemetlen benvo- 
mást keltet: Franciaországban” 
A nyilatkozat franciaországi ha
tásáról Harold King, a Re- ter 
iroda tudósítóia a többi között 
ezeket írja: „A szerződés fran
cia: ellenzői a nemzetgyűlés fo
lyosóin hangoztatták. hogv 
megdöbbentette őket Dúl! 's el 
nem fogadható nyomása”. A 
francia sajtó ie.entős része vfez- 
sziauiasítja Du'les nv'ia-tknzaiá- 
nak hangnemét. A .Franc 
Tireur” cikkében kiemeli: „Jó 
lenne, ha Eisenhower elnök gon- 
do'ma arra, hogy Duües hivata
lát diplomatára kellene bízni”.

DISZ vezetőségválasztó taggyűlés 
a tatai Szőnyeggyárban

A tatai Szőnyeggyár gyönyörűen feldíszített kultúrtermében 
tartották meg a gyár ifjúmunkásai a DISZ vezetöségválasztó 
taggyűlést. A taggyűlés szervezés: előkészületét nemcsak ők vé
gezték; a pártszervezet titkára, az üzemi bizottság tagjai, a gyár 
vezetősége is segített a szervezésben. A fiatalok lendülete szinte 
magával ragadta a gvár összes dolgozóját. A DISZ vezetőség- 
választó taggyűlés a gyár minden dolgozójának közös ügye le t. 
Nem volt a gvár területén egyetlen dolgozó sem, aki ne tudott 
volna a taggyűlésről.

A szeretettel, gondossággá] előkészített taggyűlésnek meg is 
lett az eredménye. Nemcsak a DISZ-tagok voltak jelen, hanem 
sok szervezeten kívüli ifjúmunkás és idősebb dolgozó is.

A beszámolót Horváth Erzsébet, a DISZ-szervezet agitprop^ 
titkára tartotta. A beszámoló feitárta a DISZ-szervezet edd gi 
eredményeit, hibáit, megmutatta e hibák okait és azok kijavításá
nak módját.

A gyár ifjúmunkásai között sok a>z olyan fiatal, mint Bonder 
Angella, aki nap; tervét átlag 130—135 százalékra, vagy Tetanies 
Jánosné, aki 150 százalékra teljesíti. Ezeknek az élenjáróknak 
példáját kell követniök a lemaradóknak, Tálas Margitnak és Cica 
Istvánnak. Hogy a fiatalok közül még mindig vannak lemaradók, 
hátul kullogok, ezért elsősorban a DISZ vezetősége a felelős, mert 
— mint ahogy a beszámolóból is kitűnt — nem végeztek kellő 
politikai felvilágosító munkát, nem adlak megfelelő segítséget » 
fiatalok mindennapi munkájához.

Horváth elvtársnő a beszámoló során a vezetőség munkájá
nak egyik-másik hiányosságáról is beszélt. Az üzemben több mint 
130 ifjúmunkás dolgozik, a DISZ-szervezet taglétszáma mégis 
csak 45. Ennek több oka van. Egy év alatt 5 titkár cserélt funk
ciót. A vezetőket nem a DISZ-tagság választotta, hanem a járási 
DISZ-bizottság nevezte ki őket. Ezzel megsérlették a DISZ-tagok 
jogait, megakadályozták, hogy résztvegyenek a vezető szervek 
választásában és ha a vezetők munkájukat nem iól végzik, le
válthassák őket.

A vezetőség arról sem gondoskodott, hogy a fiatalok terme
lési kedvét növelje. Semmit sem tett az ifjúmunkások kulturális 
igényeinek kielégítésére. Voltak kezdeti eredmények a kul- 
túrmunka területén és a sportszakosziályok szervezése területén. 
A tatai Szőnyeggyár kullúrcsoportja híres volt egész megyénk
ben. A férfi és női kézilabda-csapata nem egy megyei üzemmel 
mérte már össze erejét. Ezek az eredmények azonban a vezetőség 
hanyagsága miatt nem fejlődtek tovább.

A beszámoló megmutatta azt is, hogy az új vezetőségnek 
milyen feladatokat kell végrehajtania, hogy megnyerje az ifjú
munkások bizalmát. Elsőrendű követelmény, hogy olyan vezetőket 
válasszanak, akiket követnek a fiatalok, szeretik őket és bíznak 
bennük.

A vezetőségválasztó taggyűlés határozatai megjelölték a fel
adatokat. A DISZ-en kívüli fiatalokat be kell vonni a szervezetbe. 
Az új vezetőségnek fokozok abb gondot keil fordítania a fiatalok 
érdekelnek védelmére is. Harcolni kell azért, hogy egyetlen 18 
éven aluli fiatalt se osszanak be éjjelei szakra. Ki kel! elégíteni 
a fiatalok kultúr-, sport- és szórakozási igényeit.

A beszámoló után több DISZ-tag és szervezzen kívüli ifjú
munkás szólalt fel. Elmondották, hogy minden tudásukkal, igye
kezetükkel segítik az új vezetőséget a hibák kijavításában. Segít
ségük abban mutatkozik majd meg, hogy résztvesznek a DISZ 
politikai iskolákon, a kultúrcsoportok megerősítésével ismét 
fellendítik a DISZ-ben a kulturális életet. A taggyűlés va
lóban olyan vezetőket választott, akik eddigi munkájuk során 
is bebizonyították, hogy méltók DISZ-tags águkra, a DISZ-tagok 
bizalmára. Megválasztották Pásztor József sztahanovistát, Hor
váth Erzsébet orsózónőt, Labancz József szövőmunkást, Tevez 
Mária műszaki dolgozót, Füles! Agnes MEO-dolgozót, Bucsek 
Erzsébet gyors- és gépírónőt. Asolh József villanyszerelő szak
munkást. A jelölőbizottság javaslatát a fiatalok nagv örömmel 
fogadták, tapssal juttatták kifejezésre, hogv most valóban olyan 
vezetőket választottak, aikikben bíznak, akik az ifjúmunkások 
vezetői, tanítói, barátai lesznek.

Balogh Mihály utolsó ú tja ...
Szegény Balogh Mihály 72 

éves teste már nem bírta to
vább. P ént eken reggel, három 
hónap után győzött az öreg 
szív felett a betegség. Ki
hagyta öreg feleségét, 72 évét, 
kis házát és egy szépen göm
bölyűdéi kis disznót az óiban. 
Sokat vakargat'a a kis hízó 
fülé'övét, gondozgatla, dédeX' 
gelte, minf ahogy reszkető 
kezeivel, rogyadozó lábaival 
is kedves em' ékeket hintett 
szél maga után a dadí utcá
kon.

Mindenki tud'a már, hogy 
mm sokáig húzza az öreg. 
Pénteken reggel, amikor a 
hír beiárta a falut, mégis 
megdöbbenve emeljék fel ka
lapjukat a férfiak, csendes, 
szívből jövő „nyugodjon béké- 
berí'-t su’iog'ak az asszonyok.

Elment a falu egyik legöre
gebb embere.

— Nagy temetés tesz — 
mondogatták a faluban — 
nagy tömeg fogja u'o'ső út
jára kisérni Balogh Mihályt.

Szegény öreg. ■ most már 
özv. Balogh Mihá'yné vedig 
e'indult, hogy az egyháznál 
e'intézze öreg párja u'otsó út
ját. illő búcsúz'adását.

Nagyon szépen kérte Mikus 
Lajost. Nem hiúságból, nem 
becwápubó', csupán azért, 
mert hát öreg sz vének ennui 
maradt már csak é'e'e párjá
ból. Ez az ú \ ez a temetés. A 
szavai nem mondtak annyit, 
mint könnyes szeme.

— Temesse el tiszteteies úr 
szépen az én, emberemet. Ha- 
rangoztasson neki ha lehel 
már most.

Mikus Lajos, a dadi egyház 
felszentelt feje nagy könyvet 
vett elő. Belelapozott és igét 
hirde'ő hangon mondta ki a 
tes'oéri szeretet egyházi véle
ményét.

— Nem temetem el, nem 
harangozta'ok, mert több évi 
egyházi adóval tartozik.

Kétszeresen, háromszorosan 
fájt most Baioghnénak a 
nagy veszteség. Hát ez is lehet. 
Hogy? Hát nem temeli el asz 
egyház?

— De liszteletes úr! Nincs 
nekem most annyi pénzem . . .  
Majd ezután! . . .  a temetés 
u'án összekuporgaiom, de 
ilyen szégyent ne tegyen ve
lünk . . .

— Van maguknak egy hí
zójuk. Abból kitelik az adó 
is, a temetés is.

istenem! A kis hízó! Hát 
nekem . . .  hát én akkor miből 
élek a télen?

Köszönés nélkül fordult ki 
az apón. Zokogva borult a 
kapufé fára.

— Llát elkopna az a ha
rang, ha megkutatnák, ha 
csak egy kicsit is szólna?. ..

Maga sem tudta, hogy ke
rült a tanácsházára. Akadoz
va. sírva mondta e’_ panasza'. 
Többen vol'ak a titkár szobá
jában. E'őbb megdöbbenve, 
majd felháborodva hal'ga'ták 
a sírva panaszkodó öregasz- 
szonyt. A tanácstitkár út
üzent a paphoz. Jöjjön át, be
szélni szeretne vele. Mikus 
Lajos visszaüzent: semmi kö
ze a tanácshoz, A titkár hi. 
votedos idézést küldött. A pap 
szélt ép* e. Balogh Mihál trné
pedig sírva indult haza. Nem 
zokogta, csak suttogta, örege
sen szipogta maga elé az ut
cán a szavakat.

— Nem szól a harang. A 
papok még azt is csak pénzért 
tennék meg. hogy egy becsü
letben megvénült öreg ember

emlékeit harangszóval búcsúz
tassák.

Nem szidta, nem á kozta 
sem a papot, sem az egyházat, 
csak eszébe juto't az az idő, 
amikor még 6 is sokszor jár! 
temp ómba és hal'gáttá, hogy 
mi yen szépen prédikállak az 
emberek iránti szerepeiről, a 
szegényeken való segítésnél a 
papok. Akkor még hitt a szn. 
vaknak. De most több mint 70 
év u'án koporsóba ke'lett 'en
nie szegény urát, hogy egy 
kicsit többet lásson az igaz
ságból.

Otthon megsímogaita a ki
hűlt, ráncos arcot, megcsókol
ta a néhány szál ősz hajat, rá
borult és újra keserves Sírásba 
kezdett. Ettől kicsit megkőntj- 
nyebbült. Nyakába vette fekete 
kendőjét és elindul* megint. 
Az utcán tovább suttogott ma. 
gában.

— Hiszen azt is prédikálták 
a papok, hogy isten csak egy 
van. Egyik ember így imád
ja. a másik ágy. Hátha a má
sik pap. . .  Igaz. hogy az más 
va’lástí, de há< akármilyen 
vallásit csak ember tatán egu 
kicsit a pap is i .. Azok is 
tudnak tán szeretni, sajná'ni, 
megér'eni. . .

Es most máé kicsit jé ’ve ko
pogtatott a másik egyház ajta
ján.

Pár perc múlva ennek, a pa
pi laknak a kapufélfájára is 
sírva borult Balogh Mihály né.

— Nem temetheti el, mert 
írás kell neki. Tiltja a szabály. 
Meg sokba is kerülne a 'eme. 
tés. Hogy én nem bírnám ki
fizetni azt neki.

Reszkető léptekkel isméi a 
tanácsházára viiíék öreg lábai.

A tanácstitkár ismét hivatta 
Mikus Lajos*. Most már át <s 
men*. Dühösen csap a be az 
ajtót és mennydörgő hangon, 
mintha az örök kárhozatra 
szánt bűnösök felet* monda
na végTéle'et mordult a ta
nács ti ‘ kárra:

— Vegye tudomásul, hogy 
maga nem parancsol nekem. 
Engem ne idézgessen! En tu. 
dom, hogy mit csiná'ok. Ba
logh Mihály éveken keresztül 
nem fizetett egyház/ adót. Ki
zártuk, régen kiközösítettük 
az egyházból. Nem teme'em 
el. Az egyházon belül én pa
rancsolok.

Balogh Mihá’yné az aj’ónál 
állt, nagyon figye'te a szava
kat, aztán ahogy öreg asz- 
szonyok szoktak, megintcsak 
su'togo't:

— Szóval nem az is'en, 
nem a szeretet, hanem a pap 
parancsol. Kiközösítették, de 
az én kis hízott disznómért 
visszavennék. Milyen könnyű 
bejutni az egyházba . . .

Gyorsan döntött a község! 
tanács titkára.

— Rendben van. Az egyhá
zon belül ön parancsol, de a 
községben az lesz amit a nép 
akar. Temesse el Balogh Mi. 
ha y: cs a falu megfizeti a dí
ját.

Erre nem szánútot* Mikus 
Lajos. Gyorsan hangnemet 
változtatott.

— Jó! El'emetem. Nem kell 
egy büdös fillérjük sem. — 
Es becsapta maga után az aj
tói.

Pár óra a'att együtt volt a 
pénz. és Balogh Mihályné a 
temetés u'án eliipege'.t a pos. 
tára, feladta Mikus Lajos cí
mére .Jtegyes istenjélő szere
te d ” díját.


