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Alig több m int egy hónap
ja. avatták csak fel a nesz- 
mélyi művelődési otthont — 
mégis azt m ondják a falu
ban, m ár annyi m indent ren
deztek, m in t azelőtt ta lán  egy 
év a la tt sem. M ár két színhá
za esemény is volt azóta, nö
vekedett a mozilátogatók szá
ma, s a könyvtár olvasói is 
szívesebben térnek be az új, 
szépen berendezett helyiségbe.

— Már van m ire építeni a 
programot — m ondja a tanács 
elnöke, Nyitrai Gyula. — Jó 
volt látni, hogy az első szín
házi rendezvényen háromszá
zan is szorongtak a nézőtéren. 
S eljö ttek a legidősebbek is, 
akik eddig szánté semmiféle 
eseményre nem  m ozdultak ki 
hazulról.

— A megyei m oziüzem i vál
lalat jóvoltából már széles
vásznú film színházunk is van. 
Néhány hete érkeztek meg az 
új gépek. Tatán■ soha ennyi 
nézője nem  volt a mozinait, 
m int m o st

— V árjuk a televízió-készü
léket is a klubba, m ert jó len
ne, ha őszre m inél többfelé 
szórakozási lehetőség nyílna  
meg a művelődési házban az 
em berek számára.

A művelődési otthon igaz
gatója, Kiss József pedagógus 
is a kulturális élet pezsgésé
ről számolhat be:

— A  nemrég alakult irodal
m i színpad érdekes ú j vállal
kozással készül Karvaly Ottó- 
né vezetésével. Meglepetésnek 
szánják ú j műsorukat.

— A z ősszel megalakuló 
klubnak szakértő, tanfolyamot 
végzett vezetője lesz Horváth 
József személyében. A z t sze
retnénk, ha a község lakói
nak m inden rétege jó szórako

zást találna a művelődési ott
honban és a klubban.

— Komoly terveink vannak 
a könyvtárral is. A  berende
zése, elhelyezése nagyon szép 
és kulturált lehetőséget bizto
sít a kölcsönzés, az olvasás 
számára. A  könyvállom ányunk  
azonban meglehetősen szegé
nyes. Eddig nem  volt nagyon 
mód az állomány gyarapítá
sára, — de a jövőben közpon
ti kérdés és feladat lesz a 
könyvtár fejlesztése. A zt sze
retnénk elérni, hogy legalább 
2000 kötet álljon az olvasok 
rendelkezésére.

Az új művelődési ház évi 
költségvetését mintegy 40 
ezer fo rin tra tervezik. Az ál
lami támogatás bizony kevés 
ehhez, a működés jó feltétele
it a rendezvényekből kell 
m ajd m egterem teni- H át ez
ért is terveznek az őszre sok 
érdekes, vonzó program ot — 
no és persze, m ert igény is 
van rá. Hiszen ezért is épült 
sok anyagi áldozattal az új 
művelődési otthon.

MASFAJTA NEHÉZ EMBEREK
A nagy port f felvert 

film
imiiiiii»mii9tmiiMiiiiiiii!i»i nyomán 
te rjed t el a kifejezés: „nehéz 
em berek”. Azokat titu lá lja  
a film így, akik fékezhetet- 
len harcosai az újnak, a ha
ladóbb, fejlettebb módszerek
nek, s ezekért akkor is síkra 
szállnak, ha eközben a m ara- 
diság, szűklátókörüség, rosszí
zű személyi érdekeltség olykor 
betonnál is keményebb fala
iba ütköznek.

Ismerősöm viszont — egyik 
nagy gyárunk osztályvezetője 
— m ásfajta értelem ben hasz
nálta  ezt a kifejezést. A ha
gyományos, idézőjel nélküli, 
az előbbivel éppen ellenkező 
értelem ben. Akikről beszélt, 
azok ugyanis kerékkötői ax 
újnak, megrögzött m akacssá
gukkal fékezői az előbbreju- 
tásnak. M int m ondotta, a gyár 
gazdasági és pártvezetésének 
olykor kem ény csatákat kell 
folytatnia, am íg egy-egy jobb 
munkaszervezési vagy techno
lógiai e ljárást el tud fogad
tatn i velük. P éldát is emlí-

Beszegődött juhásznak...
Hogyan történt? Talán még 

maga sem tudja. Csak úgy 
jö tt magától a gondolat; aztán 
az iskola év végén bevallotta 
végre régi álm át: juhász sze
retne lenni.

A szülő és a tanító nagyot 
nézett, am ikor így pályát vá
lasztott a Laci gyerek. Ennek 
alig m últ néhány hónapja. A 
régi álom azóta beteljesedett. 
Deák Laci am ikor elvégezte r 
VIII. általánost, nyomban be
szegődött juhásznak. Mégpe-

hogy m it term elt a földalatti 
Richard gyár. A gyártm ányok
ról közölt műszaki adatok 
szerint ta lán  sikerül megfej
teni a motorok fa jtá já t ísl

Titokzatos fülke
Itt röviddel a háború után, 

1945-ben, figyelemre méltó le
letre bukkantak. Körülbelül 
200 m éternyire a  bejárattól

gozott. M inden nap megkere
sett a Radobyl gyomrában — 
cseh pénzben számolva — 45 
koronát. Vehetett érte akkor a 
fekete piacon néhány cigaret
tát. A foglyok egy tányér ré
palevesért és egy karéj ke
nyérért dolgoztak.

A nyomozó csoport össze
gyűjti az ú jonnan ta lá lt do
kum entum okat, tárgyakat. 
Szétterítve fekszenek a teher

Műhelyiroda a volt Richard bányában épült földalatti gyár
ban

befalazott fülkét tá rtak  fel, 
am ely 2 m éter hosszú, 35 cm 
vastag, ism eretlen anyagból 
készült rudakat rejtett. Két 
vagonra való volt belőlük. Az 
utászszakasz az egyik rúdból 
levágott egy félm éteres dara
bot és ezt robbanógyutaccsal 
meggyújtotta. Az anyag vakí
tó fehér lángra lobbant. A 
Katonai Kutató Intézet dol
gozói igazolták, hogy rakéta
töltetről van szó.

Ss m ennyit fizettek a gyár
ban? Erről H ilpfer m ester 
bérlap ja beszél. Isten tud ja 
hol végezte a Bauführer, de 
az 1945 április 12-én kezdődő 
héten még szorgalmasan dol-

autó padlóján. Uzsonnás ko
sár, hordágyak, amelyeken a 
földalatti gyárból a tömegsír
hoz szállították a holtakat, 
csajkák, D onarit-töltet címké
je, fogolysapkák és, facipők 
kézzel faragott pipák, csíkos 
fegyenc zubbony, Fidorowitz 
m ester naplója, aki a foglyo
kat folyosóvágásra hajszolta, 
„Liebe Rose” megszólítású 
szépírással ír t levele, Hilpfer 
m ester bérlapja és sok más 
apróság, amely ma, húsz év 
m últával képet ad arról, ho
gyan éltek és pusztultak a 
rabszolgasorban levő emberek 
H itler gyárában

Óta Brozsek, 
Záboj Pleskot

dig a dadi Aranykalász Tsz 
hez.

És ekkor ráébredt a való
ságra: nem  könnyű ez a mes
terség. E llentétben a nótával, 
am elyben az áll, hogy „A ju 
hásznak jól megy dolga”... Hi
szen szép dolog a nyájjal 
együtt ballagni, vagy leheve- 
részni az illatos mezőre. De ez 
a juhász dolgának csupán az 
egyik oldala. A másik a nehe
zebb. A hajnali ébredés, a jó
szág tisztántartása, aztán a ké
ső esti hazatérés.

De bárm ennyire is nehéz a 
munka, Laci nem enged a 
„negyvennyolcból”: juhász
lesz ő, ha törik, ha szakad. S 
ma m ár az A ranykalász ve
zetői sem kételkednek ebben. 
Látj ák ugyanis, hogy a gye
rek — bár nem juhász-dinasz
tia sa rja  — ráte rm ett a mes
terségre és m inden igyekeze
tével a rra  törekszik, hogy el
nyerje a  közösség bizalmát.

De m ást is lá tnak a tsz ve
zetői. Azt, hogy Lacinak még 
fárasztó ez a munka. Éppen 
azért úgy határoztak, hogy 
ezentúl a kis juhásznak m in
den második napja szabad 
lesz. Tehát most m ár csak 
két naponként já r  m unkába 
Laci. így is kedve szerint 
m egtanulhatja a juhászok dol
gát.

tett, az egyik üzemrész példá
ját, ahol a régebben alkalm a
zott módszerekkel m ár vég
képp nem tud tak  boldogul
ni, elm aradásaikkal akadá
lyozták az egész gyár folya
matos m unkáját, mégis csak 
nehezen lehetett néhány ot
tani vezetővel m egértetni a 
változtatás szükségességét. 
„Nehéz em berek” — sóhajtott 
fel róluk szólva ismerősömj 
„de nehezen lehet boldogul
ni velük.”

És ilyen nehéz emberekkel) 
konokul maradi, a megszokott
hoz makacsul ragaszkodó em
berekkel m ásutt is lehet ta 
lálkozni. Á ltalában nem töl
tenek be nagyobb hatáskörű 
tisztséget (bár néha még ilyen 
pozícióban is találkozni ve
lük), de a m aguk területén 
mée nagy szerepük van ahhoz, 
hogy ideig-óráig nehezítsék az 
előrehaladást. És nemcsak a 
gazdasági, hanem  a mozgalmi
társadalm i élet helyi irányí
tói között is „előfordulnak”. 
Csak példa gyanánt utalok az 
olyan falusi vezetőre — és 
ilyen még akad itt-o tt —, aki 
nem képes lépést ta rtan i az 
idővel, s m a is úgy akarja  el
b íráln i az egyes embereket, 
olyan m ódszereket akar al
kalm azni a falusi közéletben) 
m in t hét, tíz, vagy tizenöt éve.

Az eddigiekből!
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hogy ezek a „nehéz em berek” 
egyáltalán nem  rosszindulatú, 
ártó szándékból dugják a bo
to t a küllők közé. M aradisá- 
guk más forrásokból táp lál
kozik. Vannak pszichológiai 
okai, így a megszokás nagy 
ereje, s a sa já t igazukba ve
te tt — más körülmények kö
zött ta lán  tiszteletrem éltó — 
feltétlen hit. „Ism eretelm életi” 
tényezők is közrejátszanak: 
nem értik  eléggé, hogy m in
den változik, fejlődik, alakul, 
s ezért is hajtogatják: „eddig 
m indig így csináltuk, m iért 
csinálnánk ezután m ásként?” 
S ném elyiknél a hozzáértés, a 
képesség hiánya vagy nem 
elégséges volta is hozzájárul 
a dologhoz. Az ilyenfajta „ne
héz em berek” azonban — az 
ism ert bibliai kifejezéssel él
ve — előbb-utóbb „megmé
retnek és könnyűnek ta lál
ta tnak”, s hiába gondolják, 
hogy elegerictő súlyuk van 
ennek elpalástolásához, csak 
á t kell adniuk a helyüket.

Ez persze „harc kérdése”, s 
ez a harc nem is könnyű. A 
nagyobb gondot mégis azok 
okozzák, akik egyébként jó

tulajdonságokkal is rended
keznek, más szempontból nem 
is esnének kifogásolás alá, 
csak éppenséggel i . .  nehéz 
emberek. Éppen ezek a jótu
lajdonságok okozzák ugyan
is, hogy nem  akarják  rögtön 
felreállítani, „eldobni” őket, 
hanem  győzködnek velük ma
gyaráznak nekik.

S hogy a magyarázó szónak; 
a meggyőző érvelésnek gyak
ran  mégsincs kellő foganatja? 
Nos, itt  szól közbe a makacs
ság, a m ár előbb em lített túl
zott magabiztosság. Á ltaláno
san elterjed t tünete közéle
tünknek, de a szóbanforgó 
elvtársaknál különös erővel 
jelentkezik a kritikával és el
lenvéleménnyel szemben ele
ve elutasító álláspont, a szi
lárd h it abban, hogy „csak 
nekem lehet igazam, aki más
képp lá tja  m in t én, biztos, 
hogy tévedett”. Olykor ez az 
önhittség m ár szinte komi
kus form át ölt. Egyik bánya
üzem ünk vezetője például be-, 
szélgetésünk közben — ami
kor a  pártszervezet ellenőrző 
tevékenységére fordult a szó
— határozottan k ijelentette; 
„Én nem  adok nek ik  alkalmat, 
hogy megbíráljanak”. S mikot 
kérdőn tek in te ttünk  rá, hatá
rozott hangon folytatta: „Meri 
én nem  követek el hibát”.

W nLfÁ lo = összetevője van OUH1CIC |  van tehát an_
....................... nak, m iért kény
telen az írásom elején emlí
te tt osztályvezető időnként 
felsóhajtani: „nehéz embe
rek”. S nem is szám íthatunk 
arra, hogy valam iféle egysze
ri intézkedéssel, kam pány
nyal elejét vegyük az ilven 
jelenségeknek. A jövőben 
sem segíthet itt más, m int a 
türelm es magyarázat, a szí
vós gondolat — és jellemfor- 
máló m unka. De azért ily- 
kor — ha nem megy m ásként
— ezt a türelm et nem árt 
párosítani valamivel nagyobb 
határozottsággal. M ert az em
berekkel — legyenek bármily 
„nehezek” — türelm eseknek 
kell lennünk. De a nehézsé
geket, am elyeket e „nehéz-* 
voltukkal okoznak, azért még
sem nézegethetjük szó, és leg
főképpen te tt nélkül.

Gyenes László

Kiskapu mellett - túl a nagykapun
Dömösön végre m egértet

tem az úgynevezett parad i
csomi állapot lényegét, az 
időtlenséget. Találtam  itt egy 
se nem nagy se nem pici há
zat, egy igazi kicsi, meg egy 
valódi nagykapuval. A kiska
pu be volt zárva, de nyitva 
volt a másik, félszárnya annyi 
rést hagyott csak, amelyen át 
lapjával befért az ember.

Az ám bituson festékes vö
dör üldögélt, ölében jókora 
pemzlivel, m intha gazdája 
egy szusszanásnyi időre az 
im ént rak ta volna le. Persze 
csak m intha, m ert a vödör 
körül egy árva lélek sem 
szusszant.

Az udvaron árkok, gödrök 
tátották szájukat az égre. csá
kány. lanát pihent a földhal
mokon. M intha a m unkában 
m egfáradt munkás az előbb 
tette volna le a szerszámot, 
hogy megtörölje verítékgyön
gyös homlokát. Mintha, mert 
hiába kerestem. verítékes 
homlok fgy főnvj sem ak a d t

Üresen kongjak az ámbi+us- 
ról nyíló szobák. Az egyikben

piktorlétra terpesztette „A” 
betűt utánzó lábát. Szinte 
lépni készült, ahogy piktor
szokás szerint, lábával já ra t
ja  lábait úgy oldalvást, a te 
tején csücsülő mester. Szinte, 
m ert m ester nélkül ez sem tu 
dott járni.

Édeni csend, vakolatszag, 
heverő szerszámok, sehol egy 
teremtmény. Azaz, — m int a 
kékszakállú herceg várában, 
— az utolsó szoba falán, szö
gön, egy lenge női nyáriruha, 
sporttáska, jó minőségű fér
fi öltöny, cipő és eipellőcs- 
ke. M intha az itt vetkőző első 
em berpár most bú jt volna ki 
XX. századi mezéből, s a pa
radicsomi stílusnak megfele
lően Ad ám—Sva kosztümben 
csatangolna, nem tudni m er
re.

Olyan volt itt minden, m int
ha minden m intha volna. 
M intha egy réges-régi ebéd
szünetben megállt volna az 
idő. s időtlen ta rtana  most is 
délelőtt fél tizenegykor M int
ha úgv rém lett volna nekem, 
hogy egy jó esztendeje mesél

tek volna valam it erről a 
házról a megye Idegenforgal
mi H ivatalában. Olyasmit) 
hogy megvettek dömösön egy 
nem nagy, nem kicsi házat 
am it üdülővé alakítanak, s 
1965 tavaszára m ár benépesül
het a ház.

Csak álltam, csak néztem 
a félig sem kész házat, s úgy 
tűnt, m intha augusztusi pá
lyán cammogna a nap. V ár
tam  egy órát, lehet, hogy ket
tőt, de m intha megállt volna 
az idő, igazán nem tudom 
mennyit. Aztán m intha ki
mentem volna az utcára, s 
megkérdeztem egy lárókelőt) 
nem  tudja-e, hol vannak a 
munkások ebből a házból.
, M intha reggel láttam  volna 
őket” — m ondta az ember, * 
ott hagyott. A kanyarból még- 
egvszer visszanéztem, láttam  a 
kis meg a nagykaput, s meg
értettem  az időtlenség lénye
gét. Messziről úgy festett a 
ház, mintha elkészült volna, 
már. t  benépesült volna ott a 
kiskapu m ellett, lú’ a nagy
kapun... V. Gy


