
szervezéséről. Mivel a mozg 
mi elvtárs nem jö tt meg, 
földosztást tárgyaltuk. 
Ideiglenes Kormány rendele 
pártközi megegyezés alap 
elfogadtuk.

Április 20. (péntek)

Péten a szakszervezet me 
szervezése. A szakszervezet' 
zetősége Horváth István, Sza 
István. Csajkovszkij lengx 
fiatalember elkészítette a (szc 
jet) emlékmű rajzát. A po 
tikai biztos elfogadta.

Április 22. (vasárnap)

Megalakult a Szociáldemo1 
rata Párt. A vezetőség tagjc 
Forgács Aladár, Kovács Iánc 
Kertész László, Zima János, 1 
már Károly. A Nemzeti Bizo‘ 
ság megtárgyalta a romeltaki 
rítást. Nincs fogat. Megsze 
veztük a futárpostát mindé 
irányba.

Április 23. (hétfő)

A Nemzeti Bizottság futár 
postával levelet küldött Iszt 
mér és Bakonykúti községe 
Nemzeti Bizottságaihoz, méh 
ben 3—3 lovasfogatot kért se 
gítségül. Válaszuk nemleges.

Április 24. (kedd)

A pártvezetőség tárgyalta o 
emlékmű megépítésének ügyé

A terveket Csajkovszkij Vikto 
lengyel származású könyvelt 
készítette. Az emlékmű két tér 
vét elfogadtuk. A munkálato 
kát megindítottuk.

Szerkesztette és sajtó alr 
rendezte

Bakos Mikló;

A katalóguslapok könnyítik a 
keresett könyv felfedezését.

A város kulturális életében 
jeles nap az új könyvtár bir
tokbavétele. S az otthonosság 
öröme frissen tartja mindazo
kat, akik szellemi gyarapodá
sukhoz, szórakozásukhoz, tár
sasági életükhöz itt keresnek 
kedvező lehetőséget. S ta lá l
nak is immár, bizonyára egyre 
többen. Mert mig sokfelé ha
nyatlott a könyv iránti érdek
lődés, a . munkásvárosban las
san növekedett, a mostoha kö
rülmények ellenére. Hogyne 
növekedne tovább, a feltéte
lek javulásával és remélhető 
gazdagodásával.

r. i.

„Nekem  is j ó ,  ha kedves vagyok
A kitüntetett ajkai „könyves” Irénke

M egalaku lnak a p o lit ik a i pártok
Naplórészletek Várpalota 

felszabadulás utáni napjairól

Az új Krúdy Gyula könyvtár.

ünnep volt csütörtökön dél
után Várpalotán. Könyvtárava
tó. A Krúdy Gyula nevét vise
lő intézmény kinőtt, ódon haj
lékából szép, világos és csak
nem háromszorta nagyobb új 
otthonába költözött. S akik az 
eseményre sereglettek — a 
Felszabadulás úti házak egyi
kének kulturáltan berendezett 
földszinti helyiségeiben — csa
ládias örömmel pillanthattak 
körbe. Felnőttek és gyerekek 
számára kötetek tízezrei a pol
cokon. De nemcsak kényel

mesen válogathatnak és o l
vasgathatnak is helyben, ze
neműveket vagy éppen nyelv
leckéket is hallgathatnak, sőt 
másolhatnak. Mihelyt lesz rá 
szakember, működik a biblio
gráfiai és tájékoztató szolgá
lat, feltárják a helyismereti 
gyűjtemény anyagát, cikkmá
solásokat vállalnak, az idősek
nek, betegeknek lakásukra vi
szik az olvasnivalót, s kiállí
tásokat, előadóesteket, baráti 
köröket és klubokat is szer
vezhetnek.

A lolyóiratolvasóban a rangos küllöldi magazinok is megfő 
lálhatók.

Vannak személyiségek, kik
nek neve szétválaszthatatlanul 
összefonódott valamilyen te
vékenységgel, hivatással. Ezek
ről nehéz elhinni, hogy már 
nyugdíjasok, mór nem aktívak, 
akiket környezetük szeret, tisz
tel. Az ajkaiak „könyves”  Irén- 
kéje 33 évig mosolygott a ve
vőkre, miközben terjesztette a 
könyvet, a kultúrát. Kedves, 
örökké vidámnak látszó lénye 
hozzá tartozik a könyvesbolthoz, 
Ajkához. A vevők szeretik, mert 
Irénke is szereti a vevőket, az 
embereket.

Az idén tavasszal ment 
nyugdíjba Moravetz Károlyné, 
a közkedvelt Irénke, miután öt 
évvel szolgálta túl a nyugdíj- 
korhatárt. Munkatársai, a Mű
velt Nép Könyvterjesztő Válla
lat értékes ajándékokkal, a 
városi tanács művelődési osz
tálya „Ajka közművelődéséért” 
kitüntetéssel ismerte el példa
mutató munkáját. Felettesei 
magánbeszélgetésekben is tisz
telettel szólnak permanens 
megújulásáról, rendkívüli o l
vasottságáról, élettapasztala
táról. A legjobbak közül való 
— állítják — és sajnálják, hogy 
nyugállományba vonult. (La
punk április 12-i számában be
számoltunk a költészetnap a l
kalmából rendezett „házi bú
csúztatóról” .)

— Akadnak akik gumiarcú
nak hívják, mert mindig mo
solyog a vevőkre. Nem fárasz
tó az örökös kedveskedés?

-  Az egyik fiatal munkatár
sam kifakadt: „Irénke néni
egy négy forintért vásárlóhoz 
is olyan szolgálatkész, mint a 
több ezer forintoshoz. Majd 
hozzátette: én -» nem tudom 
megjátszani magam” . Erre azt 
válaszoltam: nekem ez a ter
mészetem. Nekem is jó, ha 
kedves vagyok a vásárlóhoz, 
aki megtiszteli boltunkat.

-  Azt hallottam, hogy bolt
vezető létére hatvan felé is 
vállalta a munka kuli részét, 
ami nem lett volna kötelessé
ge: könyvrakodás, munkaidőn
túli leltár. Honnan szorult ön
be legendás munkaszeretete?

Beszéd közben arcán mintha 
újraidéződne a múlt. Nemze
déke rendkívüli megpróbálta
tásokat szenvedett végig. Mint 
elbeszéléséből kitűnt, neki kü
lönösen sok jutott a mai ész
szel szinte elképzelhetetlenül 
kegyetlen sorsból. A kapott se
bek ellenére nyitott szellemű 
és emberszerető maradt.

— Édesapám első világhábo
rús tüdőlövéssel élt még 20 
évig. Szemünk láttörd" köpköd
te ki a tüdejét. Hatan voltunk

Április 11. (szerda)

Meghirdettük a NPP alakuló 
gyűlését az MKP helyiségében. 
Megjelent 23 fő. A vezetőséget 
megválasztották: Mórocz Sán
dor elnök, Kővári János titkár, 
Sági Ferenc, Antal István, An
tal Ferenc, Kárász János, lan- 
csek Károly.

Április 12. (csütörtök)
Megalakult a Nemzeti Bi

zottság : Madlovics Ferenc
MKP, Szabó Imre MKP, Szabó 
István MKP, Dittmayer László 
MKP, Antal István NPP, lan- 
csek Károly NP.P, Sági Fe
renc NPP, Freund Jánosné pár- 
tonkivüli. Eddig a napig más 
párt nem jelentette be meg
alakulását.

Április 13. (péntek)

A Földműves- és Kisgazda- 
párt bejelentette megalakulá
sát. M. Bátor József, Bátor Im
re, Bátor Antal, Szűcs Lajos, 
Molnár. János, Bátor Gyula, 
Berki Gyula (a vezetőség tag
jai). A Kutor-malom beindult, 
ötven mázsa búza a malom
ban. Maráczi Molnár megta
gadta az indítást. Letartóztat
tuk.

Április 16. (hétfő)

A politikai biztosnál tanács
koztunk 'a  szakszervezetek

— Úgy tudom, ma két köny- 
vesbolt van Ajkán. A nagyobb 
a belváros üzletközpontjában, 
tehát a legjobb helyen . . .

— Azért is harcolnom kellett. 
Voltak olyan vélemények, hogy 
jó, ha a régi, eldugott helyen 
áruljuk a könyveket. Több erő
sebb kereskedelmi cég küz
dött a mostani helyiségünkért. 
Mivel mosóporért, élelemért, 
fémárukért az emberek haj
landók — mert kénytelenek — 
messzebb is elmenni. A könyv 
nem létszükséglet, ezért a leg
forgalmasabb helyeken jó, ha 
kínálják. A vevőnek bele kell 
botlania a könyvesbolt kiraka
tába! Bevallom, önkényes fog
lalással vettem birtokba mos
tani helyiségünket. Ha a ta 
nács nem áll mellém, még bí
róság elé is kerülhettem volna. 
A művelődési osztály máskor 
is sokat segített. A központ
ba kerülésünk után gyorsan 
megduplázódott a forgalom.

— Tavaly, az utolsó aktív 
évében mennyit forgalmazott a 
belvárosi bolt?

— Hatmilliót készpénzben, de 
a másik bolt is sok könyvet 
adott el.

— Mi az eredmények titka?
— Fontos a jó kapcsolat az

intézményekkel, üzemekkel
meg persze a vevőkkel. Ha va
laki elmaradt a részletfizetés
sel, arra úgy is lehet figyel
meztetni, hogy nem sértődik 
meg. Vannak úgynevezett „ne
héz vevők” , akikkel meg kell 
tanulni külön-külön is jól, 
ügyesen bánni.

— Sokat hallani, olvasni ar
ról, hogy válságban a könyv
terjesztés. Erről mi a vélemé
nye?

-Szerintem legalábbis itt 
Ajkán, nincs * válságban. A bajt 
a könyvkiadásban látom. Ren
geteg pénz, energia pocséko
lódik el az eladhatatlan köny
vek tömegével. Ha ránk, ke
reskedőkre is hallgatnának a 
kiadók, sokkal gazdaságosab
bá lehetne tenni a kiadást, a 
terjesztést.

— Úgy tudom, hogy észrevé
teleiről rendszeresen tájékoz
tatta a Művelt Nép Könyvter
jesztő Vállalat pesti központ
ját. Olykor kemény szavakka 
is. Nem volt ebből kellemei 
lensége?

— Nem volt, pedig néha ta 
tottam tőle. De hát ott is é 
telmes, a problémákat érzék 
lő emberek dolgoznak. Cs 
hát minden rajtuk sem m 
l ik . . .

Horváthy Gyöi

Az elmúlt hetekben, hónapokban hazánk felszaba
dulásának 40. évfordulója alkalmából számos vissza
emlékezést ismertetett a sajtó. A felszabadulás, 
majd a kibontakozás eseményeinek emlékei az idő 
múlásával sajnos mindjobban megfakultak. Ezért tart
juk szerencsésnek, hogy Madlovics Ferenc, az MKP 
várpalotai szervezetének alapító tagja és egykori 
titkára a negyven éve történt eseményeket naplójá
ban rögzítette. Az 1945. március 16. és május 5-e 
közötti időszak dokumentumértékű feljegyzéseit három
részletben ismertetjük.

1945. április 7. (szombat)
A kommunista párt alakuló 

gyűlésén 37-en voltunk. Meg
választottuk a vezetőséget: 
Szabó Imre elnök, Madlovics 
Ferenc titkár, Csízek Vilmos 
rendőr pk. Pápai Sándor po liti
kai rendőrség vezetője, Ilá 
nyé József szervező, Molnár 
Lajos propagandista, Juhász 
János gazdasági felelős.

Április 8. (vasárnap)
A Thuri téren 4 órakor nép

gyűlés. Kb. 300-an voltak. Sok 
a paraszt. Pétfürdőről is sokan 
eljöttek. A gyűlést a község
ben: a kisbíró, a Nitrogénmű
vekben: Kovács Ferenc, a bá
nyánál: Szabó Imre hirdette
meg. Inotán is meghirdettük a 
gyűlést. Szabó Imre nyitotta 
meg. Az ünnepi beszédet Mad
lovics Ferenc mondotta. Mará
czi molnárt a rendőrök behoz
ták, mert a malmot megrongál

ta. A szitát és a szíjakat el
dugta. A Kutor-malom bein
dult. ötven mázsa őrölni való 
búza volt. Felhasználására a 
főispántól Reinpolkt Antaltól 
kértem engedélyt. Tárgyalás 
Békevárival a mészégetésről.

Április 9. (hétfő)

Madlovics, Szabó, Pápai 
Veszprémben bejelentették a 
párt megalakulását. Jármű hi
ánya miatt néhéz volt bejutni. 
Veszprémben három elvtárssal 
találkoztunk. Meg voltak le
pődve, hogy már megalakítot
tuk a pártot. A további utasí
tást megkaptuk. A Nemzeti Pa
rasztpárt központjából egy fő 
volt Veszprémben, aki az egész 
megyében a szervezést vezette. 
Zámbó János felkérésére el
fogadtuk, hogy Várpalotán is 
segítünk neki a NPP szervezé
sében.

testvérek. Halála után 13 éve
sen kezdtem dolgozni. Sokáig, 
nagyon sokáig éltem egyszerű 
körülmények között. 1945-ben 
mentem férjhez, két gyerme
ket szültem földes lakásba. 
Férjemmel hosszú évekig tég
láról téglára lassan, ahogy 
pénzünk engedte, , építettük 
családi házunkat. - Mindössze 
20 éve élek konszolidált kö
rülmények között. Rengeteget 
dolgoztam az építkezésen, ott
hon a családban és a könyv
terjesztésben. Most is földet 
bérelek, zöldségfélét nem
igen kell vennem. A kérdésé
re nemigen tudok válaszolni, 
mert kiskoromtól természetes 
életformám a mindennapi mun
ka elvégzése, amit sikerél
mény nélkül egyszerűen nem 
tudok elképzelni.

— Hogyan lett „könyves"?
— 1953-ban a devecseri bolt 

vezetője megkérdezte, hogy 
lenne-e kedvem bizományos
ként könyveket árulni. Azt fe
leltem, hogy jó könyveket 
igen. Rábeszélt. Akkor Ajka 
még falu volt. Földes szobám
ban volt az első „üzlet". Ke
rékpárral jártam a környéket. 
Akkoriban sok rab dolgozott a 
bányában az építkezéseknél. 
Pénzük volt, könyveket vásá
rolhattak. Volt idő amikor b i
zományosként többet árultam, 
mint a devecseri bolt. Persze 
gúnyoltak is. Kérdezgették: el
adó Sztálin? Aztán kiderült, 
hogy sokan veszik a marxizmus 
klasszikusait is. Egy év múlva 
750 forint fizetéssel véglegesí
tettek. örültem a biztos pénz
nek, bár jóval kevesebb volt, 
mint amit százalékban keres
tem. Mivel fizikailag is nehe
zen bírtam, hogy egész nap a 
kerékpárt tologattam, próbál
tam kiharcolni, egy könyves
boltnak alkalmas helyiséget. 
Sikerült!

Új bemutatóra készül 
a Győri Balett

A Győri Balett Memento cím
mel három egyfelvonásos ko
reográfia bemutatására ké
szül. Felújítják a Kontrasztok 
című kompozíciót, amelyet 
Bartók Béla zenéjére Maguy 
Marin francia koreográfus kom
ponált. Színre viszik továbbá 
a Mechanikus kert és a Me
mento című táncjátékot, mind
kettőt Markó Iván koreográfiá
jában. Az előbbi Schmidt és 
Spoerri svájci zeneszerzők, i l
letve Szabados György zené
jére, az utóbbi klasszikus ze
nei montázsra készült.

A Mechanikus kertben — 
amely két ember társkeresésé
nek vágyáról és az egymásra 
találás kudarcáról szól. -  Mar
kó Iván korábbi koreográfiái
tól eltérő mozgásvilágot jele
nít meg a színpadon. A két fő

szerepet Ladányi Andrea és 
Demcsák Ottó táncolja. A 
Memento egy teljesen elem- 
bertelenedett, pusztulásra ítélt 
világot elevenít meg. A láng
szerű környezetben felnőttek 
és gyerekek küszködnek az 
életben maradásért, s eközben 
a színpadon testet öltenek az 
emberhez méltó élet utáni 
vágyálmaik. A táncjátékban 
megjelenik a költő, aki értük 
protestál, és a halál angyala, 
aki a pusztulás felé taszítja 
őket. Kettejük hqrca eldől: a 
költőnek is meg kell halnia. A 
kompozícióban az együttes va
lamennyi tagja közreműködik, 
a költőt Markó Iván, ellenfe
lét Demcsák Ottó alakítja. A 
táncjátékban a győri Gombos 
Ferenc általános iskola balett 
tagozatos növendékei is fel
lépnek.

A polcokon mindig akad újdonság. Fotó: Assai H. P.
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