csolva, sokszor a humor fegyverét is felhasználva - akadályt nem ismerve tud sítottak a
magyar iírrepÜlésr l, és nem is rosszul.
L979. május 15-én például nagyjáb l az
elhalasztott magyar rrepÜlés eredetileg tervezett id pontjában ,,(Írhaj snak alkalmas|
Látogatás a Reptil orvosi Vizsgál és Kutat intézetben" címíjrádi m sort adták a Kossuth rádi ban' A szerkeszt -miÍsorvezet rke
Károly volt. A kovetkez héten, má5us 22-én
pedig az elmaradt magyar íírreputéshelyett a
tévében(Az onedin család cími1íangol tévéfilmsorozat után) az Ember a világ rben cím
stridi beszélgetésment. ,,Milyen m dszerekkel á|lapÍtják meg az orvos szakért k, hogy
valaki alkalmas-e az rutazás során jelentkemegpr báltatások elviselésére? Milyen felkészítésenát jut el az rhaj s a felbocsátárutazás és a vÍsszatérés
sig? Mi vár rá
a míísororvos
Err
l
tájékoztatnak
során?
szakért i a képerny n eddig nem látott filmfelvételek segÍtségével"- o|vashattuk a korabeli Rádi - és Te|evízi rijságban. A m sorvezet Vértessy Sándor, a felel s szerkeszt
Domján Dénes, a szerkeszt szule Dénes, a
rendez pedig ifi. Kollányi Ágoston volt.
Minket, magyarokat az [írreptjlés idején
sem kellett félteni, valahogy egy kicsit mindig kil gtunk a sorb l. A szigor rezsimszaE
bályok kozepette még a humor is kivirágzott.
!
Horváth Andrisnak, az egyik legnépszet
rijbb magyar írkutatási szakembernek mé9
É
Moszkvában volt egy emlékezetes akci ja
.d
Szása Galkinnal, a magyarok me]lé beosztott
L
szovjet tévériporEerrel' Andrjs ártatlan képpel kérdezte meg szását Í: akkor most honA magyar rrepÍiléstitkos dokumentumai, 3. rész
nan (melyik starthelyr l) is fog indulni Berci
rakétája Bajkonurb l? Szása természetesen
sumákolt valamit, hogy ez Úrgy van. hogy
majd az egyikr l, de ezt nem tudja így elmagyarázni. - Hát nem gy van az! - mondta erre András, s el szedte az itthonr l kivitt Bajkonur-térképét,és megmutatta. - Ná,
jelenÍémost akkor melyikr l? _ kérdezte. Szása maÍnagyar íirrepÍilésseliissze- ebben a m zeumban vagy bárkinél a
gába roskadt, mert ez akkoriban hétpecsétes
k kozott ott van a leszáll egység ajtajánqk
médiamunkát akkoriban vkinyitására
szolgál szerszám, akkor az sem titok volt, de aztán mégis megmutatta, hogy
(1979-1980) az MSZMP Politikai eredeti' Vaiamint ha valaki azt hiszÍ, hogy mi, ez itt, jobbra, majd ez lesz. Kés bb a marijságír k megettÜk a krétát, amellyel Berci gyar tévésekkonstatáÍhatták, hogy Farkasék
Bizottságának,,szigar an bizal- fÖlírta
tényleg onnan indultak.
azt a bizonyos pár sz t a leszált egymas'' jeg yzÍ5k nyve szerint a Kiiz- sé9 oldalára, akkor az is tévedés,nem ettuk
Bajkonurban az els nap a magyarokat kiponti Bizottság mellett mÍikiid meg... Csák Elemér szeretettel udvozol min- vitték* az indít állásokhoz, hogy lássák, mi
denkit, nem tudott eljonni, ná}a vannak ezek Van' odarjltem az rijságírokat szállít miniagitáci és pÍopagandaosztály az attribtjtumok, és nem jogellenesen jutott aut buszban a gépkocsivezet mogé, a legirányította.,,Propagandánk le- hozzá. A kilincset például Leonovt l kapta kényelmetlenebb heÍyre, és folyton néztem,
hogy mit mutat a méterszámlál , hogy hol
emlékÜl - hangzott el 2010-ben a
szerény'
sz[ikséges ajándékba,
Kozlekedési Mirzeumban a magyar rrepulés kanyarodunk jobbra és balra' Jegyzeteltem,
mértékÍgvegye figyelembe a len- 30. évforduloja alkalmáb l rendezett emlék- és aztán ebb l a kis korutazásb l a Fold és Ég
sításban.
címij foly iratban egy nagyszeri1térképis meg
gyel' a Csehszlovákés az NDKbeli Ülésen az egyik ut }agos tud
tudott jelenni Bajkonur reális távolságair l és
,,A felkészulésbenrészt vev mindkét marhaj s felbocsátásakor a szom- gyar írhaj sjelolt munkája, teljesítménye, objektumair l, meft természetesen azt is leírel.
szédos szocialista országokban e valamint a hazai mííszerekeredményei, készí- tam, hogy milyen éprilet mellett haladunk
nem,
t ik alkot kozrem kodése kapjon mélt elis- Igaz, sok mindent elmondtak, csak azt
téren szerzett ta pasztalatokatí
hogy 1211 méterre északke]etnek tartunk épmerést, A propagandatevékenység két cs cspen, és hogy att l mennyire Van a nem tudom
pontja az íjrrepÜlés és a hazaérkezésid szaka
jegyz
konyvben. És melyik szerel csarnok, és hogy milyen hosz- Ha ebben a mtizeumban eredetiben olyan legyen'' - otvashatjuk a
ejt erny van kiállítva, amelyikb l nem hi- í9y is lett. Tud sít ink profi m don ontották szÚak a sínek. Ez természetesen a világt1írb l
ányzik egy négyzetméternyi,koromoll val a híreket. NevÜket érdemes felidézni, hiszen látszott, de mindent azért onnan sern }ehetett
kivágott darab, akkor az nem biztos, hogy
- a titkos megszorítások és az akkorí megne- látni - emlékezett vissza az utazásra Ünnepi
el adásában Meruk J zsef rijságír .
gy
hogy
vezés
szerinti ,,embarg s" hírek kozott bukdátudja,
EzenkívÜl
valaki
ha
eredeti.
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kor gyíijtogettÜnk kis koveket meg mindent,
amit talá|tunk, katonagombokat is. Mondtam,
Elemér. menjÜnk innen, meft ha megtalátjuk
a hozzá val katonát is, akkor végképpbalhé
lesz - számolt be els benyomásair l Farkas
J zsef tévériporter'
AzIzvesztyija az akkori testvérlapja, a Magyar Hírlap bevonásávat kÜlonkiadással készÜlt a magyar irrepulésre, ugyanrigy, ahogy
ezt a tobbi íirreptjlésen is megtette' Borisz
Konovalov, az Ízvesztyija tudományos rovatvezet je volt a kÜlonszám szovjet felel se.
Megér egy misét egy kÍcsit részletesebben
is ismertetni ezt a torténetet, hiszen a korabeli nagy titkol zások kozepette sokan máig
nem tudják, mir l is volt sz . ,,KÜlonkiadás
a Sza[jut_6 rá|lomás nemzetkozi legénységének" - állt a nagy méret rjjság címlapján
magyarul és oroszul is. Az irhaj sok pszichés támogatását szolgálta sok más egyéb
mellett a Doszug (szabadid ) program keretében. Mivel az alapszemélyzet hossz id t
toltott az rben (V. Rjumin például 1979-ben
és 1980-ban is tobb mint fél-félévet volt bezárva az irállomásra), elszakítva a Foldt l és
a családt l, érthet , hogy milyen j lesett az
írhaj soknak,,friss'' rijságot olvasni, pláne,
ha az r luk és a családjukr l sz lt. A látogat

lapszemélyzet
nak. Ez az

zonban nem
'^"szabályozott propagandatevékenységnek, így az MSZMP Kozponti Bizottságának agitáci s és propagandaosztályát sem készítettékfel rá. Ám mivel
kÜlonkiadásr l volt sz , az jsáq pedig az
uJsa9

)

zsef

'"44 Jjtlr:*rri-. f 3
al(p
.

_ Bajkonur egy szokásos katonai
objektum Volt, katonák elol, hátul
és jobbra, és épÜletek, és technika, s akkor hozták be a hordoz rakétát az indítás helyszínére.
Nagy tehervagonon/ sínen gurították el re. ott htizták szépen
el ttÜnk. Tyitov rhaj ssal csináltam egy interjrit a rakéta oldalánál. Nagyon érdekes volt
természetesen ez az egész.
Aztán a rakétát odahr]zták
egészen az indít helyre, és
szép lassan folállították. Nos,

kozben b klásztunk, nézel dtunk' Csák Elemérrel le- |
mentÜnk oda, az indít - .u
hely alá. Ahol a láng kijon,
Van egy lángelterel árok, és ott ak-

Meruk

irányít pultnál

volt része a szigor

an

akkori magyar megítélésszerint nem lehetett orvospszichol giai kérdés,hanem csakis
politikai, ezért a kozponti bizottságban a kés bb Magyar Hírlap-afférkéntelhíresÜlt ugy
kezdett kibontakozni. Ma már kissé humoros,
hogy egy ártatlan orvosi kérdésmilyen politikai toltetet kapott. N. Sándor Lászl olvas szerkeszt ', a Magyar Hírlap tudományos rovatvezet je levélben fordult Ritter Tiborhoz,
az MSZMP KB agitprop osztályvezeto-helyetteséhez: ,,Kedves Ritter Elvtárs! Az lzvesztyija és a Magyar Hírlap kozos rszámot tervez,
amelynek példányát a két rhaj s felviszi a
Szaljut rjrállomásra' Az Izvesztyija által kért
anyag - egY kivételéVel - már Moszkvában
van. Hiányzik be| le ellenben a legfontosabb:
az Interkozmosz Tanács elnokének interjÚja'
Ezt tavaly Borisz Konovalov, azlzvesztyija f munkatársa és Meruk Jozsef , moszkvai tud sít nk elkészítette, amikor Márta elvtárs fogadta ket. Most ellenben ez az interjri nem
rekonstruálhato, elavult, és Konovalov Vietnamban tart zkodik. Az volna a kérésÜnk,
hogy munkatársunkat, Meruk J zsefet most
rijb lfogadja Márta elvtárs, és adjon interj t.
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Erre az id re hazarendelnénk t Moszkváb l.
Az ugy nagyon sÜrg s,"
Ritter Tibor ráírta a levélre, hogy felettesét, Korom Mihály elvtársat tájékoztatta, a
Magyar Hírtap vezet ive] megbeszélte az Ü9y
tanulságait (?), és kéri, hogy moszkvai nagykovetségunk ti:sztázza, ki kezdeményezte a
kozos rszámot. Hangsr!lyozta, hogy az SZKP
KB-ban nem kapott ilyen informáci t, csak
most értesÜlt err l. K tai Géza, a párt kÜlugyi osztá|yának vezet je is foglalkozott az
uggyel, és is ráírta a levélre, SziÍros Mátyás
elvtárs kozolte, hogy a szovjet elvtársak az
rjgyr l semmit sem tudnak, a kérdésselnem
foglatkoznak (mármint az SZKP KB-ban).
Idehaza kell utánanézni, hogy ki kezdeményezte, illetve mozgatja a dolgot. Mivel magt1ar részr l az Ügy kisiklott, Márta Ferenccel,
az MTA f titkárával, az Interkozmosz-ugyek
felel sével sem készÜlt el az jabb Ínterj r.
Amíg itthon azt keresték, hogy ,,ki mozgatja
a dolgot", Moszkvában a lap annak rendje és

Mirosnyikovnak a magyar rirhaj shoz Írt verS , valamint Szalipszki Endrének a Voros
Csepelr l írt riportja is helyet kapott. A harmadik oldalon A magyar_szovjet barátság
orok és megbonthatatlanl szalagcím alatt
N. Sándor Lászl , a Magyar Hírlap és Borisz

m dja szerint elkészult. A szalagcímben magyarul és oroszul olvashattuk: ,,Szerencsés
utat, kedves barátaink!" Elféft egy-egy keretes idézet L. Brezsnyevt l és Kádár Jánost l
is. A vezércikket az lzveszty'r;a és a Magyar
Hír|ap kollektívája jegyezte. Az eddig repÜlt
Interkozmosz- rhaj sok, a csehszlovák V.
Remek, a lengye| M. Hermaszewki, a német
Z.3áhn, a botgár G. Ivanov és parancsnokaik,

a a psze mé lyzet csa tádjáva l Bori sz Konova lov.
VégÜl karikatr]rák, viccek és humoros írások
találhat k még a lapban. A krjlonkiadásr | a
szovjet hírugynokség is beszámolt' A TAszsz
kozleménye 1980. május 28-án:

a szovjet A. Gubarjev, P. Klimuk, V. Bikovszkij
és ltty. Rukavisnyikov is kÜlon-kulont sze-

mélyes hangvétel sorokat írtak a lapban a
Szaljut_G személyzete számára. A címlapon
szerepelt mé9 a kor szokásának megfelel en A. Povetyinnek, az 5. szám r Puskin kozépiskola 9/b osztályos tanul jának írása is
a Dnyepereknek címezve' Ez volt az a[apszemélyzet, L. Popov és V' Rjumin rhaj sok
hív jele a magyar iÍrrepulés idején.
A második oldalon Borisz Rogyionov, azIzvesztyija budapesti tud sít ja írt magyarországi élményeir l Az orokké taft barátság
círnmel' A Vtiros tér és a Gellért-hegyi felszabaduláSi emlékmij fényképeme|lett Ivan
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Konovalov, az lzveszb1ija tudományos rovatvezet je kozolt terjedelmes tud sításokat. Itt
olvashatjuk a Farkas-Kubaszov párossal készult interj t, és itt láthat a fetszátlás e| tti
bajkonuri sajt tájékoztat n készult fénykép
is. Az Adunk onoknek egy Balatont címmel
kozott írás a szellemi munkavégz képesség
vizsgálatára szolgál , Balaton névre keresztelt magyar gyártmányri miÍszerre utalt, amit
Farkas Bertalan vitt fet az rállomásra. A negyedik oldalon az íírhajsok családjával készult riportok voltak olvashat k. Hogy vannak a gyerekek, mit csiná|nak a feleségek, mi
tortént otthon? Anik val, Farkas Bertalan feleségévelMeruk J zsef készített riportot, míg
Ljudmillával, V. Kubaszov feleségével és az

l

!--

,,Ejjel

négy rakor a Szojuz-36

rhaj
rendszereinek konzerválása után az rhaj sok Ünnepi asztalhoz gy ltet< ossze, és vacsorázni kezdtek. Az orionok ajándékokat és
ajándéktárgyakat hoztak. A magyar konyha
kÜlonlegességei koztil tíz kÜlonféle étel vott
egy konténerben: fustÖlt nyelv, sonka, f szeres kolbász, saláták. L. Popov és V. Rjumin
számára Farkas Bertalan ajándékokat adott
át, V' Kubaszov pedig a leveleket, jságokat
és az alapszemélyzet családtagjainak kÜldeményeit kézbesítette. Az t3ságok kozé tartozott azlzvesztyija és a Magyar Hírlap kozos
kiadása iS, amely az rállomás legénységének készult."
Az rijság a Repulések Irányít kozpontjában
(orosz rovid neve: CUP) is megjelent. A magyar Interkozmosz szakért i csopoft tagjai is
,

láthat k egy-egy fényképenaz jsággal. A

világiÍrt megjárt Magyar Hírlap-Izvesztyiját

pedig ott szorongatja Farkas Bertalan a kezében a feszállás utánÍ onfeledt píllanatokban.

Ezekb l az rjságokb l kevés maradt fenn, a
kulonkiadás ritkasággá vált' Egy orosz gy jt most éppen 10 ezer rubelért (jelenleq 44
ezer forint) árul egyet. Énis rizgetem ezt az
Űrjságot:,,Péternek koszonettel munkádért,
Farkas Bertalan'' * olvashat a Magyar Hírlap-Izvesztyija kulonkiadásának egyik, számomra becses példányán.
A Doszug programmal kapcsolatban mé9
egy magyar vonatkozásr l lehet beszámolni.
Szovjet pszichol gus kollégáinkkal karoltve dr.
Bognár Lászl orvos rnagy, a RepÜl orvosi
Vizsgá| és Kutat intézet (ROVKI) pszichol giai osztályvezet je és j magam Voltunk az
fel
Ü9y orvos szakért i. Moszkváb t kéÉék
a Magyar Televízi t, hogy készítsenaz rhaj sok pszichés támogatására afkalmas, a
szabadid kellemes eltÖltésétszo|gál vÍdeoosszeállítást, amelyet Farkas Bertalan fog

a fedélzetre felvinni, lllet leg a

Repulések

Irányít kozpontjáb l fogják majd a fedélzet-

re ,,fe[játszani'",
Az osszeállítást a magyar tévésekel is készítették,j l sikerult, tobbek kozott magyar
táncdalénekesek és az emlékezetes Hofi*
Ko s-par dia, a Macskaduett szo|gálta az rhaj sok ,,lazulását". A mrlísorátvételi bizottság
Ü|éséta fent említett Ritter e|vtárs Vezette.
Kifogásolta a m sort, meft az szerinte nem
a szocíalista embertípus sz rakozását szolgáIja' Toroltette egyes fedetlen válItj táncdalénekesn k és a kacér mozdulatokat bemutat tánckarok számalt. A szovjetek valahogy
mégis az eredeti MTV-osszeát1ítást használták
fel fedetlen vállakkal és kacér mozdulatokkal
egyetemben. A magyar rrepÜtés alatt gyakran ,,bombÖlt" a CUP nagy irányít termében
magyar táncdal, és egyutt gyonyorkodhettÜnk
5z cs Judittáncdalénekesn kecses mozduJataiban |s azon a nagy kivetít n, ahol egyébként a repulés szolgálati adatait szokták megjelenÍteni. A Hofi-Ko s-féle Macskaduettnek
is nagy sikere volt, hiszen a humor nemzet-

kozi. Csak remé|ni tudom, hogy ta|án Ritter nyÍtnunk. Ebb l tudtuk meg, hogy ki repÜl, és
elvtárs is rnegenyhÜlt az ta.
ez alapján választhattuk ki a megfelel t a két
Az rreptllés idején a Szovjetuni ban a leg- változatban elkész lt fényképek és riportok
kÜlonfélébb munkahelyeken dolgoz magyar
k zÜl - mondta a kiadvány f szerkeszt je. A
tábor tagjai osszetartottak, egyuttmíikodé- tévésekkozrll Bajkonurban a rakéta kozelésunk kivál volt. A szakért k szívesen álltak
ben egy tévéstrjdivá átalakított lkarus buszaz ujságír k és tév sek rendelkezésére. segí- b l Farkas J zsef tud sított. A CUP-ban Elek
tettek eligazodni abban a nem konnyíi hely- János ripofter és Edelényi Gábor tévéopera_
zetben, hogy mi micsoda, mikor mi torté- t r kézikamerázott s járta a munkahelyeket.
nik, j -e ez nekunk és így tovább. Cserébe Moszkvában az osztankin i tévétoronyban
a tud sít k Ís megosztották velÜnk minden Sugár András ult a kamerák el tt' Itthon pe_
megszerzett hírtjket' A krilrjgyminisztérium dig a budapesti st di ban Véftessy Sándor
és a nagykovetség munkatársaival, a hiva- kommentálta az eseményeket' A Magyar Rátalos magyar állami delegáci val is feth tlen
di riporterei kozÜl Csák Elemérrel és Foldkapcsolatunk alakult ki. Hasonl an j volt az vári Gézávat talá]koztam leggyakrabban a
egyÜttmiíkodésrjnk a szovjetekkel is. hiszen
CUP-ban. Tud sít ink a precíz, de mégíscsak
jártunk,
cip
ben
mindannyian
egy
egy magas
száraz riportjaik rnellett zárt korben ragyog rÍzik faktor r rreptjtés sikerén dolgoztunk.
an tudták el adni nem mindennapiélményeiMég az el készÜleti id ben a minisztertaket. A staft pillanatait sem tudná senki náluk
jobban elmesélni.
nács az egyik titkos min sítéshatározatában
gy intézkedett, hogy az ország kozvélemé- Mi kétszáz méterre voltunk a rakéta me[nye anélkul értesÜljon a magyar rhaj soklett, egy lkarus buszban berendezett st di -

r l'

hogy neveket említenének.Nem konnyÍl
feladat el tt állt akkor a magyar rijságír -társadalom. Mínden propagandaanyag és rjjság
két változatban késztilt: vo]t,,magyaribélás",
és voit ,,farkasbercis". A szoveg mindkét változatban z mében azonos volt, tÖbbnyire csak a fényképeket kellett adott vezénysz ra behelyettesíteni. Vagyis csak az utols
pillanatban lehetett tudní, hogy ki repul, és
ennek megfe|el en lehetett csak a végleges
,,farkasbercis" változatot elkészíteni,illet leg
a'ímagyaribélás" változatot bez(lzni. Persze
a magyar rijságír k igyekeztek a legkÜlonfélébb trukkokkel megÜzenni itthoni kollégáiknak, hogy ki is Ül az íirhaj ban.
- Farkasordít hidegre ébredtunk Bajkonurban... _ jelentkezett be például a Magyar
Televízi riportere a május végi h ségben'
Ha farkasordít . akkor ebb ] itthon már tudták' hogy Farkas Bertalan ril az iírhaj ban. A
rendkívÜli kiadások sorában az egyik,,Az MTI
jelenti, Magyar íÍrhajs a világ rben" cím
kiadvány volt. - Volt egy lezárt borítékunk.
amelyet csak egy adott jelre volt szabad fel-

ban, amelynek végébenszépen eÍfértÜnk a
riporterrel és DzsanyÍbekovval, Magyari Bélát pedig én hívtam oda, hogy jojjon be'
Mondtam neki, BéIa, eddig tartott a bánat,
mostant l jcin a munka, gyere, ijlj be ide,
mert te éftesz hozzá, el fogod magyarázni,
hogy mi van éppen. Így is tortént. Amikor
indult a szerkentyii, valakinek az a bl d otlete támadt, hogy áIljunk ki és integesstjnk.
Mondanom sem kell, magunknak integettunk, mert a világon senki nem látta, legfeljebb az operat r, aki ezt vette. De hát kiálltunk és integetttjnk, ami nagyon hasznos
volt, az ember érezte, hogy milyen h ség
Van, mert a rakétáb l jott a meleg ránk, az
ot nagy cs b l és a sok kisebb l, ahogy ránk
f jta. Hát Berciék így elszálltak - mondta kés bb Farkas l zsef.
A tévéseinkkitalálták, hogy ha az rhaj sok orÍonok, akkor k Videotonoknak fogják
sz lítani egymást' (A mai fiatalság már nem
tudja, hogy annak idején mindkét márkanév
- orion és Videoton - híres, magyar gyáÉásir
televízi készÜ|ékek neve volt') orion*l volt

V. Kubaszov és orion-2 Farkas Bertalan hív jefe. Minden szeánsz kezdetén a rep lésvezet így hívta a fedélzetet: orionok, hogy
hallanak engem? Nosza, tobb se kellett a tévéseinknek' nem bírták ki, hogy adás el tt
ne így sz lítsák k is egymást: Videotonok,
hogy hallanak engem? Orionok, Videotonok,
ez viccesen hangzott. De más turpisságot is
elkovettek. Például Berci az rb l koszontotte pápai bajtársait a repul téren' De hogy
meg ne tudja a NATO, hogy Pápán reprjl tér
van, mert ebb l biztos rájonne, ezt a repu] teret a riporterek bejelentkezéskor konzekVensen Máma repul térnek hívták' Pápa he-

lyett Máma, és akkor az ellenség rigy maradt,
megtévesztett állapotában, ahogy eredetÍleg
is volt. Persze mindenki biztos volt benne,
hogy a NATO mindezt már régen tudja, mégis j lesett a nagy titkol zások kozepett egy
kis humorral tompítani a feszultséget.
Leggyakrabban Farkas J zseffel torténtek meg ezek a ,,fontos" dolgok. O a start-

nál Bajkonurban, a teszállásnál pedig Dzsezkazgannál kapott fe|adatot, így Moszkvában
tétlenségre volt kárhoztatva' - Ütoogéttem
abban a szobában, ahol nyom gombos készulék m kodott Budapesttel, a forr dr t.
Természetesen a dokkolást sem látták Pesten, én meg láttam, mett ott Ültem. Ésamikor kozeledtek, és már ott voltak, egy méterre a két gép egymást l, akkor folhívtam
Pestet, hogy van ott valaki? Belesz lt Megyeri
Karcsi, a politikai f szerkeszt ' Hát mondom,
most tigy néz ki, hogy osszekapcsol dnak.
Na, és mit látsz? Azt látom, hogy kozelednek, meg ez Van/ meg az van, érd be ennyivel, megvan! Összekapcsof dtakl Jaj de j l
- mondták odahaza, és Megyeri hívta Kádárt.
Az ember ilyenkor j l informált televízi s, és
mondja: * Kádár elvtárs! Megtortént az oszszekapcsol dásl - Koszonom, tudom - volt a
váiasz, rigy látszik, egy másik tévénlátta.
(Folytatjuk)
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