
JEGYZETEK 

Éledő alkotókedv 

Ezelőtt nyolc évvel a Korunk pályázatot hirdetett a szociológiai gondolko
dás, a kutatószellem serkentésére. Kezdeményezésünk mennyiségi és minőségi 
eredményeiről annak idején elemző, értékelő közleményekben számoltunk be. 
Azóta is a vidéken, kisvárosban, falun tevékenykedő magyar értelmiségünk 
alkotókedvének további nekilendüléséről értesülünk terepjárásaink során vagy 
a szerkesztőségbe érkező levelek, cikkek révén. 

De mik is történnek? Csupán ízelítőül néhány példa. A szinérváraljai 
líceumban közvéleménykutató kört szervezett egy lelkes történelem-szakos 
tanár; Tordaharasztoson korszerű állattenyésztést honosított meg s új mező
gazdasági eljárásokkal kísérletezik a termelőszövetkezet mérnöke (eredménye
iről cikkeket is írt a Korunkban); Kovásznán napi oktatási munkáján kívül 
művészettörténeti kutatással foglalkozik egy fiatal tanár; két másik, ugyan
csak odavaló tantestületi tag szociológiai és képzőművészeti kérdésekről cik
kezik rendszeresen a megyei és országos lapokban; Alsórákoson egy búvárkodó 
értelmiségi elkészítette a község terjedelmes monográfiáját; a Székelyudvarhely 
melletti Hodgyából demográfiai irást kaptunk; a Bihar megyei Szentjobbról 
érkezett naplójegyzeteket közöltünk. Torockóról magvas pszichológiai-pedagó
giai tanulmányokat szoktunk közölni. Tudomásunk van arról, hogy sok faluban 
folynak helytörténeti kutatások, több faluban láttunk a szakos tanár kezde
ményezése és szenvedélyes gyűjtögető munkája nyomán létrejött természetrajzi 
szertárakat, máshol meg a tanulók okulására jól megművelt iskolakerteket. De 
születnek falun közlésre érett vagy már meg is jelent irodalmi művek is. 

Örvendetes tények ezek: az éledező alkotókedv fellobbanásai. Elégedettek 
azonban még korántsem lehelünk. A társadalmilag-gazdaságilag megalapozott 
szocialista nemzetiségi önmegvalósítás sokrétű, elodázhatatlan problémákat állít 
szellemi dolgozóink elé. A szocialista építésbe történő szerves, önértékesítő és 
értékképző bekapcsolódásunk a távlatokban mérlegelő marxista gondolkodás 
és a mindennapi tevékenységben való helytállás egységét követeli meg. E 
bekapcsolódásról sok szó esett már eddig is. Beszélünk és írunk arról, hogy 
az üzemekben, szántóföldeken, intézményekben nemzetiségi különbség nélkül 
dolgozunk, közösen építjük az új társadalmat. De arról már kevesebbet elmél
kedünk, hogy e mindennapi együttmunkálkodás egyben szüntelen verseny
vizsga is, amelyen számot kell adnunk, milyen felkészültséggel, milyen anyagi, 
szellemi, erkölcsi potenciállal járulunk hozzá az ország felvirágoztatásához. 
Eléggé tudatában vagyunk-e annak, hogy e hozzájárulás hatásfoka szerint 
kapjuk állampolgári osztályzatunkat, s hogy e versenyvizsgán szerzett jó 
érdemjegyek alapján igényelhetjük az ország nagy családjában a szocialista 
nemzetiségnek kijáró testvéri megbecsülést? Egyenjogúságunkat nemcsak az 



Alkotmány szavatolja, hanem társadalmilag hasznos mindennapi munkánk 
aranyfedezete is. 

Éppen ezért ne értelmezzük szűkkeblűen az alkotótevékenységet, amely 
nemcsak abból áll, hogy a választott hivatás konkrét feladatain túl cikket 
írunk, monográfiák összeállításában veszünk részt vagy a helytörténetet kutat
juk. Minden elismerést megérdemlő szellemi időtöltések ezek: az önkifejezésre 
törekvés szép példái. De semmiképpen sem jelenthetnek felmentést az alap
kötelezettségek teljesítése alól. Hova akarok kilyukadni? Oda, hogy tanítónak, 
tanárnak — városon és falun egyaránt — úgy kell foglalkoznia a gondjaira 
bízott gyermekekkel, mintha a legigényesebb elit-iskolában működne. Mert 
nem lehet közömbös számunkra, hogy az általános iskolából kikerülő tanulók 
milyen tudásanyaggal jelentkeznek líceumok, szakiskolák felvételi vizsgáira. 
Maradéktalanul vonatkozik ez a középiskolákra is. Nyilvánvalóan sem nem
zetiségi, sem össztársadalmi viszonylatban nem mindegy, hogy az ifjú gene
ráció milyen felkészültséggel, milyen munkaerkölccsel vág neki az élet külön
böző nehézségeinek. Kin múlik ez? Nem vitás, elsősorban oktatóinkon, 
nevelőinken. 

Ha a kutatószellem nincs jelen az oktatói tevékenységben, akkor elkerül
hetetlenül a sablon, a rutin szikkadtsága foglalja el a helyét. Márpedig az 
érdektelen szokványosság nem keres új utakat a tanulók értelméhez, nem 
csigáz fel figyelmet, érdeklődést. Száz szónak is egy a vége: alkotókedvnek 
kell felbuzognia a legeldugottabb falusi iskolában is. Senki sem állítja, hogy 
a gyakran lehúzó, kedvezőtlen életkörülmények között, értetlen vagy közömbös 
környezetben ez gombnyomásra megvalósulhat. Nagyfokú önösszeszedés, a 
belső energiatartalékok mozgósítása szükséges ehhez. S akiben a kishitűség 
ördöge acsarkodik, gondoljon arra, hogy nevelői posztján — az emberi lehe
tőségek határain belül — nem „gyárthat" selejtet. Ez mind a szocializmus, 
mind nemzetiségűnk érdeke. 

A kört természetesen szélesíthetjük: az alkotó hozzáállás követelménye 
vonatkozik szellemi dolgozóink minden kategóriájára. A falusi vagy kisvárosi 
orvos szaktudásban, lelkiismeretességben nem adhatja alább a nagyvárosi kli
nikán vagy megyei kórházban alkalmazott kollegájánál. S hogy lépést tart
hasson, ismereteit napról napra gyarapítania kell. E fáradozásait joggal nevez
hetjük alkotómunkának. A szakmai továbblépés, a művelődés nemcsak 
személyiség-gazdagodást jelent, hanem emeli a betegellátás orvosi színvonalát 
is, szilárdítja deontológiai alapját. 

Aki csak valamelyest is tájékozott a mezőgazdaság kérdéseiben, tudja, 
milyen fontos szerepet tölt be a műszaki irányításban az agrármérnök, aki fő
iskolai diplomája, de rendeltetése szerint is központi alakja a gazdaságnak, 
termelőszövetkezetnek. Kiszállásaimon elég sok okleveles mezőgazdásszal talál
koztam. Örültem, amikor a szakma alkotókedvű képviselőivel kerültem össze. 
Miért is ne tett volna rám kedvező benyomást, amikor a magas hegyek közé 
ékelt Mikóújfaluban a mérnöki talpraesettség, a formalizmust száműző haté
kony gazdálkodás jelenségeit tapasztalhattam. Ha az ottani mérnök mást se 
tett volna, csupán annyit, hogy a szövetkezeti tagokban megerősítette a mező
gazdasági tudományban való hitet, s felkeltette bennük az érdeklődést a 
gépi művelés iránt, már joggal minősíthető alkotó gondolkodású embernek. 
Persze, van ellenpélda is. Saját szememmel is láttam ilyet Uzonban, ahol a 
mérnök lemondó életérzéssel foglalkozott a gazdaság ügyes-bajos dolgaival. 
Mondanom sem kell, hogy ilyen magatartással nem lendíthető fel a termelő-



szövetkezet gazdálkodása. De ne legyek igazságtalan: olykor az agrármérnök 
személyi körülményei oly mostohák, hogy nem is várható el tőle különösebb 
alkotó lelkesedés. Ismerek egy fiatal gyakorló mérnököt, aki napokon át nem 
jut főtt ételhez, s a kenyeret is a városból kénytelen hozatni, nem is szólva 
a fűtetlen, petróleumlámpással világított szállásáról. 

Tapasztalataim, olvasmányaim alapján tisztában vagyok a vidéken letele
pedett vagy a város és falu között ingázó szellemi dolgozók nehézségeivel, nem
ritkán kedvet szegő életkörülményeivel. Am a hivatásbeli feladatok mindettől 
függetlenül kötelezettségek maradnak, senki másra át nem háríthatók. A ha
nyag tanítástól, a felületes betegellátástól, az ímmel-ámmal végzett munkától 
az életfeltételek még nem javulnak meg, a hivatás közömbös, érdektelen gya
korlása még sivárabbá teszi az ember életét, nem juttat munkaörömet, siker
élményt, s így fokozódik a rossz lelki közérzet. A szocialista építés előrehala
dásának függvényében csökkennek a nehézségek — szoktuk mondani. De ön
maguktól nem fognak csökkenni: nap mint nap sok a tennivalónk. S nem 
mindegy, hogy munkánkat alkotókedv termékenyíti-e, avagy a szellemi tunya
ság, a közöny normája szerint végezzük. 

Még keresi önmagát. Egyformán vágyik a grafikára és a textilre, s jó
formán maga sem tudja, hogy a kettő közül melyiket is válassza. De hogy a 
helyzete még nehezebb legyen — a kerámiához, festészethez és szobrászathoz 
is vonzódást érez, s jelenleg mint a Sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Szín
ház díszletfestője színpadi tervekkel is próbálkozik... 

Lázár József 

Textil és grafika 



Technikailag bármennyire is kísérleti szinten állnak a munkái, mégis 
érzik rajtuk a művész nyugtalansága. A fantázia állandó rezgése. Az alkotó 
képzelet nehézségeket is legyőzni tudó ereje. Saját maga így vall céljairól: 
„Szeretnék szoborképeket csinálni. Valami olyasmit, ami mindkét művészeti 
ágat egyesítené. Gipszben megmintázott szobrot valami módon ráapplikálni 
a vászonra. Látom magam előtt a munkát, sejtem, mit hogyan kellene kez
denem, de nincs időm rá. Egyelőre nem tudom megvalósítani." 

Deák M. Ria eddig nem tartozott a sors kegyeltjei közé. A marosvásár
helyi művészeti középiskola textil-szakját végezte el, s utána háromszor is 
eredménytelenül próbálkozott a kolozsvári képzőművészeti főiskola felvételi 
vizsgáján. Bukarestbe az építészeti technikumra úgy ment, hogy legalább ro
konjellegű tanulmányokat végezhessen. S az ott töltött három évet látószögének 
szélesítésére fordította. Közben állandóan dolgozott, marosvásárhelyi tartomá
nyi tárlaton, országos diákkiállításokon vett részt. Egy ilyen alkalommal spe
ciális díjat kapott, s a KISZ megvásárolta munkáját. S most, hogy dolgozik, 
az időhiány akadályozza rengeteg elképzelésének kivitelezésében. 

Életének művészi dilemmáiról szóljon ő maga. „Amikor elvégeztem a bu
karesti építészeti technikumot — válaszolja kérdésünkre —, ott akartak állást 
adni, de úgy döntöttem, kijövök vidékre, hiszen a lapok révén úgyis tart
hatom a kapcsolatot a kultúrával, s a tervek megvalósításához ott nagyobb a 
csend. De sajnos, azóta is mindig csak megalkuszom, megállok valahol. Elkép
zeléseimet csak félig tudom megvalósítani. Ezer dolog akadályoz meg benne. 
Nincs anyagom, nincsenek meg a technikai feltételeim. Valahogy így születtek 
a Maszkok is. Szőnyegeket szerettem volna, de mert nem volt szövőszékem, 
gyapjúm sem hozzájuk, hát ezt a gyorsabb és eléggé mutatós technikát pró
báltam alkalmazni... Félek, hogy a szoborkép-elképzelésemmel is így fogok 
járni." 

Sepsiszentgyörgyi kiállítása elsősorban sokszínűségével, gondolatgazdag
ságával és a művekből áradó szellemi frisseséggel fogott meg. Ügy érezzük: 
mindig van valami mondanivalója, s ahhoz keresi a kifejezési formát. Leg
többször nem képet fest, rajzol, hanem képi nyelven próbálja közölni a gon
dolatait. Bátran keveri a technikákat, az anyagokat — munkái modern szem
léletmódról tanúskodnak. 

Még sokat várunk alkotójuktól. 
G a z d a József 

Deák M. Ria: 
1. Keresztelő 

(tempera) 
2. Maszk 

(Rosszaság) 


