
Szívhez szóló levelek
— Egy szolnoki pedagógus szovjet pionírok és szolnoki Áttörök levelezéséről —

Iskolánkba naponta hoz a postás cirillbetűs levelet. Mikor beviszem az osztályba
a lilatintával telerótt borítékot, felragyognak az úgyis csillogó fiatal szemek, kicsit
felbomlik a rend is, türelmetlenebb]e kiugrik a padból, türelmesebbje csak be^e-
tapsol a tenyerébe — beszélni pedig mind a huszonkilenc egyszerre beszél: — Kié
a levél? Ljusza írt Kaliningrád'ból, Raja Kalininból, Alexandra Asztnahániból, Valen-
tina Sztálinéiból, Ljuda Vladivosztofcból, Lizaveta Alma-Atából vagy Léna Kanda-
laksából?

Mindenütt vannak barátnak: a Balti-tenger partjától a Japán-tengerig, Mur-
manszktól Kazahsztánig. A légiposta útvonalát melegen összesímuló gyermekszívek-
kel lehetne jelölni...

Hogy kezdődött? Egyszerűen, mint a mesék. Hatodikus korukban már nem
írtak olyan szépen a tanítványaim, mint még az ötödik osztályban. Fejcsóválva
néztem a házi íüzteket:

— .Ejnye, gyerekek, ebben az évben akartam megindítani a levelezést szov-
jet pajtásokkal, de ilyen írással nem mutatkozhatunk 'be nekik. Nem sajnáltatom
magamat, hogy még írni sem tudtam megtanítani az osztályomat!

A megrendülés csendje után kirobbant az érdeklődés: — Ha szépen írunk,
levelezhetünk?

— Persze!
Egy hónap se telt bele, rámáiba lehetett volna volna foglalni a füzetlapokat,

gyöngy'betűk sorakoztak rajtuk.
— Most már írhatunk!
A szavamat be kellett váltanom. Nekifogtunk az első levélnek a hatodik

osztályos szókinccsel, s ez nem is volt olyan egyszerű, mint amilyennek látszik.
Volt ugyan már vagy ötszáz szavunk, de nem tudtunk jelzős főnevet ragozni, nem
tanultuk még a melléknevek fokozását, a parancsoló módot, a feltételes módot...
Tőmondatokiban kotyogtunk, mint a tyúkok.

Lelkesen, de kínlódva fogalmaztuk: — „Mi « hatodik osztály növendékei
vagyunk. Tanulmányozzuk az orosz nyelvet. Szeretjük az orosz filmeket. Nagyon
tetszett nekünk az Ezred fia, a Kővirág, az Elsőoszitályosak, a Nahimav tengernagy,
a Bátor emberek, Grant kapitány gyermekei, a Sztálingrádi csata és Berlin eleste ..."

Hogy miért soroltunk fel ennyi filmcímet? Nemcsak azért, mert ezek a fil-
mek csakugyan nagyon tetszettek nekünk, hanem azért is, mert ezeket a filmcíme-
ket eredeti orosz alakjukban megkaptuk a mozivállalattól „kéz alatt".

Azt is megírtuk, hogy gyakran olvasgatunk orosz meséket. Igen érdekes volt
a Cipócska, a Kisegér dajkája,, a Hat kecskegida, a Kakas és a kandúr, a Szalmaboci,
meg a Béka királykisasszony, (Ezeket a címeket a mesefüzetek címlapjáról má-
soltuk ...)

A levelet a Vörös Kereszt továbbította. Kéthónapi izgalmas várakozás után
megjött a .válasz Kaliningrádiból: — „Mi, a kaliningrádi 18. sz. isikola tanulói nagyon
örülünk, hogy levelezni akartak velünk... írjátok meg, hogy éltek, hogyan tanul-
tak, mivel tiMitek a szabadidőt, van-e XJttörőházatok, jártak-e szakkörbe? ... Mi
nagyon szeretjük a magyar filmeket, nemrég láttuk az Újonc a stadionban, az Állami
Áruház és Ifjú szívvel c. filmeket.. !'

A kaliningrádi pajtások megható igyekezettel alkalmazkodtak a mi stílusunk-
hoz, és sorolták a mozifilmcímeket ők is. S milyen jól-tették! A gyerekek lelken-
dezve vitték a hírt, hogy lám, Kaliningrádban is szeretik a mi színészeinket! Köl-
csönös a szovjet-magyar barátság!

A kaliningrádi levelet aláírta vagy hat pajtás. Ez a hat cím prémiumként
jutott a legjobb oroszosoknak. Albin, Elvira, Nina, Tamara, Valéria és Ella olyan
egyszerre „helyben voltak" a magyar Zsuzsik, Ágnesek, Pólikák és Erzsikék szívé-
ben, mint napos ablakiban a muskátli.
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Pityergett, akinek nem jutott cím. Alig győztem vigasztalni: — Tanulj csak
szorgalmasan, szerzek én címet mindenkinek, aki megérdemli.

Lázas tanulási verseny kerekedett... A jó tanulás, természetesen, nemcsak
az orosz nyelvre vonatkozott, hanem minden tárgyra. Feljavultak az osztályzatok,
mert nem lehet olyat megírni Ninának, hogy: — Nem tudtam a számtant... „Be-
szedtem" történelemből... m

Beszámolni csak ötösökről vagy négyesekről lehetett, úgyhogy a végén még a
kaliningrádi Tamara írta kedves restelkedéssel. hogy — „Üdvözöllek a negyedév
alkalmából, nagyon örülök jó előmeneteled miatt. Nem is vagyok méltó, hogy leve-
lezz velem, mert az én bizonyítványomba két hármas is becsúszott. Ígérem, hogy
félévre utolérlek ..."

A földrajz tanulásában nemes viszonzást váltott ki a Szmirnickaja Jelena
levele. Léna boldogan tudatta, hogy mikor geográfiából Magyarországot tanulták, —
az egész osztály ötösre felkészült. Mindenki kitűnőre akart felelni arról az ország-
ról, ahol a barátnői, levelező ipajtásai elnök . . .

A levelek segítőtársakká lettek az iskolai munka minden területén. Bajtár-
siasabbá vált a fiúk, lányok érintkezése, mert a távoli pajtások azt írták, hogy az
ő vegyes osztályaikban nagyon 'barátságos az osztálytársak magatartása... A tár-
sadalmi munka, mely addig igen kellemetlen fogadtatásban részesült. — vonzó és
új megvilágítást kapott a szovjet levelekben: — „...Két hetet a kolhozban töltöt-
tünk, segítettünk beteúkarítani a krumplitermést. Elfáradtunk a szokatlan munká-
ban, de kárpótolt bennünket a hála, amit a kolhozmunkások tanúsítottak,, s a haza
elismerése jó munkánkért. Iskolánk kitüntetést kapott- a segítségért, amit az állam-
nak nyújtott, s most mindenki büszke ránk. Ez nagyon jó érzés •.."

S a levél hatása alatt fellendült a fémgyűjtés, a papírhulladék gyűjtése, s
már nem csupán abból, hogy „mit hoz a zsebnek', — hanem abból, hogy mit jelent
a nemzetgazdaságnak. Ráébredtek a magyar pajtások is, hogy jó érzés, ha büszke
rájuk az iskola, a város és az ország.

S ahogy jöttek-mentek a levelek, egyre melegebbé és mélyebbé vált a rokon-
szenv, az együttérzés.

Eddig, ha a fordítási szöveg arról szólt, hogy: „A Vörös Hadsereg felszabadí-
,totta a népi demokratikus országokat a fasizmus elnyomása alól", —a szöveg csak
egy bővített mondat volt. Alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző . . . De mikor egyre
több szovjet levélben fordult elő: „...papa elesett a háborúban...", a fordítási
szövegnek még a felolvasása is megváltozott. "A sorok mögött ott látták a kis ma-
gyar diákok ezután mindig" az elárvult otthonokat, ahova nem tért vissza az
édesapa...

Ahogy nőtt a szeretet, úgy nőtt a figyelmesség, a kedveskedés. Számontartot- •
ták a pajtások egymás ünnepeit. Szálltak az üdvözlő sorok és jókívánságok az
októberi évfordulón, újévkor, április 4-én, május elsején, a Győzelem Napján —
tanév-záráskor...

Nyáron meglevelezték egymással az iskola címe helyett a lakáscímet, mert
szerető barátnők csak nem várnak két hónapig nyári élményeik közlésével! özön-
löttek a színes beszámolók! A mieink írták, rajzolták és festették leveleikben távoli
pajtásaik számára az aggteleki cseppkőbarlangot, írtak a Balaton csodavilágáról,
Margitsziget úttörőtáboráról, Szilvásvárad kies vidékéről, ahonnan csak hegymászás-
sal lehet tejhez jujni, három falujárásra van a pecsenyének való, még messzebb a
gyümölcs — és éppen ez az érdékes és romantikus benne! A beszerzés valóságos
hadjárat, a hazaszállítás haditorna, az elkészítés: művészet, és a bekebelezés: az
eltüntetés csodája.

A kalinmgrádi pajtások írtak a Balti-tenger napfényes partjáról, ahová
motorvonatokkal jártak ki egésznapos kirándulásokra. írtak Jantarnij faluról, ahol
megtekintették a borostyánkő kitermelését.' A kalinini pajtások látogatást tellek
Torzsokban, ahol látható még egy földesúri kastély a hozzátartozó „ördöghíddal".
földalatti börtöneiben elevenen falazták be a jdbbágyfelkelések parasztvezéreit...
Vasziljeva Tamara a, nagymamához utaztában három napot töltött Moszkvában, ás
volt Lenin Mauzóleumában. Így írt róla: — „...az őrök úgy állnak u bejáratnál,
hogy azt hinnéd, ércből öntötték őket... süppedő szőnyeg visz a márványterembe,
amelynek közepén négyszögletes kőlapon nyugszik az üvegkoporsó.. Az üvegkopor7
sóban a mi halhatatlan Vlagyimir Iljics Leninünk. Lenin arca a koporsóban is élet-
színű, mert a fejénél álló őrök kezében vörös zászlók vannak. E zászlók színe a
csodálatos megvilágításban a márványfalakról rózsaszínben verődik vissza... Köros-

észak és dél, kelet és nyugat minden virágú..."
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Néhány levél a Szovjetunióból

Következtek azután színes beszámolók a pajtások lakóhelyéről. Szolnok tör-
ténete ismeretessé vált Asztrahánban és Vladivosztok'ban, Alma-Atában és Kalinln-
ben. Még a szovjet úttörőhíradóban is mikrofonba olvasták, hogyan lett a Tisza
melletti sórakodó központból — sok véres háború, tűzvész, bombázás és újjáépítés
után — a mai fejlődő ipari központ. Benne volt a beszámolóban Nyári Lőrinc vár-
vesztése, . . . az 1849. március 5-i szolnoki csata, Damjanich vörössipkásai.,, Szol-
nok költőfia, Verseghy Ferenc, aki átültette a Marseillaise-t magyar nyelvre, és
kapott érte kilencévi várfogságot... De beszámoltunk a cellulózgyárról, a vegyi-
művekről és a szolnoki rádióról is.

Szovjet pajtásaink is megírták, hogyan kelt fel romjaiból Kaliningrád —
milyen új híd készül el 1956-ban Kalininben a Volgán —, milyen viruló ipari
centruma az ukrajnai Donbassznak Sztálinó...

Mi beszámoltunk a szovjet vendégek magyarországi látogatásáról — a szol-
noki Űttörőház és Zeneiskola szovjet látogatóiról, azt is megírtuk, hogyan köszön-
töttük őket orosz nyelven! Kalinini pajtásaink megírták, hogy ők pedig televízión
élvezték a magyar művészek moszkvai szereplését és nagyon-nagyon tetszett nekik
a ikiváló magyar hegedűművész: Sándor Lokotos!...

Szóba kerültek a levelekben a kedvenc könyvek. Ki mit olvas? Melyik írót
ismeri, szereti? Kiderült, hogy közös „barátok" a Jules Verne és Cooper Fennimor
könyvei... A mieink megírták, mit olvastak Gajdártól, Oszejevától, Fagyejevtől —
szovjet pajtásaink pedig hévvel dicsérték az „Egri csillagokat", amelynek írója,
hősei, tárgya valósággal elragadta a kis és nagy szovjet olvasókat. És nagyon tet-
szett nekik Móra Ferencnek a Pionyerszkaja Pravdában is megjelent elbeszélése,
törökvüágról szóló „Recsep pasa borbélya".
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Váltották egymást a színházi levelek. Mi írtunk a Platón Krecsit (A nagy
mű-tét) szolnoki bemutatójáról, — ezután ők is mindig részletes ismertetést küldtek
a közösen meglátogatott színielőadásokról. így mi is megismertük „Az erdei tó tit-
kát", a „Szerencsés utat!" c. ifjúsági darabot, s a bájos mesejátékot, a „Kristály-
kulcsocskát..."

Megismertük egymás napirendjét, beszámoltunk leveleinkben egy-egy iskolai
napunkról, tanóráinkról, tananyagunkról. Kalinini pajtásunk válaszolta: — „ . . . a
mi tanóráink is nagyon élvezetesek. Történelemiből most tanuljuk a krími háborút,
Szevasztopol hősi védelmét... irodalmi anyagunk Turgenyev élete és munkássága...
Kedveljük a vegytanórákat, és szeretjük a laboratóriumi munkát. Ilyenkor kapunk
savat, lúgot, sót, és megfigyeljük a különböző kémiai reakciókat".

Persze, az igazi barátságnak apró beszámolnivalói is vannak. Magyar részről
például: — „Nagy gondban vagyok, hogy milyen jelmezben vegyek részt az úttörő-
házi karneválon..." Vagy: — „Képzeld, szovjet rejtvény verseny re neveztem be,
már van 325 pontom!..."

Szovjet pajtások leveleiből: — „Képzeld, levágattam a hajamat. Mellékelten
küldöm a legújabb fényképemet. Írd meg, de őszintén, hogy tetszem-e 7i«?ced rövid
hajjal, vagy jobban illett a hajfonat? ..."

A levelek nemcsak fényképekkel vannak bélelve, hanem a szeretet apró aján-
dékaival. Vannak benne művészképék orosz operáktól, balettekből, filmekből —
levelezőlapon Rjepin-képek. Gogolj-figurák, felvételek: Szocsiból, Kaliningrád
parkja, Asztrahán, Moszkva, Sztálinó legszebb épületei — a kaliningrádi állatkertből
egész képsorozat: aranyfácán, emu, bagoly, páva, fehér és fekete gólya! S jön a leve-
lekben Puskin-vers, orosz dalszöveg. Sőt Asztrahán'ból orosz szöveggel kaptuk a
magyar dalt: 1>Darumadár útnak indul..." Kérték érte cserébe a dal magyar szöve-
gét és a magyar ábécét. Lehet, hogy mialatt mieink oroszul tanulják a darumadarat,
— a kis szovjet komszomolkák ugyanazt énekelgetik magyarul...

A mi leveleinkben útrakel a park. a Damjanich-fürdő, a Tisza-szálló, a Tanács-
háza, az Irodaház látképe, — Vörösmarty arckép, Bem apó... Szinyei-Merse képei
levelezőlapon, és rajzban a mezőkövesdi, kalocsai és a szűrhímzéses népviselet.

Érkezett már egy gyönyörű album Kaliningrádból: a nyári táborozás arany
napjainak megörökített felvételeivel, és ment egy album a szolnoki úttörőéletből
vett képekkel, a karnevál legszebb jelmezeseinek footkrétájavai.

Már nem kell keresni a témát, már nem kell szopogatni a tollat — szalad a
toll a papíron, fut vele a gondolat, mint mikor közeli hozzátartozónak ír a szívben
hozzátartozó. Ha bármi történik az iskolában: klubest, szereplés, pajtáscsalád ava-
tása, tantárgyi rajgyűlés, ami nagyon sikerült — a gyerekek első gondolata: — Ezt
megírom Natasának!... Erről értesítem Galinát is!

És összemelegednek a leveleken keresztül a családok is. A levelek mindig
azzal zárulnak: forró üdvözlet a papától a te papádnak, a mamától a te mamádnak.
Én pedig sokszor, sokszor csókollak: a te távoli barátnőd...

S hogy ez a távolság megszűnjék, hogy a távoli barátság közelivé váljék, Kali-
ningrádból meghívás is érkezett egy magyar kislánynak: „Családom szeretettel
meghív, töltsd nálunk a nyarat. Próbálj engedélyt nyerni erre. Én úgy örülnék,
hogy a színem is megállna egy pillanatra, hogy azután erősebben dobogjon a bol-
dogságtól!".

Olykor vidám félreértés is adódik. Egy kis tanítványom neve: Györgyike.
Ljudmilla boldogan lépett vele levelező kapcsolatba, s első levelét így fejezte be:
„...1000 000-szor csókollak, hjuda".

Másnap ajánlottan érkezett Ljuda második levele ezzel a szöveggel: — „Az
első levél nem érvényes! Ma liallottam, hogy Magyarországon Györgyike fiúnév!
Postafordultával irja meg. hogy fiú-e maga, vagy lány? Komszomol kézszorítással:
Ljuda. Utóirat: Fényképet is küldjön!..."

Lelkesen levelező nyolcadikosaim mellett van most hetven ötödikesem is. akik
éppen csak, hogy megtanulták még a cirill betűvetést. De már ők is puhatolóznak:
— Mikor írhatunk már a szovjet pajtásoknak? Tanár néni, kérem, már igazán el-
kezdhetnénk!

Erősen latolgatom a dolgot, hogy valóban elkezdem velük is. Mert igaz, hogy
a szókincs még kevés, — de a szeretet kincse már bőven futja. S a levelezésnek ez az
igazi aranyalapja.

K. Tóth Lenke
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