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Tisztelt Olvasó!

A Jászkunság című társadalompolitikai és művészeti folyóirat immár
több mint egy évtizede jelenik meg a mostani formájában, negyedéven-
ként és 48 oldalon. Eletünk, mindennapi viszonyaink eközben jelentősea
megváltoztak, átalakultak. A változások szülte új követelményeket fel-
ismerve döntött úgy a folyóirat alapítója, a Szolnok Megyei Tanács V.
B. művelődési osztálya, hogy a jövő évtől kezdődően évi hat alkalom-
mal (februárban, áprilisban, júniusban, augusztusban, októberben és
decemberben) jelenik meg a lap dupla terjedelemben, g6 oldalon. Re-
méljük, ezzel a régóta kívánt változással frissebbé, az olvasók igényei-
hez jobban alkalmazkodni tudóvá válik három és fél évtizedes múltú
folyóiratunk.

A terjedelem és a megjelenés gyakoriságának növelése a lapstruk-
túra átalakítását is jelenti. Szeretnénk megtartani az eddigi rovataink
többségét, úgy, hogy mellettük természetesen más, eddig nem szereplő
rovatok is indulnak, mint például a tudományos élet" vagy a „Tal-
lózó". Az első az MTVB Tudományos Koordinációs Bizottságának hí-
reit, a különböző kutatóhelyeken készült összegző munkákat közli rend-
szeresen, az utóbbi pedig a megye társadalmi, gazdasági, kulturális és
művészeti életéről ad közre rendszeresen időszerű tudósításokat, beszá-
molókat, más országos lapokban közzétett írásokat.

Februárban tárjuk az olvasóink elé a Jászkunság első 96 oldalas
próbaszámát. Bízunk abban, hogy szándékaink találkoznak a folyóiratot
kedvelők igényeivel. Várjuk ezzel kapcsolatos véleményeiket, ötletei-
ket, javaslataikat. Szeretnénk Önökkel együtt olyanná tenni a Jász-
kunságot, amely a legjobban megfelel a régi és leendő új olvasóink ér-
deklődésének, szakmai, tudományos és művészeti tájékoztatási igé-
nyeinek. Bízunk abban, hogy - ahogyan eddig is tették - a jövőben is
segítik szerkesztőségünk munkáját, azzal, hogy észrevételeikkel, kézira-
taikkal, ötleteikkel.

Szeretnénk, ha az 1989. évi 1. számunk, amely várhatóan február
közepén jelenik meg, megnyerné az Önök, az előfizető intézmények és
magánolvasók tetszését, és közösen munkálkodva teremthetnénk jobb,
élőbb, olvasottabb folyóiratot.

Szerkesztőbizottság



IRODALOM

GARAI GÁBOR:

Csodát se jelentést...
És ha elengednéd magad,
s végre kedved szerint tehetnél,
mit tennél?

Végig innád a város
kocsmáit, nők után loholnál,
barátkoznál a végkimerülésig,
föloldoztatnád vétkező szíved
egy hajnalba nyúló beszélgetés
gyóntatószékében,

dalolnál,
ahogy a torkodon kifér, vagy áprodott
szobrok és képek közt bolyongnál?
Vagy lent a rakparton a tengerészek
közt ténferegve álmodnál Afrikáról,
vagy a gyümölcspiac máglyáit megcsodálva
imádnád a természet szertartásait.

Vagy egyszerűen itt maradnál veszteg,
múlt szenvedélyek emlékeivel
munkád aszalt, asztalnyi fénykörében,
Elengedetten is csak azt csinálnád,
mit így, mint a gályarabb megfeszültén...

Mert nem vársz már csodát se jelentést,
se megváltást, csak tisztességesen
szeretnéd befejezni az egészet.



ILUH ISTVÁN:

Dózerbogár berreg a tájon.

Dózerbogár berreg a tájon
A harangok SOS-t vernek
Most szakad most tépődik
Gyökereitől a gyermek

Összebújnak a dombok
A templomok égre néznek
Dideregnek a csontok
A félelem egyre mélyebb

Zokogás rázza a szorost
A vándor ha arra megy
Remeg a föld mintha most
Bújna világra a hegy

Ráterítik a nagy halottra
A falura a falu porát
S benövi a semmi bokra
Az ezer év alkotta csodát

Kirabolt fészek a táj
Nincs szárnya a szónak
Sápadt beteg a nyár
üres csutka a holnap

Űtra kelnek a dombok
A mezők a rétek a fák
A dalos dorombok
A hegedűk a citerák

Jönnek haza a völgyek
Világgá visz az út
Elindulnak a tölgyek
A halálra szánt faluk

Jönnek az ereszét
Alól a hű füsti fecskék
A hajnalok a reggelek
A nappalok az esték

Jönnek és már a mindenek
Kilépődnek a tájból
Nyomukba a semmik nincslenek
A semmin a semmi lángol

Vér szivárog a földből
Hazám hol van a haza
Kitépi magát tőből
S hazát keres a fa

Tépődik szakad a lomb
Szűkül a messzeség
Minden egymáson szorong
Elérhető az ég

Lelünk e hazára fiúk
Hazánkra túl hazánkon
Kiskarácsony
Nagykarácsony

Izzik a macskakő fiúk
Táncolunk kő-parázson
Kiskarácsony
Nagykarácsony

Hazánkból hazánkba fiúk
Hazából át hazánkon
Kiskarácsony
Nagykarácsony

Nincsenek ünnepek fiúk
December zúg a fákon
Kiskarácsony
N agykarácsony

Marad-e örökre fiúk
Nevünk a kopjafákon
Kiskarácsony
Nagykarácsony



Úgy menjünk világgá fiúk
A szem hogy haza lásson
Kiskarácsony
Nagykarácsony

Jönnek a szobrok a faluk
Hallom lépteik koppan
Hazám nyiss nekik kaput
Országnyi templomodban

Dózerbogár berreg a tájon,
A harangok SOS-t vernek
Most szakad most tépődik
Gyökereitől a gyermek

Izzik a macskakő fiúk
Táncolunk kő-parázson
Kiskarácsony
Nagykarácsony

Úgy menjünk világgá fiúk
A szem hogy haza lásson
Kiskarácsony
Nagykarácsony

DONKÓ LÁSZLÖ versei:

Tanyán
„Itt élünk mi"

(JÖZSEF ATTILA)

Hol a kertben mérges beléndek nő,
savas esőt nyel az akác,
hol szapora a nyűtt, az öreg nő,
a halál ott únt megszokás.
Oda ritkán jut orvos, 'ápoló
adóhivatalnok helyett,
ebédkor sír a hús, nincs rávaló,
kemény a nyugdíjrendelet.
Itt élnek ők, verandák árnya rejt
vénanyókát meg vénapót,
mit ér, ha úgy szavaz a Parlament,
hogy ingyen kaphat nyugtatót.
Itt más kór pusztít: a gyors rák,

szélütés,

gyakrabban a gyilkos magány,
városba szakadt a hü egyke és
vakdűlőn haza nem talál...
Így élnek ők, a szél, mint rossz malac,
visítva fut az udvaron,
az űrcsend naphéliumja havaz
s gyűlik lelkűkre vastagon. . .
Nem segít káromkodás, fohász,
gémeskút keresztje feszül,
itt gyakori a nagypénteki gyász,
itt könnyen halnak s egyedül.
Mit tesz értük a rend, a hatalom,
hozzájuk gondozót szalajt
s hatályos döntéssel egy napon
mind szeretetházba zárja majd. . .

Szonett
Zaklatottan élünk,
szelíd szerelemre
két fizetés közt nincs
az embernek kedve.

Írnánk szép szonettet,
mert az ára kéne,
nem tudjuk, szeretönk
tini-e vagy vén-e.

Szitok vallomásunk,
köhögés a csókunk,
költők volnánk, szépek,

de csak elkallódunk
s egyszer King-Kong szobrát
mintázzák meg rólunk...

Magyar Alföld
Megírta Petőfi, József:
gond a dombja s délibáb,
most visszérként hordja
vezetékek érhálózatát
és emeletes silókban
- lám, a puszta nagyra nőtt -
gazok közül szárba szökkenő,
felszikkadó jövőnk.



Magyar Alföld - közös aklok
és törökdúlásos tanyák,
vássa régész s előkerülnek
páresztendős koponyák...
Te ott élsz költő, vakdülőit
járod, mint szegénylegény,
kit lelsz még óverandák árnyán,
annak csönd a költemény.
Kikre rá van bízva e kis ország,
- van köztük bölcs s derék -
nézzétek, hogyan múlnak ki
a legutolsó jegenyék!

Vigasz II.
- József Attilának -

„Ne hadd el magad, öregem",
reumád hogyha szaggat,
gyógyuljál népi füveken
s ne csinál) forradalmat!

"Több szabadság neked se jár,
csak annyi épp, mint másnak,
nem illik rád se hó, se sár,
köszönj az elmúlásnak!
Menj szeretetházba, siess,
mielőtt még belöknek,
hisz igyad, hited már meszes
s a rabság önként könnyebb!
„Bár jószág, ne vetéld magad",
ha van még versed, mondd el,
ne legyen benne düh, harag,
gyász -f hangod ne remegjen!

S ha jön a tél, a hó, a fagy,
ne vinnyogj a haláltól,
hős légy, fegyelmezett maradj,
— bár gyáva vagy s nem bátor!
Egy frászt, az utókorra köpj,
mondd már, nem emlegetnek,
ugyan kinek rossz, hogyha több
nem lehetsz, csak eretnek!
Hadd el magad, ha jólesik,
zokogj, ha közel véged,
állatnak lenni márna sikk,
tartsd meg hát emberséged!



Agancs ágain gyertya lobog
Különös. Számomra a karácsonyt mindig apám jelenti. Ámmbár, ha végigfűzöm
az ünnephez vezető asszociációs láncot, aligha juthatok máshoz, mint hozzá. Hi-
szen a karácsony azok ünnepe, akik a legközelebb állnak egymáshoz, márpedig
mi apámmal, ketten élünk egyetlen életet.

A teremtő mindenek előtt a tökéletes alkalmazkodás, a túlélés rendkívüli
képességével áldotta meg. Bátor is volt a maga módján: egészen pontosan hitt a
sérthetetlenségében. A világháborún úgy menetelt át, mint egy cserkész dzsem-
bolin, pedig de sokszor meghalhatott volna. Nem látványos nagy pusztulások
rémisztgették, sok apró kis meghalást úszott meg olyan szerencsével, melyet
később már kifejezetten kalkulált. Állt olyan menetoszlopban, melyből csak
ketten tértek haza, azok is halálos betegen, őt a tanítót azonban az utolsó pil-
lanatban kiléptette egy sakkozni szerető tiszt.

Sétált át velem kézenfogva a Hernád-hídon, pedig láttam a kiskatona sze-
mében a sárgás fényeket, akinek szigorú parancsa volt, hogy senki emberfiát
ne engedjen át, így amikor mi felszólítására még csak hátra sem fordultunk vé-
resen komolyan töltött csőre — de hát apám bízott Bogyó Karcsi főhadnagy
meghívásában, aki a túlsó parton várta egy kártyapartira.

Bogyó Karcsi... húsz éves, lányos képű főhadnagy szívesen elidőzött ná-
lunk, míg a front parancsa tovább nem szólította. Ilyenkor nekivetkőzött, an-
tantszíját anyám varrógépére dobta és bor mellett ferblizni kezdtek apámékkal.
Ö, az az antantszíj... Barna, puha, kézbe simuló derékszíj, és vállszíj is — ha
egyszer, csak egyetlen egyszer abban parádézhatnék Lenke lovunk hátán! A
nagy kísértés egyszer erősebbnek bizonyult nálam. Azzal vittem el, hogy vissza-
csempészem, csakhogy elkéstem, mire hazaloholtam, hogy terepszemlét tartsak,
már állt a bál. Mindenki a szíjat kereste és én már nem mertem elmondani,
hogy hova rejtettem a kincset. Sosem felejtem el a kikötött tiszti szolga fájdal-
mas nyögését, aki azért kapta ezt a kegyetlen büntetést, mert nem vigyázott
gazdája holmijára. Lógott kicsavarodott vállal, s időnként egy-egy bögre vizet
löttyintettek az arcába.

De nem is ezt akartam elmondani apámról, hanem azt, hogy demokrata is
volt. Látványosan, színpadiasán, s tán már magát is meggyőzve játszotta el az
Igazságos szerepét. Az egyik szál — s talán ez volt a legerősebb — az, hogy ta-
nítóm is volt. Jómagam semmivel sem tűntem ki a vászontarisznyás, palatáblás
rosszaságok közül, így amikor anyám Kassán iskolatáskát vásárolt számomra,
addig keseregtem, míg nem nekem is szutykos tarisznyát akasztott a nyakam-
ba, benne palatábla, spongya, cukros kenyér és a fűtési idényben az elmarad-
hatatlan két darab fa, melyet minden reggel a cserépkályha elé kellett ledobni.
A tízperces szünet — mely olykor félórára nyúlt — a fokozhatatlan rosszalkodás
időszaka volt. Ilyenkor tört ablak — néha koponya is — reccsent a szomszéd cse-
resznyefájának ága, aztán a szünet végeztével elkezdődött odabenn az igaz-
ságosztás. Apám mindig engem hívott ki elsőnek és a plága, a kinyújtott tenye-
remen csattanó nádpálcacsapás azt szimbolizálta: lám, én senkivel nem teszek
kivételt, elsőnek a saját fiamat náspángolom el, így nem furdalhat a lelkiis-
meret, hogy más rossz kölykének is odasuhintok! Látványos és igen kényelmes
logika volt. Ezt viszont én úgy gondoltam tovább, hogy ha engem Ábrahám
mindenképp feláldoz, mi értelme van annak, hogy jó legyek? És Izsák az éiére
állt az iskola haramiahadainak.
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Talán nem is ezt akartam elmondani apámról, de vibrálnak a képek, egy-
mást kergetik a filmkockák, most ott látom a szószéken, palástban, s prédikál,
mint előkönyörgő kántor. Vadászatból tért haza, lélekszakadva kapta magára
a palástot, az is lehet, hogy az erdőben kissé gyakrabban adták kézről kézre a
laposüveget, aztán a zuhogó esőben átszalad a templomba, leül az orgonához,
én zihálva taposom a fújtatót, aztán fel a szószékrei s a prédikáció után az
imádság következik. A vaskos könyv, melynek fedele már rojtolódott, két he-
lyen nyílt ki, szinte magától: ott ahol esőért kellett fohászkodni, és ott ahol szá-
razságért szállt az ég felé az ige. Apám rákezdte: „És nyíljanak meg az egek
csatornái... " A padsorokban élénk mozgolódás támadt, s a prédikátor szten-
tori hangját is túlharsogta a kurátor hangos köhögése. Ekkor már több mint
három hete esett vigasztalanul az eső.

De apámról egy karácsonyi történetet akarok elmondani. Nagy tél volt, ke-
mény csontroppantóan hideg tél. A Don-kanyar igazi nagy tele. A határmenti
kis falura ráterült az orosz tajga nyírfavállairól lecsúszott hóköpeny, s mi riad-
tan tekingettünk ki az iszonytatóan vastag hótakaró alól. Boltig, iskoláig, temp-
lomig, s persze a kocsmáig vezetett embermagasságú-mélységű lövészárok a hó-
ban, meg néhány elszántabb szomszéd indult meg egymás felé hóbarlangot mé-
lyítve. A falu fölötti hegyoldalban kétségbeesett vadak tehetetlenkedtek a hó
fogságában. A róka persze könnyedén úszta át a fehér óceánt i a nyúl is kú-
szott-mászott a hótengerben, de az őzek, szarvasok ott álltak csapatban nap-
hosszat, s ha éjszaka vékony jéghártya is üvegesedett a hó tetejére, késként
szabdalta vérző lábukat.

Híre jött, hogy az egyik kert végében a szénakazal közelében egy tizen-
kettes szarvasbika fulladt bele a hóba. Apám egy vadászcimborájával kievic-
kélt, és az állat szarvára nadrágszíjat hajítva, bevezette az istállóba. Hamarosan
híre ment a különös háziállatnak: a szomszéd gyerekekkel naphosszat ott lá-
batlankodtunk a bika körül, aki szemmel láthatóan egyre nehezebben tűrte a
miatta rendezett népünnepélyt. Nem evett, búskomor lett, sőt ha tehette szarvá-
val dühödten csapkodott felénk, egyszóval a helyzetébe való beletörődés leg-
halványabb jelét se mutatta.

Karácsony estén vendégek jöttek hozzánk. A szentestére enyhült az idő,
már az utak is járhatók lettek, keresztapámék hát csengős szánon hozták el szá-
momra az ajándékot. A gyertyagyújtás után a felnőttek a nagyszobába vonul-
tak, ahol ünnepi asztal mellett tárgyalták meg a világ sorsát. A sokadik pohár
után apám előrukkolt a meglepetéssel: az istállóba invitálta a vendégeket, hogy
megmutassa a befogott szarvast, hiszen hát ilyet nem lát mindenkor az ember.
Fémtalpas tizenkettes petróleumlámpával imbolygott elől a büszke gazda, utá-
na a vendégek kíváncsiskodó hada. A láncra kötött szarvas addig hátrált, míg a
köteléke engedte, aztán leszegve a fejét a félelemtől kifordult szemét még ellen-
ségesen villogtatta a jövevényeknek. Apám bátorságra kapott, s úgy döntött
megsimogatja a riadt jószágot. Ám villannak az ágas-bogas szarvak, és a lámpa
messzire repült. A petróleum kifolyt a szalmára, és természetesen meg is gyul-
ladt. Keresztapám viszonylag józan kocsisa elkötötte a láncát a szarvasnak, és
egy pokrócot dobott a lángokra. A bika néhány tétova lépést tett a szabadság
felé, aztán a csillagokig érő vaskapun átszökkenve látomásként tűnt el a fehér
éjszakában.

Hátán azóta apám ül. És a szarvas agancsának ágain gyertyafény lobog.

PALÁGYI BÉLA
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Vaino Valeind;

Machiavelli levele lányához
Szégyellted magad előttem — annyira szerettél volna szépnek látszani a sze-
memben. Szégyellted kikerekedett arcodat, kihullott tejfogaidat és ördög tudja
még mit, ami természetesen nem tűnt szembe. Azokban a ritka pillanatokban,
amelyket együtt töltöttünk. Igen tetszeni akartál nekem, de én nem értettem
miért, csak szomorúan találgattam. Beszélgetned velem, bizonyára kínos volt,
hiszen napról-napra azt sugdosták neked, hogy részeges vagyok, kicsapongó,
majdhogynem szörnyeteg. Nyíltan ezt ők nem mondták, megóvtak apád káros
hatásától. Hogy szerettek téged! Milyen nemeslelkűek! A vak ember elnézése,
vezetője iránt. így vajon nekem kell vezetőddé lennem a pusztában? Tevével? Mi-
képpen? S hol van akkor az én pásztorbotom? Hol van az én kardom ebben a
porviharban? Egyébként miért a bot, mikor egyik kézben a kard, másikban a
pedagógia? Mind együtt — ez az én hatalmas szeretetem a gyermekem iránt,
igaz egyoldalú. Szeretet pénz formájába^ amit kaptál, cserébe az apai szeretet
helyett. És, ha nem furcsa, ők mintha még irigyeltek volna téged?

Én iszom, kislányom, iszom bánatomban. Naponta egy üveg bor, néha ket-
tő, előfordul — iszom konyakot, vagy vodkát, munkába járok és egyedül iszom,
csak az álmaidban élek. Megiszom, elernyedek és sírok, tudod a hátsó szobában,
a zöldben, abban amelyikben minden zöld, sírok és beszélgetek veled a zöld sző-
nyegen. És úgy jó nekem, és elfog a szomorúság. De nem mindjárt lesz könnyebb,
ám amíg nem iszom magam érzéketlenre... kard az egyik kezemben, filozófia
(mostmár egyedül a filozófia) — a másikban. És kezdek igazolást keresni ma-
gamnak, nem fontos, a szoba közepén kiabálok, vagy a sarokban... És a sarok
is zölddé válik. De a tükör előtt ritkán ordítok. Azt kiáltom, hogy sohasem ütöt-
tem meg anyádat, de nem hall senki, aki hinne nekem. Egyébként már írtam
erről, és nem csak neked. Igen, senki sem hiszi. No, megütöttem, amikor te még
nem voltál a világon, de, hát ez mentség? Én nem is akarok mentegetőzni —
te megjelentél és nekem ajándékoztad a tavaszt, a nyarats az őszt, télre meg
odalöktél egyedül a zöld szobába. Én már semmit sem tudok megjavítani, és
senki sem tud, és egyelőre te sem tudsz, azon kívül, hogy a zöld szobába löksz.

Aligha meri valaki elolvasni neked a levelemet. Hiszen az valóságos bűn.
De mégis gondolom, hogy érdemes elolvasni — bár te még nem tudsz olvasni,
annál inkább nem értesz semmit, őrizd meg ezeket a leveleket és olvasd el,
amikor megtanulsz olvasni, amikor iskolás leszel, olvasd el, máskülönben egész
életedre meggyűlölsz engem. Olvasd át őket, amikor a te életedben is megjele-
nik a férj és a gyerekek, a nehéz percekben, amikor én már nem leszek. Olvasd
át időről-időre. És minél gyakrabban fogod átolvasni ezeket az én régesrégi le-
veleimet, annál könnyebb lesz neked, ha csak azért is mert apád verte anyádat
még születésed előtt. Ez nem paradox, egyszerűen korábban megérted az életet
és rád nem emel kezet egyetlen férfi sem. Okosabbnak kell lenned nálam. So-
kan váltak bölccsé elítélve apjukat. Téged is erre kérlek!

Amikor vertem anyádat, még nem ittam annyira. Gyűjtöttük a pénzt, ta-
karékoskodtunk — abban a csodálatos időben. Szívesen és sokat dolgoztam ak-
koriban, egy nap megírtam egy elbeszélést, a másikat kettő alatt, darabokat ír-
ló



tam, megörökítve finom kapcsolatokat és lobogó érzéseket. így volt eddig is,
így lesz ezen túl is. Nagyon szerettem a mamádat. Hogyan fogok gondolni erre
az időre évek múlva — nem tudom. Furcsa egy szerelem volt, mint a ködfátyo-
lon áttörő nap. Féltettem, de nem a mamát, hanem magamat. Most ezt nem ért-
heted, ám egyszer igazat adsz nekem, legalább ebben. Nem gyanúsítottam
valamilyen konkrét bácsit, ő egyszerűen nem volt.

Nehéz az írás. A lelkem mélyén kételkedem, hogy ők elolvassák neked a le-
veleimet. Tévednek, ha azt hiszik, hogy semmit sem értesz. Nincs igazuk, a
csecsszopó gyerek is érti, ha bántják az anyját, és utóbb borzadállyal emlékszik
rá. Egyáltalán nem kötelező megérteni a gondolatot, (a „létezés" megértésének
gondolatát), a szomorú találgatásét, de bizonyára kifejlődött benned. A felol-
vasás azért is nem hiábavaló, mert nem tudok bonyolultan írni, bár igyekszem
is; ARRÖL AMI ÉRZÉKENNYÉ TETT, LEHETETLEN AZ ÁBÉCÉSKÖNYV
NYELVÉN ÍRNI.

Amikor születtél, anyád szépség volt. Te is szép nő leszelt de másképpen
szép. Ebben nem kételkedem. Anyád olyan szép volt, hogy minden férfi — a
nőkről már nem is beszélek — irigyeltek engem... még az ismeretlenek is,
akiknek a felesége csúf, se arca, se alakja, kövér... Egyszer az állomáson ránk
meredt egy egészen ismeretlen alak. Végül kijelentette, hogy azt mondja eszté-
ta vagyok, szeretem a szépet. Nem. a szépet szerettem önmagában, anyádat sze-
rettem, a szépség nem abszolút, csak ezt nem mindenki érti (te sem), bizonyára
azért, mert nem mindenki tud olvasni. Miről is beszélek? A szépről! Akkor én
megszakítottam ezt az ostoba — ám annál férfiasabb replikát, de azt a hangot
és azt a felénk forduló figyelmet nem tudom elfelejteni. Nem állhatom ezt a tí-
pust. .. Már késő bánat^ hogy megütöttem anyádat, de remélem a további leve-
lekből sok minden érthető lesz.

Ma leírtam neked, hogy bántam anyáddal, s mennyire szerettem. Én vol-
tam az idióta, ítéljenek meg most ők idióta módon. Vertem őt — és ez ugyan-
csak ostoba előítélet — előre, a jövőre és nem tévedtem, csak a kezem többé a
légyre sem tudom emelni. Van úgy, hogy az ember tesz valami szamárságot,
vagy jót, ő maga is lehet buta, vagy jó, sokára jön rá, miért cselekedett éppen
úgy, nem másképpen. Nem érted gondolataim menetét. És aligha a nagyapa,
vagy a nagymama tudják ezt megvilágítani neked. No és miféle jogaik vannak!
Jó, ha elítélnek és nem tartják szavaimat puszta üres locsogásnak...

Hogy történhetett, hogy olyan utálatosan viselkedtem... végül is egyszer?
Elmesélem. Ez kora ősszel történt. Borús, szürke nap volt, ömlött az eső, hideg
volt. Reggel anyáddal megbeszéltük, hogy munka után siet haza — születés-
napja volt, s meglepetést akartam neki készíteni. Ám a mama csak másnap reg-
gel, virradóra jött haza, azt mondta, hogy az utcánkban baleset történt, — mint
valami madárka a virágzó gesztenyefába, ő azt mondja, ahogy ezt meglátta,
mindenről megfeledkezett és rohant segíteni a szenvedőknek. Én nem tudako-
zódtam, hogy hívták ezt a virágzó gesztenyefát, de hogy szakállat viselt, az biz-
tos. Én mentem dolgozni, ő otthon maradt aludni. így vagy úgy, születésnap, ha
tegnap is volt. Emlékszem, útközben, a munkahely felé, valami hazafias dalt
kezdtem énekelni. Mindmostanáig az a gyanúm, hogy az a gesztenyevirágos köl-
tő szakállas volt, hogy is énkeltem volna másképp. Sem aznap, sem később
nem emeltem kezet anyádra...
Volt rá elég okom...

Machiavelli
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VALÓ VILÁG
Lidércálom '88
Kantáta négykezes buldózerre
Amióta eleink — lassan ezeregyszáz éve — a Kárpát-medencébe „tévedtek" s
leltek új, végleges hazát, számtalan csapás érte a magyarságot. Az I. István ala-
pította vármegyéket és településeket gyakorta dúlták, pusztították, nemegyszer
eltüntették a Föld színéről a tatárok, törökök, németek és más támadók. A dol-
gos emberek igyekezete azonban mindig megőrizte a jövőnek a múltat; újra-
építette, még szebbé tette mindazt, amit az idegenek olykor kíméletlenül le-
romboltak. Mert az ember természetétől fogva olyan, hogy eltéphetetlenül ra-
gaszkodik szülőhelyéhez, hazájához; óvja ősei emlékét, azokat a tárgyakat, épü-
leteket, fákat, amelyek számára a gyökereket, a folyamatosságból eredő erőt,
biztatást, a szüntelen megújhodás lehetőségét jelentik.

A második világháború rémének elmúltával azt hihettük, hogy a települé-
sek Lidicéhez hasonló eltüntetése nem ismétlődhet meg mégegyszer az emberi-
ség történetében, de a mi életünkben biztosan nem! És íme, napjainkban ismét
föltámadt valakiben egy őrült gondolat, hogy települések ezreit tünteti el nyom-
talanul. (Erre még a török hódoltság idején sem volt példa, pedig akkoriban
másként „mérték" a világközvéleményt és az emberi jogokat!)

Ezért tűnik lidércálomnak mindaz, amit Erdély falvaival terveznek, azzal
a 7—8 ezer településsel, amelynek zömét magyarok, kisebb részben németajkú-
ak és románok lakják. E terv mellett egyetlen józanul és felelősséggel gondol-
kodó ember sem mehet el szótlanul, tétlenül!

Cselekvési lehetőségünk azonban erősen korlátozott. Mert mielőtt bármit
teszünk, át kell gondolnunk: mennyit használunk a puszta hangoskodással, s
mennyit nehezítünk egy hetven évvel ezelőtti, mélyen igazságtalan és impe-
rialista döntés következtében határainkon túlra szorult, közel kétmilliós ma-
gyar nemzetiség sorsán? Szótlanok azonban semmilyen körülmények között nem
maradhatunk, mert sajnos soha nem volt aktuálisabb igazsága Babits szavai-
nak, hogy „bűnösök közt cinkos, aki néma".

Egyszerűen nem lehet indulatok nélkül arra gondolnunk, hogyha a nem-
zetközi közvélemény és fórumok nyomása nem fogja le a romániai falvak jó
részének elpusztításán „munkálkodó" esztelen kezet, néhány év múlva hiába
keressük a térképen annak az Erdélynek a falvait, amely évszázadokon át meg-
őrizte az ősi magyar kultúrát és hagyományokat; amely a történelmi fejedel-
mek, a Báthoriak, Bocskai és Bethlen alatt a magyar államiság kontinuitását
jelentette a háromrészre szakadt országunkban; és amely egészen napjainkig a
magyar nyelv, irodalom, és művelődés kiválóságainak sorát adta a hazának,
Európának — pótolhatatlan értékekkel gazdagítva az egyetemes emberi kultúrát.

Nem létezik olyan ínség, vagy szükség, amely indokolhatná nemzedékek
szülőhelyeinek, a székely, szász és román népi építészet eleddig érintetlenül
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fennmaradt remekeinek lerombolását — beleértve a temetőket is. Ha ez mégis
megtörténne, egy kisebb nemzetnyi etnikum veszítené el mindazt, amely őseit
és utódait a szülőföldhöz kötötte és köti.

A megpróbáltatásoktól terhes, ugyanakkor a végtelen távlatok megnyílásá-
tól gazdag XX. század utolsó negyedében, Európa szívében kellett rádöbben-
nünk, hogy a csakis az önmaga fanatizált rögeszméivel és semmi mással nem
számoló önkény közvetlenebb veszélyt jelent egyes országokban a kisebbség
számára, mint az atomháború. Mert éppen mostanában lehettünk tanúi annak,
hogy az értelmes politikai akarat képes féken tartani és csökkenteni a nuk-
leáris veszélyeztetettséget; a helyenként orvul újratermelődő „furfangos" zsar-
nokságot viszont — sajnos úgy tűnik — a nemzetközi összefogás ereje sem ké-
pes minden esetben megfékezni.

Ha eltűnnek az erdélyi falvak, velük pusztulnak a székelykapuk, a ha-
ranglábak, a fazsindelyes templomok, az árnyas temetők; s azok az építé-
szeti remekek, amelyek Koós Károlynak az újrateremtendő mintát, a székely
emberek nemzedékeinek pedig a szülőházat jelentették.

És a buldózerek Hunyad megyében már elindultak!
S ezt már valóban nem nézheti szótlanul-tétlenül a humánus világközvéle-

mény, s különösen mi nem, mert számunkra az erdélyi táj nem pusztán térképet
jelent. Győzedelmeskednie kell az mbert és teremtett értékeit óvó, átörökítő
humanizmusnak), mert különben néhány év múltán az erdélyi falvak helyén
már csak a szél süvölthet fájdalmas kantátát.

LÁSZLÓ GYULA
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Négy évtized a közös úton 2.

Petőfiből Haladás Jászszentandráson
A Jászszentandrási Petőfi Tsz megalakulása után első közgyűlésén, 1959. már-
cius 4-én, még csak a tagság 40 százaléka vett részt. Agócs Rudolf elnök veze-
tésével azonban kijelölik a brigádvezetőket. Némi tétovázás tapasztalható, hogy
mikor kezdjen a tsz ősszel, vagy tavasszal. A döntés: mivel úgy is fizetni kell az
adót, a jövedelem 1/4 részét a tsz kasszájába, — így marad a tavaszi közös
munka. Majd 20 ezer forintnyi hitelt vesz fel a gazdaság az induláshoz. A má-
jus 18-i közgyűlésen kihirdetik az alapszabályt. Júniustól Agócs Rudolfot isko-
lára küldik, az elnöki teendőkkel ördög Lászlót bízza meg a tagság. A tsz do-
hánypajta építéséhez kezd, 50 férőhelyes szarvasmarhanövendék-istállót, ser-
tésfiaztatót készített. Jó a hír a tagságnak július 20-án megérkezett a 800 ezer
forintot meghaladó hosszú lejáratú hitelről szóló engedély.

Mindeközben előfordul, hogy él olyan tsz-tag, akinek nincs kenyere, egy-
szerűen nincs pénze. A vezetőség dilemmája, hogyan tartson rendet? Azzal,
hogy büntet vagy azzal, hogy ad? Előleget... A kérdés második része nem is
olyan egyszerű, mert csak hitelből képes előleget nyújtani. S egy érdekes vita
az „egyéniről" és a közösről. Az elnök javasolja, hogy a búzaföldadót, amivel a
tagság úgymond külön-külön van megterhelve, a „gép alól" közvetlenül csép-
lés után a tsz együttesen szállítsa be. A reagálás, — hangsúlyozom, az új tsz lét-
rehozatala után öt hónappal vagyunk — Faragó József tsz-tag mondja: .,Nem
helyeslem, ez a mi egyéni adónk, és úgy fizetjük ahogy mi akarjuk."
Ha már az eszközök, a termény közös, a tartozás legyen legalább egyéni. Az
elnök lemond.
A válasz: „Te csak maradj. Mert én dolgoztam uradalomban és már előre fél-
tünk, ha láttuk az ispánt jönni de tetőled dolgozhatunk nyugodtan, most nem
járod a határt."

A tényékhez tartozik, hogy a gazdaság 620 tagjából csak 440 vette fel a ta-
vaszi munkát. A november 24-i közgyűlésen Agócs lemond az iskoláról és az el-
nökségről. Egy reagálás a vezetőségi ülésen: Ez olyan váratlanul jött. Előbb
tartsunk már egy kis szünetet, hogy megbeszéljük, jó lesz vagy sem Hegyi Géza,
vagy „idegen elnököt hívjunk?"' Aztán megválasztják Hegyi Gézát elnöknek.
Ekkor már kiderül, hogy a kiosztható munkaegység értéke 20 forint a terve-
zett 24 forinttal szemben, a gazdaság bevétele a tervezett 2 millióval szemben,
alig haladja meg az egymilliót. Jelentős támogatásoktól esik el a tsz emiatt.
Az első esztendő végén 85 szarvasmarhával rendelkezik, 98 lóval és 50 sertéssel.

A zárszámadó ülés igaz nem fullad botrányba, de a hangoskodókra meg-
jegyzi az elnök: azok kiabálnak, akik nem dolgoztak, csak ártottak a tsz-nek.
Azok jártak jól, akik lógtak és 2 napi haszon után kajtattak, így a rendesen
dolgozók keresete felére csökkent.

Volt aki a traktorosok, a gépállomás munkáját kifogásolta, mondván: ők
az éjjeli műszakban, közép- és mélyszántás esetében is csak néhány centire
szántottak és a brigádvezetők az átvették. Más pedig az vetette a vezetőség sze-
mére, hogy rossz minőségű rozsot vetettek, nem gondoskodtak jó vetőmagról.
Kiss János felállt, s követelte, hogy a „bevitt" vetések után járó vetőmagot a
tsz adja vissza természetben és rendelkezzen vele midenki tetszése szerint.
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Azt mondhatnánk csakis és csupán önös érdekek munkálkodtak ezekben
az emberekben, akiknek ősei ezer éven át gazdálkodtak kisebb-nagyobb parcel-
lákon. Hogyan is lehetne ezt a világképet egyik napról a másikra erős színekkel
átfesteni. Ahogyan a közös gazdáinak ügyködését jobbára saját érdekeik ve-
zérelték, úgy kényszerítette ki a valóság, hogy másokra is legyenek tekintettel.
Szántó Lajos szólalt fel a vezetőségnél az öregek érdekében. Azt mondta, hogy
helyzetüket az irodából vizsgálták felül, nyomorognak, munkaképtelenek. így
kaptak aztán aranykoronánként 10 kg búzát. A tagság elkeseredett. Vitázik.

A megyei lap írja:
„Csontos arcú, szikár ember a falu egyik volt legjobb középparasztja. Kiss

Gyula brigádvezetővel látogattunk el hozzá. Mintagazda volt.
— Odaadom magának e mintagazda jelvényt az oklevéllel együtt. Vigye.

Nekem már a büdös életben szükségem nem lesz rá...
. . . A gazda megjegyzi. Tisztában vagyok azzal, hogy a halott nem jár visz-

sza a sírból. Az a régi már halott... de az újszülöttben sincs sok örömöm... "
Vita ide, vita oda, 1960. májusára már elkészül a tsz központja. Legelő-

ször is, az ötvenférőhelyes növendékistálló, ahol már a lovaknak is jut hely. A
vályogot ott helyben verték ki a tsz-tagok az épülethez, aztán a volt krumpli-
föld helyére magtárpadlásos tehénistálló került, és elkészült a tejház is, szepará-
torral beszerelve. A Hámán Kató Fűtőház épített levágatot az istállóhoz, s ők
adtak hozzá csillét is. A két istálló „végében" a palántanevelők rendezkedtek
be — 30 hold paradicsom, 15 hold paprika és ugyanennyi dohány benépesítésé-
hez nevelték a palántákat. Ugyanebben az évben épült három 10 vagonos góré
— favázas, s felállítottak három dohánypajtát is. Dolgozott tehát a 12 tagú épí-
tőbrigád, dolgoztak a fakitermelők... A kép idilli. A kérdés ekkor az, vajon a
tagság tudomásul veszi-e, hogy nadrágszíjhúzással kezdődik a gazdaság törté-
nete? Hogyan lehet számonkérni legegyszerűbben a munkát, ellenőrző appará-
tus kiépítése nélkül? Ezt a módszert akkor már máshol is gyakorolták, erre
szolgált az úgynevezett felelős terület. Vagyis mindenki megkapja a munkabí-
rásának megfelelő területet — kapásnövények tábláit, szőlő- és gyümölcsültet-
vényeket osztottak fel — azzal, hogy művelje meg, akár a családja segítségével,
akkor amikor neki jól esik. Csak művelje meg. A tsz-tagság elfogadta a metó-
dust. Mielőtt az eredményről szólnánk néhány apró mozzanat: A tsz úgy dönt,
hogy a gyerekeknek nyárra napközi otthont szervez, költségeit vállalva. (Tud-
juk, ez az időszak a felszabadulás után az, amikor már nem az állam kontójára
vállalnak szociális juttatásokat, szolgáltatásokat. Az állam által vállalt szociális
igények egy hányada fokozatosan átcsúszik a vállalatok, gazdaságok hatáskö-
rébe.)

A három gazdaság vezetőségét Adler Vilmos, a megyei tanács tagja igyek-
szik meggyőzni arról, milyen hasznos volna a településnek a Kossuth Lajos úti
makadám út megépítése. Téeszenként 10 embert kell adni, valamint a földmoz-
gatáshoz fogatokat. A bekötőút 4 kilométer hosszúságú. A dologgal mindenki
egyetértet, egy majdani fürdő és sportpálya építésének reményében. Persze,
valamit valamiért. A Petőfi Tsz elnöke megjegyzi: „Én egyetértek a makadám
út építésének szükségességével, bár lehet, hogy tagságunk nem érti meg, mert
a Mártírok úton is szükséges lenne 200 méternyi hosszan a kövezés, a mázsaház
ott van... Aztán a villanyt is be lehetne vezetni, minthogy 40—80 férőhelyes
istálló épül ott. Szeretnénk választ kapni, hogy megkapjuk-e a villanyt?"
Igen. S a tervet a Kossuth útra, munkafelajánlásokkal elfogadják.
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A fogalom, hogy közös nehezen megy a fejekbe. Úgyszólván nincs olyan ve-
zetőségi ülés, ahol ne hoznának büntetéseket lopás ellen. É. I. a tsz karfiol
területéről szeptember 30-án reggelre leszedte a legszebb fejeket, és talicskán
hazatolta, hogy értékesítése. A nyomot követve a karfiolra találtak. B. S. a te-
heneit a paradicsomföldön legeltette, 650 négyszögöl terményt tett tönkre. Ok-
tóber 7-én ifj. K. J. egy zsák rozsvetőmagot hazavisz. Azok az emberek, akik
korábban a máséhoz nem nyúltak volna, lopnak. Terjed, mint a járvány, álla-
pítják meg. A büntetés átlagosan 15 munkaegység levonása.

A részesművelés eredményei: a növénytermesztők 4 százalékkal túlteljesí-
tik tervüket, az állattenyésztés viszont félmilliós veszteséggel zár. így a terve-
zett 25 forint helyett 20 forintot fizet a tsz munkaegységenként. Minthogy még
csupán második évét éli, így a kormány határozata alapján — mivel beruhá-
zásaiban a saját erő meghaladta a 10 százalékot — mintegy 600 ezer forintos
hitelengedményben részesül. Az említett négy százalék is hoz 128 ezer forintos
engedményt. S egy figyelemre méltó momentum, az állam mintegy 10 ezer fo-
rintos támogatással járul hozzá főmezőgazdász alkalmazásához. A kedvezmé-
nyek, a támogatások összege meghaladja az 1,5 millió forintot.

Egy nem mindennapi hozzászólás a zárszámadó közgyűlésen 1961-ben, ame-
lyen jelen van a megyei pártbizottság, a járási tanács és a községi pártbizottság,
valamint a patronáló üzem képviselője: Az első hozzászóló Varga János követeli,
hogy addig amíg idegenek vannak jelen a közgyűlésen, azt ne kezdjék meg, —
mondja — mert véleménye szerint, ez a közgyűlés a Petőfi Tsz-é, azon csak a
tagság vehet részt. A dolog ma már komikus színezetű, de akkor véresen ko-
moly. Meggyőzik, hogy a vendégek csak tanácskozási joggal rendelkeznek, s
minthogy sok tsz-t ismernek, hasznos tanácsokkal szolgálhatnak.

Egy esztendővel később az elnök zárszámadási beszámolóját „politizálva", a
gyarmati rendszer széthullásának „elemzésével" kezdi, innen juthat el a tagság
addig, hogy minden ágazat veszteséges lett. Csökkent néhánnyal a tsz-tagság
lélekszáma is, viszont a munkaegység értéke a korábbi esztendőkhöz képest
négy forinttal magasabb, 24 forint. (Még mindig a felszólalásoknál maradva. A
jegyzőkönyv megállapítja, hogy N. G. erősen ittas állapotban össze-vissza be-
szélt, többek között elismerte, hogy a múlt évben végeztek olyan rossz munkát,
hogy azt ő sem vette volna át, saját magától, sem!)

1962. már igazán a biztató esztendőkhöz tartozik. Igaz jelentős fagykár
érte a szőlőt, ennek ellenére a növénytermesztés majd félmilliós bevétellel zár.
Jóval kevesebb a fegyelmi problémák száma is. A tervezetthez viszonyítva ki-
sebbek, több mint félmillióval a gazdaság kiadásai.

A Magyar Mezőgazdaság 1962. őszén tanfolyamot hirdet a lapban. A gaz-
daság előfizet tagjai egy részének a „kurzus" időszakára. Bartók János és Bi-
bók Gizella házassági kérelmét a vezetőség „elfogadja" és részükre 2 mázsa ga-
bonát, valamint 400 forint segélyt utal ki. ördögh László és Márkus Béla felvé-
telét a vezetőség javasolja a vezetőképző iskolába. A gazdaság mezőgazdász be-
állításáról gondoskodik. S végül: az öregek napja megrendezésének költségeihez
1000 forinttal járul hozzá a szövetkezet. — Egy csokor hír 1962. végéről, amely
azt hivatott illusztrálni, hogy ebben az időszakban már nem csupán a mezőgaz-
dasági munkák napi eseményeire irányul a figyelem, apró, a termelést közve-
tetten érintő, a dolgozók mindennapjait, hangulatát befolyásoló ügyek is a ve-
zetőség és a közgyűlés elé kerülnek. Valamelyest mérséklődik a nagyobb fe-
gyelmi ügyek száma, csip-csup problémák — kártétel a vetésben, nem tisztí-
tották le a cséplőgépet, stb. — előfordulnak. A gazdaság szociális kerete ebben
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az évben meghaladja egyébként a 102 ezer forintot. Ebből öregeket segélyez,
a példa mutatja: házasságokat „támogat" sportot finanszíroz — ezer forint egy
esztendőben — hanglemezeket vásárol, kultúrházi színpadot épít, átvállalja az
SZTK-díjat.

A gazdaság 1963-ban málnát telepít öt holdon, szőlőt 30 holdon, gumike-
rekes Hoffert vesz és teherautót, elkezdi egy öntözőtelep építését, s átveszi a
MÉK-től egy csomagolótelepet. A beruházásokhoz szükséges hitel eléri a 2,6
millió forintot. Szőlészeti és palántanevelő szakbrigádot próbálnak kialakítani, a
tervezet címe „Üzemszervezés az agro- és zootechnika alkalmazására", kissé
hangzatos — mert az „agro-t" hofferek és fogatok, a „zoo-t" kiselejtezésre váró
elöregedett lovak és tehenek jelentik. A szándék azonban nemes. A lényeg,
hogy a növénytermesztésre már határozott koncepciót dolgoznak ki, amelynek
hatása igaz, még 1964-ben határozottan nem érhető „tetten", de ebben a mun-
kaerőhiányon át, a kezdő traktorosok rossz munkájáig, igen sok szubjektív és
objektív tényező közrejátszik. A fontosabb növények átlagtermése csupán a ta-
karmányrépa esetében haladja meg a tervezettet, búzából például a hektáron-
kénti 9,5 mázsa helyett 8,2-t érnek el. A beruházások mennyisége viszont ebben
az esztendőben majdnem annyi a Petőfiben mint a fél évtized alatt együtt-
véve. Jegyezzük meg az 5,1 milliós értékből 2,5 milliónyi beruházási kedvez-
ményhez jutott a gazdaság. Egy munkaegységre 39 forintot tudtak kiosztani.

Amennyire nehezen váltak valóra a növénytermesztési elképzelések, olyan
jól gurult az állattenyésztés szekere. 1965-ben például állatelhullás úgyszólván
nem volt, s tisztes bevételt 2,2 milliónyit ért el az üzemág, ez minden bizony-
nyal közrejátszik az egyéni és gazdasági jövedelmek emelkedésében. Az előbbit
fémjelzi a negyven forintos munkaegység. Az utóbbit pedig a korábbihoz képest
félmillióval nagyobb 6,9 milliós bruttó jövedelem. Ezek a számok azonban már
a Petőfi Tsz történetének nagy, s egyben utolsó eseményéhez vezetnek. Ez pe-
dig nem más, mint a Petőfi és a Haladás Tsz-ek összevont vezetőségválasztó
közgyűlése 1965. december 22-én. A házasságnak mindkét fél részéről előzmé-
nye, hogy külön-külön kimondja az igent. A Haladás Tsz-ben december 10-én
kerül sor erre az aktusra. A tagok megtudják, hogy az egyesítést a beruházá-
sok gazdaságossága, a nagyobb jövedelem elérése, a két mezőgazdasági üzem
gazdálkodási és jövedelmezőségi színvonalának azonossága, a jobb munkaszer-
vezési lehetőségek is indokolják. Érdekesség, hogy az előterjesztésben az agitá-
lásban — még indokként a rokoni kapcsolatok is szerepelnek.

A Petőfi Termelőszövetkezet december 9-i közgyűlésén mondják ki az igent.
Ennek persze vannak előzményei — nem is lényegtelenek: még szeptemberben
lemond a gazdaság vezérkara, elnöke, főkönyvelője és főagronómusa. Koráb-
ban is volt példa arra, hogy az egyik tsz-ből a másikba „átigazolt" valaki, ta-
vasszal azonban egy egész munkacsoportnyi ember jelentkezik a Haladásba.

Az immáron ,,nagy" Haladás elnökéül Szabó Tibort választják, elnökhe-
lyettese Soós János, főmezőgazdásza Medveczki László, főkönyvelője dr. Túri
József, állattenyésztője Márkus Béla.

(Folytatjuk)

HAJNAL JÓZSEF
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FORUM
A jövő záloga az ifjúság
Kerekasztal-beszélgetés mezőtúri üzemmérnök jelöltekkel (2. rész)

R. T.: Én mindenképpen. Három hónapig határőr leszek utána alaki kiképzésen
veszek részt. Gyakorlatilag rendőrtiszti diplomával végzek.
B. L.: Nyelvekkel próbálkozom, főleg a némettel. A többit még nem tudom.
K. T.: Ha szakmán belül maradok, akkor feltétlenül tovább szeretnék tanulni
valamelyik egyetemen.
H. P.: Még nem tudom. Egyelőre szeretnék egy rendes lakást, egy szép bútort
és egy jó autót.
V. J.: Mindezt öt éven belül.
K. T.: S ezt húzzuk alá. Hogy miért, mert hogy jól erezzem magam egy munka-
helyen szükségem van egy lakásra, egy autóra.
R. T.: Nem nyugati imádat beszél belőlem. Nem rég olvastam a Heti Világgaz-
daságban — nagyon szeretem ezt a lapot, hogy Európában a magyar ember
dolgozik legtöbbet, már mint úgy értve: legtöbb időt mi töltjük a munkahelyen,
s ez véleményem szerint nemcsak szervezés kérdése. Jártam nyugaton többször
is, amely nem a Mariahilfer Strasse-val kezdődik és végződik.

RIPORTER: Hanem?

R. T.: Persze, hogy jártam én is ott, de jártam Franciaországban is, ahol külön-
böző helyeken dolgoztam is, mint pl. csomagológyárban. A lényeg az, hogy itt
borzasztóan jó volt a munkaszervezés, még percekre sem volt anyaghiány és fo-
lyamatosan tudtunk dolgozni, s az itthoni problémát ezek hiányában látom.

RIPORTER: Ha nálunk is folyamatos lenne alkatrész-utánpótlás, a
munkafázisokat rendszeresen és jól meg tudnánk szervezni, ezzel pár-
huzamosan a munkához való viszonyunk is átrendeződne? S biztos,
hogy ez csak szervezettség kérdése?

K. T.: Valóban sokat vagyunk bent a munkahelyeken^ de véleményem szerint
csak egy részét töltjük ki munkával. Csak külső tényezőkkel nem lehet megvál-
toztatni az embereket, mert ha azt mondjuk nekik: itt van minden, azt csinál-
hattok, amit akartok — ettől még nem változnak meg. Mindenkinek meg kel-
lene változnia az egyszerű irodai munkástól mindenkinek, természetesen a fő-
nöknek is, hogy konkrétan mindenki a munkáját végezze, s azt nagyon jól.

RIPORTER: Gondolja, a munkához való tisztességünk kopott meg,
vagy az emberekhez való kapcsolatunk változott meg?
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H. P.: A munkamorál mindenképpen. Talán, mint ilyen nincs is,
B. L.: Nem tudom a dolgozó emberek azt mondják: ennyi pénzért ennyit dol-
goznak, mert megélhetőségükhöz ennyi feltétlenül kell.

RIPORTER: Laci, ez fordítva is igaz: ennyi munkáért, ennyi pénz.

B. L.: így is igaz, de több munkát viszont nem tudnak adni.
K. T.: Ilyen eszközökkel, s ilyen szervezéssel nem lehet minőségi munkát várni.
Lehet, hogy ez akkor lett elrontva, amikor s nem minőségi munkáért is kifizet-
ték a bért.
R. T.: A szocializmusban, alkotmányunk kimondja a munkához való jogot, de
ezzel a joggal nem jól éltünk eddig, éppen ezért én egy egészséges dolognak
tartom azt, ami most van, a munkanélküliségre célzok. Ismétlem, nem a nyugati
minta, mert azt túlzásnak tartom, de ha már ott lebeg az emberek előtt a de-
mokhlétoszi kard, ha nem dolgozik jól, kiteszik az utcára. S ha egy darabig
nincs munkalehetősége, ez igenis ösztönző lehet.
K. T.: Itt Magyarországon ez a változás nem tud olyan gyorsan végbemenni,
mert a mostani vezetés — persze könnyű felfelé mutogatni — többnyire nem
képes arra, hogy megújítsa magát. Ami 30—40 évig megrögzült, azt nem lehet
öt év alatt sem megváltoztatni.

RIPORTER: Tamás, szűkítsük a kört, melyik vezetésre gondol?

K. T.: Azt hiszem ez minden szinten igaz lehet, de maradjunk a mezőgazda-
ságban. Még most vannak olyan gazdaságok, ahol a vezetőnek a szakmai tudá-
sa minimális, vezetési készsége úgy szintén, de valamikor kiemelték, mert jó
elvtárs volt, s azóta megtartotta ezt a pozíciót és hiába jönnek a jól képzett
szakemberek — mert a képzésünk azt hiszem elmondható, az jó — nem kapnak
lehetőséget, mert ezek az emberek annyira ragaszkodnak posztjukhoz, nem ad-
ják át a helyet, akkor kész! Kénytelen elhagyni a pályát.
R. T.: Én itt vitáznék veled, hogy a képzés jó, mert valóban van képzés, de nem
megfelelő.
K. T.: Én azért ezt a te helyedben nem mondanám.
R. T.: Valóban, na jó. Itt a főiskolán sok mindent megtanulunk, mégis lénye-
gében semmit az új gazdasági felfogásnak, amikor hangoztatjuk a menedzser-
típusú vezetés fontosságát. Erről mi a felsőoktatásban nem kapunk képzést, mert
valóban aki negyven évig élt egy koncepcióban attól nem várhatjuk, hogy azon-
nal kritikát gyakoroljon, átlényegüljön, az új generáció, de ezzel az új generá-
cióval nem tudom mi lesz, mert nekünk sincs meg az alap. A múltkor volt egy
beszélgetés és pont tőled kérdezték, hogy három nap múlva át tudnád-e venni
a vezetési posztot. Természetesen ezt túlzásnak tartom, nem állhatsz készen, de
tíz éven belül, ha hagynak, meg tudnád tenni. Ha nem, akkor lehet csak 30—40
év múlva lesz lehetőséged.
K. T.: S ha nem hagyják? Amikor gimnáziumban tanultam akkor az volt a ter-
vem, hogy itt a főiskolán továbbképzem magam, levizsgázom, de nem volt meg
a lehetőségem, ezért maszek úton tanultam. Köztudott, ennek milyen anyagi
vonzata van. Tehát egyszerűen nincs meg a lehetőséged, ilyen dologokból te-
vődik össze.

RIPORTER: Ezt azért nem értem, hogy nincs meg a lehetőség.
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K. T.: Hol van olyan nyelvtanár, hol van olyan óraszám, sorolhatnám a gon-
dokat. Ilyenekből tevődik össze a menedzserképző-tanfolyam is, mert vannak
egy-kéthetes kurzusok, de milyen költségeket kívánnak?
R. T.: Természetesen nem minden diplomásnak van szüksége menedzserképzés-
re, vannak olyanok, akik a szakmában szeretnének profitálni.
K. T.: Világos, de itt senki sem kap ilyet.
R. T.: Űgy emlékszem a Magyarországban olvastam, hogy Szovjetunióban az
ötven-hatvan-hetven évesek válságban vannak, mert amiben eddig hittek, ha nem
is teljes egészében rosssz, most az az átalakításban, a nyitásban — hogy ne rossz
szavakat használjak — kiderült nagy része hibás szemlélet volt, káros hatású.
Ez az ember nagyon nehezen tud újítani, teljes egészében sohasem, talán csak
részletekben.
B. L.: Csatlakoznék, hogy egy vezető 20—30 évig egy szemléletben él, nehezen
tud az új felé újítani, de hát miért van erre szükségünk, hogy egy vezető csak
nyugdíjazásakor cserélhető, mert ugye köztudott — s nyugaton így teszik,
mondtad te is — 35—40 éves korban lehet a vezetői stílust legoptimálisabban
elérni. Nálunk miért nem élnek ezzel, amikor volna hozzáértőbb fiatal, miért
kell egy gyárigazgatónak, egy tsz-elnöknek, mindegy, megvárnia a nyugdíjat,
ha előtte egy szívinfarktus nem váltotta volna le, s ha ez így van, akkor miért
nincs egy olyan szervünk, aki erre felügyelne, és alkalmatlanokat elutasítaná.
R. T.: Keleten, nem nyugaton — attól függ honnan nézem — például Japán-
ban régen ezt alkalmazzák.
H. P.: Már régóta érlelgetem magamban a hozzáfűznivalómat. Ott maradtam
el, hogy a magyar ember mennyit dolgozik, meg miért, ám nekem van egy
sajátos véleményem. Nekem történelem, de a világháború előtt is volt értelmi-
ség, meg természetesen más is. Akkor is nehezen dolgozták meg kenyerü-
ket, de valahogy úgy kerestek, hogy megéltek belőle és egészséges családi éle-
tet éltek. Most meg kell nézni a mai magyar családmodellt. Mindenki ideges,
mindenki fáradt, senki sincs megelégedve, a gyerekekkel nincs foglalkozva.
Mert mi történt? Jött a szocializmus, hatalmas életszínvonal: vertük a mellün-
ket, s bizony kiderült, hogy ez a színvonal a háború előttihez képest csökkent,
az utóbbi négy—öt évben a gazdasági politikában, a külpolitikában végbement
változások maguk után vonják ezt is. Arról beszélünk; a magyar ember meny-
nyit dolgozik, meg mit, hogy az jó is legyen meg szép is, de jelenleg nem
tud több munkát adni, hogy keresetével az életszínvonalát emelje. Ennek ér-
dekében érdekeltté kell tenni a dolgozót, amiért olyan munkát kell adni, ami
nemzetközileg elfogadható, a kor (követelményeinek megfeleljen. Figyeljen,
oda amit csinál, mert hiába van ott a korszerű kétmilliós vetésellenőrző mű-
szer, amely már két hektáron mutatja, hogy az egyik sor nem működik. Nem
érdekli, ha nem megy, hát nem megy. Kész. Egy sor nem sor. Ha viszont utá-
na számolják mekkora terméskiesést jelent, tetemes a kár. Sajnos ez konkrét
példa. Igenis büntetni kellene az ilyen hanyag munkát, s ha nem ért a szó-
ból, nem használ a pénzbüntetés, keményebb pénzfenyítés, akkor mondani kell
neki: viszontlátásra pajtás, keressél másik helyet magadnak.
K. T.: Éppen erről van szó, hogy az egyszerű dolgozó, a mezőgazdasági dolgo-
zó kezében hatalmas pénzösszegek vannak, s nem érzik a felelősséget.

RIPORTER: Köztudatban mégis az van, ha nem jól működik a vál-
lalat, akkor nem jó a vezetés.
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K. T.: Ez nem igaz, nem így igaz, mert az ember egy ideig ugrálhat, de nem a
végtelenségig, mivel a fejére koppintanak, meg lesz fogva anyagilag, s aki el-
megy ilyen helyre dolgozni, nagy politikusnak kell lennie lefelé is és felfelé is.

RIPORTER: Bizonyára hallották azt a klasszikus példát — aminek
nem tudom mekorra a valós értéke — ami még az ötvenes évekből
maradt ránk: nem ment a traktor, leszállt a traktoros és kalapáccsal
oldalbacsapta, s a gép ismét üzemelt. Ezzel nem azt akarom mondani,
hogy a példa még ma is helytálló; ma is vannak hasonló módszerek,
de átvitt értelemben gondolhatunk arra, hogy meglévő értékeinkre
nem vigyázunk.

R. T.: Olyan gépek kellenének, amelyeket nem kell kalapálni.
H. P.: Ez nem igaz, mert Szekszárd alatti tsz-nek van egy 1200 férőhelyes
szarvasmarhatelepe, ami már tíz éve veszteséges volt. Most ugyanaz a sze-
mély, aki azelőtt is a telep vezetője volt kibérelte. Ugyanazokkal a gépekkel,
állománnyal dolgozik, viszont az emberek kétharmadát elküldte, s két éven
belül mit ad isten, megtáltosodtak, nyereségesek lettek. Miért? Azt mondta
nem kell más, csak figyelni, figyelni. Teljesen egyetértek vele. Itt van a Dácia,
amit a románok csinálnak és nagyon jó kocsi lenne, ha odafigyelnének, ami-
kor készítik.
R. T.: Na azért az túlzás, hogy jó kocsi, legfeljebb csak itt a KGST-n belül.
H. P.: Gyakorlatunk során láttam hogyan dolgoznak normára. Ha mindenki
csinálná, amit kell, úgy, ahogy elvárható, akkor nem tartanánk itt, ahol va-
gyunk, és ha ennek az az ára, hogy 10—20 darabbal kevesebb legyen, akkor
legyen kevesebb, de az a legmesszebbmenőkig elfogadható.
K. T.: Lehet ezeket a változásokat tőlünk várják, de én kétlem, hogy ezt mi
gyökeresen meg tudnánk változtatni.
R. T.: Olvasta a múltkori ELF-et?

RIPORTER: Igen, de nem hiszem, hogy az én véleményemre lenné-
nek kíváncsiak, annális inkább, mert én már 10—15 évvel gazdagabb
vagyok, s bizonyos dolgokat — mivel nő vagyok — másképp vetek fel,
mint a mai huszonévesek. Ami nekem mégis furcsa ebben az, hogy a
tíz—tizenöt—húsz évvel ezelőtti fiatal ha valamiben hitt, azért tudott
lobogni, most az ifjúság körében, önök is, befeléfordulással védekez-
nek-támadnak. De vajon miért?

H. P.: Lassú víz, partot mos. Ügy áll mindenki, mint otthon a befőtt. Ha nem
bántják, marad a helyén. Baráti körben elpolitizálgatunk, de nem adunk neki
hangot. Azt hiszem azt várjuk, mikor léphetünk mi.
R. T.: Ez az ifjúsági mozgalmunk követelménye, mert minden közös, legyen
az úttörő, vagy KISZ, szinte paródiája az egésznek. Ha elhangzik: KISZ, le-
gyint mindenki.

RIPORTER: Mindannyian KISZ-tagok?

R. T.: Sajnos. Egyszer már kirúgtak, de én visszamentem.

RIPORTER: Es ki párttag?
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B. L.: Senki. Én KISZ-titkár vagyok.
H. P.: Előbb-utóbb javasolt lesz midenkinek, mert meg fogják keresni.
R. T.: Idáig jó pontot jelentett az életben, s bizonyos szempontból kötelező is.

RIPORTER: Miért kötelező?

B. L.: Akkor elvárt, javasolt...
H. P.: Felteszem a kérdést, az a húsz embert aki itt párttag mennyivel lesz több
a tanulásban, közösségi munkában. Hozzászólásaiban valóban képvisel-e en-
gem, olyan az álláspontja, hogy egy nem párttag azt nem tudná megtenni?
K. T.: Egyáltalán kitűnik-e a hallgatóság közül pozitívan? Az utcán nem kell
észrevenni, hogy ez a párttag, de a munkában igen. Sajnos ott meg csak úgy
emlegetik őket, hogy ilyen aktíva, meg olyan, már megint gyűlésre kell men-
ni, de egyébként semmi. Tulajdonképpen sajnálom őket. Fizetik a rengeteg
pénzt a bélyegre, s a fizetésükből pedig nem derül ki politikai szemléletük.
H. P.: A párt élcsapat. Példát kellene mutatni.
V. J.: Általában a politikai és szakmai ismeretek ütik egymást, mert aki poli-
tikailag felfutott, az szakmailag nem vagy alig tud valamit profitálni, ha igen,
nincs rá ideje, nincs aki irányt mutasson.
R. T.: Egy kérdést szeretnék feltenni. A2t mondtuk egy bizonyos pozícióban
ajánlatos, ha valaki párttag, de nem kötelező. Akkor hogy van az, hogy a nyug-
díjasok tömegesen kilépnek? Nem értem, amiben eddig hittek, dolgoztak, most
hirtelen valamilyen átalakuláson estek át, és elfordulnak. Ajánlott volt, amíg el
akart érni valamit, most nyugdíjas lett, nincs már mit elérni. Nem az van eb-
ben az esetben: nem akar már párt bélyeget fizetni?
V. J.: Olyan ez, mint nálunk a fakultáció. Kötelezően ajánlatos.
H. P.: Egy csomó ember előnyt remélve és szerezve belép.
R. T.: Mint a katonaságnál megkérdezik x elvtársat: maga még nem párttag?
Nem akar belépni? Dehogynem! Szegény megszeppent kiskatona belép. Főisko-
lai példám is van. Az első napokban felemelő érzésektől duzzadtunk, persze nem
ismertünk senkit és semmit. Megkérdezték tőlünk: nem akar szakszervezeti tag
lenni? Mindenki akart! Évi 24 forintért. Ez a beszervezés nem tetszik nekem.

RIPORTER: Hamarosan dolgozó emberek lesznek és felkeresik önö-
ket a párttól, mit fognak tenni?

R. T.: Nemet fogok válaszolni.

RIPORTER: Most ezt válaszolják nekem.

H. P.: Egy feltétellel vállalnám. Ha érdemi különböztetés lenne, az oda nem va-
lókat kizárnak és komoly programot biztosítanának. Tenni kellene valamit,
mert az nem igaz, ami itt van. Mindenki süti a maga kis saját pecsenyéjét, a
többi meg puff, úgy van, ahogy van. Tenni kellene valamit, volna erre ezer—
kétezer ember, aki erre figyel.
R. T.: Ide figyelj, azért nem egészen így van. Te ugye egy mártír egyéniség
vagy. Én meg azt mondom, engem az érdekel, hogy jól éljek. Te ilyen vagy én
meg olyan.
H. P.: Rendben van, éljél jól, de ennek az legyen a feltétele, hogy jól is dol-
gozzál. Ha egy kicsit jobb lenne az országnak, akkor neked is jobb lenne. Sőt
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nem is kicsit! Ráadásul, ha oda állsz a tükörbe, akkor tiszta lelkiismerettel
tedd ezt, hogy nemcsak anyagilag ismertek el, ami ott van a zsebedben, de le-
gyen jó érzés, letettél az asztalra valamit.
R. T.: Egyet s mást én is tettem, mégsem verem a mellem, mint egyesek.
H. P.: Hogyan gondolod ezt?
R. T.: Egyszerűen mondom a történelmet, amiben egyes „nagy" öregjeink idé-
zik, idéztetik magukat: így a párt, úgy az ellenállás. Fantasztikus mennyi ellen-
állás. Fantasztikus mennyi ellenálló volt ebben az országban. A második világ-
háború végén már egész Magyarország partizánná vált.
H. P.: Ügy tudom összesen két partizáncsapat volt...
R. T.: Meg mindeki találkozott Bartók Bélával.
K. T.: Az is nagyon érdekes, mindenki ki akart lépni a háborúból.
R. T.: Elnézést kérek, amiért eltértünk a tárgytól, de az ember tulajdonságából
fakad, hogy egoista és kevés az olyan, minte te, aki tenni akar valamit.
H. P.: Kérlek szépen én is egoista vagyok egy bizonyos fokig, maga után vonja
azt is, hogy változtatni kellene, ami nem jó.
K. T.: Péter, tudod arról van szó, hogyha már az ember vezető lesz, nem állhat
oda, hogy ilyen vagyok. Több ember fölött kell dönteni abba bele kell jönni, s
neked perpillanat ez a szemléleted, ami nem biztos, hogy jó is.
R. T.: Szerinted az a jó vezető, akinek világmegváltó célja van?
K. T.: Ez nem világmegváltás, de hogy mindenképpen a jobbat kell akarni, az
biztos.
R. T.: Ügy látom, félreértettetek. Hát persze én is jobbat akarok.

RIPORTER: Erről jut eszembe. Van egy gogoli idézet: „Ne a tükröd
étkozod, a képed efrde". Hogy mennyire múlik ez rajtunk és mennyire
nem mostani diskurzusunknak nem célja, feladta és bizonyára csak
szubjektíven tudnánk megítélni, mivel egyikünk sem szakember ezen
a téren. Próbáljunk úgy rávilágítani, hogy beszélgetésünkbe beleillesz-
kedjen. Tudjuk jelenlegi gazdasági helyzetünk nem éppen rózsás, önök
nemsokára kész szakemberek, diplomával a kezükben, igazi felnőttként
kezdhetik az új élet. No, már most, ebben az életben úgy kell lépni,
hogy nekem is jó legyen, sőt minél jobb, ugyanakkor állandóan bizo-
nyítani kell, a közös nagy asztalra közben mindig le kell tenni vala-
mit. Különböző véleményünk van. Ha most azt mondanák önöknek:
„Kérem szépen itt van egy munka, feladat, egy gazdaság vezetése" mi-
lyen elképzelésük van? Hogyan fognának hozzá?

K. T.: Először rengeteget kellene tanulni, jól megnézni a körülményeket, felada-
tokat, utána, utána szerintem meg lehetne csinálni, úgy érzem mindannyian
meg tudnánk csinálni.
R. T.: Ez a tanulás már nem iskolai lenne. Nekem az a véleményem ezt a főisko-
lát is jobban meg lehetne szervezni. Például a képzési időt eleve négy évre ír-
nám, s három év után mindenkit kivinnék a gyakorlatba egy félévre, mert sok
tapasztalatra tehet szert az ember kint, olyanra amit itt bent sohasem. Az utol-
só félévben már nem volna tanulás, azt mondanám, ebben az időszakban ké-
szítsd el a diplomatervedet, ami valóban diplomaterv lenne, s nem pedig leülni
a konzulenssel párszor, ennek véleményem szerint az égvilágon semmi értelme,
s közben ötmillió házi feladat van. Nem elég a könyvtárból egy könyvet kivin-
ni. Azt mondják menjek el Bábolnára, menjek el a MÉMMI-be. Akkor én el-
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megyek egy anyagért Bábolnára, elmegyek Gödöllőre, erre azt mondják: hogy
mertem én hiányozni! Mi innen kimegyünk egy diplomával, de nagyon sok ta-
pasztalatot kell majd még szerezni hozzá, hogy vezetők legyünk.

RIPORTER: Igazolva érzem magam, hogy van telepátia, ugyanis any-
nyira sugalltam, legyen már valaki, aki felveti e témakört. Kérem,
mindannyiunk kötelessége volt vagy van, hogy szakdolgozatot, záródol-
gozatot készítsünk. A diploma egyik feltétele. Ügy tapasztalom, mi ma-
gunk is idővel megfeledkezünk róla. Holott ennek nem így kellene
lenni.

K. T.: Nem tudom jól folytatom-e. Az ember rengeteg munkát belefektet a
a dolgozat készítésébe. Ennek úgy lenne értelme, ha fel is használnák, de ehhez
számtalan adottság szükséges. Eleve olyan helyről kell indulni, ahol igény van
rá, s minden feltétel megvan hozzá.

RIPORTER: Van-e olyan, akit felkértek egy témára és annak elvégzése
után biztosítják alkalmazásáról?

R. T.: Nincs, de nem látom feltétlenül szükségesnek, hogy mindenki készítsen
szakdolgozatot, mert mi értelme van annak, hogy egy témát ötvenegyszer már
elcsépeltek, most ő ötvenkettedszer továbbcsépelje. Olyannak képzelem, mint a
TDK. Kaphatna egy területet, dolgozhatna rajta, az csak az övé lenne — tehát
egyedi — akkor el vihetne, hogy tessék itt egy új technológiai eljárás, új javítási
lehetőség. Mert így mi az értelme?

RIPORTER: Végül is szakdolgozatát is viheti a hóna alatt.
R. T.: Vihetni éppen vihetem, de minek.

RIPORTER: Milyen témát választott?
R. T.: Folyékony műtrágyát.

RIPORTER: S hol készítette?
R. T.: I t ta KFCS-n.

RIPORTER: De hol készítette hozzá a méréseket, számításokat?
R. T.: Sehol, szakirodalom jellegű.
K. T.: Ilyen szempontból az én szakdolgozatom jó példa lenne, ha az lenne. Én
a főiskola egyik kutatásához kapcsolódtam. Lehet, hogy naiv vagyok, de úgy
érzem új és jó dolgok vannak benne, mégis majd itt a könyvtárban senki sem
fogja keresni. Az meg, hogy leendő munkahelyemre elvigyem, az teljesen fölös-
leges, mivel ott nem tudom hasznosítani, alkalmazni, ahhoz pedig hogy más
helyre rohangáljak nekem nincs energiám és időm.

RIPORTER: Azér azt leszögezhetjük, hogy egy felsőfokú intézménynek
egyelőre nem feladata, hogy az ott készített dolgozatokat bevezetesse,
de a partnerkapcsolat lehetővé tehetné azokban a gazdaságokban, ahol
készítik, ha nem is kötelesség szerűen, de valamilyen formában mégis
alkalmazzák, bevezessék azokat a téziseket, amelyeket megfogalmaztak.

K. T.: Itt lenne az, amit a Tamás mondott. Félévet kint dolgozna rajta automa-
tikusan, ez következhetne belőle.
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R. T.: Lehetőséget is kell ehhez kapni.
K. T.: Légből kapott címmel és minimális idővel ez nem jöhet létre.
H. P.: Nem tudom ki volna közöttünk, aki olyan színvonalas dolgozatot tudna
készíteni, amit be lehetne vezetni, mert szerintem a többség négy és félhónapig
ellinkeskedné, s a maradék másfél hónap alatt szedné össze, mint ezt.
R. T.: Ha volna ilyen lehetőség, akkor nagyobb lehetne a követelmény.
K. T.: Komoly háttere is lehetne. Például: ott készíted el, bevezetik és x szá-
zaléka a tied, s akkor te is el kezdel gondolkodni: nekem is megéri, ha ezzel
komolyan foglalkozom.
B. L.: Arató-cséplőgépek üzemeltetésének vizsgálata ez a témám. Feldolgozás
alatt áll még.
R. T.: S bizonyára ez a 102. változat.
B. L.: Amit szerettem volna, az kukoricabetakarítás és a szállítás lett volna.
Arra gondoltam felénk elég sok a kukorica, alkalmazni lehetett volna, vagy va-
lamilyen előnyt szerezni belőle. Későn jelentkeztem, más választottat előttem,
s nem adta át.
R. T.: Bizonyos szempontból előny ilyen szakdolgozati koncepció, van hozzá
irodalom. Nekem éppen az a problémám, hogy a folyékonytrágya területén alig
van, de azt, hogy milyen gyárak hogyan alkalmazzák, hogyan vezetik be, mit
akarnak, sehol sem mondja meg, mert itt ilyen titok, ott meg nem mondja meg,
mert mindek. A fonák az egészben az, hogy pont az a szakdolgozat nem tud he-
lyes utat nyerni, ami újat is hozna, pont az a legnehezebb, ami új probléma.
Ismételten azt mondom: támogatni kellene ezt!
K. T.: Pontosan így van. Magamon látom. Az égvilágon senki sem szólt hoz-
zám, mert mindenki félti az eredményét, mondjuk ez jogos, de ha már nem
tudnak segíteni a kutatásban, mérésben, legalább biztosítsák annak a feltételeit
Rengeteg problémám volt, végül is egy középiskolai tanárnak is hobbija ez a
téma. Egymásra találtunk.
V. J. : Agrokémiai vizsgálatok a bajai kombinátnál. TDK-s témám. Megpróbál-
tam a telepet műszaki-ökonómiailag vizsgálni. Tulajdonképpen ott a kombinát-
nál nem nagyon érdekelte őket, hogy én mit csinálok. Oda adtak egy halom
anyagot, hogy amit jónak ítélek, elhozhatom, felhasználhatom, a többit meg
hagyjam ott. Majd ha végeztem vigyem vissza.

RIPORTER: Péternek még az irodalmazással is gondjai voltak.

H. P.: Hasonló a témám a Jóskáéval, Tamáséval. Nem akartam közbeszólni, amit
Tamás mondott, sajnos nagyon tudom igazolni. Végignéztem a Magyar Mező-
gazadságot, a Gazdálkodást és más szaklapok utóbbi négy évi számait és össze-
sen hat cikket találtam, s ebből négy olyan volt, amely konkrét telepről szólt, s
én nem tudtam használni. Mindhárman egy könyvet tudtunk alkalmazni.
V. J . : Majd az értékelésnél előfordulhat, hogy hasonlóságot fedeznek fel, s meg-
kérdezhetik, kollektív munka volt?
R. T.: Ha kimegyünk egy tsz-be vagy azért, mert valóban nem tudnak segíteni
vagy nem akarnak, de elég gyakori az elutasítás, pedig nekem ugye olyan művet
kellene írnom, ami 15—20 évig értékálló. A komolyabb adat titok, titok, titok.
Akkor honnan tudjam, mit akarok fejleszteni?
V. J. : A teljes anyagot sohasem adják oda.

RIPORTER: Vállalnák a plusz időt, hogy csak a szakdolgozattal fog-
lalkozzanak?
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R. T.: Biztos vagyok, benne, mindenki vállalná, s abban is biztos vagyok, hogy
az évfolyam 80 százaléka meg tudná csinálni.
H. P.: Hogy így már végzünk, már nem vállalnám, de eleve úgy kezdeni, azt
szeretném.

RIPORTER: Abban megegyezhetünk, hogy az egyetemi, főiskolai éve-
ket semmihez sem hasonlíthatjuk, s ennek nem sokára vége lesz. Ha
majd munkahelyeiken felkeresik Önöket az akkori végzősök, gondo-
lom támogatni fogják őket, ha hasonló kérdéssel fordulnának segít-
ségül.

B. L.: Ügy látnám ezt megvalósulni, hogy már elsőben elkezdeni, a gazdaságo-
kat időben értesíteni, hogy írják ki témájukat, a gyakorlatokat azokban a terme-
lési egységekben teljesítenők. ahol a dolgozatot írnok, illetve ahol a leendő
munkahely lenne.
R. T.: Természetesen. Kérdés mikor lesz ehhez nekem beleszólási lehetőségem?
10—20 év múlva? Lehet, addigra már én is kozervatív leszek.
K. T.: Hát igen, de gondolni kell arra, hogy az utánunk jövő nemzedék is meg-
állja a helyét, akkor arra is kell gondolni, ezt a nemzedéket fel is kell nevelni, s
a „nagy öregjeink" ezt kissé elhanyagolták velünk és az előttünk lévő 30—40
évesekkel szemben.

RIPORTER: Viszont felépítettek egy országot...

R. T.: Felépítették az országo,t de nem minden lett benne jó.
V. J.: Ahogy szokták: az alapokat megfúrják és tömítéseket tesznek bele.
R. T.: Csak fel kell újítani, mert azért van benne jó is.
B. L.: A telek nem rossz, sőt nagyon jó, a ház kissé rozoga, az alapokat kellene
megerősíteni.
H. P.: S virágokat ültetni benne.
K. T.: Igen felépítették a házat, de ahhoz kell még vízvezeték, közmű, bútor,
meg még sok minden, hogy jól érezze magát az ember benne.

RIPORTER: Ügy gondolom már csak ismételni tudnánk magunkat.
Végezetül egy röpke kérdés, kinek mit jelentett ez a három év?

H. P.: Szándékosan kihagyom a várost, mindannyiunk véleményére. Nekem igen
sok havert, meg ellenséget, egy igazi barátnőt, rengeteg élményt. Csodálatos
volt. Fáj, hogy vége.
V. J.: Ismeretség, barátok, barátnő — egyes számban — s ami rossz még: az a
katonaság, ha ez nem lenne, egész szép lenne minden, ami vár ránk.
R. T.: Hozott egy menyasszonyt Mezőtúr. Bár időközben dohog az ember, de
végül is én sem bántam meg, hogy ide jöttem. Jó volt. *'
B. L.: örültem, hogy még három évig tanulhattam. Csodálatos volt itt min-
den, s nagyon hiányozni fog.
K. T.: Tömören csak annyit tudok mondani: nem bántam meg, hogy ide jelent-
keztem, s ha volna újraválasztási lehetőségem — ismét ugyanígy tennék. Irigy-
lem az alsóbbéveseket, hogy még maradhatnak.

(Vége)

SINÖROS-SZABÓ JÜLIA
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HAGYOMÁNYOK
CSORBA SÁNDOR:

Kölcsey és az ifjúság
A reformkor gazdag volt példaadók-
ban: a mozgalmas történelmi esemé-
nyek óriási feladatokat állítottak
előtérbe, különleges jelentőségű esz-
mék vállalását kívánták meg, sors-
fordító társadalmi-politikai-kultu-
rális küzdelem eldöntését, megoldá-
sát követelték egyre erősödő kény-
szerítéssel. A történelem magyaror-
szági útján végre találkoztak grófok,
bárók és köznemesek! Találkoztak és
egymásra találtak. Egymásra talál-
tak és tanították egymást hazasze-
retetre. A jövő letéteményese, a ma-
gyar ifjúság is a grófi, bárói eszmék
közepette jutott a reformer „ötvöző-
mester" gondolataihoz, Kölcsey fény-
lő csillagrendszeréhez. így kellett en-
nek történnie, mert Széchenyi Ist-
ván, a gróf 1830-tól megjelenő is-
mert könyveinek gondolatai döntő
hatásúak a korszakban. Azt hirdetik,
hogy „a nemzet a keret, de az egye-
temes emberi a cél", vagyis a nem-
zeti jelent a polgárosodásba kell át-
vinni, de a polgárosodást az európai
látókör széles horizontjának megis-
merése után, és azzal összekapcsolva
kell megvalósítani. Az ifjak majd
jelszavukká is formálják gondolatait
a pozsonyi 1832/36-os országgyűlés
idején, azt ti., hogy Törekedj a töké-
letességre!, amelynek alapját a nem-
zeti ügy érdekében írott sorai adják:
„csak erős, kifejlett nemzeteken ke-
resztül juthat az emberiség végcélja,

• A költő halálának 150. évfordulójára
emlékezünk ezzel a tanulmánnyal.

a tökéletesülés felé". Wesselényi
Miklóst, a bárót is azzal tisztelik
meg, hogy magukévá teszik jelmon-
datát, gyűrűikbe vésetik, hogy „So-
hasem hátra!", mert így is csatlakoz-
ni kívánnak a Balítéletekről című
könyvében körvonalazott liberális re-
form programjához. Ez akkor első-
sorban ahhoz az alapigazsághoz kap-
csolódik, amely kimondja, hogy „csak
annak van jussa megkívánni, hogy
soha és semmi önkény ne nyomja,
ki önkényével senkit sem nyom'".
Egyszerre feszül ebben a nemzeti
függetlenség és a jobbágykérdés meg-
oldásra váró polgári nemzetállam
eszméje, s benne az is, hogy a job-
bágyok helyzetén az örökváltság or-
szágos megvalósításával kíván vál^
toztatni.

A főnemességen belül is eltérőek a
vélemények sok kérdésben és bár
nincs ez másként a köznemesség kö-
rében sem, mégis itt körvonalazódik
és alakul ki a korszak leghaladóbb
elképzelése Kölcsey Ferenc nemzeti
programjában. Ö egyértelműen a
nemzeti egység megvalósításáért
küzd, s ezt a jobbágyfelszabadítással
kívánja elérni. Végcéljaként a sza-
bad ember és szabad föld gondolata
szerepel, s amikor a szabadság és
tulajdon fogalmát bevezeti, akkor a
polgári tulajdonnal rendelkező és az
úriszék önkényétől megszabadított
egykori jobbágy helyett a szabad
polgár képét rajzolja meg. Az érdek-
egyesítés néven emlegetett program-
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ját a legteljesebb mértékben magáé-
vá teszi a korabeli ifjúság, összeta-
pad nevével a haza és haladás jel-
szava, hiszen ez tükrözi a legjobban
az alaptörekvést, a nemzeti függet-
lenség és a polgári átalakulás kettős
programját. Jellemző az ifjak és
Kölcsey között kialakult elvbarát-
ságra a követi lemondás utáni bú-
csúztatás. Itt az ifjúsági szónok ar-
ról beszél, hogy „örök igazságot tar-
talmazó eszméit hűen követik". Köl-
csey barátainak szólítja az ifjakat,
„mert úgy kell, hogy nevezzelek ben-
neteket, mert kitüntetéseteknek csak
a barátság lehet az alapja." Arra in-
ti őket, hogy teljesítsék vállalásukat:
„ápolják és védelmezzék" az általa
képviselt elveket. Itt látszik megva-
lósulva az is, amiről a szakirodalom-
ban oly sokszor olvashatunk, hogy ti.
Kölcsey eszméi az ifjak körébe men-
nek át. Megerősítésként és Kölcsey-
nek az ifjú nemzedékkel kialakult
különleges szoros kapcsolata általá-
nosítására idézhetjük Eötvös József
példáját is. Sőtér István az írja, hogy
Kölcsey „a feudális múlttal és a pol-
gári jövővel szemben" megteremti
a maga álláspontját, s ezt példája
nyomán Eötvös, a fiatal báró is vál-
lalja. Hozzátehetjük, hogy nemcsak
ő, hanem számosan mások is, aho-
gyan erről Pándi Pál részletesen szól
az irodalom és politikai reformkori
kapcsolatait elemezvej s bizonyítva
azt is, hogy a politika hatásának erő-
södése nem az irodalom rovására tör-
tént, hanem a különböző osztályin-
dítékú elképzelések egymásba növé-
sét indította el, és teljesítette ki.

Ebben a folyamatban Kölcseynek
jutott az egyik legnehezebb feladat,
meg kellett felelnie a kor ifjú értel-
misége elvárásainak; olyan maga-
tartásformát kellett kialakítania,
amely eleget tehet a nemesi társada-
lom sokfajta érdekének, s mégis a

polgári társadalom megvalósítását
hirdeti a következetesen megvalósí-
tandó reformok útján.

Kölcseyt vonzóvá teszi az ifjú értel-
miség körében is ismert világnézeti
felfogása, amelynek alapja a sztoi-
cizmus. Életéből már eddig is ismerik
a szigorú erkölcsiséget, a mindenna-
pok örömeiről való lemondást, kö-
vetsége idején pedig tapasztalják a
bölcs belátáson alapuló szilárdságát,
a megpróbáltatások közepette is ma-
kacs állhatatósságát. Igaz, Forgács
László a felvilágosodástól a márciusi
ifjak világnézetéig terjedő szakasz-
ról írva azt mondja, hogy Kölcsey
Bayle-hez lép „vissza", amikor Mar-
tinovics Ignác és Csokonai Vitéz Mi-
hály már Holbachnál tart. Kétségte-
len, hogy maga Kölcsey jogosít fel
bennünket életrajzi levelében a
Bayle-hez kapcsolódó világnézet
hangsúlyozására, nem szabad azon-
ban figyelmen kívül hagynunk az
1960-as években előkerült jegyző-
könyv-kivonatokat és Szauder Jó-
zsef ezek ismeretében írott újabb
dolgozatait. Itt értesülhetünk arról,
hogy Kölcsey és jó barátja, Kállay
Ferenc közösen dolgoznak fel filozó-
fiai műveket, s a „fogékony ifjak
gondolati útkeresése Bayle-től és
Holbachtól a görög filozófia alapos
stúdiumán és a Descartes-kivonato-
kon át Kantig nyomul előre". Szá-
munkra most különösen az érdekes,
hogy mind a Bayle-, mind a Hol-
bach-féle kivonatokat maga Kölcsey
készíti, s így az ő véleménye tükrö-
ződik a kivonatokhoz fűzött meg-
jegyzéseiben. Ezek pedig azt mutat-
ják, hogy amikor sztoicizmusáról be-
szélünk, akkor abban a magyar tár-
sadalom helyzetéből fakadó igényt és
egyaránt kell látnunk, és mindezt
annak útkereső köznemesi megoldását
egész eddigi filozófiai ismereteinek
birtokában.
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Etikai felfogása polgári irányú,
mert a polgárosodó köznemesség ér-
dekkörében gondolkodva keresi a
megoldást a köznemes egyéni polgá-
rosodása és a nemzet gazdasági, po-
litikai életének érdekei között, va-
gyis Magyarország polgári átalaku-
lásának ideológiáját igyekszik meg-
teremteni. Életszemlélete azonban
köznemesi reformer sztoicizmus,
mert „a nemesi igzságszemlé-
let" szerinti becsületes úton szaporo-
dó egyéni vagyon elvén alapszik, s a
„reformer-citoyen eszméjét állítja a
feudális vagy a burzsoá eszménye
helyébe". Ez azonban nem jelenti azt,
amit Forgács állít, hogy Kölcsey vi-
lágnézete „alsóbb rendű" lenne a
márciusi fijak és főként Petőfi
ideológiájához képest, mert vi-
lágnézetének további tartalmi voná-
sa a nemzeti egység kimunkálása a
köznemesség és nemzeti érdek azono-
sításával, valamint más osztályérde-
kek közös szintre emelésével az ér-
dekegyesítés politikájának kereté-
ben; a közérdekkel megegyező önha-
szon elfogadása az önszeretettel
jellentétben, s mindezekben a ma-
gán- és közélet összefüggéseinek
felismerése.

_ Kölcsey etikája bizonyos fokig el-
lentmondásos reformer irányú, és
ebben egyetérthetünk Forgács meg-
fogalmazásával. Liberális köznemesi
szemlélet jellemzi, ugyanis felülről
kívánja felszabadítani és polgárosí-
tani az egész társadalmat és a népet,
s bár sztoicizmusa már nem a
földesúri vagy polgári „élvezetfilo-
zófia", de nem is a plebejus, jakobi-
nus filozófia „önsanyargató" életel-
ve. Működése, hatása ezekkel együtt
fontos és figyelemre méltó, mert
„Kölcsey mélyen, szervesen illeszke-
dik bele a magyar ideológia fejlődés-
történetébe, egész morálfilozófiáját a
politikai nyilvánosság, a reformer
közélet árama fűti át. Ezért az egyé-

niség teljes kibontakozását Kölcsey
szemében már a nem a valóság
konkrét politikai arculatától függet-
len életelv biztosítja, hanem a reá-
lis tájékozódás és a gyakorlatban
ellenőrzött elmélet egysége".

Kölcsey az egyéniség kibontakoz-
tatásának lehetőségét a cselekvésben
jelöli meg. Ez van az ifjakkal kez-
dődő kapcsolatainak tanítása mélyén,
és ezt példázza egész közéleti maga-
tartása is. Tudatosan utasítja vissza
a maradi tartalmú ,,élvezetfilozófiát",
s helyette a haza és haladás szolgá-
latát jelöli meg. Számunkra rendkí-
vül fontos, hogy ideológiája a már-
ciusi ifjakhoz nyúlik előre, s közülük
is Petőfi Sándorhoz. Kölcsey etikai
szemlélete a „korváltó természete,
termékeny ellentmondásai miatt ké-
szíti elő a jövendőt... , s így a plebe-
jus demokratizmust, Petőfi Szilvesz-
terének aszkézisét is — mondja For-
gács. — A magyar etikai gondolat
útja nem az „élvezetfilozófián", ha-
nem a sztoikus reformer — morál-
filozófián keresztül vezet Petőfiék
jakobnius forradalmi aszkéziséhez".
Addig azonban hosszú az út az ifjak
előtt, s most Kölcseynek azt a vallo-
mását figyelik, amelyet Emlékbeszéd
Kazinczy Ferenc felett címen fogal-
maz meg. Ebben nemcsak az ősz
mester életútját vázolja fel, hanem
rámutat annak küldetéstudatára is,
miközben a saját alapállását rögzíti.
Mestere erényei közé sorolja, hogy
az érdektelenség közepette is követ-
kezetesen vállalja feladatát, a börtön
fenyegetettségében is hirdeti a sza-
badságeszméket és a szenvedések ré-
mi tésében is bizakodó a jövőt illető-
en. Fenyő István mutat rá ezeknek a
vonásoknak Petőfi Az apostol című
művében továbbélő hatására, s egy-
úttal annak kimondására is, hogy
Kölcsey és Petőfi között eszmei
egyezésről is kell beszélnünk, a sző-
lőszem-hasonlat ui. Kölcsey említett
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emlékbeszédében visszatérően köz-
ponti helyet kap, hogy aztán Pető-
finél egyetlen képben összegződjék.

Kölcsey etikai elvei fontosak az
ifjak számára> s ennek következmé-
nyeként személyes kapcsolata egyre
bővül, hatása állandóan növekszik.
Számtalan fiatalember keresi a vele
való találkozást vagy levelezést, ő
pedig küldetésének részeként vállal-
ja ezeket, és ideológiájának megfele-
lő pedagógiai vagy tudománytörté-
neti tartalommal tölti meg. Magatar-
tása alapvető jelentőségű kortársai
között is és a magyar társadalmi
gondolkodás fejlődésében is, mert
kapcsolattartása nemcsak őt, hanem
a „szövetséges" ifjakat is a politikai
cselekvés fő áramába emeli. Ebben a
haladó töltéssel teli áramkörben
alakul ki a további nemesi liberális
reformideológia éppúgy, mint a nép-
nemzeti esztétika, de tapintható a
centralisták és a 48-as ifjak gondo-
lata is. Fenyő éppen ezt jelöli meg
Kölcsey egyik legfőbb érdemének:
szerinte abban ragadható meg iga-
zán életművének nagyszerűsége,
hagy egyként szól reformerekhez
és forradalmárokhoz, vagyis mind-
azokhoz, akik új, emberhez méltó
hazát akarnak teremteni e Dunatá-
jon.

Kölcseyt vonzóvá teszi az ifúság
körében hogy költőként politizál,
s mint ilyen az irodalmat is a hala-
dás szogálatába állítja, „az irodalom-
mal is haladó politikai közvéleményt
akar teremteni". A nyelvújítási harc,
a valós értékek alapján ítélkező kri-
tika, s magukban a versekben meg-
fogalmazott korhangulat mind köze-
lebb viszi hozzá a fiatal értelmiségie-
ket. Sőt, éppen azt látják benne a
legnagyszerűbbnek, amire egyébként
valamennyien vágyódnak, hogy ti.
költők és politikusok lehessenek egy-
szerre. Az ifjúság között már-már

jelszóként hagyományozódik a két is-
mert sor: „Áldozatom két Istenség
oltára felett áll: Könny neked ó Sze-
relem, és neked, ó Haza, vér!" (Ál-
dozat).

Az eddigiek önmagukban is bőven
elégségesek arra, hogy Kölcsey vál-
jék az ifjúság példaképévé. Ezt azon-
ban még ő maga is táplálja azzal,
hogy összegyűti az ifjakat Pozsony-
ban, és programbeszédeket tart ne-
kik, megpróbálva ^előttük a nemzet
jelen és jövő állapota felett a leplet
olykor-olyor széllyelvonni! hogy te-
kinteteik a kellő pontra függesztesse-
nek". A beszédeket beszélgetések kö-
vetik, a beszélgetéseket könyvköl-
csönzések, beszámolók és mások. Ál-
landó vendégekké válnak nála az if-
jak, az ismertebbek közül pl. Eötvös
József, Kászonyi Dániel, Kazinczy
Gábor, Ormós Zsigmond, Pulszky Fe-
renc, Szemere Bertalan, Terray Ká-
roly. Közülük Szemere még az or-
szággyűlés idején megírja Kölcsey-
nek, hogy miben foglalható össze az
érdeme: ,,De nem tudománya, elmé-
je, világos előadásának megismeré-
sében találom én Uram Bátyám
legnagyobb díszét, hanem abban,
hogy karakterben, állhatatban csak-
nem kivétel nélkül legerősebbnek,
legbizonyosabbnak tartják, felül áll-
va minden csábokon és kísértéseken.
Ezen vélekedés... szellemi nagyságot
tesz fel, és belső szerelmet és hűsé-
get nemzet és haza iránt." Annyira
meggyőződéssel követi Kölcsey elve-
it és magatartását, hogy egészen ha-
láláig levelez vele, sőt szövetségesé-
nek is kéri, amikor azt tervezi, hogy
Deák, Kossuth és Wesselényi társa-
ságában Kölcsey írná meg a külföld
számára a magyar közállapotok va-
lós ismertetését, az országgyűlési hu-
zavonák leleplezését. Nem tesz más-
ként Eötvös sem, aki pedig a realiz-
mus irányába tereli a Kölcsey-féle
romantikát, ti. Palocsay Tivadar né-
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met nyelvű versei fordítójának kéri
meg, majd Pulszky is szeretné meg-
nyerni egy Hazai és külföldi literatú-
ra címen indítandó lap szellemi ve-
zéreként. Az ajánló és felkérő sorok
közül ide kívánkozik a Mesterének
vallott hazafihoz intézett gondolatok
egyike: „Minden nagy írónak, min-
den nagy befolyású szónoknak van
orgánuma, legyen ez a tied." Terray
is, Mikszáth leendő kitűnő magyar-
tanára nagyszabású terv részesévé
kívánná tenni Kölcseyt, noha csupán
egy javaslatról van sző, miszerint
felhívást kellenne intéznie „a haza s
tudományosság híveihez", hogy ír-
ják le életüket, hadd lássa az utókor,
„kik által lett azzá, ami lesz". Ebben
a leheletfinomságú javaslat-ötletben
nemcsak figyelmeztetés van, hanem
annak elismerése is, hogy a korszak
vezető férfia Kölcsey, s hogy ilyen
országos feladatra ő méltó, és az if-
jak benne látják a legfőbb bizalma-
sukat.

A Kölcsey vonzásában élő ifjaknak
további lehetőséget jelent Pozsony-
ban az, hogy körében gyakran talál-
kozhatnak az ország minden tájá-
ról jött liberális gondolkodású fel-
nőttel és hasonkorú fiatallal. Értesül-
hetnek országos hangulatról és me-
gyei határozatokról, iskolai kezdemé-
nyezésekről és diákszervezeti hatá-
rozatokról. Különösen így van ez
Pulszky leseiében, pki az Jeperjesi
diákélet színes és mozgalmas törek-
véseiről tud számot adni, Szemeré-
vel kapcsolatban, aki még sorra kül-
dözi a leveleket Patakra, és Terrayra
vonatkozólag is, hiszen ő a pozsonyi
líceumban működő diákszervezet
titkára. Ezek a mozzanatok termé-
szetesen Kölcsey számára is fonto-
sak, hiszen ő is áfogő képet kap a
fiatal értelmiség állapotáról és törek-
véseiről.

Kölcseynek az ifjúsággal kialakí-
tott kapcsolata tudatos eszmei pillé-
reken alapszik, a Parainesisbeli szép
gondolatokban azt kéri, hogy „... az
ifjúság küszöbén ismerkedjél hazánk
dolgaival, állásával, törvényeivel, s
történeteivel; ismerkedjél mindazon
tudományokkal, miket az emberi el-
me régibb és újabb korban a nem-
zetek kormányzására s boldogabbá
tételére feltalált". Ha a miért kér-
désre keressük a választ, ugyanazt a
következetesen szigorú logikai lánco-
latot tanulhatjuk meg től;e, amely
életmozzanatait pályaívvé fűzi egy-
be: „Isten egy szívnek egy kebelt te-
remte: így egy embernek egy hazát.
Semmi sem lehet erős, semmi sem
nagy és következéseiben tiszteletre
méltó, ami a cél és határ nélkül széj-
jel folyt; aminek nincs pontja, mely-
be összevonuljon, honnan elágazzék.
Azért kell minden egyes embernek
saját hazájáért munkálni; azért kell
szerelme egész erejét hazájára füg-
geszteni; azért kellett a legszebb leg-
rendkívülibb tetteknek csak ily sze-
relem kútfejéből származhatni. Egész
világért, egész emberiségért halni: az
isten teheté; ember meghal házné-
peért, ember meghal hazájáért: ha-
landó szív többet nem bír." (Mohács)

Mit hát akkor Kölcsey üzenete a
mindenkori ifjúságnak? így hangzik:
„Őseitek parányi fészkeket rakta-
nak? szedjétek össze a romokat, s
tegyetek belőle mély alapot jövendő
nagyságnak. Apró harcokat vívtanak?
csinálj atk a békesség műveit termé-
dekekké. Változékonyságban sín-
lettek? változzatok ti is, mint a lepe,
nemesebnél nemesb alakokra. Emlé-
keik nem maradtak? mi tilt, hogy
emeljetek nékiek? mi tilt, hogy Ti-
nódiak helyett magatok álljatok elő
lángénekkel? Minden kő, régi tettek
helyén emelve; minden bokor, régi
hősről énekelve; minden történet-
vizsgálat, régi századokra szentelve:
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megannyi lépcső a jelenkorban ma-
gasabbra emelkedhetni, érzelmeitek-
nek, gondolataitoknak s tetteiteknek
több terjedelmet, tartalmat és cél-
rahatást szerezni, s egész lényetekre
bizonyos nemesítő, saját bélyeget
nyomni, mely nélkül mind az em-
berek, mind a nemzetek sorában
észrevétlen fogtok mint parányi víz-
csepp az Óceánban tolongani." (Mo-
hács)

És mi Kölcsey üzenete a minden-
kori magyarságnak, tehát nekünk is?
így hangzik: %,Öseink országot és sza-
badságot szereztek és hagytak ne-
künk; illő, hogy mi is szerezzünk,
mi is hagyjunk valamit maradé-
kainknak." (Játékszín)

Tényleg jól választott magának
névadót az 1957/58-as tanév alapító
testülete. És azóta kitartóan ápolja a
Kjölcsey-kultuszt, de nem is csak
ápolja, hanem hirdeti is a Kölcsey-
eszméket ez az iskola. Van miből
merítenie^ hiszen Kölcsey a szenve-
dések iskolájában korán megtisztult,
fogékony szívvel emelkedett az esz-
meiség szárnyain az alaktalan jöven-
dő felé, s hirdette, követte az erény
útját, a legtündöklőbb erényként ál-
lítva elénk a hazaszeretetet, s róla ír-
va, alkotóelemeinek gondozását,
mert... „mi a haza egyéb, öszvetar-
tozó nagy háznép egészénél? Minden
ily nagy háznépet saját nyelv, saját
nyelv, saját szokások, saját
őseik, saját hagyomány, saját
jó- és balszerencse kötnek együvé, s
választanak el egymástól. S ez elő-
számláltak mind múltból hatnak a
jelenre, mind leiekről lélelkre és szív-
ről szívre plántált emlékezeten
nyugosznak; s aszerént, amint vagy
hűven ápoltatnak, vagy hűségtelen
hidegséggel elhagyatnak: vagy gaz-
dag virágzatú nemzeti élet fejlik be-
lőlek, vagy nemzeti hervadás és
enyészet következik." (Mohács)

Nemcsak a nemes eszmények irán-
ti lelkesedésre tanít Kölcsey Ferenc,
megmutatja azt is, miképp kell egy
egész életpályán át megőrizni a lé-
lek nemes színeit, amelyeket az élet
oly gyakran töröl kíméletlenül, ha
nem vigyázunk rájuk. Kölcseynek
ezt a magatartását értékelhetjük
úgy, hogy az ifjakkal kapcsolatos te-
endőiben egyfajta pedagógiai elkép-
zelés válik valóra. Ez kétségkívül
így van, amikor azt szemléljük, hogy
pozsonyi követi lakására, vagy pe-
dig csekei patvariájába gyűjti őket,
előadásokat tart nekik, és tanítja
őket művek vagy eszmei rendszerek
helyes értelmezésére. Az ifjakkal va-
ló foglalkozásában azonban ezek
csak járulékos elemek. Ilyetén való
magatartásának tartalmi jegyei van-
nak, mint felvilágosítás a liberaliz-
musról, ismeretközlés a reformokról,
meggyőződés kialakítása „a szabad-
ság és tulajdon" fogalmáról, s ezek
a pedagógiai és politikai magatartást
már együttesen mutatják. Kölcsey
folytonosan szilárd magatartása nem
a magatartás szilárdságának szól, ha-
nem az ügynek, amit képvisel, nem
a módszere milyenségét teszi nyil-
vánvalóvá, hanem a vállalt politikai
ügy fontosságát, szükségességét. és
igazságát.

Azzal, hogy a lakásán találkoztak
az ifjak, egyfajta gyülekezési lehe-
tőséget biztosít számukra, legális vi-
tahelyet tesz lehetővé nekik. A vi-
tatott témákban természetesen előny-
höz juttatja a korszak vezető poli-
tikusai által képviselt haladó reform-
gondolatokat és azok elterjesztését,
ugyanakkor segíti eligazodni a kao-
tikus korban meglévő plebejus író-
garnitúra felfogása, a forradalmi de-
mokrata tendenciák és a Petőfin is
túlmutató radikális eszmék értelme-
zésében. Wéber Antal hívja fel a fi-
gyelmüket arra, hogy a Kölcsey köré
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csoportosult ifjak és Kölcsey is az új
típusú nemesi mentalitást, a húszas—
harmincas évek politikai kezdemé-
nyezéseit megalapozó személyiségek
képviselőiből mutat egy-egy maga-
tartásformát. Azt a sajátos réteget
képviselik ők, amelyik felfogható
nemzedéknek, a középnemesi miliő
részének, s lévén ,,az életpálya azon
szakaszában, melyben az eltérő élet-
eszmények szükségképpen hangsúlyt
kapnak..., a nemzedéki indítás po-
litikai mozgásokkal esik egybe, nagy
valószínűséggel, legalábbis érzékeny
és fogékony elemeivel az adott moz-
gáshoz kapcsolódik, létrehozva ilyen

módon egy aktív politikai bázist,
olyan erőt, a változást előidéző erők-
höz szegődő segédcsapatot, amellyel
politikai értelemben is számolni
kell."

Kölcsey pályája töretlen, egyenes
vonal a bölcsőtől a koporsóig, egy
jelszóért való küzdelem: „A haza
minden előtt." Emlékét keltse hát
mindig újra szíveinkben, ha felhang-
zik a tőle kapott nemzeti fohász:

„Isten, álld meg a magyart,
Jó kedvvel, bőséggel!"

33



MŰVÉSZET
Egy élet az igazság szolgálatában

Tabák Lajos 85 éves

A krónikás két okból is irigyli Tabák Lajost: először a koráért, hiszen még né-
hány hónap és 85. születésnapját ünnepelheti, tehát századunk minden eddigi
tudományos és szellemi forradalmát megélte, másodszor azért csodálom, — in-
kább az ez, nem irigység — mert testi valóságában nem igen fogja az idő, gon-
dolkodásában pedig nem fiatalos, hanem fiatal maradt. Fiatal szellemileg, hiszen
csorbíthatatlanul alkalmazza gondolkozásában a dialektikát, — csaknem nyolc
évtized minden történelmi tapasztalatát felhasználva. Mondják: a kor nem ér-
dem, hanem állapot. A megélt évek száma tényleg nem mindig érdem, de ami-
kor olyan életmű hordozója, amilyen a nemzetközileg ismert fotóművészé, a
munkásmozgalom tapasztalatokban gazdag mai és tegnapi résztvevőjévé, nem
csupán a múló évtizedek előtt kell fejet hajtanunk, hanem a tehetséggel meg-
szerzett, a jövő számára is értéket jelentő tudást, alkotómunkát főleg becsülnünk
kell. Tabák Lajos esetében ez szoros összefüggésben van az idővel, amelyet
megélt.

A hely, ahol él, az is sokat elmond az emberről. Tabák Lajost alkotó éle-
tének javarésze Szolnokhoz köti, a Szolnoki Cukorgyár igazgatójaként ment
nyugdíjba. — már ami a „civil" foglalkozását illeti. Előző lakása az említett
gyár lakótelepén — ha emlékezetem nem csal — egy kb. 145 négyzetméteres
lakrész volt, de miután nyugdíjba vonult — bár ezt senki sem kérte tőle — a
Széchenyi lakótelepre költözött, mondván, kisebb lakás is elegendő a felesége
és a maga részére. A mostani dolgozószobája alapterületét tekintve bizony csak
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akkorácska, amilyen a lakótelepi gyerekszobák, de túlzás nélkül állítom, hogy
az életműhöz kapcsolódó könyvek, folyóiratok, dokumentációk gazdagsága mu-
zeális értékűvé teszi a kicsiny helyiséget.

A Bohus-kastélytól a nemzetközi szalonokig

— Kecskeméten születtem, 1904. február 28-án, de nemsokára az Arad vár-
megyei Világosra költözött a család. Nyíladzó értelmem első állomása azt hi-
szem számomra meghatározó volt: az 1849-es fegyverletétel emléke fájó sebként
élt körülöttem. Aradra jártam iskolába, talán mondanom sem kell, hogy a hely
szelleme mennyire befolyásolta kialakuló gondolkodásom irányát, tartalmát.
Erre talán példa az is, hogy amikor kisdiákként fényképezni kezdtem, szinte
az első utam a várba és a Bohus-kastélyba vezetett, ahol Görgey aláírta a fegy-
verletételt.

— Ezek a képek megmaradták?

— Sajnos nem. 1919. januárjában, amikor Szolnokra költöztünk, elvesztek
az első, egy koronáért vásárolt papírmasé-doboz fényképezőgépemmel együtt.
Igen zavaros idők voltak, pontosabb, ha azt mondom: menekültünk. Egy
olyan marhavagonokban utaztunk, amelynek padlózata se volt, deszkákat raktunk
be, azon kuporogtunk, valamicske kis holmijaink között. Az én szerény kis fo-
tográfus motyóm akkor veszhetett el.

— A feljegyzések szerint Szolnokon tagja lett — igen fiatálon — a KIMSZ-
nek, s tevékenyen részt vett az 1919-es helyi, forradalmi harcokban.

— Minden bizonnyal azok az emlékek inspiráltak, amelyek között gyermek-
korom meghatározó éveit töltöttem ott Világoson és Aradon. A forradalom él-
ményei akkor még szinte kézközeiben voltak és bennem ösztönösen kialakult a
kontinuitás tudata. Nyilván volt ebben része a forradalmi romantikának is —
melyik tizenéves gyerek nem akar valami nagyot tenni — talán még több
annak a ténynek, hogy a szolnoki felsőkereskedelmi iskolában baloldali érzelmű
kitűnő tanáraim voltak, az igazgató Papp Illés pl. a helyi Nemzeti Tanács elnöke
volt, ott tanított Németh Andor és több neves, haladó gondolkodású tanár. Az is-
kola diákjai közül többen — így én is — részesei lettünk az 1919-es szolnoki har-
coknak: lőszert hordtunk a tüzéreknek, géppuskásoknak. Gyakorlatilag ekkor
kapcsolódtam be a munkásmozgalomba. Szegény apámnak, aki mélyen vallá-
sos ember volt, bizony nagy gondokat okoztam. Voltak akik azt mondták neki,
rossz úton jár a fia, de ő sohsem gátolta szándékaimat. 1922-ben leérettségiztem,
a Hungária Egyesület Gőzmalmok RT. karcagi üzemébe kerültem gyakornoknak.
Két évvel később a sztrájkoló munkásoknak segítettem megfogalmazni azt a pe-
ticiót, amelyet az igazgatónak nyújtottak át, béremelést, munkakörülményeik
javítását kérve. Azonnali hatállyal elbocsájtották. két csendőr kísért ki a vasút-
állomásra, feltettek a legközelebbi Szolnokra induló vonatra. Szerencsére nem
sokáig maradtam állás nélkül, mert a Szolnoki Cukorgyár RT. gyakorlott köny-
velőt keresett. Én ugyan nem voltam gyakorlott könyvelő, de úgy vélték, gép-
es gyorsíró tudásomnak hasznát vehetik, így fölvettek, negyven pengő fizetés-
sel. Ekkor már külön éltem a családomtól — úgymondván: önálló lettem —
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meglehetősen sok szabadidőm volt, igen sokat sétáltam, s a gyár és a város kö-
zötti út is a nyomornegyedeken vezetett keresztül. Akkor már újra volt fény-
képezőgépem, az első papírmasé-doboznál lényegesen komolyabb, többet tudó
Napsugár-kamera, amellyel a látottakat lefotóztam. Szervezetileg is közelebb
kerültem a munkásmozgalomhoz, beléptem a szociáldemokrata pártba, a Ma-
gyarországi Magántisztviselők Szövetsége helyi csoportjának a titkára lettem,
erős szálak fűztek az illegális kommunistákhoz. Ezek nem csak elvtársi, de
baráti kapcsolatok is voltak. Ők ismerték vonzalmamat a fényképezés iránt,
megkérdezték, kiket, miket fényképezek. Megmutattam nekik a képeket. Nem-
sokára azt a megbízást kaptam tőlük, hogy készítsek olyan felvételeket, ame-
lyek a művészi meggyőzés erejével tárják fel a munkások és a parasztok nyomo-
rúságát. A párt külföldi kiállításokhoz kérte ezeket a felvételeket.
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— Ezek tehát már szociofotók voltak.

— 1924-től tudatosan fényképeztem a szegény emberek mindennapi éle-
tét, nyomorúságukat. Mondhatom talán azt is, hogy politikai meggyőződésem
tükröződött fényképeimen. Ez időben Szőllősi Kálmánnak volt Budapesten egy
üzlete, ahova gyakran adtam be képeket eladásra. így kerültek el szociofotóim
a világ különböző országaiba. Munkatársa lettem a Die Galerié című bécsi fo-
lyóiratnak, számos újság és szaklap közölte fényképeimet. Ekkor már egy Rol-
leiflex-szel dolgoztam, ki is tartottam mellette, mindig cseréltem újabb, korszerű
modellre. Az a gépem, amelyet a háború idején vesztettem el, már félautomata
volt.

— A fotósok általában klubokhoz tartoznak...

— 1928-ban lettem a Szolnoki Fotóklub tagja, még abban az évben kapcso-
latba kerültem a fővárosi szociófotósokkal. Kassák Lajos — miután hazatért az
emigrációból — megalapította a Munka című folyóiratát, amelynek számai
Szolnokra is eljutottak. Láttam, hozzám hasonló gondolkodású emberekről van
szó, ezért igyekeztem felvenni velük a kapcsolatot. Közismert, hogy Kassák
mennyire érdeklődött a fényképezés iránt is, így hát bemutatkozásul vittem
neki néhányat a képeimből. Ezek fogadtatása igen kedvező volt, a továbbiak-
ban rendszeresen találkoztam velük. Megbeszéléseinket nem mertük Kassák
lakásán tartani, hanem különböző vendéglőkben, cukrászdákban találkoztunk, s
így utólag azt kell megállapítanom, hogy nem volt felesleges a sok utazgatás,
konspiráció, hiszen egész szép anyagunk gyűlt össze. Bass Tibor, Bergmann Te-
réz, Bruck László, Gönczi (Frühof) Sándor, Haár Ferenc, Lengyel Lajos, Schmidt
Anna és a saját képeim jelentették annak a kiállításnak anyagát, amelyet be-
mutattunk Bécsben, Pozsonyban és Kassán. Az említett helyeken igen elisme-
rően fogadták a kiállítást, azért arra gondoltunk, — különös tekintettel arra,
hogy ezek a képek elsősorban mégis csak magyar gondok hordozói voltak —
hogy itthon is be kellene mutatni ezt a tárlatot. Javasoltam, hogy szervezzünk
egy olyan vándorkiállítást, amely a különböző magyar városokban bemutatásra
kerülne. Először a fővárosban rendeztük meg kiállításunkat, a jelenlegi Hon-
véd utcában, egy pincehelyiségben. A hatóságok nem figyeltek fel, hogy mit is
tartalmaz a tárlat. Javaslatomra az alkotó kollektíva úgy döntött, hogy a követ-
kező kiállítás színhelye Szolnok lesz. Az engedélyt erre megkértem a helyi
redőrkapitányságtól művészi fényképkiállításra és Kassák Lajos Irodalmi prob-
lémák című előadására. Ügy tüntettem tehát fel a rendezvényt, mintha ez szok-
ványos, ártalmatlan összejövetel lenne. Az engedélyt megadták, így került sor
Szolnokon Kassák Lajos előadására...

— Kassák 1932. április 2-án este tehát megtartotta az előadását...

— Igen, bár ez sem volt zavartalan, hiszen egy rendőrtisztviselő is jelen volt,
s abban a pillanatban, amikor Kassák aktuális politikai kérdéseket érintett,
rögtön közbeszólt, hogy „az előadó ne térjen él a tárgytól". Kassák vissza-vissza
replikázott, hogy ez nagyon is a tárgyhoz tartozik. Mindenesetre ezek az inter-
mezzók már elég baljós előjelek voltak a másnapi kiállításhoz. Megpróbáltuk
azzal is kijátszani az rendőrség éberségét, hogy a fotókat csak éjszaka, Kassák
előadása után raktuk fel a kiállítóhelyiség falára.
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Modern csendélet (1932)

Cselédember (1932)

— A korabeli feljegyzések szerint a rendőrség mégis időben értesült ar-
ról, hogy milyen kiállítást akarnak megnyitni.

— Sajnos igen. A vasárnap délelőtti megnyitó előtt már ott volt a rendőr-
ség is, lezáratták a termet, az ott tartózkodó Lengyel Lajost és Kassákot letar-
tóztatták, engem pedig a lakásomról vittek el. A helyi nagyságok — alispán,
rendőrkapitány, stb. — mind megnézték a kiállítást, amelynek ténye igen kel-
lemetlen volt számunkra. Szerencsére a képek eszmeiségét nem tudták teljes-
ségében megérteni, így főleg a fotók címein háborodtak fel. Megállapították,
hogy ezek kimerítik az izgatás fogalmát... Az ügyszség az állam és a társa-
dalmi rend elleni fölforgatás címen emelt ellenünk vádat.
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A laikus ennyi év távlatából is észlelheti az alaki hibát: a rendőrség egy
olyan kiállítás megnyitására adott engedélyt, amelyet előzőleg nem is látott...

Ez volt a szerencsénk, persze egy kicsit mi is „elébe mentünk" ennek.
Lengyel Lajossal közös cellában voltunk, így megbeszélhettük védekezésünk
stratégiáját, egyöntetűen azt bizonygattuk a kihallgatások során, hogy nekünk
engedélyünk volt a képek bemutatására, tehát semmi szabálytalanságot nem
követtünk el. A hatóságok dühöngtek, de kénytelenek voltak lenyelni a békát,
megszüntették az eljárást, szabadon engedtek bennünket.

A mi életünkből, 1932.

A mi életünkből, 1932. című szociofotó kiállítást mégis megrendezték Szol-
nokon, de majd három és fél évtizeddel később. Tabák Lajos és Kaposvári Gyu-
la — a Damjanich János Múzeum akkori igazgatója érdeme, — hogy a híres, a
félvilágot megjárt, mindenhol nagy vihart, vagy elismerést kiváltott képek az
eredeti kiállításhoz hűen, bemutatásra kerültek Szolnokon, 1966. október 9. —
november 7. között.

Kőművesek
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Az 1932-es szolnoki szociofotó kiállítás anyagát a rendőrség elkobozta de a
fellelhető negatívok és a másolatok alapján Kassák a Munka első fotókönyvében
a kifogásolt felvételek nagyrészét megjelentette, 1932 májusában. Közismert az
ist hogy Bass Tibor, Bergmann Teréz, Bruck László, Gönczi (Frühof) Sándor,
Haár Ferenc, Lengyel Lajos, Schmidt Anna és Tabák Lajos szociofotó felvételei-
nek legmegrázóbb, művészileg legértékesebb darabjai a különböző külföldi új-
ságokban, fotóművészi folyóiratokban, egyéb kiadványokban megjelentek, így
az 1932-es, betiltott kiállítás teljes fotóanyagát ismerjük.

Az 1966-os szolnoki kiállítás alkalmából a rendezők feltárták és a kiálli
tás katalógusában közzétették az 1932-es, betiltott tárlat sajtó és rendőrségi
anyagát is.

A Szolnoki Űjság 1932. április 7-i száma a következőket írta Kassák Lajos
előadásáról. „Kassák irodalmi problémák fejtegetése helyett marxista propagan-
dát folytatott előadásában. Politikai, társadalmi és gazdasági szervezkedést sür-
getett szocialista alapon. A proletáröntudat fejlesztéséről, az osztályharcról és a
burzsoázia elleni küzdelem módjáról beszélt. Előadása át volt szőve politikai
mozzanatokkal, és irodalmi problémákat alig érintett. A munkásfotográfusok-
hoz intézett felhívásában pedig a nyomor megörökítését sürgette, kétségkívül
propagandisztikus okokból.

A fotókiállításon szereplő fényképek összeválogatása% elhelyezése és fel-
iratai szintén a társadalmi rend elleni izgatás tendenciáját mutatták. Ezek a
fényképek, ha önmagukban nem is kifogásolhatók, de egy kiállítás keretében
tendenciózusan összeválogatva és az érzelmeket felháborító feliratokkal (amely
feliratok ugyanezen fényképek régebbi kiállításain nem is szerepeltek) ellátva
kétségtelenül alkalmasak voltak az izgatásra. A rendőrség nem engedheti meg,
hogy a mai válságos időkben átlátszó tendenciájú izgatásokkal növeljék a szo-
ciális feszültségeket és a társadalmi osztályokat ellenségként állítsák egymássál
szembe az szélsőséges agitátorok."

Szemelvények a rendőri iratokból, amelyeket az MSZMP KB Párttörténeti
Intézetében őriznek: „...az itt rendezett képkiállítás a munkásosztály egyes
tagjainak nyomorát olyan beállításban ábrázolja, mintha ennek egyedüli oka a
jelenlegi állami és társadalmi berendezkedés volna és egymagában alkalmas
arra, hogy a képek megtekintőiben érzelmi felháborodást teremtsen a fennálló
társadalmi rend ellen és a jelenlegi polgári társadalom ellen ébresszen"...
(Az M. Kir. Rendőrség Szolnoki kapitányságának 1932. április 4-én készített je-
lentéséből, P. I. BM: VIII. res. 1934—1—3387.) S hogy a szolnoki rendőri je-
lentést mennyire fontosnak tartották, mutatja az alábbi részlet:

„A Nagyméltóságú M. Kir. Belügyminiszter Űrnak... Kassák Lajos elő-
adása. .. a legféktelenebb izgatást tartalmazta a mai társadalmi rend, osztá-
lyok és kormányzat ellen, másrészt erőteljes agitáció a szélsőséges szocializ-
mus mellett... a szolnoki rendőrhatóság az 1921. III. te. 5. és 9. §-ba ütköző
cselekmény miatt a bűnvádi eljárást megindította és a helybeli vizsgálóbíró
közbenjöttével a kiállított fotóképeket lefoglalta." (M. Kir. Rendőrség Politikai
Rendészeti Osztálya, Bp. 522/1932. IV. 6. pol. res. jelentéséből.
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Horgászok a Tiszán (1977)
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Kassák Lajos 1932-es megnyitó beszédének egy része is megmaradt az utó-
kor számára, egy példánya az 5734/1933. VIII. Re. rendőségi akta melléklete-
ként került elő, ugyanis a tárlat prospektusa közölte Kassák mondanivalójá-
nak lényegét.

„Korunk egyik legjelentősebb kultúr-alakító eszköze a fotografáló gép. A
fotografáló gép feltalálásával az akusztikai korszakból átléptünk az optikai
korszakba. A mai ember kíváncsisága a szemében összpontosul a tapasztalatai
után szemén át fogalmazza meg véleményét.

A fotografáló gép ma a szórakozó, utazó és dolgozó embernek egyaránt
nélkülözhetetlen kalauza és harcostársa.

A kiállítók fotói tehát nemcsak érdekes technikai és stüuskísérletek, hanem
az új munkásgeneráció kultúrnívójának kritikai dokumentumai is. Autodidak-
ták, akik nem mesterségbeli rutinukkal, hanem látásuk kulturáltságával állítják
meg képeik szemlélőit. Primitív technikai eszközökkel dolgoznak és mégis egy-
azon időben mernek kísérletezők s tudnak mértéktartóak lenni. Egyelőre ez a
legnagyobb erényük, s ez különbözteti meg munkáikat a polgári amatőrök gics-
cseitől, csakúgy mint a professzionista mesterek konzervatív esztétizmusától.
Nem nyomja agyon őket a múlt, s vakon nem dobják félre az eddig elért ered-
ményeket. Olyan tárgyilagosnak önmaguk iránt, mint amilyen tisztaságra és
tárgyilagosságra törekszenek fotóikban, néha egészen a könyörtelenségigt de
sohasem idegen célok érdekében, a tényszerűség rovására. Ezek az emberek —
maguk erejéből beérkeztek a mába. Van életideáljuk, ismerik a társadalom szer-
kezeti törvényeit, fölfogják a technikai kultúra jelentőségét s eredményeit a jö-
vő vonalában alkalmazni és hasznosítani tudják. Nem a fotográfus szórakozá-
sáért fotografálnak. Nem elégszenek meg a képi szép elérésével, tudják, hogy
a tárgyilagos fotó egyészt a jelen feltárásának, másrészt a jövő történetírásá-
nak nagyjelentőségű kultúreszköze. Tudatosan, egy bizonyos szemszögből, a ha-
ladás népzőpontjából állítják be gépüket, fölvételeiken át a dolgok lényegéhez
akarnak közelférkőzni s a valóságot akarják föltárni társaik előtt. Ezért amit
mondanak új s ahogyan mondják megnyerő és bizalomkeltő.

Ezeknek a fiatal amatőröknek fotókiállítása, ezen a területen, első és egy-
ben föltétlenül értéket jelentő manifesztációja nálunk a haladó szellemű fiatal-
ság kultúrtevékenységének. Politikai és gazdasági harcai mellett ez az ifjúság
már a kúltúrterületeken is bizonyítani tudja alakító erejét, anélkül, hogy külső
segítséget, vagy a polgári szakemberek vállveregető biztatását kérné segítségül.
Képeiket magaskultúrájú látás hívta életre, tisztaságuk, tárgyilagosságuk és
konstruktív egységük pedig kihívja és elbírja a legigényesebb kritikát."

A modern csendélet, 1932.

Amikor Kassák folyóirata a Munka megszűnt, Tabák Lajos szervezett kap-
csolata megszakadt a fővárosi szociofotó csoporttal. A baráti, elvtársi kapcsola-
tok azonban megmaradtak, de a szociofotósoknak újabb utakat kellett keres-
niük, hogy képeiket a széles nyilvánossághoz eljuttassák.
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Kassák Lajos megnyitja A mi életünkből 1966-os szolnoki kiállítást

Tabák Lajos tartalmában legnagyobb horderejű szociofotói — közülük több
szerepelt az 1932-es, betiltott kiállításon is — ekkor már készen voltak.
A Másnak aratnak sorozat 1930-ban készült, a Szociális berendezkedésünk ma-
gaslalán 1931-ben, ugyanebben az évben a Magánút, majd 1932-ben a Modern
csendélet, — hogy csak a legfontosabb és legismertebb képeket említsük.

A hazai publikációs lehetőségek között az Üjság melléklete volt a legbizto-
sabb, de közölte Tabák képeit Herczeg Ferenc is, a korszak polgári szemléletű
lapjában, az Üj Időkben.

A külföldi megjelenési lehetőségek baloldali lapokhoz, nemzetközi fotópá-
lyázatokhoz kötődtek. A Der Arbeiterjotograj (Berlin) már 1930-ban közreadta
fényképeit. Az 1938-as párizsi művészfotó-kiállításon oklevelet nyert, még
ugyanebben az évben Londonban is, s mindkét tárlat katalógusa tartalmazta
a pályadíjas fényképeket is. Lisszabon a sikeres Tabák fotók következő állomá-
sa, majd — díjazott ott is — 1939-ben Cape Town, San Francisco (USA) és Poi-
tiers (Franciaország). 1940-ben a New York-i, majd a Zaragoza-i nemzetközi fo-
tókiállításon jutalmazták diplomával fotóit.
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A Bécsben megjelenő Die Galéria a különböző országok leghíresebb fotóit
közölte. Tabák Lajos ennek a lapnak külső munkatársa volt, 1934-től rendszere-
sen megjelentek ott képei. A párizsi Photó Illustrations 1937-ben adta közre Ta-
bák képeit. A Fotószemle 1939. május 25-i számában arról olvashatunk, hogy a
Photograpfie Society of Amerika kiállításán a világ minden tájáról érkezett és
kiállított 100 kép között ott szerepel Tabák Lajos is. Ez a kiállítás Long Beach-
ben egy éven át volt nyitva. Ugyanebben az évben egy másik kiállításon is részt
vettek Tabák Lajos képei, New Yorkban.

Büntetőszázadban a Donhoz

— Nemrégiben az afrikai Fokvárosból került haza egy Tabák fotó. Borbe-
reki Kovács Zoltánról készítette 1934-ben. Szandai Szabó Sándor évekkel ez-
előtt — amikor a Szolnoki Irodalmi Kurírról kérdeztem — elmondta, hogy ön
jóbarátja volt.

— Szandait én mutattam be Kassáknak, ott volt az előadásán is. Gyakori
vendége voltam akkoriban a művésztelepnek, őszinte tisztelet és barátság fűzött
Fényes Adolfhoz, Zádor Istvánhoz, Chiovini Ferenchez, és persze Borbereki-
hez is. őt én is ambicionáltam — más, közös barátaink társaságában — hogy a
Kubikus című szobrát küldje ki a párizsi világkiállításra. Ez megtörtént, Grand
Prix-t nyert vele. El kell, hogy mondjam, a város baloldali értelmisége egészen
a nyílt fasizmus előretöréséig igen élénk szellemi életet élt. Ebben, amennyire
csak illegális tevékenységem és a fotózás engedte, én is részt vettem A haladó
szellemi értelmiségiektől kapott vélemények megerősítették bennem, hogy jó
úton járok. Már eleve az a tény is bizonyító erejű, hogy többé kevésbé egyet-
értettek velem, — azzal a politikával, amelyet a kommunisták képviseltek —
hogy befogadtak maguk közé, pedig tudták, többször voltam letartóztatva —
1929-ben, 1932-ben — és a rendőrség folyamatosan figyelte mindennapjaimat.
1942-ben újra letartóztattak, majd besoroztak egy bünetőszázadba és a frontra
vittek. Erről legegyszerűbb ha annyit mondok: golyófogónak. Szerencsére 1943-
ban sikerült átszöknöm a szovjet hadseregbe. Ott voltam azok között, akik a
Magyar Légió felállításán fáradoztak, de sajnos sikertelenül. Elgáncsolták tö-
rekvéseinket, pedig nagy volt a lelkesedés, hogy fegyverrel szabadítsuk fel
az országot a hitleristák uralma alól. Hazatértem után különböző gazdaságve-
zetői beosztásokat láttam el.

— Fényképezésre ezekben az években nem volt ideje?

— Sajnos nem. A Cukorértékesítő Vállalat vezérigazgatójának jelöltek,
hosszú történet lenne elmondani, hogy miért nem lettem az... A Pénzügyminisz-
tériumban dolgoztam, majd a Könnyűipari Minisztérium élelmiszercsoportjához
kerültem. Miniszteriális hivatali pályafutásomnak azonban hamar vége sza-
kadt: 1954-ben a cukorrépa termesztéssel összefüggésben vitám támadt Rákosi-
val. Hoztak ugyanis egy párthatározatát, amely sértette a cukorrépa-termelés
érdekeit, mivel megengedte, hogy bárhonnét szerzett vetőmagot használjanak.
Rákositól kértem a határozat visszavonását. Ö presztízs okokra hivatkozva kö-
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zölte, hogy a határozatot nem vonják vissza. Igen nyeglén, durván beszélt ve-
lem. Két hét múlva hívattak, hogy „elvállalom-e" a kaposvári cukorgyár igaz-
gatói állását. Jobbnak láttam, ha igent mondok: 1955—1961 között voltam a
kaposvári, majd 1964-ig, nyugdíjba vonulásomig a szolnoki cukorgyár igazga-
tója.

— 1958 óta újra jelentkezett fotóival...

— Sajnos kiesett tíz évem, de 1958-ban már sikerült létrehozni a kaposvári
fotóklubot, a hivatali munkám, a társadalmi konszolidáció is lehetővé tette,
hogy újra fényképezőgépet vegyek a kezembe. A Magyar Fotóművészek Szövet-
sége, és a szolnoki Jászkun Fotóklub egyik alapító tagja vagyok.

Ma is a szociofotó vonzásában

A magyar fotóművészet 125 éve című kiállításon — Magyar Nemzeti Galé-
ria, 1966. november—december — Tabák Lajostól kilenc fotót láthatott a kö-
zönség, köztük Szerelők magasban című, 1960-ban készült felvételét.

A magyar fotográfia története 1840—1981 című, a Műcsarnokban 1981. de-
cember 19. — 1982. január 31. között rendezett országos kiállításon Tabák La-
jos négy munkájával szerepel. (A cselédember portréja, 1932., Magánút, 1930—
32., Modern csendélet, 1932. és a Szociális berendezkedésünk magaslatán. A ka-
talógus ez utóbbi képét közli is).

A reprezentatív kiállításról szóló értékelések nagy elismeréssel szólnak Ta-
bák Lajos munkáiról is, általában elfogadják, sőt mások meg is erősítik a szo-
ciofotó csoport munkáinak első esztétája, Gró Lajos véleményét, amely Tabák
képeinek „komponált realizmusára" hívja fel a figyelmet. Elismerően ír a Mun-
ka szociofotó csoport — köztük Tabák Lajos — képeiről Mihályfi Ernő Emlék-
irat helyett című könyvében.

Az elmúlt három évtizedben élénk közéleti tevékenysége mellett számos
külföldi, nemzetközi kiállításon szerepelt Tabák Lajos, így — a teljesség igénye
nélkül — a cálcuttai (India) nemzetközi kiállításon, Charleroi-ban (Belgium-
ban) Southampton-ban (Anglia), Nairobi (Kenya) — különböző internacionális
tárlatokon. Képeit nagy elismeréssel fogadták — díjazták, diplomázták, jutal-
mazták — a külföldi szaklapok és a közönség.

Fotói az utóbbi években is számos hazai és külföldi albumban, újságban, fo-
lyóiratban megjelentek: a Szovjetszkoje Fotó-ban, a Novoje Vremjóban, a
Ceshoslovenska Fotografie-ban, a Fotografie, Leipzig különböző számaiban,
stb.

Ez évben részt vett a Magyar Fotótörténeti Kiállítás — Prága elnevezésű
tárlaton, amelyen a magyar fotóművészet 150 évéből mutattak be szemelvé-
nyeket.
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A szociális berendezkedésünk magaslatán c. fotóját bemutatta a „Kapudön-
getők — a szocialista művészet kezdetei" című album is.

Tabák Lajosnak a berni székhelyű Nemzetközi Fotóművész Szövetség
(FIAP) 1960-ban Artiste FIAP (AFIAP) — tehát fotóművész —, 1966-ban pe-
dig Excellence FIAP (EFIAP) — vagyis: kiváló művész — diplomát adott.

TISZAI LAJOS

FORRÁSANYAGOK

Die Galerié, Wien, 1937/8. sz. 1938/11 sz.
Fotóművészeti Hírek, Budapest, 1931/11. sz.
Fényképművészeti Tájékoztató, Budapest, 1965/IV—V. sz.
Szolnok Megyei Néplap, 1966. X. 9., X. 11.
Jászkunság, Szolnok, 1966/3. sz.
Népszabadság, Budapest, 1966. XII. 17.
Üj Írás, Budapest, 1966/6. sz.
Esti Hírlap, Budapest, 1966. X. 15.
Élet és Tudomány, Budapest, 1966/3. sz.
Népfront, Budapest, 1966/11. sz.
Pest Megyei Hírlap, Budapest, 1966. XI. 27.
Magyar Nemzet, Budapest, 1966. X. 23.
Ceshoslovenska-Fotografie, Praha. 1967/1. sz.
Kritika, Budapest, 1967/1.
Valóság, Budapest, 1967/3. sz.
Irodalmi Szemle, Bratlslava, 1968/2. sz.
Tiszatáj, Debrecen, 1969/3—4. sz.
jelenkor, Pécs, 1969/4. sz.
Fotografie, Leipzig, 1972/5. sz.
Szolnok Megyei Néplap, 1972. I. 20.
Fotóművészet, Budapest, 1981/2. sz.
Fotóművészeti elméleti és történelmi tanulmányok, Budapest, 1977.
Szolnok Megyei Néplap, 1981. VI. 7.
Fotografie im Klassenkompf, VEB Votokinoverlag, Leipzig 1981.
Magyar Hírlap, Budapest, 1982. x . 17.
Fotografie, Leipzig, 1980/8. sz.
Szolnok Megyei Néplap, 1984. II. 2!).. 1984. III. 3.
Déli Hírlap, Miskolc, 1985. II. 9.
Észak-Magyarország, Miskolc. 1985. II. 13.
Üj Tükör, Budapest, 1985/9. sz.
Múzeumi levelek, Damjanich János Múzeum Szolnok, 1985 47—48. sz.
Kapudöngetők, Vadas József, Reflektor, Budapest, 1986.
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