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Jazztengely
Varsó. Debrecen — fesztiválszemszögből

KÉT MŰSORFÜZETET tartok 
a kezemben. Az egyik harminckét 
oldalas, színes fedelű, és hűséges 
híradással szolgál a rendezvény 
programjairól, a fellépő együtte
sek összeállításáról, pályájuk fon
tosabb állomásairól, zenéjük jel
legzetességeiről. Ez a műsorfüzet 
a varsói jazz jamboree közönsé
gének tájékoztatását szolgálta.

A másik műsorfüzet Debreceni 
jazznapok 1987. címet viseli. Sten
cilgéppel sokszorosított, tűzőgép
pel összeerősített három lap: a 
programok helyét, idejét és a köz
reműködők névsorát közli.

Tisztában vagyok azzal, hogy 
igazságtalan a párhuzam, de az 
összevetést a helyzet diktálta. Re
konstrukció miatt a debreceni 
fesztivál a szokásos júliusi idő
pontjáról őszre került át kivéte
lesen: azaz a varsói találkozó
val szinte agyidőben került meg
rendezésre. Akinek mindkét ese
ményen szerencséje volt jelen len
ni — a kelet-európai jazz-hiááy- 
gazdálkodás jele, hogy többen is 
akadtak ilyenek —, az nem tud 
ellenállni az összehasonlításnak.

A VARSÓI JAMBOREE szá
munkra több, mint az európai 
fesztiválok valamelyike: kelet
európai találkozóhely, a jazz élni- 
akarásanak és életképességének 
jelképe. Lengyelországban min
dig is más szerepet töltött be ez 
az előadási gyakorlat; ott az öt
venes évektől kezdve alternatív 
kulturális funkciót (is) teljesített, 
sőt improvizatív volta miatt a 
nonkomfonmizmus és a szabad
ság eszméjét leginkább megteste
sítő zenei megnyilatkozásként bi
zonyos szocio-politikai orientációs 
szerepet is játszott. Mindez hozzá
járult nimbuszának kialakulásá
hoz ahhoz hogy a kulturális szfé
ra azon területének számítson, 
amely alkalmat ad a lengyel szel
lem sajátos kifejeződésére — 
aminek közvetítésén intézmények 
tucatjai, muzsikusok, szervezőik, 
szakírók, rajongók ezrei fáradoz
nak. Ezért is válhatott a lengyel 
jazz — bár története az eredmé
nyek ellenére sem volt diadalme
net — a világ jazzéletének elis
mert tényezőjévé, a jazz jamboree 
pedig a főváros kulturális kíná
latának kiemelkedő eseményévé, 
amit megkülönböztetett hazai és 
nemzetközi publicitás övez.

Ezzel szemben Magyarországon 
a jazz mindmáig képtelen volt ki
törni perifériális kulturális hely
zetéből. A tiltás sötét korszaka 
után megkezdődött ugyan kibon
takozása' (jazztanszak, alsófokú 
oktatás, nyári táborok, klubok, 
fesztiválok, rádiós műsorok), de 
az érvényesülését akadályozó kö
rülmények miatt a jazz jószeri
vel ma is alig több, mint egy 
szűk intellektuális kör kedvtelé
se, valamint néhány elhivatott 
muzsikus és műkedvelő sziszifu
szi küzdelme — amatőr szerveze
ti és forgalmazási keretek között
— a fennmaradásért, az improvi- 
zativ zene képviseletéért. Tehet
ségekben soha nem szűkölködött 
a magyar jazz, de az értetlenség
ben és érdektelenségben meg
nyilvánuló hátrányos helyzet sok 
zenészt késztetett a pálya feladá
sára, s  még kevesebben maradtak 
azok, akik a negatív kihívásra ön
álló, szuverén zenei világ megte
remtésével tudtak volna vála
szolni. A kulturális felépítmény 
hagyományosan merev rendsze
rében a jazz körül nem alakult, 
nem alakulhatott ki olyan szelle
mi környezet, amely a zene törté
netének folyamatába illeszkedő, 
időtálló értékéinek értelmezését és 
befogadását szakszerű elemzések
kel segítené. A jelentős rész- 
eredmények ellenére a jazz Ma
gyarországon nem vált a szellemi 
élet számottevő tényezőjévé — 
ezért is törvényszerű a különb
ség a legnagyobb lengyel és a 
legnagyobb magyar jazzfesztlvál 
műsorfüzete között.

A TERVEK ÉS A NEVEK ön
magukban soha nem garantálják 
egy fesztivál minőségét, mégis 
van valami tiszteletreméltó abban 
a heroikus erőfeszítésben, aho
gyan a lengyelek minden gazda
sági és politikai nehézség köze
pette igyekeznek átmenteni a 
kultúrát, megőrizve benne a jazz 
jamboree stílusát és színvonalát
— miközben a hasonlóan neheze
dő feltételek a jazznapok fokoza
tos visszafejlődéséhez vezetnek 
Debrecenben.

Tárgyszerűen ibe kell látnunk: a 
hetvenes-nyolcvanas évek fordu
lóján felvillant illúzió, hogy a 
debreceni seregszemle jelentősé
gében felnőhet a varsói mellé, 
mára végérvényesen szertefosz
lott. A csalódottságon legfeljebb 
az a tudat enyhíthetne, hogy a 
debreceni rendezvény eljutott 
saját lehetőségeinek határáig. 
Azonban változatlanul az a be
nyomásunk, hogy az erők összefo
gásával, koncepciózusabb terve
zéssel a jelenlegi, szűkös anyagi 
feltételek között is karakteriszti
kusabb lehetne a legjelentősebb 
magyar jazzfesztivál.

m it ő l  v A l h a t  je l l e g z e 
t e ssé  egy zenei eseménysorozat? 
Varsóban például a Sala Kong- 
"esowa hatalmas, tekintélyt pa
rancsoló termétől, az ügy komoly, 
le a spontaneitásnak kellő teret

engedő kezelésétől, a találkozó 
nemzetköziségétől, a közönség fe
gyelmétől és figyelmétől, a  zene 
ünneplésének vágyától. A tavaly 
kifogásolt műsorszerkesztői gya
korlat, hogy a főprogramban csak 
amerikai és lengyel csoportok 
kaptak helyet, most előnyösen 
módosult, amennyiben néhány 
európai együttes is méltónak bi
zonyult a nagyterem színpadára.

Ahogyan lenni szokott, csalódá
sok és meglepetések ezúttal is 
akadták. A legkevésbé motivált a 
Coltrane-emlákzenekar játéka 
volt, amely hiábavalóan iparko
dott emléket állítani a ja zz törté
net karizmatikus szaxofonosának. 
Dramaturgiailag túlságosan lazá
ra sikeredett a  Sun Ra Arkestra 
színpadi, koreografált show-ja, s 
hiányzott az átütő erő a legendás 
dobos. Art Blakey fiatal együtte
séből is. Másfelől viszont végle
tekig kimunkált összeállítással je
lentkezett a dán Pedersen—-Mik
kel borg—Knudsen trió, humorával 
és vitalitásával magával ragadta 
a közönséget Peter Herblozheimer 
nyugat-európai big ibamdje, s a 
fesztivál csúcspontját jelentette 
Tony Williams lehengerlőén erő
teljes modern combójának bemu
tatkozása.

A jazz jamboree egyúttal a len
gyel jazz nagy seregszemléje is, 
és az idei felvonulás hangsúlyo
sabbá tette a megfigyelést, hogy 
a hetvenes évek nagy korszaka s 
az azt követő viszonylagos szél
csend után ismét történik valami 
jelentős az ország jazzéletében. 
Nevezetesen, hogy Komeda, Stan- 
ko, Namyslowski, Urbaniak, Ma- 
kowicz nemzedéke után egy új 
fiatal generáció lépett a színre, 
amely merészen szakított a ko
rábbi normáikkal és szabályokkal, 
s mindent magába olvasztó igye
kezettel próbálja létrehozni saját 
zenéjét. Szimbolikus a muzsiku
sokat tömörítő big band neve is: 
Young Power (ifjú erő). A Pick 
Up, a  Walk Away, a Set Off, a 
Tie Break, a Green Revolution, a 
New Presentation — érdekes mó
don mind angol elnevezések — és 
más csoportokat ez a közönséghez 
forduló, erőteljes mondanivaló 
hozza közös nevezőre — jelezve, 
hogy létalapját veszti el a jazz, ha 
ezoterikussá válik.

MILYEN MEGSZÍVLELENDŐ 
tanulságokkal szolgál ehhez ké
pest a tizenhatodik debreceni fesz
tivál? Mindenekelőtt megerősítet
te ázt a vélekedést, hogy a jazz' 
műveléséhez nem csupán manuá
lis ügyességre, technikai jártas-

Immár tizenkettedik alkalom
mal adja közre a Tankönyv
kiadó az elmúlt év oktatásügyi 
eseményeiről szóló beszámolóját 
A Petró András szerkesztésében 
megjelent Köznevelésünk évköny
vének több tanulmánya a tavalyi 
esztendő legfontosabb oktatásügyi 
eseményeivel, az új oktatási tör
vény életbe lépésével foglalkozik. 
Erről ír Köpeczi Béla művelődési 
miniszter, amikor számba veszi 
a művelődésben lezajlott reform 
folyamatokat. Voksán József, a 
Pedagógusok Szakszervezetének 
főtitkára a pedagógushiány okai
ról és a megoldás lehetőségeiről 
szól. Szarka József, a Magyar 
Pedagógiai Társaság újonnan 
megválasztott elnöke azokat a 
feladatokat összegezi, amelyek 
hetedik küldöttközgyűlése után a 
Magyar Pedagógiai Társaság előtt 
állnak.

Az évkönyvben olvashatunk az 
iskolai önállóság és a tanácsok 
összefüggéséről, a frissen megala
kult pedagógiai (intézetekről, a 
hátrányos helyzetű (iskoláikról, a 
néhány éve újonnan megindult

Ságra van szükség — ez csupán 
alapfeltétel —, hanem elsődlege
sen gondolkodó emberfőre, zenei 
intellektusra. Azok az együttesek 
voltak ugyanis képesek lekötni a 
nézők figyelmét, amelyek világos 
zenei ikanstrukciókkal, egyértel
mű elképzelésekkel léptek a do
bogóra. Ilyen volt az ismeretlen, 
de vas tapsot ‘kiérdemlő szovjet 
Igor Nazaruk együttese, Binder 
Károly és a nyugatnémet Theo 
Jörgensman egymást remekül ér
ző duója, az abszolút stílusbiztos 
Molnár Dixieland Band és a mo
dem mainstream létjogosultságát 
dinamikusan bizonyító, rendkívül 
jó napot kifogó Magyar Jazz 
Quartet (Severy Pyysalo finn^ib- 
rafonos szólistával). Tiszta gondo- 
latvezetésével ide illeszkedett Tö
rök Ad ám MRC-je is. Szólt továb
bá ez a fesztivál arról, hogy a 
jazzt (is) az egyéniségek tehetik 
azzá, ami (lásd String Connection 
Lengyelországból, Berki Tamás 
Budapestről, a legvadabb free- 
kakofóniát szellemmel humanizá
ló Ullrich Gumpert-trió az NDK- 
ból); hogy a jazz-nagy zenekar, ha 
jó kezekben van, fantasztikus 
hangszerelési változatosságokra 
képes (eMeRton Nemzetközi Big 
Band, Erne Wilkins vezetésével). 
Szólt ez a  fesztivál még arról, 
hogy vaunak nagyformátumú 
komponisták, akik képesek átlép
ni a műfaji határokat és zenéjük 
szuverenitásával magúikkal tud
ják vonni a közönséget is (Szaba
dos György a Régi zene című 
nagylélegzetű intenzitásával ka- 
tartikus hatást 'kiváltó darabjá
val).

HA NAGYSÁGRENDI KÜ
LÖNBSÉG van is tehát a varsói 
és a debreceni fesztivál között, 
izgalmas zenei megnyilatkozáso
kat, őszinte emberi gesztusokat 
ott is találhat az érdeklődő, ahol 
nem sztárok jegyzik a színlapot. 
S talán ez a legfőbb tanulság: el- 
üzletiesedő századvégünkön a deb
recenihez hasonlóan korlátozott 
költségvetésű fesztiválok éppen 
abból kovácsolhatnának tökét, ami 
hátrányuk. Azaz, a zeneipar fu
tószalagszerű termelésével dacol
va a reflektorfénytől még nem el- 
vakított, odaadó, koncepciózus, 
méltatlanul háttérbe szoruló mu
zsikusok, előadók felmutatásából. 
Ez a vállalás olyan erkölcsi tar
tást adhatna a fesztiválnak, ámít 
a műfaj 'lényegi sajátosságait ér
tő 'közönség minden ‘bizonnyal

technikusképzésről, a módosított 
családjogi törvénynek az ifjúság- 
védelemre gyakorolt hatásáról.

Hasznos témáról értekezik Ba
lázs Mihály, az Országos Pedagó
giai Könyvtár és Múzeum fő
igazgatója, amikor a sok fontos 
ismeretet is közlő iskolai értesí
tők múltjáról szól. Javasolja, hogy 
ismét jelenjenek meg ezek a kiad
ványok, amelyeknek közreadását 
1948-ban egy elhamarkodott mi
nisztériumi rendelet szüntette 
meg. Nemzetközi kitekintés mel
lett sok érdekes információ, szá
mos tanulságos statisztikai adat, 
hir gazdagítja még a Köznevelé
sünk. Évkönyvét, amelynek az 
újítás szellemében fogant része a 
tavalyi miniszteri értekezletek
nek a közoktatással foglalkozó 
napirendjéről számol be. Talán 
nem túlzott remény, hogy a soro
zat következő, tizenharmadik 
kiadványában már az értekezle
tek tartalmáról, az ott elhangzó 
vitákról is értesülhetnek a leg- 
érdekeltebbek,' a magyar peda
gógusok, akikhez e tartalmas 
kiadvány szól.

( I .  U

FÖ N T A N A
a Belváros divatháza
SZEBBNÉL SZEBB 
női ruhák, blúzok, szoknyák, 
nemes- és műszőrmebundák.
Csizmák, táskák, bőrövek.
Sport- és alkalmi pulóverek, 
szabadidőruhák, fehérneműk, harisnyák

JOBBNÁL JOBB 
férfiöltönyök, nodrágok.
Sport- és alkalmi ingek. 
Gyapjúpulóverek, mellények, sálak.

MARKAS BEL- ES KÜLFÖLDI 
kozmetikumok és ajándéktárgyak 
. . .  és ha a nagy választék ellenére 
nem tud dönteni, bízza 
a m egajándékozottra- 
vegyen vásárlási utalványt.

Budapest V.,Váci u.ló.

honorálna.
Túri Gábor

Köznevelésünk évkönyve

A „régi” avantgárd
Nyolc szentendrei művész tárlata

AKAR SZERETTEK Kassákot, 
akár nem, akár szoktak volt fo
hászkodni, akár nem: közös imá
juk (jelszavuk) mégis az a  sor 
lehetett volna Kassák Lajos őszi 
irodalom Című verséből, hogy 

segíts nyitva tartani a sze-

Súlyos, tragikus sors késztette 
önmaga megismerésére, helyzete 
felismerésére Anna Margitot; a 
mvésznő ds elmondhatná magá
ról, hogy egész élete hitelesíti a 
festményeit. A Műhely-Galéria 
kiáll (fásán most kisebb formá-

Anna Margit Epilógus című festménye a Szentendrei Galéria 
Régi avantgárd című kiállításáról

gyogó, vidám, „naiv” színek, me
lyek oly sajátságos ellentétet al
kotnak Anna Margit későbbi és 
mai művein a drámai mondani
valóval.

Sors volt Barcsay Jenő számára 
is, hogy vállalnia kellett az ön
maga által már elfogadott, konst
ruktivista látásmódot, az önmaga 
számára már kimunkált, nonfigu
ratív elvonatkoztatást — olyan 
időkben, amikor a világnak ez a 
fajta „tükrözése” nem volt kívá
natos. Este című festményén a 
vörösbe hajló barnák terében el
mozdulni látszó, világos négyze
tek mentén haladunk el; Konst
rukció című barna-fekete fest
ményén a motívumok ritmikus 
tánca tart fogva. A szemléld érzi, 
hogy ezt csak komolyan lehetett 
gondolni — a tiltás éveiben is, a 
végül szerencsénkre bekövetke
zett elismertség éveiben is; érez
zük, hogy minden képre.feltette 
festője az életét. Mintha most és 
ezen dőlne él a sorsa!

KEZDŐDNI A KIJÁRÁS 
Szentendrére a  húszas években 
kezdődött, intenzívvé a  harmincas 
években vált. A tárlaton látható 
Szántó Piroska Pabesitz néni ágya 
című, tussal (kihúzott akvaréi 1 je 
1942-ből — s a furcsa nevű néni 
(meg az ágya) a művésznő öt éve 
megjelent önéletrajzi könyvéből, 
a Bálám szamará-ból ismerős. El
lenben az új olajfestményei, az 
Ölelés-ciklus darabjai, új hangon 
szólnak: a tíz-tizenöt évvel ez
előtti csontváz-szerelmesek helyé
be hús-vér ölelkezők kerültek 
Elvonatkoztatott művek ezek is, 
hiszen a vonal vezetése, a testek 
egymásban folytatódó körvonalai 
adják e festmények líráját.

A nyolc művész közül az egyet
len szobrász' Jakovits József két 
hónapja települt haza Ameriká
ból. Jelen kiállításon azonban 
néhány régebbi szobra mellett — 
melyeket örömmel láttunk vi
szont, például a Bálványos kút 
című tervét, amely valójában bál- 
vány-nyugalmú bikatest zárt tö
mege — újabb műveiként színes li
nómetszeteket mutatott be: 1985- 
ben az USA-ban készült munká

méin”. Közülük, akik nyitva akar
ták tartani a szemüket ötven év
vel ezelőtt is, akik nem tudtak 
szemet hunyni (fejet hajtani) az 
ötvenes években sem, nagyjában- 
egészében az Európai Iskola mű
vészei közül ‘annak a nyolcnak 
rendezték meg közös kiállítását 
a Szentendréi, Műhelyben, akik 
különösen kötódték-kötődnek 
Szentendréhez.

Mindjárt elsőnek az 1941-ben 
fiatalon meghalt Vajda Lajost kell 
említeni, akinek Szentendrét fel
fedező rajzai ezen a 'tárlaton is 
elragadtatásunk tárgyai. Az a tisz
ta alázat, ahogyan Vajda tudta 
a város zegzugait felmutatni, az 
a nagyvonalúság, ahogyan Vajda 
tudott részleteket elhagyni — a 
biztonság, az ízlés önkéntelen 
megnyilatkozásai. „Csak” szem 
kellett hozzá, nyitva tartott szem, 
hogy felfedezze e girbegurba vá
ros egymásra vetülő szerkezetéi
nek 'folklorisztikus és modern 
szépségét. Özvegye Vajda Júlia, 
az 1982-ben elhunyt festő, mint
ha nagyobb ellentétekből hozna 
létre egységet: mintha légi fel
vételek síkjait billentené át régé
szeti feltárások meredek szelvény- 
falára, s ezt az átbillenést ködös, 
párás, szorongó színek valószínű
sítik, valószinűtlenítik.

Akár szerették egymást, akár 
nem, Vajda Lajos egykori 
barátai: Bálint Endre és Komiss 
Dezső — mégis együtt kell, hogy 
szerepeljenek ezen a tárlaton. Ad
nak is nekünk módot összevetés
re, töprengésre. Kettejük közül az 
1984-ben meghalt Komiss volt a 
spekulatívebb alkat, ki nemzeti 
zászlónk színeiből létrehozott, 
szokatlan „snitt”-jeivel épp úgy 
meg tud hökkenteni, mint azok
kal a műveivel, melyeket papír
kivágatnak vélnénk (Kollázskép, 
Lány bábuval, Nö zsiráffal), ám
de olajfestmények, „ókonzerva
tív” vászon alapon. Bálint End
rének néhány, nem is olyan régen 
még botrányt kavaró, értetlensé
get szitó „obzsé"-je ma már 
klasszikus. Ezek a készen talált 
deszkalapok, uszadékfák műalko
tássá lényegültek át, mihelyt a 
művész áthajtott rajtuk egy anya
csavart, rájuk lehelte valamelyik 
motívumát. E motívumok egyi
ke, a profilból ábrázolt (kivágott) 
sváb vagy szász asszony, sajátsá
gos fejdíszével, az itt látható fest
ményeken és monotípiákon is je
len van, akárcsak a szlgonyos 
ablak vagy a  „Poharaim”-ciklus- 
bői valamelyik talpas pohár. 
Ezek a motívumok más-más 'kör
nyezetben frappáns, új távlatot, 
új értelmet nyernek

„SORSOMRÓL VAN SZÚ” 
címmel a közelmúlt napokban 
jelent meg a tavaly elhunyt Bá
lint Endre gondolatforgácsaiból, 
kiállt tásmegnyitóiból egy posz
tom kötet, és csupán azért idé
zem ide a címét, mert ez érezni 
művein is: úgy készültek, még ha 
olyjkor jókedvben fogantak is, 
hogy sorskérdés voltak az alkotó 
számára

tumú, régebbi munkáit látjuk, a 
nőiesftett kentaur groteszk figu
rájától kezdve (Titofc) az imagi- 
nárius térben villanyt gyújtó, 
titokzatos árnyalakig (Gyertya
fény).. Figurális jelképrendszeré
nek már megtalált szereplői ők, 
csupán az jelzi régebbi voltukat, 
hogy . színeik még nem. azok a ra

kat. A címük is angol, ám a mo
tívumok zsidó szimbólumokra 
vetülő magyar népművészeti min
ták. Aligha belemagyarázás ré
szemről, ha a honvágy megteste
sülését látom bennük, a  honvá
gyét Szentendre után is.

Ember Mária

Magyarok és szlovének
Könyv a közös kutatásról

„A történelem igazolja, hogy 
ahol csorbítják valamely kisebb
ség nemzeti jogait, ott gyakran a 
többség demokratikus jogait sem 
veszik komolyan. Magyarország 
és a több nemzetiségű Jugoszlá
via nem alaptalanul állíthatja 
magáról, hogy ebből a szempont
ból is tisztán áll állampolgárai és 
a világ előtt" — írja Garamvöl- 
gyi József, a Hazafias Népfront 
Országos Tanácsának titkára egy, 
a két ország közös nemzetiségku
tatásáról szóló, jelenleg csak szlo
vén nyelven olvasható tanulmány- 
kötet előszavában. A decemberre 
tervezett magyar kiadás előtörté
netéről a könyv hazai gondozói 
képviseletében Verseghi. György, 
az Állami Gorkij Könyvtár fő
igazgató-helyettese tájékoztat:

— Az 1983-ban kötött megálla
podás alapján mintegy két évig 
folytattunk közös kutatást a  ljubl
janai Nemzetiségi Kérdések In
tézetével. A magyar és szlovén 
kutatóéáoporit szakemberei két, a 
jugoszláv—magyar határ mentén 
fekvő, vegyes lakosságú település 
— a magyarországi szlovén több
ségű Felsöszölnök (Gornji Senik) 
és a jugoszláviai Dobronak (Dob- 
rovnik) — lakosságát, település
szerkezetét vizsgálták A falviak 
megközelítően egyforma távolság
ra fekszenek az államhatártól, lé
lekszámúk, gazdasági szerkezetük 
megegyezik. Az etnikaii-történeti 
és társadalmi párhuzamosságok 
miatt a felmérés tapasztalatai ki
terjeszthetők a magyarországi 
szlovén és szlovéniai magyar la
kosság egészére, i

Az utóbbi évek-év ti zedek em
pirikus vizsgálatai után a szlo
vén—magyar kutatás legnagyobb 
jelentősége a terepmunka komp
lex és interdiszciplináris jellegé
ben van. A kutatócsoportok mun
kájában különféle szaktudósok 
vettek részt. A közgazdaságtan, 
demográfia, statisztika és társa
dalomföldrajz mellett jelen voltak 
a szociológia, a jog, a politológia 
a szocio- és pszicholíngvisztika 
valamint a történettudomány 
szakemberei is.

A kutatás egyik leglényegesebb 
részét a két település lakóházai
nak, lakásainak és lakóinak tel
jeskörű jegyzéke alkotta. A listá
ból véletlen mintavétellel válasz
tottak ki minden harmadik há
zat, majd a korosztályok szerinti 
reprezentáció módszerével folyt a

vizsgálat. Az interjúkat kétnyel
vű kérdőívvel készítették a háza
kat felkereső háromtagú csopor
tok. Egy-egy magyar és szlovén 
kutató mellett — akik anyanyel
vükön jegyezték a  válaszokat —, 
a helyi nemzetiséget képviselő 
tolmács segítette a kérdezőket.

Módszertani újdonságai mellett 
a kutatás politikai jelentőséggel 
is bír: először végeztek ugyanis 
nemzetközi (jugoszláv—magyar) 
etnoszociológiai terepmunkát egy 
államhatár mentén. A vizsgálat 
lezárásával a kutatócsoportok ön
álló tanulmányokban dolgozták 
fel a saját országukban élő nem
zetiségekre vonatkozó adatokat. 
Végül a koprodukcióban készült 
bevezető és a történelmi vissza
pillantás után két, tartalmában 
egymást kiegészítő, szerkezetében 
megegyező kötet készült el.

Az elmúlt hónapban a ljublja
nai intézet és a  lendvai Kamu
mat Kiadó egy kisebb tudomá
nyos szimpozion keretében ren
dezte meg a Magyarok és szlové
nek című tanulmánykötet sajtó
bemutatóját. A kutatásról Silvo 
Devetak, a jugoszláv kutatócso
port vezetője, a  ljubljanai Nem
zetiségi Kérdések Intézetének 
igazgatója tájékoztatta az újság
írókat. Összefoglalójában a  szom
széd országok közötti példamuta
tó együttműködésed és a magyar, 
illetve szlovén kötet közös szer
kezeti-tartalmi jegyein túl, utalt 
a kutatók és a falvak lakosságá
nak közvetlenné vált (kapcsolatá
ra, Felsöszölnök és Dobrovnik tá
mogató vendégszeretetére is.

A magyar küldöttség tagjai — 
a Művelődési Minisztérium Nem
zetiségi önálló Osztálya, a  Ma
gyarországi Délszlávok Demokra
tikus Szövetsége, valamint az Ál
lami Gorkij Könyvtár munkatár
sai — videokazettára (rögzítették 
a rendezvény eseményeit, és az 
a decemberben Szombathelyen— 
Szentgotthárdon megrendezésre 
kerülő kerekasztal-konferencia 
audovizuális megörökítésével egé
szül majd ki.

A Magyarok és szlovének 
együttélése és együttműködése a 
jugoszláv—magyar határmenti
területeken című kötet hazai ki
adása az év végére várható — 
mondta végül Verseghi György

Roikó Annamária

Magyar Nom/oí


