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a szép magyar beszéd 
Kazi nczy-em lékérméért

„Tudja, melyik nyelvet ta r 
tom  az olasz és a görög után, 
minden más nyelv előtt legin
kább dallam osnak és a verse
lés szempontjából leginkább 
fejlődésre képesnek? A m a
gyart.”

A levél, am elyből ezek a so
rok valók, a  m últ század ele
jén kelt; a  világ legnagyobb 
nyelvcsodája, a száznál több 
nyelvet ism erő olasz tudós, 
Giuseppe Mezzofanti ír ta  cseh 
költő barátjának.

Illő az alkalom  e vélemény 
idézésére, hiszen a  m agyar 
nyelv hagyományos ünnepi 
hete tegnap kezdődött. És illő 
az az esemény is, amely eze
ket a  sorokat eszünkbe ju tta t
ta, amely az ünnepi hét mélt ' 
bevezetője volt.

A szép m agyar beszéd orsz 
gos diákversenyét az idén áp 
rilis 24—25—26-án ötödször 
rendezték meg — a hagyom á
nyoknak megfelelően ismét 
Győrött. I tt  van az ország 
egyetlen középiskolája, amely 
Kazinczy Ferenc nevét viseli. 
A Kazinczy Ferenc G im ná
zium és Szakközépiskola Ka- 
zinczy-hagyományt ápoló gaz
dag, tevékeny program jához 
tartozik a Kazinczy-éremért, 
illetve em lékérem ért évről év
re  folyó diákvetélkedő döntő
jének megrendezése.

Kazinczy-díj, Kazinczy-érem, 
K azinczy-em lékérem . . .  Az 
előbbi kettőt, m in t ismeretes, 
Péchy B lanka alapíto tta tíz 
évvel ezelőtt. A d íja t azoknak 
a  színészeknek, rádió- és tele
vízió-bemondóknak, illetve 
ú jabban pedagógusoknak a ju 
talm azására, akik a legtöbbet 
tesznek anyanyelvűnk hangzó 
oldala, az élő beszéd ápolá
sáért, a szép magyar beszédre 
nevelésért. A Kazinczy-érmet, 
Borsos Miklós alkotását, pedig
— a díjhoz hasonlóan három - 
évenként — az ország húsz 
legszebben beszélő középisko
lás diákjának  jutalm azására. 
Eddigi Kazinczy-díjasaink: 
Makay Margit, Ráday Imre, 
Pálos György, a rádióbem on
dó Körmendy László, és m in t 
arró l nem rég h ír t adtunk, idén 
először kap ták  pedagógusok 
megosztva; a győri Kazinczy 
Ferenc Gimnázium igazgatója, 
m agyar—pszichológia tanára, 
K ádár Géza és az iskola m a
gyar—történelem  tanára, Z. 
Szabó László.

A kötelező szöveg
— 1966-ban rendeztük meg 

először a  diákok országos ver
senyének döntőjét Péchy Blan
ka alapítványának elnyeré
séért — m ondta K ádár Géza.
— Ez az em lékezetesen szép 
verseny, a  gyerekek lelkesedé- 
se-igyekezete késztetett ben
nünket arra, hogy a Kazinczy- 
érem ért három évenként folyó 
verseny közötti két évben ren 
dezzünk országos vetélkedőt, 
am elynek szintén húsz leg
szebben beszélő részvevőjét is
kolánk alapítványával, a K a
zinczy-em lékérem m el — a sop
roni Renner Kálm án alkotásá
val — jutalmazzuk.

Az idei verseny döntőjének 
61 részvevője ezért az em lék
érem ért vetélkedett. A szaba
don választott szövegek el
mondása, felolvasása után, a 
m agyar nyelv most m ár h a 
gyományos győri ünnepének 
második napján, szombaton a 
kötelező szöveg elmondásának 
helyességét, szépségét figyelte 
a  zsűri.

Váci Mihály Vita és egység 
című cikkének egy részletét ol
vasták fel a diákok. A ver
senyszabályok 15 percet bizto
sítanak a felkészülésre. A fel
olvasás után pedig nem ta lá l
kozhatnak a még verseny előtt 
állókkal.

— Amikor elolvastam a kö
telező szöveget, meglehetősen 
nehéznek találtam , és javasol
tam, hagyjuk el az utolsó 12 
soros bekezdést — m ondta 
Péchy Blanka, aki m inden év
ben zsűritagja a győri döntő
nek. — A zsűri rövid vita után 
a teljes szöveg m ellett döntött, 
így még nagyobb örömmel, 
meglepetéssel tapasztalhattam  
a gyerekek talpraesettségét, a 
feladat prim itív hibáktól m in
den esetben mentes megoldá
sát.

— Feladat-megoldásról van 
i t t  csakugyan szó — mondta

dr. Deme László, a  Nyelvtudo
mányi Intézet osztályvezetője, 
a zsűri tagja. — Olyan feladat- 
megoldásról, am ely igen jó 
kontrollja a szabadon válasz
to tt szövegmondásnak. A ver
senyzőnek olyan gyakorlattal 
kell rendelkeznie, hogy körül
belül kétszeri átolvasással ér
telm ezni tudjon egy ismeretlen  
és valóban elég nehéz szöve
get. Érdekes, több éves tapasz
ta latunk  mégis, hogy nem 
egyszer a kötelező szövegmon
dás jobban megy, m in t a sza
badon választott, am ire alapo
san felkészülhetett a verseny
ző, m ert gyakran túlválaszta
nak, erejüket meghaladó fel
adatot vállalnak.

Mi a „szép beszéd"?
— Szép beszéd, helyes k ie j

tés . . .  m i a legdöntőbb k rité 
rium a?

— Sokan még ma is azt h i
szik, hogy a helyes kiejtés ver
senye, valam it szavaló, „elő
adóművészi” produkciót igény
lő vetélkedő. Pedig nem. So
kan meg azt hiszik, a  helyes 
és szép beszéd: a  tökéletes 
hangképzés, hanglejtés, jó 
hangsúly és beszédtempó. Ez 
igaz is, de csak akkor, ha 
m indezáltal kiderül, hogy m eg
érte tte  a szöveget; ha érti is, 
hogy m it mond szépen, ha a 
szöveget valóban ta rta lm a és 
term észete szerint tolmácsolja. 
Hiszen m agától értetődő, hogy 
csak az sa já títja  el igazán a 
szöveget, aki a benne rejlő 
gondolatot, annak  árnyalatait 
is megérzi. Ez pedig alapfelté
tele annak, hogy a hallgatók 
megérezzék, megértsék azt, 
am it tolm ácsol a felolvasó, az 
előadó. A helyes kiejtésre ta 
nításban is az a döntő, hogy 
ne desztillált törvényeket is
m ertessenek meg a gyerekek
kel, hanem  az értelem keresés
re neveljék őket.

Négy versenyző
Vázlatosan ez diáknyelvre 

fordított ars  poeticája azoknak 
a szépen beszélő versenyzők
nek is, akikkel Győrött beszél
gettünk.

Ferenczy K lári, a soproni 
József A ttila Gimnázium IV. 
osztályos tanuló ja orvos sze
retne lenni, kedvenc tantárgya 
a  biológia. De nagyon szereti 
az irodalm at, sőt a nyelvésze
te t is. A József A ttila G im ná
ziumok országos szavaló v er
senyét ő nyerte  az idén, s a 
szép m agyar beszéd versenyén 
o tavalyi Kazinczy-érem  mellé, 
m ost a Kazinczy-em lékérm eti 
is megszerezte. Révész Laci' 
„elsőérmes” ; az idén először1 
indult a  szép m agyar beszéd ' 
versenyén. A székesfehérvári, 
József A ttila Gimnázium fiz i-( 
ka—kém ia tagozatának máso-* 
dikos tanulója. Az első hat* 
közé ju tásá t beszélgetésünk-* 
kor még nem  tudta, csak any-| 
nyit: jó l sikerült. Sikerét egy-, 
részt szerencséjének tulajdoni- ( 
tóttá, m ásrészt annak, am it így* 
fogalmazott meg: „Amíg n em * 
értem, hogy miről van szó egy | 
szövegben, egyszerűen lehetet-, 
len jól felolvasni.” <

Tihanyi Gyöngyi, a  buda-, 
pesti József A ttila Gimnázium <
IV. osztályos tanulója tavalyi 
Kazinczy-érm et, előző évi és< 
mostani szerepléséért em lék-{ 
érmet kapott. |

— H a van szép nyelv a  v i-|
lágon, az a magyar! Tanítani, 
szeretnék m ajd m agyart és la-, 
tint. Valahogy úgy, ahogy a mi * 
m agyar tanárunk, Nobel Iván.* 
Mindig az értelem  keresésére,* 
az irodalom értőn kritikusi 
szemmel olvasására nevelt, 
bennünket. Elsősorban pedagó-< 
giai szempontból érdekel, ho-* 
gyan lehet minél jobban meg-* 
értetni, megszerettetni az iro -| 
dalmat. Ügy érzem, ehhez is, 
elengedhetetlen, hogy a tanári 
szépen beszéljen. A  Kazinczy-1 
versenyekre való felkészülés-* 
ben talán az a legnagyobb é l-1 
ményem, hogy közben azon| 
gondolkodhattam, azt, am it ép-, 
pen olvasok, hogyan tan íta-, 
nám, értetném  meg a gyere- < 
kekkel. *

A verseny abszolút győztese,* 
Nagy Anna, a  dunaújvárosi* 
Münnich Ferenc Gimnázium J
IV. osztályos tanulója — szín-, 
tén Kazinczy-érmes és mosti 
már kétszeres em lékérm es — •

szinte „versenyben dicsér” 
Tihanyi Gyöngyivel, am ikor a 
m agyar tanárró l van szó. „A 
mi tanárunk, Abaffy Lászlóné, 
úgy tud magyarázni, olyan 
szeretettel tud beszélni m in
den jó irodalmi műről, versről 
és prózáról egyaránt, hogy 
nem is tudjuk, ki a kedvenc 
írója, költője. És azt sem, az 
irodalm at, a nyelvtant vagy a 
stilisztikát szereti-e jobban.” 
Az irodalom  és a  zene — fő
leg a jazz — szinte egyfor
m án izgatja Nagy Annát, és a 
tavalyi országos tanulm ányi 
versenyen nyelvészetből ka
pott oklevelet. M agyar—orosz 
—népművelés szakra szeretne 
menni és ezután olyan helyen 
dolgozni, ahol a zene és az iro
dalom megszerettetésére együtt 
van szükség.

A húsz emlékérmes
— Színészi teljesítm ényre 

nincs szükség ezeken a verse
nyeken — m ondta a versenyt 
összefoglaló zárszóban, vasár
nap délután dr. Bencédy Jó
zsef, a Művelődésügyi Minisz
térium  főosztályvezetője, a 
zsűri elnöke. — Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy át kell 
esni a  szöveg term észetétől 
független, szinte élettelen köz
lő stílusba. Tízezernél több 
középiskolás diák ve tt részt az 
idén is a szép magyar beszéd 
országos versenyén. S úgy 
érezzük, a  felkészülés komoly
ságában is em elkedett a  szín
vonal az előző évekhez képest 
A kisebb hangszakaszokon be
lül a  hangok képzésével m ár 
nemigen volt baj, a  szöveg na
gyobb gondolati íveinek helyes 
érzékeltetése terén azonban 
van még tennivalója a  ver
senyzők jó  részének, hogy 
Kazinczy óhajához m ind köze
lebb kerüljenek, hogy legyen 
végre a nyelv s az élő beszéd 
az, am inek lennie illik: „Hív 
és kész és tetsző magyarázója 
mindennek, am it a  lélek gon
dol és érez.”

A  húsz Kazinczy-emlékér-
mes az értékelés sorrendjében: 
Nagy Anna, Vándorfy  László, 
Révész László, Király  Mária, 
M ilviusz Andrea, Papp Róza, 
Ferenczy K lára, Major Mária, 
Tihanyi Gyöngyi, N ém eth  Ju 
dit, Szabó András, Jónás Gab
riella, Felföldi László, Ferencz 
Judit, Aradi Éva, Kohler Ka
talin, Harsányi Ágnes, Katona 
Ágnes, Borbás Györgyi, Vár
helyi András.

Heim ann Ildikó

Orosz és német szakos 
tanárjelöltek 

külföldi tanulmányai
Évenként kétszáz orosz sza

kos, és ötven ném et szakos ta
nárjelö lt tanul ezentúl a Szov
jetunióban, illetve az NDK- 
ban. A jövőben az ötödévesek 
töltenek egy-egy fél évet a kül
földi egyetemen. A hallgatók a 
külföldön töltö tt tanulm ányi 
időre ösztöndíjat kapnak. A 
külföldi képzésre ki-ki saját 
egyetemén pályázhat.

Budapestnél újra árad 
a Duna

A  Duna budapesti szakaszán 
hétfő reggelig újabb kilenc- 
centim éteres áradást tapasz
taltak a vízügyi szakemberek. 
A vízállás szerdáig megközelí
ti m ajd a hatszáz centim étert, 
de egyelőre nem várnak to
vábbi áradást, m ert a sarki 
légtömegek beáram lásának ha
tására az A lpokban m érséklő
dött az olvadás. A Duna felső 
szakaszának legdúsabb vizű 
mellékfolyója, az Inn hétfőre 
m ár harm inc centim éterrel 
apadt.

A m érsékelt dunai áradással 
ellentétben, hetek óta hata l
mas víztömeget ta rtan ak  a 
Tisza gátjai, és h iába apad ál
landóan m ásodik hazai legna
gyobb folyónk, a gátak sok he
lyen m ár áteresztik a Tisza 
vizét. A Maros és a  Tisza töl
tése m entén mintegy három 
ezer holdnyi terü lete t borított 
el friss belvíz, am elyet átszi- 
várgás folytán keletkezett buz
gárok okoztak.

Tizennyolcezer 
szakmunkástanuló 

üdülhet kedvezményesen
A M unkaügyi M inisztérium 

18 000 szakm unkástanulót ré
szesít az idén kedvezményes 
hazai és külföldi üdülésben, 
táborozásban. A fiatalok egy 
része szakszervezeti és más 
üdülőkben tölti m ajd nyári 
p ihenő jét

A kisebb túrákon m ár jól 
felkészült fiatalok, huszonötös 
csoportokban kéthetes ván
dortúrán vesznek részt, gya
log, kerékpáron, csónakon. A 
szakm unkástanulók Balaton
kenesén és a Veszprém me
gyei K ardosréten kempingez- 
nek. Jú liusban a siófoki üdü
lőben rendezik a 400 szemé
lyes nemzetközi tábort.

Elsősorban a szakma kiváló  
tanulói, a tantárgyi és tanu l
mányi versenyek, különféle 
pályázatok, vetélkedők győz
tesei, a K ISZ-m unkában élen 
járó fiatalok vehetnek részt 
külföldi csereüdültetésben.

Április 30: balatoni nyitás
Az elm últ vasárnap a tava

szi éledés óráit és pillanatait 
éltük á t a Balaton mentén. 
V irágba borult gyümölcsfák a 
kertekben, kerti szorgalom, 
ásás és ültetés, a m últ év szá
razzá fonnyadt gazának és 
gallyainak égetése, csak né
m elykor és átm enetileg bebo
ru lt ég, szokatlanul magas 
vízállás és erős hullámzás, a 
tihanyi Gödrösnél az első fü r
dőruhás napozók a stégeken, 
és m indenütt, term észetben és 
emberben, valam iféle jó zsen- 
dülés: ez a term észeti tabló 
várta  és fogadta a látogatót.

A Balaton vizét a m ár-m ár 
viharosnak tetsző hullám zás 
ellenére is vitorlások jó hada 
lepte el, a komp Tihany és 
Szántód közt rendre szállítot
ta  az autós kirándulókat és a 
csoportokat, nyitva volt m ár 
a füredi A nnabella és a tiha
nyi rév önkiszolgáló étterm e 
és a kikötő eszpresszója, a t i 
hanyi kem ping m ár április 
23-án külföldi csoportot foga
dott és most utazott el egy 
ötvenfőnyi jugoszláv vendég
sereg a kis faházakból. S eb
ben a tavaszi indulásban bő
ven bontotta fü rtje it az 
aranyeső, kibom lott a vadon 
növő őszibarack rózsaszín vi
rága, a tihanyi domb- és 
hegyoldalakon elvirágzott m ár 
az a szép tihanyi, hosszú szá
rú  ibolya és szinte tavaszi 
rügyek lárm ájában já rtuk  a 
tündérfélszigetet, ha szabad 
— móriczi hasonlattal élve — 
a rügyek lárm ájának  lehetet
len, de költői szépségű hason
la tá t felidézni.

A Baricska-csárda még zár
va, a régi épülethez nagy 
konyhát építenek, a helyreál
líto tt régi házat valószínűleg

csak nyáron nyitják  meg. De 
m egnyílt az „új”, illetve a 
Baricskát ideiglenesen helyet
tesítő Hordó-csárda, amely az 
átépítés a la tt álló Baricska 
m ellett áll a  dombtetőn és 
ablakaiból ta lán  még a Ba
ricska teraszánál is szebb ki
látás nyílik az öbölre s a  ti
hanyi félszigetre. A balaton
alm ádi A uróra-szálló m ellett 
felü ljáró  épül, ez a főszezonra 
lesz kész, az A uróra vendé
gei ezen á t m ehetnek le a 
B ala ton-partra és az A uróra 
különstrandjára.

A hivatalos nyitás időpont
ja  egyébként: április 30. A 
m ájus elsejei ünnepet megelő
ző napon, csütörtökön nyit az 
almádi A uróra, a füredi Ma
rina, a füredi A nnabella m ár 
m árcius 27-től nyitva van. 
Április 30-án megnyílik a t i 
hanyi hotel, a motel és az 
étterm ek, a tihanyi kemping 
m ár nyitva van, s egyelőre 
még van hely benne a követ
kező hetekre.

Végül egy jó h ír  azoknak 
az autósoknak, akik ezt a 
bomló tavaszt várták, hogy 
viszontláthassák nagy balato
ni játszóterünket. A balatoni 
főútvonal, az északi és a dé
li parton, s végig Budapest
től Székesfehérváron á t a t i 
hanyi elágazásig, megkímélt, 
jó állapobtan van, a rettene
tes tél nem pusztított benne. 
Ami kevés kifagyás jelentke
zett, azt m ár kijavították. A 
székesfehérvári városi beága- 
zásnál láttuk, hogy látszólag 
kész m ár a meghosszabbított 
balatoni útvonal is, amely 
m ár elkerüli Fehérvárt. Hosz- 
szú szürke szalagja egyenesen 
ível, s olybá tűnik, hogy 
megnyitása m ár a közeljövő
re  várható.

Kétszázezer új munkahely
Tizenegy ipari körzetközpont létesül Szolnok megyében

Szolnok fejlesztéséről m int
egy 30 vállalat vezetőinek je
lenlétében számolt be hétfőn 
Fodor Mihály, a megyei ta 
nács vb elnöke. Elmondotta, 
hogy a felszabadulás előtt ag
rá r  jellegű megyében az ipart 
is jelentősen fejlesztik. A 
nagykunsági városokban, a 
Jászság és a Tiszazug nagy
községeiben tizenegy ipari 
körzetközpontot alakítanak ki. 
1970 végéig a kijelölt terü lete
ken mintegy háromszázmillió 
forin t értékű beruházás tö rté
nik, s ehhez a megyei tanács 
és a helyi tanácsok megköze
lítően ötvenmillió forin ttal já 
ru lnak  hozzá.

1970-ben a megyében m in t
egy kétezerkétszázzal em elke
dik az ipari m unkahelyek szá
ma, s ezeknek hatvanöt-het- 
ven százalékát nők foglalják 
el.

A negyedik ötéves tervidő
szakban Karcag és Mezőtúr 
m ellett a városias fejlesztésre 
kijelölt Kunszentm árton és 
Tiszafüred ipari létesítm é
nyeit is állam i dotációval se
gítik. Jászárokszállás és Kun
hegyes iparának  fejlesztését 
kedvezményes hosszú lejáratú  
bankhitellel tám ogatják.

A tájékoztató alkalm ával 
kiállítás nyílt Szolnok megye 
ipari fejlődéséről.

Szögedi episztola
i R itkán já rtam  a Játékok 
i városában, s ha já rtam  is, 
1 kutyafuttában. De gondolom, 
| a városokkal is úgy van az 
| ember, m int a múzeumokkal, 
i képtárakkal, festőkkel: az
1 em beri sejtcsere kabalisztikus 
hetedik évében ú jra  szemügy
re kell venni őket.

Szeretem Szögedet, s úgy 
érzem, ő is engöm. Elsősor
ban azért szeretem  Szegedet, 
m ert nem akar m ást m utatni, 
m int ami, nem akar sem Bu
dapestnek, sem más városnak 
látszani, akkor sem, ha tele
tűzdelik korszerű skatulya
házakkal. Ezek a modern la
kóházak, középületek több
nyire harm onikusan illesz
kednek az eklektikus-rom an
tikus városképbe, nem h ar
sogják tú l délies jellegét. 
Szeged nagy levegőjű, gondo
zott tereivel észak-olasz vá
rosokra em lékeztet, főként 
Torinóra.

A szegediek m értéktartó  
lokálpatrióták és sajátos s tí
lusérzékük van. A Török-ház 
lebontását én is megkönnye
zem, a benne lakókkal együtt. 
De a K ultúrpalotával szem
közt állott halászcsárda el
tüntetése felett az elsiratással 
nem lehet napirendre térni. 
Nem a m ű-halászcsárda m iatt 
fájnak  a szívek. A Schaeffer- 
házat hírm ondónak hagyta 
meg a nagy árvíz. Műemléke, 
kultúrhistóriai em léke volt a 
fiatal városnak, ha nem is túl 
öreg; 150 éves lehetett, am i
kor lebontásra ítélték. Egy
kori gazdája — m int Bálint 
Sándor professzor m egírta — 
Schaeffer Ádám, a fejlett íz

lésű műgyűjtő, mecénás há
zának építését Vedres István 
neves szegedi építészre bízta. 
A copf stílusú m ini-kastély 
rózsafából berakott padozatait 
párizsi munkások, mennyeze
té t holland m esterek készítet
ték és a többi berendezési 
tárgy is nyugati iparosok, bú
torm űvesek kezéből kerü lt 
ki. A Schaeffer-gyűjtem ény- 
ben állítólag Rubens-festm ény 
is volt.

A képzőművészeti élet 
egyébként pezsgésnek indult 
Szegeden. Az Ű jságíró-klub 
képzőművészeti előadásokat, 
v itákat rendez, időnként ka
m arakiállításokkal lepi meg 
látogatóit. A Kárász utcai, 
kellemes légkörű Képcsarnok 
folyam atosan m utatja be Sze
geden és máshol tevékenyke
dő művészek alkotásait. (Most 
éppen Gábor M arianne kiál
lítását fogadták szeretettel a 
szegediek.) Szeged képzőm ű
vészeti élétének dinam ikus 
központja a Móra Ferenc Mú
zeum. Fiatal, új igazgatója, 
Trogm ayer Ottó régész .kan
didátus m unkatársaival, élü
kön Szelesi Zoltánnal, a k ivá
ló műtörténésszel, a kőkor
szaktól kezdve napjainkig 
ra jta  ta rtja  a szemét m inde
nen, ami történeti, néprajzi, 
művészeti értéke a megyének. 
Harm onikus az együttm űkö
dés a múzeum és a tanács 
művelődési osztálya között.

A múzeum kupolaterm ében 
rendezték meg azoknak a 
m unkáknak rokonszenves 
kiállítását, melyek a felsza
badulás 25. évfordulójára ki
ír t  pályázat eredményei. A

városi tanács ülésterm ében 
most helyezik el Zsombori 
Lászlónak, a fiatal, első díjat 
nyert festőnek a pannóját. A 
pályam űvek művészi doku
m entum  jellegüknél fogva a 
múzeumba kívánkoznak, h i
szen Tömörkény és Móra egy
kori rezidenciájában őrzik az 
árvízi pályázat képeit is. A 
városi tanács bizonyára te rv 
be vette m egvásárlásukat, e l
végre mecénás, sokat áldoz a 
képzőművészetekre. Nemrég 
ép ített például a Tisza p a r t
ján  korszerű m űterem házat, 
ahol tíz szegedi művész ka
pott lakást, műtermet.

Szegednek igénye van á l
landó képtárra, a  múzeum 
hajlandó feláldozni, kiüríteni 
hivatali szobáit, átadni a he
lyet egy galleria d ’a rte  mo- 
derna számára. Ezzel négy
ezerre tehető képanyagának 
zöme sem szorulna a rak tá
rakba. Trogm ayer igazgató 
néhány szép tervéről te tt em
lítést, de előbb az S. O. S.-t 
kiáltok kétségbeesésével pa
naszolta el a tápéi, XIII. szá
zadi, gótikus tem plom  siral
mas állapotát. A nevezetes 
műemlék ham arosan végleg 
elpusztul, hacsak nem sietnek 
megmentésére, nem orvosol
ják  bajait. Zsindelytetőzete 
m ár leégett, falai repednek, 
a szentély gótikus freskója 
romlik, hullik, tönkremegy. 
Az „esóes” indokolt.

A múzeum nyári tervei kö
zött szerepel Pusztaszernek, a 
vérszerződés színterének a 
feltárása. Sokat várnak az 
ásatás eredményétől, mivel 
környékének tanyai házaiban 
középkori téglákat találtak. A 
m agyar régészet szent úttörő
jének, Rómer Flórisnak el
herdá lt örökségét iparkodik

megmenteni Trogm ayer Ottó, 
Rómer ugyanis a m últ szá
zadban m ár kiásta, felszínre 
hozta Pusztaszer Á rpád-kori 
apátságát. Kora és utókora 
viszont közönnyel nézte, 
am int fáradságos, értékes 
m unkájának eredménye is
m ét elpusztul. Nemzeti park, 
skanzen és ifjúsági tábor 
épülne még a vérrel kötött 
szerződés síkságán s önként 
adódik a Feszty-körkép fenn
m aradt részletének kiállítása 
is.

A Tisza Szálló hatalm as ét
term ében szemben ültem  a 
számom ra minden költők kö
zött a legkedvesebb, Juhász 
Gyula vörös rézből dombo
ríto tt képm ásával. Az em lék
táb la felira ta szerint 1920—30 
között naponta ennél az asz
talnál ült, a haladó újságírók
kal együtt a költő, ak it „el
hagyott a pénz és a szere
lem”. S itt, Juhász Gyula 
portréjával négyszemközt, el
m ondtam  m agam nak az 
„Episztola Dutka Ákosnak” 
című versét. Néhány sorát 
idézem: '
M ert le sz  — u g y e  m i tu d ju k  —

lesz  idő ,
M ikor a m agyar  bánat é s  a 

m agyar dal
Erőre kap és m arseilla ise-b e  csap . 
És gy erm ek ed  — ak it  

csó k o lta to k  —
N em  k én y te len  h a llga tn i csak  s  

szeretn i,
De é ln i, m ern i fog .

A magyar dal, a magyar 
bánat M arseillaise-be csapott 
Én meg eltűnődtem  azon, va
jon éltem-e, m ertem -e úgy, 
ahogy Juhász Gyula a  költők 
látnoki képességével megjó
solta.

Dutka M ária


