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VASÁRNAP, 1974. JÚNIUS t 

S i m á i Mihály 

Révületek 
And re j Tarhanov vogul és Mfkul 
Sulgin osst jak költőknek, 
testvéreimnek 

ímhol megyttnk megyünk mi hárman 
isten torkára énekért 

istentelen hitlel dühödve 
bálványdöntök bálványozok 

késünkben hat tyúnyakú hangsser 
ima és átok fojtogat 

fehér éjben a vonagló erdők 
könyörgő sámán-sziluettek 

jár t itt egy vasból-vert ha jó 
verhetet len vas-férf iakkal 

csontjuk szélszórva földön-égen 
bordájukból a jávorcsillag 

énekel j AndroJ énekel] 
mint aki csontot költöget 

fák verik a vadvis-dobot 
énekel j Sulgin éneke l j 

k a j a - k u j ha ja -hó egyre megy 
galócacvők borivók 

indultunk részeg szerelemmel 
Isten torkára énekért 

fehérlszású éjszakában 
pokol torkára is ha kell 

győző énekért bűvigékért 

testvérszavakért énekér i 
Járt Itt egy szenvedő magyar 

he j regő re j tem Reguly 
megszerezte a buvlgéket 

Jöhettek csudahalott- látni 
zöld medvevárban könyököl 

torkán buzog a jó halál 
révületek gyönyörűségek 

ót nem lehet legyőzni már 
zöld fák rokonlángnyclvek égnek 

most ezt a tüzet szegezi 
Isten fehér páncélingének * 

Petráczl É.vo 

Van Gogh: 
Souvenir de Mauve 

ARLES, 1888 

Céltalan virágzás gyötrelme 
vibrál e fákban, 
s bár vigasztaló — lágyan 
hozzájuk lehajol az ég, 
mégsem tudom feledni 
taj tékos szirmuk üzenetét; 
aki valódi lét örömét 
szomjazza. 
a szánalom annak nem lehet 
elcg. 

Czilczer Olga 

Egyetlen ablak 
A férf iak akiké lenni szeretnénk 
mit sem sej thetnek a szülés extázlaáboi 
Még egy nöorvos sem 
tudha t ja szenvedéseink gyönyörünk 
Mert egy halvány gyűrődést 
a lenvászon lepedőn benedvesítve 
egyszer el tüntet tünk a vasalóval 
négyrét haj tot tuk szépen 
vele egvütt u levendula Illatát 
Aztán kinéztünk Immár szűzen 
egyetlen ablakán a hétköznapoknak 
melyeket közérthetővé 
ml tettünk. 

A képzőművészet legdemok-
rat ikusabb m ű f a j a a 
könyvillusztráció. Ugyan-

akkor ez a művészeti ág korunk 
graf iká jának egyik legjellegzete-
sebb haj tása . A művészi alkotá-
sok megszerettetése és megérte-
tése alapvető feladat, ehhez 
azonban olyan képélményekre 
van szükség, amelyek mindenki-
hez el jutnak, és megtaní tanak a 
művészi alkotások érzékelésére 
és értékelésére. Az illusztráció 
költői alkotások, a klasszikus és 
mai irodalom < karakterei t , cse-
lekményeit, tá jai t , gondolatait, az 
emberi élet teljességét jeleníti 
meg a képzőművészet legőszin-
tébb eszközével: a rajzzal. Az 
Illusztrátor — jelen esetben a 
mai magyar graf ika legjelentő-
sebb képviselői — egyéniségén 
átszűrve vizuálisan is elénk tá r -
ha t ja a költői, az irodalmi alko-
tásoknak a nyelv és a nyomta-
tott betű absztrakt eszközeivel 
érzékeltetett világát. A könyvek 
ünnepén ne feledkezzünk meg 
azokról a kiváló alkotóművé-
szekről, akik elkötelezték magu-
kat ezzel a műfa j ja l , s művészi 
tevékenységükkel költők és írók 
— no és az olvasók — társszer-
zőivé válnak. 

„Szeressétek 
a könyvet" 

Egy albumot lapozgattam a 
múltkoriban A két hábo-
rú közötti időszak szocio-

fotólból válogatták megrázó do-
kumentumanyagát . Közülük egy 
nagyon megragadta a figyelme-
met : olvasókörben vagy mun-
kásolvasó egyletben készülhetett 
a fotó, kezdetlegessége bizonyí-
totta, hogy amatőr felvételről 
van szó. Pislákoló villanykörte 
halvány fényében oltották szel-
lemi éhüket az egész napi ne-
héz munkában megfáradt , kér-
ges kezű, szigorú tekintetű mun-
kások. Szemükben figyelem, el-
nehezült kezük szeretettel bá-
báskodik a könyvek fölött. Az 
olvasási kultúrának ezek a sa-
játos műhelyei nevelték tudatos 
proletárrá a munkások százait, 
itt ismerkedtek meg a marxiz-
mus klasszikusaival, a munkás-
mozgalom történetével és felada-
taival épp úgy, mint az iroda-
lomtörténet legnemesebb alkotá-
saival is a költészet gyöngysze-
meivel. A szocialista szemlélet 
kialakításában kulcsfontosságú 
szerepük volt ezeknek a mun-
kásolvasó egyleteknek, olvasókö-
röknek. Szerves részeivé váltak 
a szocialista művelődési tevé-
kenység egészének. Ez a törté-
nelmi hagyomány táplál ja jele-
nünket, ebből az örökségből sar-
jadnak mai közművelődési fel-
adataink. 

Mindenfa j ta aggályoskodások 
és vészharangok ellenére is mű-
velődésünk egyik legfontosabb 
fo rmá ja az olvasás, a könyvek-
ből e lsa já t í tható ismeretszerzés, 
az önművelésnek ez a sok évszá-

I zados formája . Szólt erről az 
MSZMP Központi Bizottsága 
márciusi, a közművelődésről ho-
zott határozata, mely többek kö-
zött megál lapí t ja : „A művelődés 
központi kérdése: a munkásság 
műveltségi színvonala. Társadal-

-munk érdeke és sürgető feladata 
a munkásmüvelődés következetes 
fejlesztése, ezért alapvető fontos-
ságnak kell tekintenünk." Ebben 
a komplex, hosszú évekre szóló 
munkában óriási szerep jut a 
könyveknek, az olvasásnak, az 
olvasási kul túra színvonala nö-
velésének, ú j olvasórétegek, 
elsősorban munkásolvasók meg-
nyerésére. 

Szocialista tá rsadalmunkban a 
munkáskollekt íváknak, elsősor-
ban a szocialista brigádoknak 
kell á tvenniük a megváltozott 
korunkhoz Idomult ha jdani ol-
vasókörök és egyletek funkcióit, 
megteremteni összetartó és ne-
velő erejét. A munkásművelő-
dés, a munkásolvasók táborának 
erősítése jegyében rendezik meg 
az idei, 1974. évi ünnepi könyv-
hetet. Tavaly a magyar könyv-
nyomtatás 500. évfordulójának 
jegyében zajlot tak az események, 
az elmúlt év eredményei kiemel-
kedőek. 1973-ban kétszer több 

• könyv jelent meg, mint az azt 
megelőző évben, több mint egy-

millióval nagyobb példányszám-
ban. A könyvesboltok forgalma 
214 millió forint tal emelkedett . 
A nyolcezer-nyolcszáz könyvtar 
27 millió ál lományából 58 millió 
kötetet kölcsönzött ki közöel 2,5 
millió olvasó. Szegeden 50 millió 
forintot költenek könyvre. 18 
szer olvasó 600 ezer kötetet köl-
csönöz ki a könyvtárakból , s 
közel egymillió ú j könyv hagy-
ja el a szegedi nyomdagépeket . 
Ezek nemzetközileg is kiemelke-
iő eredmények, kulturál is fo r ra -
dalmunk legjelentősebb vívmá-
nyai közé tartoznak. 

E nagyarányú fejlődés ellenére 
sem ülhetünk babérainkon, van 
tennivaló feladat bőven. Nem 
hal lgathat juk el, hazánkban a 
családok fele egyáltalán nem vá-
sárol könyvet, s a felnőtt lakos-
ságból hárommill ió ember egy-
általán nem olvas. Azt is őszin-
tén lá tnunk kell, hogy ezeknek 
jórésze munkás és mezőgazdasá-
gi dolgozó. Még mindig csekély 
a rendszeresen olvasók száma. 
Van javítanivaló a könyvkiadás-
ban épp úgy, mint a - ter jesztés-
ben. Nagyobb szigorra lenne 
szükség szerkesztésben, váloga-
tásban, a minőség megítélésében. 
Több olcsó, szép kiállítású, 
nagy példányszámban megjelenő 
könyvre, sorzatra lenne szük-
ség a munkások házi könyvtáré-
nak megteremtéséhez. Itt van 
nagy szerepe mozgalmaknak, 
melyek a társadalmi erők ösz-
szefogásával, szunnyadó ener-
giák mozgósításával, leleménnyel 
és ú j formákkal sokat tehetnek 
a szemlélet alakításában, az ízlés 
formálása érdekében. Négyéves, 
s ikerekben gazdag múltra te-
kinthet vissza az Olvasó népért 
mozgalom, s nagy eredményeket 
várunk a most induló Olvasó 
munkás akciótól. 

A tegnap megnyílt könyvhéten 
minden eddiginél több, 136 ú j 
mű jelenik meg a könyvesboltok 
polcain, a könyvutcák, sétányok 
pavilonjaiban, a könyvsátrakban. 
Legyen a könyv és az olvasás 
ünnepe ez az egyhetes szellemi 
lakoma. Kössünk barátságot az 
új, még nyomdail latú könyvek-
kel, ünnepel jük úgy, hogy le-
emeljük polcainkról és belelapo-
zunk a régiekbe, írókkal talál-
kozunk-ismerkedünk, bepil lan-
tunk az alkotó műhelyek t i tkai-
ba. Kedvet és erőt gyűj tünk a 
hétköznapokra, amikor ma jd 
nem fekhetünk le mindennapi 
szellemi táplálékunk nélkül. A 
könyv idei szép ünnepén idézzük 
Óorkl j tanító szavait : „Szeressé-
tek a könyvet — a tudás forrá-
sát. Csak a tudás válthat meg 
bénnünket. az faraghat belőlünk 
erfis lelkületű, becsületes, értel-
mes embert, aki őszintén szereti 
embertársait, megbecsüli munká-
ját, igaz szívvel gyönyörködik 
szakadatlan nagy munkája pom-
pás gyümölcseiben." 

TANDI LAJOS 
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Hincz Gyula Kondor Béla 


