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tatkozik meg elsősorban, hogy elválasztja a művészetet a politikától, hanem 
abban, hogy a novellát, a történetet mindenekel б tt nyelvi konstrukciónak 
tekinti, vagy eseménynek. Kigondolja, vagyis létrehozza a tökéletességet, a 
szépséget a tökéletlennel, a rúttal szemben. Ellenben tökéletes történetek 
nincsenek, nem is lehetnek, egyes részecskék örökre a történet h őseinek a 
titkai maradnak, habár ők igyekeznek egymást vallomásra bírni. A teljes 
történetek tehát reménytelenek, ami látható és amit hallani lehet, az min-
dig hiányos, töredékes. A szép pedig csakis akkor tökéletes, ha hibája van, 
„a történet csak úgy lehet rendben, ha valami nincs rendben benne", ahogy 
a szerző  mondja, léteznie kell egy elkerülhetetlen résnek, egy lyuknak, amely 
a leggyakrabban láthatatlanul tátong, a történetbe sz őve, mintha ez a rés a tör-
ténetnek elkerülhetetlen, strukturáló — és destrukturáló — következménye és 
feltétele lenne. 

A dél-afrikai Nobel-díjas Coetzee irodalmi h őse, a Foe nevű  „könyvcsináló" 
ezt a helyet, ezt a rést a történet „szemének" nevezi, a Nap „fekete torkának", 
amely tátong vagy bámul ránk, mintha a tenger fenekér ő l bámulna. Átevez-
hetünk rajta, és visszatérhetünk a partra, nem leszünk bölcsebbek. Alhatunk 
tovább, álmatlanul. Az viszont, aki elmerül e szemben vagy valami hasonlóban, 
és állja e tekintetet, az álmokat fog nyerni. És az egyik Panti ć-történetben a 
tökéletesség megszemélyesít őjének szeme van a novella köldökén, amely bá-
mul ránk. 

VICKÓ Árpád  

Elhangzott Verbászon 2003. december 18-án a Szirmai Károly Irodalmi Díj átadásán 

IN MEMORIAM  

HARKAI IMRE (1952-2004) — 2004.  
január 11-én tragikus hirtelenséggel el-
hunyt Harkai Imre topolyai építészmérnök,  

néprajzkutató. Munkái: Temerin népi épí-
tészete (1983), Gondolatok az élettérr ő l  
(1986), Topolya építészete 1750-1941  
(1991), A Vajdaság népi építészete (1991),  

Házrendszerek és szerepük a magyar népi  

építészetben (1995), Adorján népi építé-
szete (1997), Topolya mezfSváros tanya-
rendszere (1998). Harkai Imre Csantavé-
ren született, az általános iskolát Topolyán,  

az építészeti technikumot Szabadkán vé-
gezte, majd a belgrádi Építészeti Karon  

diplomált, ahol 1998-ban a m űszaki tudo-
mányok doktora címet is megszerezte. Ter-
vezőmérnöki munkája Topolyához kötöt-
te, de 1999-től a budapesti Szent István  
Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai  
Kar óraadó tanára is volt.  

ELHUNYT POZSVAI GYÖRGYI —
A Litera hu. közölte a szomorú hírt, hogy  

„tragikus körülmények között" Pozsvai  

Györgyi egyetemi oktató, irodalomtörté-
nész, kritikus Budapesten „az ünnepek  
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alatt" elhunyt. Pozsvai Györgyi Verbászon  

született 1964. augusztus 31-én. Iskoláit  
szülővárosában és Szabadkán végezte, az  
Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi  
Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tan-
székén (1987), majd Pesten az ELTE  
Összehasonlító Irodalomtörténeti Tanszé-
kén (1989) diplomált.1992-t ől Budapesten  
élt, ott szerzett PhD-diplomát (A néz бpont  
a századforduló prózavilágában, 1996).  
1992-1999 között könyvtáros, 1999-tel Pe-
dig az ELTE Magyar Irodalomtörténeti  

Intézetének tudományos munkatársa,  

egyetemi oktató. 1996-ban Soros - , 1997-
ben Móricz-, 1999-ben Bolyai-ösztöndíjas.  
Művei: Bodor Ádám, monográfia, 1998;  
Visszanéző  tükörben. Az Álmok álmodó-
jának ezredvégi olvasata, monográfia,  

1998; A századforduló költészete, antoló-
gia, 1999; Őszi éjszaka, Petelei István vá-
logatott novellái, 2002. Az utóbbi években  

Petelei munkásságával foglalkozott, mo-
nográfiát írt róla, a kézirat fejezeteit a Híd,  

a Hungarológiai Közlemények, a Kallig-
ram, a Palócfб ld, a Tiszatáj közölte. Pozs-
vai Györgyi kritikákat, tanulmányokat  
jelentetett meg a Hídban és több magyar-
országi folyóiratban. —Törékeny alkata el-
lenére hatalmas munkabírású, alapos, lel-
kiismeretes kutató volt, az OSZK állandó  
fáradhatatlan olvasója nyitástól kés ő  esti  
zárásig. Annak ellenére, hogy több mint  

egy évtizede Pesten élt, figyelemmel kísérte  

az itthoni irodalmi eseményeket. Ritka ta-
lálkozásaink alkalmával tapasztalhattuk,  

érdeklődött könyvek, folyóiratok iránt, ra-
gaszkodással érdeklődött barátai, tanárai  
után. Pozsvai Györgyi korai halálával kiváló  

irodalomtudóst, kedves barátot veszítet-
tünk el.  

DÍJAK  

ELISMERÉS CSÁKY S. PIROSKÁ-
NAK — A Falvak Kultúrájáért Alapítvány 
1999 óta ítéli oda a Magyar Kultúra Lo- 

vagja címet. E rangos elismerést minden 
évben január 22-én, a Magyar Kultúra 
Napján Budapesten veheti át az a személy, 
akit (hosszú munkásévei elismerése jeléül) 
az értékelő  Tanácsadó Testület érdemes-
nek minősít. Vajdaságból a 2003-as év je-
löltjei közül Csáky S. Piroska, az Újvidéki 
Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszé-
kének tanára érdemelte ki a Magyar Kul-
túra Lovagja címet, az MKE Zempléni 
Könyvtárosok Szervezete javaslatára. A 
megindoklásban kiemelték a jelölt sokévi 
eredményes könyvtárosi és pedagógiai 
munkásságát, valamint a vajdasági magyar 
könyvtárosok képzésében kifejtett törekvé-
seit.  

A KISS LAJOS NÉPRAJZI TÁRSA-
SÁG DÍJA— Decemberben immár hatodik 
alkalommal ítélte oda a Kiss Lajos Néprajzi 
Társasága hagyományosnak számító nép-
rajzi díjat. Az erre vonatkozó szabályzat 
megváltoztatása után elsó ízben hivatásos 
néprajzosok is elismerésben részesülhet-
tek. Dévaváriné Beszédes Valéria Garat' 
Ákos-díjat kapott az eddig végzett tudo-
mányos néprajzi tevékenységéért, ezen be-
lül a tárgyi néprajz terén kifejtett munká-
jáért. A társaság Jung Károlyt az eddig 
végzett néprajzi tudományos tevékenysé-
géért, ezen belül a folklór terén kifejtett 
munkájáért Kiss Lajos-díjban részesítette. 
A topolyai Cirkalom táncegyüttes a tradi-
cionális népi kultúra szakszerű  népszeríísí-
téséért, a néptánc területén eddig végzett 
munkájáért kapott Arnold György-díjat. 

KREKITY OLGA CSOKONAI-DÍ-
JAS — A magyar művelбdési minisztérium 
Csokonai Vitéz Mihály Alkotói Díjban ré-
szesítette Krekity Olgát a versszeretet- és 
a versápolás mozgalmának terjesztéséért 
Vajdaságban. A Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériumának e rangos, tavaly ala-
pított elismerését a Magyar Kultúra Nap- 
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ján adták át a budapesti Iparm űvészeti Mú-
zeumban. 

MEGJELENT  

Gerold László: Léthuzatban. Forum, 
Újvidék, 2004 

Az Újvidéki Színház harminc éve. Fo-
rum—Újvidéki Színház, Újvidék, 2004 

Arpad Vicko: Januári borostyán — Janu-
arski ćilibar. Antologija poezije vojvodans-
kih Madara [A vajdasági magyar költészet 
antológiája]. A kötetben szerepl ő  költők: 
Gál László, Pap József, Fehér Ferenc, Ács  
Károly, Koncz István, Fehér Kálmán, Tol-
nai Ottó, Domonkos István, Ladik Katalin, 
Brasnyб  István, Jung Károly, Veszteg Fe-
renc, Bđndör Pál, Csorba Béla, Danyi Mag-
dolna, Szíigyi Zoltán, Sziveri János, Feny-
vesi Ottó és Harkai Vass Éva. Arka, 
Smederevo, 2003 

Nagy Abonyi Árpád: Tükörcselek. zEt-
na—Képes Ifjúság, Zenta—Újvidék, 2003 

XXXVI. KMV — 2003. Képes Ifjúság, 
Újvidék, 2003 

RENDEZVÉNYEK  

ESEMÉNYEK 

HÁROMÉVES AZ IZBA—Az újvidéki 
Izba Független M űvészeti Társaság fenn-
állásának harmadik évfordulója alkalmából 
december 10-én külön rendezvénnyel várta 
a látogatókat. Az est a múlt évben felvett 
videoanyag bemutatásával kezd бdött, ezt 
követen a Total Fusion nevű  zenekar lé-
pett fel, melynek tagjai Molnár Igor —
basszusgitár, Dragan Lazarevi č  — gitár és 
Csík István — dobok. A műsor zenei részét 
Staniša Dautovi č  folytatta legújabb zenei 
és videoperformance-ával. 

XIV. B. SZABÓ GYÖRGY-NAPOK 
— December 17-én és 18-án tartották meg 
a nagybecskereki Pet őfi Mífvelбdési Egye- 

sületben a hagyományos, sorrendben XIV. 
B. Szabб  György-napokat. A rendezvény-
sorozat keretében megkoszorúzták B. Sza-
bó György síremlékét Újvidéken, a Futaki 
úti temetőben a nagybecskereki Pet őfi Sán-
dor ME és a vajdasági Magyar Nyelvmíi-
velő  Egyesület képviseli. Jelen voltak B. 
Szabó György családtagjai is. Megemléke-
zб  beszédet Kaszás Károly, a VMNYE új-
vidéki elnöke mondott. A m űsor keretében 
a Petőfi Csiribiri táncegyüttes Gera Anna 
vezetésévei hajdúsági játékokkal mutatko-
zott be. Az est vendége Kunkin Zsuzsanna 
könyvtári tanácsos volt. A B. Szabб  
György-díjat az idén Gera Adella, a tánc-
és színjátszó csoport tagja kapta. Ápoljuk 
hagyományainkat címmel alkalmi műsort 
tartottak, melyben fellépett Váci Nándor, 
Kamrás Leona és Kecskés Ildikó. Az est 
keretében megnyitották a Dorogi Erzsébet 
vezetése alatt m űködő  Tarka-Barkács ha-
gyományápoló és kreatív ötletmííhely kiál-
lítását. A B. Szabó György — Az ember és 
az alkotó cím alatt megtartott est vendége 
volt Csáky S. Piroska, Káich Katalin, Csapó 
Julianna és Németh Ferenc. 

DÍJÁTADÁS — December 18-án Ver-
bászon adták át a 2003. évi Szirmai Károly 
Irodalmi Díjat. Mint ismeretes, Temerin és 
Verbász váltakozva szervezik meg a vajda-
sági irodalom nagyjáról elnevezett díj át-
adását. A bírálóbizottság (Sava Babi č , Bor-
dás Gyбzб  és Vickб  Árpád) az elmúlt két 
év alatt megjelent elbeszélésköteteket át-
tekintve a díjat (amelyet 2003-ban szerb 
nyelven megjelent kötet kapta) Mihajlo 
Pantičnak ítélte oda Aki je to ljubav (Ha 
ez szerelem) című  elbeszéléskötetéért. A 
könyvet a belgrádi Stubovi kulture kiadó 
adta ki. A díjátadást követ ően Vickб  Ár-
pád, a zsűri elnöke méltatta a könyvet, 
majd Bordás Gyбzб , az emlékbizottság tag-
ja átadta a díjat, Vesna Đilas és Orovec 
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Krisztina pedig részleteket olvastak fel  a 
kötetből szerb, illetve magyar nyelven.  

KÖNYVBEMUTATÓ ÉS KIÁLLÍ-
TÁS — A szabadkai Városi Könyvtár és a  
szabadkai Innovációs Klub szervezésében  
január 12-én a palicsi könyvtárban bemu-
tatták Vedres Andrásnak, a Magyar Felta-
lálók Egyesülete főtikárának Szellemforrás  
— Géniuszok a XX. században cím ű  köny-
vét. A rendezvényt megelőzően a könyvtár  
helyiségében megnyílt Törteli Károly sza-
badkai festőművész önálló tárlata.  

PROMETEJ — A Prometej könyvkiadó-
ban január 16-án Aleksandar Tišma író  
születésének 80. születésnapja alkalmából  
bemutatták a készülfSfélben lév ő  Tišma-an-
tológia című  kiadványt.  

IRODALOM  

TOLNAI EXPRESSZ — December  
10-én Tolnai Ottó szerz ői estet tartottak  
Újvidéken, a Vajdasági Magyar Fels őokta-
tási Kollégium Tudósklubjában. A Tolnai  
expressz címmel meghirdetett író-olvasó  
találkozót Samu János, Deissinger Ákos és  
Beke Ottó vezette.  

RADNÓTI SÁNDOR ÚJVIDÉKEN —  
December 11-én az Újvidéki Rádió M  
Stúdiójában, a rádió nyilvános irodalmi  
műsorában vendégszerepelt Radnóti Sán-
dor budapesti esztéta, irodalomtörténész,  
kritikus, szerkeszt ő, publicista. M űveirő l,  
irodalomszemléletéről Bányai János, az új-
vidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar  
Tanszékének vezetбje beszélt. A rendez-
vényen Krnács Erika, Tornai Erika és Má-
riás Endre is közrem űkđdött felolvasások-
kal.  

zETNA-TALÁLKOZÓ — Városok és  
fellegvárak címmel könyvbemutatóval egy-
bekötött irodalmi estet tartottak december  
12-én a Zentai Alkotóházban. Erre az al-
kalomra jelent meg a zEtna webmagazin  

Citadella.doc című  könyve magyar és szerb  
nyelven. A kötet három négykezes darabot,  
három magyar—szerb szerz őpáros munkál-
kodásánakeredményét tartalmazza. AzEt-
na virtuális webmagazin szerz ői személye-
sen az irodalmi esten találkoztak el őször  
Draginja Ramadanski m ű fordító és Beszé-
des István webmester moderálása mellett.  
Az irodalmi est vendége volt Bakos András,  
Balázs Attila, Danyi Zoltán, Lakatos Mi-
hály, Miloš Latinovič, Predrag Popovič  és  
Rajsli Emese. Az írótalálkozó 13-án mű-
helymunkával folytatódott, és felolvasóest-
tel.  

ESSZÉ AZ ESSZÉKRŐL — Káich Ka-
talin művelfSdéstörténész és pedagógus  
volta vendége december 17-én az Újvidéki  
Találkozások rendezvénynek, melyet a  
VMFK Tudósklubjában tartottak meg.  
Egy év telt el A nagybecskereki magyar  
színjátszás története és repertóriuma  
1832-1918 című  könyvének megjelenése  
óta, nemrégiben viszont napvilágot látott  
második kötete is, amelyet Németh Ferenc  
mutatott be. Az Írások a lélek útjairól cím ű  
esszékötetről Hózsa Éva, Sutus Áron és  
Vanger László referált. Mint H бzsa Éva  
megállapította, a kötet esszé az esszékr ő l.  
Az írónőt olyan kiváló gondolkodók inspi-
rálták, mint Richard Bach, Jung, Jane Ro-
berts és talán a legfontosabb: Hamvas Béla.  
A továbbiakban eszmefuttatás következett  
a lélek és az egyén megtisztításáról, az új  
embertípusról, illetve a Hamvas Béla által  
oly sokszor hangsúlyozott Szeretet fontos-
ságáról.  

SZÍNHÁZ  

RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEM-
ÓRA — December 15-én a 300 éves  
Rákóczi-évfordulóról az újvidéki Színes  
Szilánkok Diákszínpad rendhagyó történe-
lemórával emlékezett meg. A diákszínpad  

társulatának előadásában nem „száraz" be- 
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számolót láthatott, hanem úgy nyúltak a 
témához, hogy az emberközeli, „emészthe-
tő", szórakoztató és egyben oktató legyen. 
A szereposztás: Bordás Szilárd (Kákóczi), 
Ferenc Judit (tanárn ő), diákok: Crnkovity 
Gabriella, Fischer Adrienn, Gombos Dá-
niel, Grabovac Dávid, Hugyik Ella, Ko-
csicska Csaba, Kónya Róbert, Orovec 
Krisztina, Drozdik Popovii Teodóra, Fü-
löp Igor, Hajdú Tamás, Kovács K. Áron, 
László Judit, Pfau Annamária, Pfau Iza-
bella. Ábrahám Irén Jankovics Andreával 
rendezett közösen. Juhász Valéria a segéd-
rendez бΡ feladatát latta el. Maszkmester 
Szabб  Margit, hang- és fénymester Szöl-
l бΡsi László, zenei tanácsadó Skorutyák Ve-
ronika, a dalokat Jankovics Andrea válo-
gatta és tanította be, a szöveget Ábrahám 
Irén állította össze. 

AZ ÉLET EGY CABARET — Decem-
ber 19-én bemutatót tartotta szabadkai 
Népszínház magyar társulata a szabadkai 
Jadran mozi színpadán. A Cabaret cím ű  
musical rendez бΡje Kovács Frigyes, drama-
turgja Brestyánski Boros Rozália, jelmez-
tervez бΡ Cselényi Nбra. Szereposztás: Pesitz 
Mónika, ifj. Szloboda Tibor (a két konfe-
ranszié), Sally Bowlest, a kabaréénekesn бΡt 
Kalmár Zsuzsa alakítja, Clifford Bradshaw, 
a fajgyíf lölet fenyeget бΡ légkörébe becsöp-
pent amerikai fiatal újságíró megszemélye-
sítбΡje Ralbovszki Csaba, míg Enrst Ludwigot, 
a kemény, fasisztoid világ megtestesít бΡjét 
Csernik Arpád játssza. Schneider kisasz-
szony Vicei Natália, Kost kisasszony G. 
Erdélyi Hermina, Schultz úr Szilágyi Nán-
dor, a Rudi nevű  tiszt Katkó Ferenc, Bobby 
színpadi megformálója Sz űcs Hajnalka. Az 
el бΡadás szerepl бΡgárdájához tartozik Ne-
nad Orkič, valamint a kabarébeli lányok 
között van Gál Elvira, Fridrik Gertrúd, a 
mulatóbeli fiúk pedig Szab б  Cibolya Gá-
bor, Darko Ma čković, Kovács Károly és 

Milorad Vidaković . A hangszerelés ifj. Ku-
csera Géza munkája. 

VIA ITÁLIA — Január 12-én бΡsbemu-
tatót tartottak az Újvidéki Színház kister-
mében. A darab Domonkos István Via Itá-
lia című  ifjúsági regényéből és míiveibбΡl 
készült. Az előadás rendezője és díszletter-
vezбje Mezei Kinga, aki Gyarmati Katával 
közösen készítette a színpadi adaptációt. A 
színpadi mozgást Nagypál Gáborral dol-
gozták ki közösen. A zenét Mezei Szilárd 
szerezte, a jelmeztervez бΡ Janovics Erika. 
A regény fбΡhбΡsét, Balázs Ferit, Nagypál 
Gábor alakítja, Deda Puskás Zoltán, Viki-
Radiátor Kovács Nemes Andor. Balázs 
Áron, Ferenc Ágota f. h., Varga Tamás f. 
h., Huszta Dániel f. h., Német Attila, Pong б  
Gábor f. h., Elor Emina f. h., Molnár Ró-
bert f. h. kapott még szerepet a darabban. 
Dramaturg Gyarmati Kata. 

HANGJÁTÉK 

HANGJÁTÉK-BEMUTATÓ — Az  Új-
vidéki Rádió december 20-án új hangjáté-
kot sugározott; A vén zászl бhordбk című  
hangjáték szerzdje Balázs Attila. A darab 
a Balázs család történetér бΡl szól, melyben 
maga a szerzd egy riportert játszik. A darab 
két fбΡszerepl бΡje a nagypapa és az unokája. 
A nagypapát Ferenczi Jen бΡ, Balázs Attilát 
pedig Nagypál Gábor alakítja. Id бΡnként 
megjelenik a Papa is, Balázs Pál (Pubi), 
kinek hasbeszél бΡ képessége fejl бΡdött ki, mi-
óta katétert kapott. Ily módon becsempész-
heti a mozaikszerílen összeálló családkép-
be véleményét, saját szemszögéb бΡl láttatva 
egyes történeteket. Az ápol бnбΡ szerepét 
Figura Terézia játssza. A háborús történe-
tek közé olvadó német imákkal a sváb szár-
mazású nagymama is hangot kap, akit Tus-
nek Ottília alakít. S hogy a családtörténet 
még hitelesebb legyen, az 52 perces hang-
játékot Balázs Éva rendezte. 
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KIÁLLÍTÁS 

MLADEN LESKOVAC EMLÉKKI-
ÁLLÍTÁS — Mladen Leskovac irodalom-
történész, m űfordító és a Matica srpska 
volt elnöke születése századik évfordulóján 
emlékkiállítás nyílta Szerb Matica székhá-
zában, amely az író és tanár gazdag életút-
ját mutatja be. 

HÚSZ AKVARELL HÚSZ ÉV 
ALATT — Az újvidéki Bel Art Galériában 
december 17-én megnyitották Penovác 
Endre topolyai fest đművész kiállítását. A 
Húsz akvarell húsz év alatt elnevezés ű  ki-
állításon, mint a címe is mondja, húsz ak-
varellt állított ki a szerz ő, melyeket az el-
múlt húsz esztendőben különböző  
művésztelepeken alkotott. A kiállítást —
melyet január 5-éig tekinthetett meg az 
érdeklődő  közönség — Duško Trifunovi ć  
költő  nyitotta meg. 

KERAMIKUSOK ÉS PLAKÁTTER-
VEZŐK — A Képzőművészeti Találkozó-
ban Mai magyar iparművészek Vajdaság-
ban címmel december végén kiállítás nyílt. 
A tárlat az iparm űvészet és formatervezés 
két legkedveltebb területét öleli fel: a mo-
dern kerámiát és a plakátot, de a kiállítás 
anyagát kiegészíti még néhány munka a 
formatervezés más területeir ől is, így pél-
dául festett selyem és faliszőnyeg. A kiállí-
tást Nemes Fekete Edit kerámiam űvész és 
Olga Šram, a Képzőművészeti Találkozó 
igazgatója nyitotta meg. 

ZENE 

ZONGORAEST KANIZSÁN — De-
cember 10-én Atyimcsev Judit zongorista 
lépett fel a kanizsai M űvészetek Házában. 
Az est vendége a negotini Vladimir Puri ć  
zongoraművész volt. A m űsoron Bach, 
Beethoven, Liszt, Chopin és Schubert m ű -
vei szerepeltek. 

KÓRUSMUZSIKA — December 17-én 
a szabadkai ferences templom Bach ének-
együttese spanyol és baszk zeneszerzfSk ka-
rácsonyi kórusműveivel lépett a zeneked-
velő  közönség elé. A műsoron szereplő  
művek szövegét magyar fordításban is hall-
hatta a nagyérdem ű . Gitáron Gyivánovity 
Róbert szabadkai gitárm űvész közremű -
ködött. Művészeti vezetfS Dévity Zoltán. 

ETNO 

ETNOKONCERT KANIZSÁN — Ja-
nuár 16-án a Cnesa OMI szervezésében a 
magyarkanizsai Művészetek Háza pincéjé-
ben vendégszerepelt Bakos Árpád. Keleti 
szél címmel legújabb szerzeményeib ől tar-
tott bemutatót kobzon, kavalon, furulyá-
kon énekkísérettel. Az együttes többi tagja: 
Pálfi Ervin, a szabadkai Népszínház kiváló 
színésze tamburán és Gubena Árpád tara-
bukón kísérte. A közép-európai dallam-
kincsből merítkező, középkori zene nyo-
mát is magán viselő  muzsika egyfajta mai 
trubadúrmuzsikát közvetített, friss, bácskai 
ízekkel a hallgatóságnak. 

SMIT Edit összeállítása 


