
,Jegyzetek a Vajdasági Magyar Ir бk vitaestjén  
. az igazat ,mсmdd, ne .csak a vnlódirt,  

a fényt, umelytől világlik agyи.nk  
hisz egymás nélkül sötétben vagyunk,  

(ЈбzsP,t Attila)  

A »ІІD kezdienlényюzésére Vajidlaság rnagyar írái ,az eln пűlt hó falya>rruán  
- vit ~aestet re ~пde.ztek azzal a, сэé!11а1, hogy a wajidas~ági magyar игоdа„!°ЈгС1 a;la;pveэt® 

~1:+é ~rdéseit гmegvitaessák és tisz;tázzák. ,A vita na!pii71e11d Лén az irodalmi alkotás., az. 
ilтoda;kmi kr:ltika p гоЂ l ~е ~тá гэ  és :а  вг+о>cvalistn, é гР ítés írái áíbnámo`lásán.ak k,érdei 

_szerepeltek. A vhaesten a уal!dlaisѓgi, magyar úrás ile s ~elek,vk'r.b ёs tegkemelk;e- 
döbb emberei vettek résut és ez 1liehet? ővé tette azt, lrogy;in і mdeníki ösiintén, fedc- 
desse le á1lás:pontj (1t  és védlje is .mindladdli,g, amig az eiLlenёrvE&d hatálsa alatt maga  
is meg •uem gy űződátt laspontja ta эrtha±tatlanrá:gá гó'1. .Megá(111a!pYthatjuk, hogy 

-..ez a гv'i ~taest n1 ~nt az írói egyшGtanűködlés é1s iönképzё  egyik új f.aj!tája soádba'l 
аe,lгíэsegítette {r +nésztvewök emberi és í эróli towábbfevlёd!é&б t, ,a kritika és ,önkrüti!ka 
шódyz.arг im,ek Ii ats оs .és áldásas alkailm ~az;ását. 

A fe'lvetett kérdések egyik г : van-e, ]ie,het-e vajdas"a!gi magyar i тоdakam r 
Erre а  kérdésre a jie июnlevők poz:lt}ív vá ~laszt а•d~tak. уајдгава ; ki.illörulюge~s 'нг lу - 
zetébё l külön'kege ~s táirsadalllmi kö+rülnliények alakiwlnаk ki; ezek pedli,g аlуап  f г l- 
адоktat rónak a va 'dasá gi magyarolc !életét és ann ѓak kö.rйlmémyeit ábrázok! 
üróra, aп1ЈeЛ.yeknek сsaks a n11i, vajdasági irmagy а r tímái,nk tehetnek eleget, illet ő- 
!1ieg: a vajdasdgi magyar irodll ~ln áhry::ZO1hatja hivelb!bin és leghi эheleaebberl  
itteni э Ρm,agya,r nélpünk és а  ry'el,e élő  tesbvérruépelc f ~,~}lödésié(t, egynlásraћatás'at,  
összefo,gását, sitlb. Vajdaság magya эrsága egy sz,ükebtb, földriajzilag kö гn,yeibben á;t- 
foghiactó fоgalam, .ennek .a,rányáb;an с  itt eilrangz юltt эéв  teirt szán ~ak is lem&lle- 

tiэem közcetiierrebb a 1latásia. F.zért а  vajdiasági magyar čir ~Qdld[lomnak sern lehet 
Із1áв  а  сЕ 1ја  mint az ilttenl 7nagy. uság 1elikfébcz hozzáfé гni bwdаtosítani benne 

.а  nrиát, a tegnapot és mirudent ami az él гetét alkot;ja •  A v ajdlasági mа gy.amsá,g 
hеl.yzeltle nini Кíváпja ni;eg egyik magY а rtól Sifli .1zit, 1rogY akár egy ercig  as 
mie:gaaadju a тгаууэагг  kr>;kttu.rához vahó tcau ~tozást, iviszonit nini zárja ki аггн  :S і 11y 
hogy a jugaszllMjv szoc Іaliata hazá.hoz vailó ragaszk odás án keresztül az egész  
на iагдó ёs igazi dem-okratlkns: етгberiséghez, taritozón:ak é.:iezze чnagát. Ezenklíviil  
tény ina аг, is, hagy  a  J.  sz. •N К .•  gyorsatrib f вз ~l~ádiési' tсmpбј a és  iaz  é:let!kč rül- 
mények különféle~ége falyitán a. vajdlasá.g;i. nnla іgYa эro,k mila  mius íejlet(ts,égü 1 оdщи  
.á111naik, n1 г:r,t .а  mэΡagyarországi •  romiániai vagy szol:v, г ~ruszkó,i magyarok. Iltt a  
jelent ёs а  táirsada!]nli va ~1óságo csak a vajdasági nnagyae-  ínók йbrázakhaigЛák  
kв11ö hibelességgс l.  

Eze~n íeladaltak; megoldásánál ök sima vanhatják ki magukat а  szаbг~1y aló1., 
.hogy t. i. mii!vвјkiben az objektív valóság :szubjektí д  ábrázol;2sáit adják. рр  
ezért (kell niegáLla;lxí.ґtаoi, :hogy itteni magyar í,róink` nietll i ~anerik eléggé: ,és eddi ~ 

:.nem is igen börek ~гэdhiets anegistniIerni Vajda гság n ltjth. feJ111ödés ►ét. igy 6гáп1ФS a 
anaayairs'agтat ériлrtő  sв rsdöntö 1Cérd!és ábr ѓzollása @ćkmaradt а  koэtá ~s эaikból. Hogy  
к.cs~ak a legfontosabbakat enili,ts,iilC: ,a azázadfou х]ulбi kiívándorUг,sdk .Am~e,nilcáUa, 
ас  elszegéнy+eid!ёis, az ardószbrrлjkak, g. fa!1is? töanáge(k vá:nosóláьа  đzörlléae, — 

=:tavábbá a kй lső  társa ~dalm(i feltétellek álta'1 meghatárc г.ott á.ltalalkul Ѓtsa a.r.riagy}ar- 
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ság társada ~l'mi tudatának — гаг  új ~vildéki magyar mwnkásság életének feltáirása, 
magatar ~tásánalk ,пuagyamázata stb. stb. мe,gáfila;pí.tást nY ~гitít, hogy i,rоdalnІwnk 
gye,rmdk'betegségekkel küzd, hogy  :i:tt ni~uUwnk még k,üilönb mюgb~beg!edések is евг- 

lelhe+tők, melyek • Va, ~jldasáÍg speciál:is p ~raЫlémáibál — f ő!leg a уlötét multból — 
szármiaznak; pl.: m ~agyamtalan nyeUvhasztválat sitlb. 
• ; Valdaságii .magyar iradlalam teihát van, szüi.kségszerüen van iés az írókon а  
sor, hogy felvir,ágczlfiassáikf, elUabhr еvügy~é Іk fiej1&diését. 

A felvetett kérdések egyike az í,ró viflá;gnézeti alapjainak t'vsr гtázása volt.. 
Megálllap ~ítást nyert, ;hogy az, .aki' i'radállonn úttján ábrázolnli aka,rja a  valláságot, 
nem vanhatjla k_,  anagált а. vafljáság +tn,udonni.ánycs kutatása , а1а1. Okvetlen le kell 
száandlni bizonyos csökevёnye+ktkeІ, hogy ёn,rrг agunkban a nvá,t helyеae:n fellpít- 
hesük müиészeti.imket, ürod,д lmwrvk~аt helyes~en kia`lakLtsuik és а  hellyest ,helyesen 
kiveitlítlsük. Ennek egyik ,bizt~asítélka Iilágszentiéle гtümk itisztázása, sa ~j~ált magunk  
elátt. Azt n társadlalllmi valóságot, atnelye гt magunk ellőt~t nem. +t гwdiwrnk а  rnarxr гz- 
пг.игв  ,lertimizmuš állástpon ►tjáról anegvilági:tanl, nem fcgju!k tudni !i ~ radailmi!1 а  sem 

~íbrá,zolni: olyan ösvényekr. г. tévudlhe ~tünk, amю71y ~°kre lépve az í,rá гson k ~eгresztül  
rtrragát az olvasát !is Itévútra vezethetiük. Ehben a t юknÍtetb.en az i гodalonielmué,let  
is csak részben aegílthe!t, mert annak szabályari а  talpasztalalti rhények, teháÍt а - 
már megjelent müvekbő!1 vezetik eredtüket i ёs az ,alk ~otásrnáll nem aUkalnyazhatták 
egyenesen a цтüге . Maga az i~ radlalom-alrné ~Ueзt 1$ehát nem segíthet ot5t ahoQ villg- 
trézeti lciképzésr van гs:züiksёg. A:i író költiellless к;gle az ,'lrodalоmelnr'ele ~ten k+l ~viil 
a kórszer ű  twdonn,ány és bö'UGSésze,t kté,rdlés и. г: гие:1 is bGhat&irt f ~oglalkozni, hюgy  
magas hívatását beasiülettell szolgálihassa. A s~ccialista :realizmus elméleti ;kérdé- 
.seinek táxgyallása, a. szociaLizanus bölcsész с te, a dialektikus maiterial г~zrn,ws :isme-
rete nélkül u,gyancsrak nem vezet ered'miényre. Ezé ~rt :tiüzitiék kx a vitaest nvinden 
résztv гe+vöje elé а  vi giiІґі  ёnképz+és fontos fielada,tiát •  

Gyalurap esett azá a realizmus, a szocialista realizmus és a naturalizmus 
egyes kérdése,irőll. Кü1ön kiiemelték a résztvev ők а  1~álgáiri realizmus kwUö ~niválasz-- 
tásának szükségesaégét а  szac:alis ►нм, .realizmitatál, Тёиедéв  v,otlna a szac.ialiata. 
iieabizmus erюdie гt+élt a гpólgá~ri reallHzmwsbál lcve~e;tni, +mflntha ez utóbbi annak: 
volna a természetes fdlyoan г.nya, szimtiéži ~se lenne. A  вzaciаlit~tta ;reallf ,znvus lénye-  
gében külömbözik а  ipalgári геа11!iznuusúál: télnakötne, г5гхтéпуе , иг'Uágszernl'elet.e 
rnás! MSg a szocialista rea.kzm+ws eszanénye a,miunkai, az alkioít'as a ipalgárv rea- 
lizmus legnagyolbb í,rá;ná'1 t:izedrang ц  kérdés. A polgáoii re,alliizmws eszmé-
nye az a е rtt.<, а  `szem•théily, az »egy ~ém+iég«• Mi tudjvtk, épen mert a i lört!énelmi n ~a-  
teri+alizmus аlардаг :т  . ~á.ilUwnk, hogy a munka tette meg az mbert emdbe гrré.  Ha- 
воа~lо  а  különъaég ta sn•iiиев2: mádlazerek álkaUmažásában  i .  

Ugyaatс~satk meg leiell  vonni a h_atáirt а  hal.adó sielle ~msü 1,nurzsoá é ~s a szo-
cialista irodalom között. А1а  kel! Iriizni azt ai  tánytt, hogy a hatalom m ,egthádí- 
tása, ,дr гbán га  a  pro іitariáth.ts az сs,zan гék fro гntján gyengébb .а  burzsoáziánál, Ігnегt -  
ez rttб+bbil vi!lágnёzt~be n~g év ►áizedlet.k:iig is 1éle,t гben maradi éia a szacialF:+sta tés 
jelen fáz;iisábatr élae7n .a szocialista I:rada9lomra vár a szellemi éllet át ,atakltá&ámak_ 
harc ~as feladata.  

* 
Mily  célоkat kövessék íráink allkpltió n иuп'kásságiu,k+han, mi az i,rodialcul céll>ja, 

szerepe és ,fe1'ад'агна  ,а  vajd{asrág:il mаg3narság té гlettél(~em? ,A vajdasági irodalom eb- 
ből а  ta'llajból n бlt kii, Vahjdaság éneffléből fakad — ezбrt Va,ldalság ,  prubiémáin 
kexeszttil adja az egyoete дn.es eдruhоri,ség p,rdыémuáit • Évezreldгk áta az ilroclla'Uom- 
rtak nagy а . szeeрe az asг tѓгlyІІІardbam. z а  szercpválfla гlás :nem egy~ zerii  :зarba- 
á11дв,  hanem bamy гpkdlit fa!lyamat, á111>ásfcg' гatl.ás is, .aurtely tá гrsиdlatl гrni!  еа  poгlilG'.kai. 
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köve.tkюгп Ρuényekkel és feklösséggel Лá,r. N!éрközbársaságunkban ra a legžcuto- 
sabb asztályharci. féladat a szocialista épít ~ésbeu •vall'ó a- é.~zиétel 1iltihet ő, I~o~gY  

Jugoszláw: ~r öntudatos dolgozbi 1en járnak c ~bb а  ha ~rcban. Az írók feadatri 
írói alkotás útjár. kiemelni jöv ő:nk Іio.nd,azójá`t, а  mrr.nkásоsztályt és a, dcigozo 
népet, а  munkást, а  гparasz;tot és .ezútbni b еfо lуáвогlтт '1 a tömie5eket arera, hogy a  
jövönk pozitív céljaiért való harc гb,zn még tevékenyeb гb :részt vcgyenek. Müvészi 
fe.ldolgczás ~ra váxnak azoilc! .r +tiénrák iam т e ~ yeik i.ársadallim гi fejlödiésü.nk általános  
törekvлés,eitnсlc ni гegfélelően rr:ozgásítani tndk inagyar -á ~o;gozái,akat azok ,na az 
eröfeszít!ésekre, am гelyeket a szoc:Эa гlist ~a éplítés nnai terv ó;.a ni г.mdelтΡ kitő l те g- 
kiván.. Ez persze nm jelervti azt, hogy íróink tén тΡ aköre ezzel le is zárul. Á i~iis- 
po đ gárt is he kell nnu ~tatnr., hárrn ~ennyire sem egY eszményi asztályréteg. De tudni  
kell, hogy a  kis,pclgá гr~i Іteg eszményképю , a bwr;zsoáziát lköve'.. о  és зттај ~ іflа ~ о  
fё1f&ékaipaszkodás, szárпt ~alaп  nem 'k_lspolgár>ran is ап!ég e,r ~ős gyöik'erekkeal é1. 
A történeluni m.ater rUii г ~mus szempontjáhó?1 henuwatva ezen oszatályréteg -szétol- 
vadѓisának sziikségszerüségét ki ke1 ~1 vo ~n,ni а  nтunkásság si+éi ~гs tömюgeit eszmei  
befoly.ís гз  а '. ~ó1 és ilyirnódon be kel biид ~nyitaui, hagy га  Кіs рdlgѓes(lg megszünés ~ 

nern vonja maga után а  ;magyarság n тгeszür,és+t1 
Iróink om zárkózha ~tnak el a dekadleneia és a fortinadizmws  illeni harc  егг 1 

sem, m ~ég akkor' sem, ha a vajdas ~ági ;mla ~gyar ilradailomilnan nem Igen vad deka- 
dens vagy t'.szt.án farmalist:a író. Ha ilyen nincs is, acm  lehet  haitározo.tita І1 azt 
á1'lütaн i, hogy í róink alikat~á~sáiban nem ilёlihг t:i fel gyakran ezen i,rá,nyzatak n;yo- 
ina. A  dekadlг n о ~ a és а  for зnaL'zmws elleni á'litalános hamrchan .. harcot a ma- 
gnnk гrészérő l els ősorhan sajá'it magunkban !kell elkezdeni.  

уа '.óságwnkba,  telit t?érnakö гü ~nkbe taa-гtczik ,а  mát elökészítö пзи .lн. és r 
ji:vöt elökészítö jelen irói á'brázolás is.  

*  
N11énk  eszmecsere fejlöcíött ki az í~ró ~i á!brázolás, а  tip ~u~salkotás, .a forni ~a, és 

tartalom kérdései 'körü'1. 
Mi'utáп  a szocialista realiznmns a helyzcttudatosú.tás p: гllапагнгáн .ап  épen оlуап  

pг .rtos irodalmi :;;rányzait mint báranely mírsik, sokan 1z.t húszl'(k, hogy ennek  a 
pártosságnak egyszeriien a rezsim m.e11i11e ~tt va Іó irásbau kell k' ~fej ~ezés Іie jwtmia. 
A szcc alista realizmus pá.rtossága azonban csak azé гrit маum, hagY a cselekrlvény 
h.elyes beállítása folybán az egészl társa.daln тui hátté ѓ  is Ikt'Inajzo,liódljo,n és ezú ~ton 
r. írű s '(lyen vonabkozáslban is hnt!eles legyer_. —:hogy az e.1i1°mtéih г!k harcálbai тΡ  

kidomborodjon az ami »viailájában, egés гibem« igaz, és így  e  ёбd тi .а: szaиak  
és aseleknrényelc  teljes  társadalm ~i 1:g2.zsága súlya !és hatá!sa •  ,На  hiszünk az 
igazságunkiban, a lelkünk viszhan ~gјakémt keletk'ezeltit •  mаgumklbun -átszürt ё s ,п>,а - 
ginkból k'vCtitett jellen.n •  alak, hely г.et Iцeszé,d és leiíráis a w,ailós ~ ágbian., nitivUnk-
ben  is er ő s igazsággá lesz.  

Két rnódja van a  valáság; beaowtatásának: ,а  tudomány és a művés.z еt. Mind- 
két alád' сéФја  azonos: a táirgyirlagias wálság. »Az ak ál đtikai gazdaságta лтnal 
foglailkozik, síatiszit ~ikáwal fegyverzi  fel ma;gát, hogy olviasó ~j'а  tudatára. hasson és 
meggY ~zze öt a ~rról, hogy egy bizo+nyos osztály helyzebe 'jobb, avagy rasszabh 
lctt. A költö pl,aztikusan. rn űvtésrci e:szkö гzeill ábr ~áiz ~on; az olvasó képzeЛet(éiriei hat 
és így gyözi meg alvasóját annál, ;hogy egy oszitály halyzete пvegvált~azatt. Mind- 
kettкí áhrázol•"és .mi.ndkeltt ő  riтeggyő~z •  Az ealsö a,btоs igazság a m+ásmik a szava- 
hihetőség esz.közéve гlL« (Bзё linszki) 

Az i.rud гalmi valá.ságáhrázolás tehát a szocialista reia гL iznuws 1!émyege is, A 
valsá л  lisítгíi reprodukciója a .sz осіаІiinг& ёiгt folyó ha ~r,c kereteben, a szo,.:a- 
lizmus építésének útján és mag.ában .a szociali';z,mwsban, A' szocialisrta realizmus-
han az ernber. úgy kaiNa .az alakokat és azok vanatkozásai гt, hлig;y azok akvot- 
lerl hdniolatmot. elvet's гt vagy gyíílölelter vá!1ltaaak ki. Ezért term тΡiészetеs, hogy a 

szocialista real:zu тΡ rusban ne,m. válaszat эhatй  elll a fornn ~a a ba,rtalc ~m:~tlál. Hcily,t,i1 az 
а  'felfagás, hó,y jó :szocз'alista talta ~leön esetén ј!e1é:n+békt+öle,n а  forma k&dse, 
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ínelnt 	јó  tartalomnak t е+rrnёszetszer űleg jó formrcíra van sz,iik ~мég;a, hagy hite- 
les mííиészi .ailkoltás lelhessen. Ј3áг  az els~bihség а  tartalkix,a,t i1kti meg, a form.át 
sem hany.agclhatjn el. Vis+zor цt az is b вzonyos, hogy а  јó ta гta.".оm uri:ndig ki-  
alaІсítjа  a j,ó fоrmá't, arrjrrt a јо  Jonma is hat ;a társadalornna: a ket'tó lviálas г+t- 
fi+atafi?cIn dia'1ekt:i.k:us egység ~t ke гz •  

Az irodalmi 	 vett vai;iósáŠ nen а ?ciü)эvilá+g k.áгvdlenii:l érzéikelt 
feliiletie, nern  az +é гlet +pi1Qa.,na.tnyi esetlelges. jelensége. Ezek fiéaiykéipsze,r ű  'szk1- 
adiásiáhnal csak ,a na.tumallizmus elég І dáleit rneg. Ezért is ke11 e1l+ene harcaluц,  A(kö-  
aülrnények a fontosak: сziek oedig ,nás•ok a kapi+t гalшz:rniusibх m & unáiSKlk aw  szacia- 

liгrrnus,ari.  Ezek  figyelern'bevétele mellett kell Іneglá пil ié's, unegismerni a+vаlósá- 
got, :niegfgyelni és megialkotini a tipursc:laalt. Itt sem szabad azonban túliazrri, 
Inent mieтri fii.gg minden +és 'kiL.áró•lagas+an a köirnyozeett Ől, ineirt hiszP;n aZ á1lta1 г L 
kialakí+bot't tipus visszaha,t a Кörnyeze гtre és maga is a1a1kí'tja a környezetet. 

Vajdaság iiiagyar ínó:i, gyakran véitmek ezen elvek +ellen. Gya`lran kizáról ~ati 
az u. n. гpozit'ív tipu гsolcat áh+ráz,ollAják +ési cvzzel е+sт.lí~c јd гk а  ü~.gatűv dpusok ,el-
leni harcot, ami egyike az irodalom legnua+gasntos аhb feladatainak. Amennyiben  
pedig megatí.v alakcka1t is ábn'azalnaílc, elnag лalják a щLiv&z і  eszközökkel иа :гс. 
ábrázdlás.t, — rnegelégszenclk azzal, 'hogy leírják »piszkos krrl:ík« +ti,pusuk nga- 
Uív rnivoltát nem nintatjak be tlpns та>;atartás-á из4'; gesztrsaiwal stb. Ha egyik  
arrásiik író ezen e1len,béteke ~t be iis mutatja irásában, 1nc:•;gelégszik azzal, hogy ez+'. 
az !гllemtébet sematikusan »fehér-f еkelte« alalp+on mutassa be, kihaagyja a nr űиészi 
eszkvzökkel, való va!rri:á ~lást •  Ti Іуusailk sokszor .igen álta!'áпа. ,k, ngy hatnai<, 
mintha egyedül állnának а  világ+ban, mert nin,cs .meg a >>cou7tras7t. ѕakszar az 
áb•ráгclás csak , гészleteiiben j.ó, de iitt sincsenek +a tipwsok +ti ~p:'.kus körií.lmiényelc- 
be illeszt+ve, -- leginkább a környezet teljesen hi'ányzilk. Gyakran fordulnak 116 
farnnni hibák :is, +diillct ~arLtiz+Tпus, amely -taheitsiég iés m űvés ~zi arnb:,ciió hiányá+bart  
csak i+smrerte,t, de nem álbrázal. Nem rl ~tikai az eset, hogy vrlóirrüc а  tipt s kelresésné- 
lren csak a ina  t~l~usát 'lálbják ds n,ean káki,ák azt, ;a;rrb иt az irodalmon k~resг t,iii 
гtiцiknssá akarnunk termi, amii fejl гídénben v~an é~ ezé,rt solk'szo•r alig láibható, ami 
azomban mgis . а  j ~övöt jelгг nti. 

Az ír.ói alko+tás fiiggetlpnségéról is sz+ó eseti a +vitaesten. A+lilcotásáUan az í r гí 
szabad qmber. .Nem szab гncl rrvegrendelésalle dolgcznia. De enriberi lb.öпrény az. 
аапе lу  ;megkívánja, hogy az író tollábód ldilk иánkaz!óg, '1Liгrn'rvaló bwrueit„ ese:méiry, 
jeben+ség, elképzellés egyezze ц  azzal, amit ia, trsaidaliopn t гíle elv.í•r. Ez ipE~dig  
c sak az í;ró és i társadaloam e ~lиá•1~alszbhalbaftilan di a}1eQ~t.Qcus egyibefarrottságá гtól,  
az ar&niak a .társ!ad+abamiъan иа 1о  ;tejes f~laldatltságб tóil f+Ligg. Ha ez a kérdés így  
olclбdiik m Э9g, xruegszünik az í,rói +szu.ve,relruitás és , а  » ~me~grC+nd ~llés« közötti ell;rr- 
tét mis. A arrii.ailkcltás а  közösség ugye abban a p~119aniabbasn, aaninit ,eiUhaayGa ai szer- 
ző  aszabalfiákj гát •és köгlбsre kierii'lit•  Ezé,rt asalld olyan rníí:vaket szabad közölni, 
axnelyek az alvаsát felemelik, f гijivőidésében .eltilbbne!lerldí!tik. iEzélnt Ikel! íróink пalc 
In.in~.sn írását követkeгetesen v+é"giggandolmi,, +rrdinid;en szerrnsz гig~bőli elbirál,ni:. és  
csak a,m:kar már a •munka eaész бbe+n és r zhetaiben is közöl ~het~in ~fk ibizanyu'„ 
szabad a urliivet nyilvá+iоsSáglta hazrti.  

Az í.róti 1~]>1п is,meret f•elébreszibésében nagy +s т.aligpe van +az ilyen irodalmi  
vitaestekrnek!  


