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Mint mindig, ebben az évben is 
a Jószomszédság Könyvtárban 
kezdődött a Csuka Zoltán szü-
letésének évfordulója alkalmá-
ból szervezett ünnepség, ahol 
a megemlékezők megkoszorúz-
ták Csuka Zoltán emléktáblá-
ját, és méltatták a neves költő, 
mûfordító és lelkes irodalom-
szervező életét és munkásságát, 
majd a központi könyvtárban 
zenés irodalmi esttel várták az 
érdeklődőket. 

Köztudott, hogy könyvtá-
runk névadója, a Délvidékről 
(Vajdaságból) származó Csuka 
Zoltán csaknem egész életét a 
délszláv és a magyar irodalmi 
kapcsolatok ápolásának szentel-
te. Mindkét nyelvre fordított, és 
közben – folyóiratok kiadásával, 
irodalmi estekkel – fáradhatatla-
nul építette a két nemzet közöt-
ti „hidat”, kereste, szervezte a 
kortárs írókkal az élő kapcso-
latokat is. Születésének 109. 
évfordulóján a Sokolovac Duo 
délszláv muzsikával köszöntöt-
te az irodalmi est érdeklődő-
it, akik a későbbiekben ízelítőt 
kaptak a mai vajdasági magyar 
irodalomból, és jókedvre derül-
hettek a magyar írókról készült 
karikatúrák láttán. Az újvidé-
ki Sinkovics Péter író, újságíró 
nemcsak mûvésztársait mutatta 
be, hanem legújabb novelláját 
is felolvasta az irodalomkedvelő 
közönségnek. Beszédes István, 
fiatal író, költő, az Etna címû 
elektronikus folyóirat szerkesz-
tője, valamint könyvkiadó egy 

sajátos irodalomról az úgyneve-
zett „areális” irodalomról osz-
totta meg gondolatait. Az are-
ális irodalom – noha egy nyelv 
keretein belül érvényesül, de 
– több, egymás mellett élő nép, 
nemzet életérzéseit veti fel. Ha 
létezik areális nyelvészet, amely 
az egymásra gyakorolt nyelvek 
hatásait figyeli, hasonlóképpen 
ilyen irodalomról is beszélhe-
tünk, amely az egymás mellett 
élő nemzetek közös sorsát tük-
rözi. Egy ilyen, háromnyelvû 
környezetben született és nőtt 
fel Csuka Zoltán is, aki már 
a 20-as években kijelentette: 
„nem magyar kultúrát akarunk, 
de kultúrát magyar nyelven!”, 
majd Érden lakva is a magyar és 
jugoszláviai népek közeledésé-
nek eszméjéért dolgozott.

Verebes Ernő reggeli „bam-

Ismerkedés az „areális” irodalommal és a karikatúra világával

Csuka Zoltán emléknap vajdaságiakkal
Az „areális” irodalom az azonos területen élõ, de 
más nemzethez tartozó emberek életérzéseit tükrö-
zi, a jó karikatúra pedig úgy készül, mint a remek 
kisüsti pálinka, de a lényeg, hogy mindkettõ derûs 
pillanatokat okoz annak, aki fogyasztja – tudtuk meg a 
könyvtárban a Csuka Zoltán emléknapon. Szeptember 
végén az intézmény névadójának, a költõ, mûfordító és 
irodalomszervezõ szülõföldjérõl, a Vajdaságból érkezõ 
vendégekkel együtt ünnepeltek az érdiek.  

bulásról” szóló versét követően 
Léphaft Pál karikaturista fejtette 
ki gondolatait arról a mûfajról, 
amivel harminc éve foglalkozik, 
és amit a „lélek mosdatásának” 
tart. Szerinte a jó karikatúra 
olyan, mint a remek kisüsti 
pálinka: mindkettőben önmagát 
adja az ember, és a karikatú-
rának legalább olyan körülte-
kintően kell elkészülnie, mint 
az érett gyümölcsből főzött 
párlatnak, ráadásul mindkettő 
jókedvre derít, nevetésre kész-
tet. A karikatúra előnye, hogy 
átlépheti a nyelvi határokat, 
ezért a kapcsolattartás egyik 
legfontosabb formája. Ez annál 
is inkább igaz, mert Léphaft 
Pál nemcsak az újvidéki Magyar 
Szó karikaturistája, hanem a 
Magyar Nemzetben és a Heti 
Válaszban is gyakran megjelen-
nek a rajzai. Az írás és a rajz 
között nincs különbség, mind-
kettő egyformán szenvedés 
annak, aki mûveli – magyaráz-
ta némi derûvel a karikaturista 
– hiszen a legnagyobb ellenség 
számára is az üres, fehér papír. 
A jó karikatúra azonban való-
ságos publicisztikai mûfaj, és 
mindenki számára üzenetet kell 
hordoznia. Az ismert vizuális 
jeleknek harmadik értelmet is 
tud adni, ám a legfontosabb, 
hogy megnevettessen. Persze, a 
jó ízlés határát nem lépheti túl – 
azaz Léphaft Pál szavaival élve: 
a félretaposott arc nem lehet 
bántó, csak megmosolyogtató! 

A karikaturista magyar írók-
ról készült karikatúráiból kiál-
lítás volt látható a könyvtárban, 
és az est fénypontjaként Léphaft 
Pál egy Csuka Zoltánról készí-
tett karikatúrát ajándékozott az 
érdi könyvtárnak, ami minden 
bizonnyal jókedvre deríti majd 
a betérő olvasókat is. 

 Bálint Edit

A Sokolovac Duó délszláv muzsikával várta a résztvevõket
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Csuka Zoltán a karikaturista szemével

Október elsején „Vándorkiállítás 
a fákért” címmel, festménye-
ket és fotókat bemutató tárlat 
nyílt a Teleki Sámuel Általános 
Iskolában. A kiállítás a termé-
szet kíméletlen pusztítására 
hívja fel a figyelmet.

A Teleki Sámuel Általános 
Iskola nagy hangsúlyt fektet 
a környezettudatos nevelésre. 
Évente különféle rendezvé-
nyekkel hívja fel diákjai figyel-
mét a napjainkban erősödő 
negatív hatású folyamatokra. 
A programok során a tanulók 
érzékennyé válnak környezetük 
iránt.

A „Vándorkiállítás a fákért” 
címû tárlat Herpay Gábor arany-
diplomás fotómûvész és a Lelkes 
család képzőmûvészeti alko-
tásain keresztül mutatja be a 
fákban rejlő ezerarcú szépséget 
és figyelmeztet védelmük fon-
tosságára. A festmény- és fotó-
kiállítást Varga Jánosné igazga-
tó asszony nyitotta meg, majd 
Karay Zsófia, a Szemléletváltás 
az Életért (SzÉL) Ember- és 
Környezetvédő Közhasznú 
Egyesület elnöke mondott 
beszédet. 

– Mi azért megyünk terület-
ről területre, vidékről vidékre, 
hogy elmondjunk mindenki-
nek, hogy mit is köszönhetünk 
a fáknak. Mindegy, hogy milyen 
a fa, puhafa, vagy keményfa, 
mindegyiknek van gyökere, 
törzse, ágai és levelei – kezd-
te. – Édesanyánk után az éle-
tünket köszönhetjük a fáknak. 
Ha kipusztítjuk őket, akkor a 
madarak, a rovarok és az állatok 
élőhelyét is elpusztítjuk. Vagyis 
a saját élőhelyünket is pusztít-
juk… 

A megnyitó részeként Ago
nács Gábor akusztikus gitár- 
kísérettel adta elő a Ne vágj 
ki minden fát! címû népszerû 
Szörényi–Bródy dalt. A mûsort 
követően a résztvevők bio „élte-
tő ételeket” és gyógyteakeveré-
keket kóstolhattak. A megnyitón 
az iskola minden osztálya kép-
viseltette magát. A résztvevő 
diákok a következő foglalkozás 
keretében számolnak be osz-
tálytársaiknak az előadáson 
hallottakról. „Céljaink között 
első helyen szerepel az élet-
hez és az egészséghez fûződő 
alapvető emberi jog és az ehhez 
kapcsolódó tevékenységek. 
Természethez való viszonyában 
az embernek tevékenysége során 
a természet teherbíró képessé-
geinek határain belül kell(ene) 
maradnia.” – olvasható az idén 
tizenöt éves SzÉL Egyesület 
honlapján. A „Vándorkiállítás a 
fákért” címû tárlat már több 

érdi oktatási intézményben 
állomásozott. A fák életét elme-
sélő képek még egy hónapig 
megtekinthetők Parkvárosban.

 A Teleki iskola 2010-ben ismét 
elnyerte az ökoiskola címet. Az 
intézményben évek óta folynak 
programok a környezetvédelem 
jegyében. Idén szeptemberben 
már hagyományosan került sor 
a gyümölcsnapi vetélkedőre: 

– Egy kicsit váltottunk. 
A gyerekeknek el kellett készí-
teni előzetesen gyümölcsből, 
zöldségből egy madárijesztőt. 
Nagyon-nagyon szép dolgok 
születtek – nyilatkozta lapunk-
nak Varga Jánosné igazgató 
asszony.

Jelenleg folyamatban van az 
iskola komposztálójának elké-
szítése is. 

– Én azt gondolom, hogy a 
szülők ebben partnerek lesz-
nek. Október folyamán el fog-
juk készíteni, illetve kapunk 
még két ajándék fát: egy vörös 
levelû tölgyet és egy kocsányos 
tölgyet. Ezt majd közösen fog-
juk elültetni Karay Zsófival, a 
szülőkkel, meg a gyerekekkel. 
Esővizet majd a gyerekek hoz-
nak otthonról – mondta Varga 
Jánosné. – Azt gondolom, ez 
egy nagyon jó nevelési lehetőség 
a gyerekeknek, mert így otthon 
is tudják, hogy nem csapvízzel 
locsolok, hanem felfogom az 
esővizet… A gyerekek nagyon 
fogékonyak. Nagyon szeretik a 
természetet. Õk jobban bánnak 
a természettel, mint mi felnőt-
tek. Nagyon remélem, hogy ez 
felnőttkorukra is megmarad 
– mondta az igazgató.

 Kovács Renáta

„Ne vágj ki minden fát!”

A gyerekek válogathattak az egész-
séges ennivalók között
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