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Milosevits Péter 
A Nagymező utca

Az a trolibusz, a hetvennyolcas trolibusz 
Ma is a Nagymező utcában jár, 
Ahol nemzeti, jó néhány nemzeti 
Kisebbség székháza állt. 

Demokratikus szövetségeknek hivatalai működtek itt, 
Melyeknek nemzetiségi önkormányzatok vették át helyeit. 
Akkor csak szóban, ma már valóban hinti fejünkre áldásait: 
Itt van hát végre a fényes jövő – a fényes jelen, mely elvakít. 

Kísértet járja be a Nagymező utcát: 
A nemzetiségi kultúra kísértete: 
Az ólomfüstben ott kavarog még 
Sok nemzetiségi szellem borgőzös lehelete.

Ott áll a sarkon a Zóna bisztró, ahol még ma is mérnek piát,
Hová a nemzetiségi sajtó sok munkatársa ihletért járt.
A szlovák Zoli, a német Feri, a Wolfart Jancsi ácsorgott itt,
Mind a két Márkó, na meg a Míjó hörpölte itten a fröccseit.

A Gyuri, a Gyuri, a Popovics Gyuri,
Hát ő is tudna mesélni mit.
Mai és jövő nemzedékek is
Ihatnák itt a szavait.

Végigmegyek a Nagymező utcán, gallérom mögé befúj a szél:
A minap volt a születésnapom: még egy a sorban, s megértem én.
Néhányat éppen itt ünnepeltem, s remélem, lesz sok következő:
Hisz van még Zóna, van régi szellem, s itt van még mindig a Nagymező.

Az a trolibusz, a hetvennyolcas trolibusz,
Ma is a Nagymező utcában jár.
Néha még eljövök, eljövök még,
s gallérom mögé befúj a szél.

A verset a szerző a BARÁTSÁG 20 éves jubileumára írta.

BÚCSÚZUNK
Szentendrén, november 19-én, váratla-
nul elhunyt dr. Milosevits Péter egyete-
mi tanár, író, a művelődési, tudományos 
és közélet tiszteletre méltó személyisége. 
Halálával a magyarországi szerb közös-
ség elveszítette egyik legnagyobb íróját és 
művészét. Milosevits Péter a BARÁTSÁG 
megjelenése óta folyóiratunk állandó 
szerzője, a Barátság-délutánok és rendez-
vények elmaradhatatlan közreműködője. 
Emlékezetünkben, szívünkben őrizzük a 
nagy tudású professzort, fanyar humorú, 
egyedi látású írót, költőt, műfordítót, Bará-
tunkat. 70 éves volt!

Bajtai László felvétele

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, a Zent-
rum munkatársai mindent megtettek, hogy a Blickpunkt – Képek ver-
senye online térbe áthelyezett zárórendezvényét emlékezetessé tegyék 
a közönségnek. Nevezni saját készítésű fényképpel, felújított archív fo-
tóval, illetve saját fotókból készült képeslappal lehetett. Az évek alatt 
közel négyezer képet tartalmazó gyűjtemény jött létre! Az eredetileg a 
Műcsarnokba tervezett ünnepség a Zentrum Facebook oldalán került 
sugárzásra. 257 fotó, archív kép és képeslap érkezett 2021-ben a ver-
senyre. A díjazott képek hátsó borítónkon láthatók.

Fődíj, fotó kategória: 
Ruip Gergő – Fény és árnyék
Fődíj, archív fotó kategória: 
Gász Róbert – Szőlőszüret Véménden, 1953-ban
Fődíj, képeslap kategória: 
Simon Tamásné Holcz Edit – Kedves Nagymamám
A Barátság folyóirat különdíjai: 
Kresz Antal: Családi várakozás
Simon Tamásné Holcz Edit: Csendélet imakönyvekkel

Blickpunkt 
nemcsak egy verseny, hanem gazdag archívum is 


