
löttesekkel); szemben a talpnyalókkal és
a hazugokkal, a maguk pecsenyéjét sü
tögetőkkel, az igazmondásra, költészet
re süketekkel. Akikért élt, mint képvi
selőjelöltet kifütyülték, megbuktatták. A
családi élet boldogsá-ga, amire vágyott,
rövid 1JOlt. Akik pedig vezérlő csilla
gukként követhették volna, nem mehet
tek utána, csak szívükbe zárva őriz

hették nevét. És most, születése után
immár százötvenegy évvel. - Petőfi

megérkezett közéjük. Hazajött, övéihez,
hogy a puszta csöndjében nyiltan sz61
jon hozzájuk. És nemcsak a puszták né
pe, hanem az egész ország láthatta
hallhatta őt a képernyőről, január l-én,
a televizió "Tűz vagyok"." című iro
dalmi mŰsol·ában.

"Petőfi-műsor aKiskunságon" - je
lezte az alcím. Én találóbbnak érzem
így: "Petőfi a Kiskunságon". Hiszen ő

maga vallott itt önmagáról, valóságos
életének valóságos szinpadán, ahol nem
voltak ,.gyártott" kellékek, mesterkélt
szinfalak. Ha egy operaénekest a vár
múzeumban énekeltetnek, ha Dantét (a
megcsonkított Komédiát) a KÖI'színház
ban szavaltatják, hamis és zavaró. De
soha nagyszerűbb, találóbb ötletet, mint
Petőfit kivinni - hazavinni - a pusztá
ra! Oda, "hol a lehajló ég a - földdel
ohmd össze". És ahol maga a téli táj
ís s.zínte sugallja a költői látomást:
"Most uralkodnak a szelek, a viharok.
- Egyik fönn a légben magasan ka
'lJarog. - Másik alant nyargal - szik
l'ázó haraggal, - szikrázik alatta a hó,
mint a tűzkő, - a harmadik velök bir
kózni szembe jő."

"Petőfi életrajzi költő. Költészetében
nincsen törés élmény és költői fel
dolg.ozás között: az élmény olyan egye
nesen lesz i7'odalommá, mint a nagy
naplóírók naplóiban" - írja Szerb An
tal. Ezért nem kell hozzá összekötő szö
veg: mindezt megíl·ta több mint egy év-

századdal ezelőtt ő maga. Ebből az étet
él,ekben Tövid, de művészi alkotásban
teljes, kerek egészből válogatta 'ki az
egyórás műsor anyagát Nagy László.
Költői életműből, értően és szuggesztí
t'en, és ebből a művészi forgatókönyv ből
- ami maga az élet - Kósa Ferene
rendezett hasonlóképpen szuggesztív fil
met, Sára SándoT, Jankura Péter, Né
meth Attila és Ráday Mihály opemtőri

közreműködésével.Bessenyei Ferenc, Ju
hász Jácint és Kozák András mond
ták a verseket, a költő íTásaiból válo
gatott szemelvényeket, s hozzájuk tár
sult - mint valami görög tragédiában
- a' fiatalokból összeválogatott szavaló
kórus. A kamerák olykor végigfutot
tak, meg-megállapodtak egy arcon 
itt egy öreg bácsi (ilyen lehetett "a jó
öreg kocsmáros"), amott barázdált arcú
asszony (anyja, nagyanyja talán még
cseléd volt, mint Hrúz Mária, akihez a
"Jövendölés" szólt.· "Anyám, az álmok
nem hazudnak; - takarjon bár a szern
födél: - dicső neve költő-fiadnak, 
anyám. soká, örökkön él"). Egy [iatat
lány (vagy lehet: már asszony) úgy
hallgatta a "Szeptember végén"-t, mint
ha hozzá írta volna a költő. De hiszen
így is van: hozzá is és valamennyiünk
höz szólnak ezek a versek. Hozzánk,
akiknek otthon, a képernyő előtt, egy
ÓTányira visszapergett és megállt az idő.

Szerb Antal még azt írta Magyar iro
dalomtörténetében: ".,. nagy általában
It nép nem olvas verseket, más dolga
van, akkor és most és mindörökre". Ma
bízonyára nem így írná le ezeket a so
mkat. Mert a "mindörökre" már a jö
vő. És ebben a jövőben benne van a
mi jelenünk is, amikor közel IOO.OOO-es
példányszámban adják közre - és olvas
sa a nép - Petőfi verseit. A költőt,

aki íme: véglegesen hazaérkezett a Kis
Iwnságra és hazájába.

BALAssy LASZLÚ

SZÁMUNK ÍRÓIROL. - Deme Zoltán a debreceni Kossuth Lajos 'I'udományegye
romen folytat magyar irodalomtörténeti és verstani tanulmányokat.

lHészáros Gyöl·gy. ciganológus (a cigányság kutatója) , a Heves megye Tanácsa mel
lett működő Cigányűgyí Albizottság titkára. Számos magyar és angol nyeívű ta
nulmánya jelent meg a cigány népköltészetről. nyelvről és nyelvjárásokról. a
cigányság társadalmi beilleszkedésének kérdéseiről. Sajtó alatt van Cigány nyelv
földrajz c. rnunkája és Cigány mesék c. kötete (Vekerdi Józseffel közös fordítás
ban) az Európa Kiadó Népek Meséi sorozatában.

Rezek Román (Sao Paulo) fordításában közöljük Teilhard de Chardin két írását
(A keresztény erőfeszítés humanizálása ; Kutatás, munka, imádás).
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