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Messzirõl, a Tisza partjáról érkezett vendé-
get, Buda Ferencet, köszönthettünk a Mó-
ricz Zsigmond Városi Könyvtárban a Köny-
ves szerda újabb rendezvényén, április 6-án.
Amilyen messzirõl érkezett, olyan közel ke-
rült a nézõk szívéhez, érzelmeihez.

A mûsor egy verssel kezdõdött, Rigó 
Balázs elõadásában. A fiatal elõadó olyan
hévvel és átéléssel mondta a verset, hogy a
költõ szemébe is könnyeket csalt az ihletett
tolmácsolás.

A továbbiakban a gyermekkorról, a pá-
lyakezdés szépségeirõl, nehézségeirõl esett
szó, közben a vendég egy-egy vers felolva-
sásával fûszerezte a beszélgetést, majd az
élet személyesebb történéseirõl, a családról
és a barátok fontos, példaadó szerepérõl
esett szó. A közben felidézett versek egyre
jobban elénk tárták szerzõjük emberi tartá-
sát, az utódokat féltõ gondolatait és mélysé-
ges emberszeretetét. Nagy tudású, igen mû-
velt költõt, igényes alkotót hallgathattunk. 
A feltett kérdések nyomán kibontakozó pá-
lyakép jellemzõen XX. századi és jellegze-
tesen magyar. Az ‘56-os forradalom utáni
megtorlás (börtön) csak érettebbé, megfon-
toltabbá tette gondolkodását. A fizikai mun-
kában töltött évek nemcsak a testet, de a lel-
ket is erõsebbé formálták. Tanított is, s
azokra az évekre is szeretettel emlékszik. 
A Holnap Kiadóban végzett munkáját most,

a nyugdíjas éveiben sem adta fel, és szívesen
jár író-olvasó-találkozókra az ország min-
den részébe. Sokszor vesz részt szavalóver-
senyeken, mint zsûritag. A kapott kitünteté-
seket, díjakat örömmel nyugtázta mindig, de
nem szédült meg ezektõl, ugyanolyan egy-
szerû, szerény maradt, mint volt indulása-
kor, és nem fukarkodik a pályakezdõk támo-
gatásával sem. Mikor a közönségbõl az a
kérdés érkezett: „a fiatal nemzedéknek mit
üzen”, szinte könnybe lábadt szemmel
mondta: „féltem õket, és ha tehetem, segí-
tek, amennyit bírok”. A vallásosságról, Is-
tenhez fûzõdõ kapcsolatáról szóló kérdésre
két vers felolvasásával válaszolt. Az ekkor
elhangzott sorok mély megrendülést váltot-
tak ki a közönségbõl, s ennél szebb szavakat
keresve sem lehetett volna találni az est mél-
tó befejezéséhez. ■
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