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Wernke Bernát 
 

egy levél 1979-ből 
             (ifj. Muszbek Zoltán úrnak) 
 
„záróra… minden kedves vendégnek, nyugodal-
mas jó éjszakát kívánunk… fogyasszák, fogyasz-
szanak, amijük van, újabb kiszolgálás nincs már 
ma…” 
 
…és szürkébe olvadnak, az eddigi 
bálványozatok, letűnő félbe került 
            mivoltjuk… amikor élesedett 
neszeik színtelenednek, laza tartású 
poharakkal kezeikben… aztán száguldó 
szekérként szaggatódnak, vérük folyásával 
nosztalgiázóba, s alkalmi hevük csúcsosodik, 
hiszen szombaton nem rúgnak, ily hamar ki – 
de szalma lett, a széna helyén… nem tartunk 
még, a hétnek végén… és az előbb,  
csillagzatott asztalon, csak pár cigarettacsikk 
pihen vacogón… hát elnyúlódtak idáig, a  
kocsmai sugarak, s fakulóba zuhantatták 
magukat… nincs többé zajogatott koccintgatás, 
emelkedett hangsugarak karolatán… és a 
szivárványok sem repülnek már az arcokon, 
vége lett, kiürült minden, az eddig emelkedett 
karzaton… és kókatag szemeikkel, az ablakokra 
merednek, valamit keresve… mindezek persze 
valamit jelentenek, mert eztán valami lesz…  
hisz pár perc még, idebenn – aztán mennek a 
következő helyre, már virúlóba 
teremtődött lelkeikben, az utca majd 
hűsítő szelében… és meg-megújulóba 
forrósodottan, friss szemergeteikbe 
fordulnak, arcuk pompáját már 
ki-ki sikíttatva… 
 
 
 

sosem enyész 
 
…ez a szikrázó harmonika, 
belevág az éjszakába – szaggatatlan… 
s e lopakodó szózatok, árnyatlanítják a 
szíveket, sodródatukba hullámoztatón… 
melegítő vásznukkal el-elborítattón, s 
fellegülő bársonyt adnak, csapatuló 
nyikortalanba gyűrűztetett ajtajaikra… 
és az eddigi mozdulatlanok is, ujjaikat 
pergetve, hódólnak dobálón, a muzsika 
alakját, kiáltóan, élő alakjai, mámorába 
sugároztatva… s a lég, sosem enyész, 
hisz erekben regél… viharoztató üdeségébe 
pengeti, hevületét… kiáltóba teremtve susogó 
neszét, a közelgő hajnal szegélyén… s mellek 
tűnődnek, a messzeségbe, titkolt takarataikat 
fel-felfedve, vitorláztatott merengeteikbe… 
 
 

Eseménynaptár 
 

 
Kismarosi Teleház Alapítvány (2623 Kisma-
ros, Kossuth L. út 5.): Szabó László Vándorfecske 
hazatalál című fotókiállítása a Muravidék Baráti 
Kör Kulturális Egyesület (MBKKE) szervezésében, 
2018. 06. 23. – 07. 20.  

Temerini Alkotóműhely és Képzőmű-
vészeti Tábor (TAKT), Alkotóház (21235 
Temerin, JNA 126, Szerbia): Író–olvasó találko-
zó, program: Mićić Egyedi Márta: 1999 – no-
vellák. Hagymás István: Shakespeare-látlatok 
I. – János király; Julius Caesar; Antonius és 
Kleopátra; Athéni Timon. Székely András Ber-
talanBertalan: Istennel, a Hazáért. Keresztyén és 
nemzeti megszólalások című kötetek bemutató-
ja az MBKKE szervezésében, 2018. 06. 28. Az 
MBKKE Tájak – emberek című fotókiállítása 
2018. 06. 28. – 07. 30.  

Budavári Könyvünnep (Szentháromság 
tér): az MBKKE részvétele kiadóként, 2018. au-
gusztus 31. – szeptember 2. Színpadi beszélgetés 
műsorvezetővel a következő könyvekről: szept-
ember 1. (szombat) 13.50 Gál Mária és Szalai 
Szonja: A Holdtündér fátyla. Gál Mária mese-
gyűjteménye Szalai Szonja (9 éves) rajzaival; 
szeptember 2. (vasárnap) 12.45 Pécsi Sándor: Kő-
bálvány visszanéz (esszék). Dedikálnak: augusz-
tus 31. (péntek) 15.00 Marosi Károly, 16.00 Kere-
kes Gábor; szeptember 1. (szombat) 13.00 Oros 
László, 14.10 Gál Mária, Szalai Szonja; szeptem-
ber 2. (vasárnap) 11.00 Mayer Erzsébet, 13.00 
Pécsi Sándor, 16.00 Székely András Bertalan  

Szikra Galéria (5100 Jászberény, Rákóczi 
út 40.): Rácz Kálmán festőművész, Rácz Gábor 
iparművész és Rácz Eszter képzőművész Nemze-
dékek című kiállítása az MBKKE szervezésében, 
2018. 09. 04. – 10. 13.  

Halászy Károly Művelődési Ház (2351 
Alsónémedi, Dózsa György tér 2.): Homolya Gá-
bor képzőművész Asszamblázsok II. című kiállí-
tására az MBKKE szervezésében, 2018. 09. 07–30. 

Halászy Károly Művelődési Ház (2351 
Alsónémedi, Dózsa György tér 2.): Pribojszky 
Mátyás Citerával, tollal című életút- és könyvbe-
mutatója az MBKKE szervezésében, 2018. 09. 14. 
Közreműködik Petrozsényi Eszter színművész. 

Jókai Mór Városi Könyvtár (2117 Isa-
szeg, Dózsa György u. 2.): Virt László Magyar ne-
velés, népi gondolat című tanulmánykötetének és 
Székely András Bertalan Istennel, a Hazáért című 
esszékötetének bemutatója 2018. 09. 21. 

Felsőszeli Kultúrház (Szlovákia): Oros 
László Irodalmi emlékeink II. című kötetének 
bemutatója a Csemadok Felsőszeli Alapszerveze-
te és az MBKKE szervezésében, 2018. 10. 12.  
 

(Összeállította Ruda Gábor) 


