
Szabó András Radnóti- és Kazinczy-díjas előadóművész 
előadó-estje

Mindkét est, a „Bízd az jövendőkre érdemed jutalmát”, 
mely Balassiról és koráról szól, és a „Néktök emlé-
közöm”, mely a Halotti Beszédtől pásztázza végig 
irodalmunkat Zrínyiig, élvezetes válogatása az elő-
adóművész Szabó Andrásnak.

„A személyes emberi létezés alapkérdései, mint a 
hűség, a szerelem, a halál, a mulandóság a régi-
ségben, egészen bizonyosan hasonlóan merültek 
fel, mint ma, csak talán eleink ezekre a kérdésekre 
szebben, kifejezőbben, az életet méltányolóbban ta-
lálták meg a válaszokat. Balassi e téren is kimagas-
lik. Természetes közege a sétáló palota, vezérlő feje-
delme a mennybéli úr. Sorsát Mars mellett Vénusz 
uralja. Iránymutató sarkcsillag, aki kérdéseivel 
minket, kései utódokat is fogva tart. Életszeretetre, 
s a belső számvetés lelki igényére egyformán meg-
tanít.“ Írja egyik Balassi-estjéhez készült szórólap-
ján Szabó András, melynek műsorán a következők 
szerepelnek:

Sárközi Máté: Egy katonaének
Gazeli türki ve madzsari (török-magyar kétnyelvű 
vers)
Bornemisza Péter: Az emberi életnek árnyképpen 
való elmúlása
Balassi Bálint: Borivóknak való
Balassi Bálint: Kiben örül, hogy megszabadult a 
szerelemtől
Balassi Bálint levele a zólyomi bírónak
Balassi Bálint: Valahány török bejt

Balassi Bálint: Szép magyar komédia (részlet a Pro-
lógusból)
Illésházy István tudósítása Balassi elbujdosásáról
Balassi Bálint: Kegyelmes Isten
Balassi Zsigmond feljegyzései Balassi haláláról
Rimay János levele Armpruszter Ferencnek
Rimay János: Epicédium
Zrínyi Miklós Négysorosa

A „Néktök emléközöm“ esten elhangzanak:
Halotti beszéd és könyörgés
Ómagyar Mária-siralom
Ismeretlen szerző verse Mátyás király haláláról
Bornemisza Péter: Az emberi életnek árnyképpen 
való elmúlása
Balassi Bálint: Valahány török bejt
Illésházy István tudósítása Balassi elbujdosásáról
Balassi Bálint: Kegyelmes Isten
Balassi András feljegyzése Balassi Bálint halálának 
körülményeiről
Rimay János: Armpruszter Ferenchez írt levél
Teleki Mihály levele Veér Juditnak
Sárközi Máté: Egy katonaének
Zrínyi Miklós négysorosa
Részlet Az török áfi um ellen való orvosság című 
politikai röpiratból
Ismeretlen szerző verse: Magyarország, Erdély, 
hallj új hírt…
Mikes Kelemen utolsó levele
Részlet a Szeráj levéltárából

Ajánljuk az esteket művelődési intézményeknek, 
civil szervezeteknek, s iskoláknak, akár rövidített 
formában, 45 percben. Az előadóművész elérhető-
sége:  gyszaboandras@gmail.com
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