
a SzentléÍek. S ennek az igazságkeresésnek a jegyében cselekedtek tehát
a Jagelló" egyetem professzorai, amíkor az emberi jogok védelmében lép
tek föl. Elég csak Ludziskói Jánosra gondolnunk, aki ki mert állni a
királlyal szemben is a parasztok védelmében, a kizsákmányolás él a feu
dális rend igazságtalanságát ostorozva. Ennek jegyében cselekedtek az
egyetem professzorai, amiikor sfkraszálltak a nemzet jogaiért, arnikor
titokban tovább folytatták.az oktatást a német megszállás idején, életü
ket is kockára téve. (Karol Wojltyl1 érsek is ezek/ben az években végezte
itt tanulmányait.)

S ez aztán válasz Kazimierz Lepszy professzor bevezetőként idézett
kétségeire is. A történelmi feladat teljesítése: ez az érdeme él ez a prog
ramja a krakkóí universitasnak. Lehet, hogy az idő túl halad majd az
egyetemeik s az istkolarendszerjelenlegi rendszeren: de bármilyen iskola
rendszert építünk fel helyette, a krakkói Jagelló egyetemnek míndíg lesz
üzenete és mondanivalója: tapasztalatai él eredményei fognak beszélni.

•
BENEY ,ZSUZSA VERSEI

MARIA

Kiért ég a szíved, ja'; miért?
N em tudom, nem, nem tudom,

jaj nem is ismerem.
Mért ég szemed, miért csillog, vakon

megvakít?
Kútba néztem, tűzbe néztem, ?tem Í$

·hihetem -
jaj nem ismerem.

. Csillag ága, tüske ága,
Nyíló l.ángok szép virága,
Csipkék csillogása 
CsiUagszirmok estje,
Világok keresztje,
óvirág ezüstje!

Te vándoro~z vörös vérben,
Szökdelsz szökdöső szívemben,
Szárnyrakelsz hunyó szememben.

pItTER-ARC

Az égő ják nagy rácsa eltakar
Hamuvá hullt lakat
Vörös ják rácsa sötétbe szakad

Tűzszirmai mélyén a szív szabad.
Rég halott madarad
Füttye szólit, száll, szédít: hallod-e

A szív szabad

A hulló órák tűz örvénye vár:
A napba száll, a holdba száll -
Hát mersz-e tőle végre elszakadni 

Tőle, ki vár
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Elpergő vérben elindulsz,
Fájdalomban jöldre készülsz.
Jajga.tásban jötMl élni,
Örömben örökre menni,
Sírok k,özött mind siratni,
A luzlállal házasodni.
Miért ég szemed, királyná,

kiért sfr szíved?
En nem tudom, jaj nem tudom, jaj

meg sem ismerem.
Koronád ják koronája

töviskoronája,
Drágagyöngyöd esi5csÖ'PPek,

lángcsÖ'PPek csodája,
Hangod l.ányom ezüstszálak

hárjapengetése,
Szíved szerelmes szívemnek

egyetlen megrebbanése.

Halott madár.
Túz-rózsában, gerenda-palotában
Zokogva vár.

A kormos éjjel szélfútta. porában
Sikoltva száll.
A hajnal jényes tolla száll, kakas
Rikolt - Megszólalt a kakas 
Széljútta szív, a rácsok közt a aztu,
A szív majd megszakad..

Halott madár
Túz-rózsában, gerenda~pa.lotában

A szítJ szabad, a "fv zokaava vá,..


