
PETŐFI ÚTJA
MÓSER ZOLTÁN FELVÉTELEI

l. Egy kis alföldi faluban, Kiskőrö

sön egy parasztházban, ... egy ki
esi, feketehajú asszony fölkiált;
vajúdik. Szlovákul jajong. Végre
bentről gyermeksírás hangzott, ... fiú
született. . . Illyés Gyula: Petőfi

2-4. Micsoda kapu tárult ki elébe Sár
szentlörincen ! Nem vágyódhatott
olyanra, amit ott meg nem kapott.
Sárszentlőrdncen mímden volt. Volt
jólét, megbecsülés, dicsőség és ki
tűnés az iskolában, életre-halál
ra szóló barátság, még szerelern is

volt. . . Illyés Gyula: J?>etőfi

(2. A sárszentlőrinci gimnázium épü
lete ma, 3. a lőrinci templomban a
diákok helye, ahol Petőfi is ült,
4. temp~omi pad P,etőfi-korabeli

bevésésekkel, nevekkel)

5. A Sárszentlőríncre tóduló diákok a
falu tőzsgyökeres magyar jobbá
gyainak házában laknak, legtöbbjük
egy szebában a családdal. A mé
száros fia a jegYZŐllél Iakik,

Illyés Gyula: Petőfi

6. A tizenhárom éves fiú képében
egy kis világfi ~rkezik Aszódra.

Illyés Gyula: Petőfi

7. . ... szívesen játszik, szívesen kóbo
rol a határban ...

IiIy~s Gyula: Petőfi

(Az aszódi Petőfi-forrás, a diákok
kedvelt kirándulóhelye volt.)

8. Egyszer aztán Petőfi szülei otthagy
ták Dunavecsét, átköltöztek Szalk
szentmártonra. Azontúl ő is odaköl
tözött hozzájuk.

Jókai Mór: Az én élet,em regénye

9. Egyetlen kicsiny fény
Csillámlik ott fönn a magasban
Bágyadtan s haldokolva,
Mint a beteg merengőnek szeme,
Mínt a végső remény.

Petőfi: Az apostol
(Petőfi gyertyája Sz:q,lkszentmárton
ban)

10. E költernény buzdította március
15-én a pesti ifjúságot. Elszavaltam
először az ifjak kávéházában ...
végre a nyomda előtt, melyet erő

szakosan elfoglaltunk, a Hatvani
utcában (most Szabadsajtó utca). A
szabaddá lett sajtó alól ez a köl
temény került ki legelőször,

Petőfi sorai a Nemzeti d.al egyik
kéziratán

(Az ifjak kávéház·a: .a Pilvax)

ll. ....onnan tüstént indultunk gyalog
·az "Orához" címzett myárí lakhoz,
hol Görgey akkor lakott. Odaérve,
épp akkor lépett a folyosóra Gör
gey.

Várady Antal: Fővárosi Lapok, 1882

12. Millió kukorica-dárda
Úgy áll ma is a Zöld határ
És fent a néma nap, akár
Akkor, midőn őt halni látta.

Illyés Gyula: Segesváron

13-15. Petőfi egyszer azt mondá pajtá
sainak.: "Ha meghalok, ti terítse
tek ki; a sokat gyakorolt, de el
nem fáradt, kitartó lábaim egye
nest álljanak, mint katonakoromban.
kezeimet szívemen imára kulcsol
játok, hogy ha már egyebet nem
tehetek, a másvilágon is a
népszabadságért imádkozzam. Éle
temben míndíg a korlátlan szabad
ság volt ideálom, de síromat kor
láttal vegyétek körül, hogy se el
Ionség; se barom rám ne taposhas
son.'

Jókai Mór : Az én él,et,em regénye

(A segesvári .emlékmű)

16. Haldoklik az öreg tanú,
Petőfi vén körtefája.

Kányádi Sándor: A székelykeresz
túri Petőfi-fál~oz.

17. Volt? Nem volt? Élt? Meghalt?
Ha nem tudnám: nem mondanám.
Élt egykoron. Győzött, mint a me
seben.

Juhász Ferenc: Protcous Petőfi 12
verséhez

(Ferenczy Béni Petőfi-szobra)
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CSANÁD BÉLA VERSEI

Emeld f el , lecsukló fejed,
nézz r ánk üveges szemmel!
Ve led egy iitt emeli fel
öntu datá t a mártír,
k i bebalzsamozva fekszik
j óléWnk kirakatában,

Emeld fel szav ada t , néma,
sze.la lj m eg biggyedt száj!
Ve led egy ütt hallgatott el
a v i ta tkozásra képtelen,
mégis öl'ökké kérdező ifjú

A f uvolák
csak a fuvol ák el ne némuljanak
Ragyog a bék e csillaga
de a szom orúság
át Díl ágí t az éjsz akákon
A [uiio lák: tö réke ny ének e

Pi e t a

és a reménységeit szégyenlő gyermek.
N ém ítsd el a kurta vezényszavak
uralmát a földön. -

Emeld fel szempilláidat,
s nézz r ánk ítélő szemmel!
Él ettel szembesítő haláiod
ne szűnjön vádol ni minket.
Tá madj fel! Akit anyaöl
ringat, élet be indul.
Meqszilltel ek; megszüllek újra,
támadj fel , I stennek: Fia!
Emberfia! Mindenki gyermeke!

Ví::-.ió

őrzi a tengert egyedül
A -f uvolák a lélek er ejével
a szemlé lődés végső. horizontján
őrzik a halhatatlan ké k eget .
ri~íg vonaglik a föld -<
és f öltámad a _tenger .. .
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