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Ked\’es Hevesi (Mónár) Jóska!

berekről szóló olyan levele, ahol Mikes
mindenütt Oloszországot és olosz embere
ket említ. Tehát eredetileg az Olaszok min
den bizonnyal székely eredetűek voltak, de
Ágyára nagyapám Kolozsvárról jö tt. Tevé
kenységére jellem ző, hogy jóval az első vi
lágháború előtt Ágyán ártézi kutat létesített.
Kissé mulati em ber Volt és minden bizony
nyal magas vérnyomásos, mert aránylag fi
atalon, agyvérzésben halt meg. Édesapám
úgy emlékezett reá. mint nagy K ossuth La-

Igyekszem - noha késve is, hiszen 75
éves és beteg vagyok —válaszolni leveled
re. Sokra értékelem Édesapám iránti érdek
lődésedet.
Egy bonyolult mondattal kezdeném:
Apám emberi kialakulásában egyforma
nagy
szerepet já tsz o tta k örökletes
(genetikai) és szellemi, környezeti ténye
zők. Először megemlékeznék néhány gene
tikairól.
Édesanyja Podhorszki Gizella, elmagyarosodott felvidéki, lengyel származású volt.
A pja és anyja egyaránt Podhorszki (másod
unokatestvérek voltak). Egy unokatestvé
rük, Podhorszki Louis, kiemelkedően jó ví
vó és igen sok nyelvet ismerő (talán negy
venet) volt, akire Széchenyi István felfi
gyelt és aki - erre Magyarországon m egje
lent írásbeli bizonyíték is volt - két fiúgyer
mekének szerződéses házitanítói állást
ajánlott fel. Két év múlva a házitanító
Karageorgevics szerb királynál ugyancsak
házitanítóként szegődött el. Onnan újabb
két év múlva továbbment Párizsba. Itt
egyetemi tanár lett, ha jó l tudom, a Sorbonne-on. Feleségül vette egy görög szüle
tésű, nagyon szép, fiatal tanítványát. Tem e
tésén később egyedüli barátja, a francia író,
Olosz L ajos időskori portréja
M istral vett részt. K ésőbb az özvegy a
svédországi francia nagykövet felesége lett, jos-pártira és ezért, mint első fiú, Apám is
a nagykövetet Nybleusnak hívták, aki Lajos lett. Az akkori Orbán Balázs, akinek
Nybleus Jean néven kutatni kezdte tudós nagy hatása volt Apámra, a székelyeket
édesapjának családját. Először Budapesten hun eredetüeknek vélte és ezért írta Édes
találta meg Podhorszki Vilmost. Tőle tudta apám egyik versében, hogy első őse hun le
meg, hogy húga, Podhorszki Gizella Édes ányt vett feleségül. Ezért annak is örült,
apám anyja volt. M ikor megtudta, hogy a hogy magam is tiszta székely leányt vettem
lengyel család elmagyarosodott, időskorá feleségül.
ban, kb. 60 évesen megtanult magyarul
Áttérek a környezeti tényezőkre, ezért el
olyannyira, hogy A pám nak magyar nyelvű sősorban kisgyermekkori dolgokat monda
levelet is írt. Későbbi levelezésük ném et nék el. ip á m n a k volt egy kivételesen mű
nyelven folyt. Minálunk Kisjenőn két ízben velt és 'értelmes nagybátyja, O losz István,
is néhány hetet töltött. Édesapám versei kö aki Németboksánban volt közjegyző.
zül kettőt svéd írókkal, illetve költőkkel Aránylag fiatalkorában megvakult. Árra
fordíttatott le. Ezekkel az örökletes ténye kérte testvérbátyját, hogy a legnagyobb fi
zőkkel talán túl sokat foglalkoztam, de át, aki még nem volt elemista sem, de ímiPodhorszki Gizella és Luis génjei bizony- olvasni már tudott, adja rendelkezésére.
Kisgyermekkorát emellett az igen értelmes
nyál megvoltak édesapámban.
A gének másik fele idősebb Olosz Lajos és müveit em ber mellett töltötte el. A nagy
tól származik. Ő egy A rad megyei kisköz bátyja is tiszta szívű, becsületes em ber volt
ség, Agya gyakorlati érzékű, igen aktív és és sok nyelven tudott. Voltak napok, ami
hasznos jegyzője volt. A család úgy tudja, kor csak latinul beszélt a gyerekkel, máskor
hogy a Székelyföldhöz tartozó részekről görögül, németül és nem ugyanolyan jól
kerültek
szülei Kolozsvárra. Erre utal francia és angol nyelvre is tanította. Itt,
egyébként az is, hogy a családot nem Németboksánban egy különösen szép ki
volt a kisgyermeknek
Olasznak, hanem O losznak hívják. így pl. rándulóhelye
Kovásznán vagy M áréfalván ugyanabban a (Drümoksza), ahol megismerkedett a növé
családban vannak Olaszok is és Oloszok is. nyekkel, bogarakkal, állatokkal és a termé
S hogy egy írásbeli példát mondjak, a szet iránti szeretete felnőttkorában is meg
zágoni Mikes Kelemen levelei közül há maradt. Noha já rt a németboksáni német
romnak is van Olaszországról és olasz em  elemibe is. de hivatalosan úgy szerepelt.

hogy az elemit és az első négy gimnáziu
mot magántanulóként végezte, végig kitű
nő eredménnyel. Negyedik gimnáziumtól,
nagybátyja halála után, Szegeden végezte a
középiskolát. Itt is minden vizsgáját kitűnő
re tette le. Apám Németboksánra egész éle
tében úgy emlékezett vissza, mint egy pa
radicsomi, szép álomvilágra. Szinte alig ér
tettem, milyen mély emléket hagyott benne
Németboksán. Erre csak 65-70 éves korá
ban jöttem rá.
Az egyetemei Kolozsvárt végezte mint
joghallgató. Tanárai közül többen is emle
gették, hogy volt Kolozsvárt egy igencsak
magas növésű, nagyon jó diákjuk, akit
Olosz Istvánnak hívtak. Mondta, hogy az
neki nagybátyja volt.
Egyetemi évei alatt három, egész életre
szóló barátságot kötött Moór Gyulával,
Reményik Sándorral és Áprily Lajossal. Itt
említem meg, hogy Édesapám a filozófiát
nagyon kedvelő fiatalember volt, akárcsak
Moór Gyula, és kedvenc jogfilozófiatanárukhoz, Somló Bódoghoz a hét bizo
nyos délutánján mindketten hivatalosak
voltak. Moór Gyula, akárcsak Édesapám,
„sub auspiciis regis”, tehát a tanulási idő
alatt végig „kitünő”-yel végzett. Mindket
ten királygyürüt kaptak Ferenc Józseftől és
■a gyűrűt ujjúkra Apponyi Albert húzta,
Moór Gyula rövidesen jogfilozófia-tanár
lett Szegeden. Később felkerült Pestre, itt a
háború utáni rövid kisgazdamralom alatt az
Akadémia elnöke volt. Édesapámat reá
akarta bírni, hogy volt szegedi állását fog
lalja el, ebbe Apáin nem egyezétt bele.
Legalább ilyen nagy hatással volt Édes
apámra két költő barátja is. Reményik Sán
dor kezdetben joghallgatóként kollegája
volt, itt ismerkedtek össze. Sándor bácsi
apja neves és jómódú építészmérnök volt.
Talán II. éves joghallgatóként hagyta ott az
egyetemet. Anyagi jóm ódja (az apja építet
te a kolozsvári egyetemet és a klinikák
90%-át) a háború szomorú befejeződése, és
az akkor már megmutatkozó költői hajlam
vezették arra, hogy ott hagyja a jogot. E le
inte, első ismeretségükkor még nem tűnt
depressziósnak. A hajlamon kívül minden
bizonnyal a külső tényezők is hozzájárultak
melankóliájához. Ő volt az első, aki igye
kezett rábírni apámat, hogy‘ne csak a fiók
jának íijon. Apámnak zenei érzéke nem
volt, rím nélküíi verseket írt. Reményikkel
az ö korai haláláig állandó levelezésben
volt, több mint 200 levelet küldött Apám
nak. Reményik Sándor nekem keresztapám
lett. Ugyanilyen életre szóló barátja volt
Apámnak Áprily Lajos is. Lajos bácsival
az ö haláláig tartó ugyancsak bőséges leve
lezést folytatott. Mivef Jékely Lajos a Re
formátus Kollégiumnak volt akkori tanára.
Apám úgy kívánta, hogy bátyám L a - ^ —
jós bácsiéknál lakjon és inkább j á r - ^ F ^

hasonló érdeklődésre számítanak.
A programsorozat mindenki előtt nyi
A rendezvénysorozat május 3-án a du tott, az érdeklődők a helyi fotós alkotócso
nántúli egyetemek és főiskolák művészeti portoktól, illetve a MAFOSZ-tól kaphat
fesztiváljával vette kezdetét, az ünnepélyes nak információt a rendezvényről.
megnyitót ma tartják a veszprémi várban.
Vitai és Samantha jubilál
A hagyományoknak megfelelően bevo
Születésnapját ünnepli Szerencsi Éva, a
nul majd a várba kíséretével - udvari elő
kelőségek és vitézek élén - Szent István hajdani sikersorozat, az Abigél felejthetet
király és Gizella királyné. A minden évben len hősnője.
Hollófekete haj, fekete szemek, baba
nagy tömegeket vonzó, látványos városi
felvonulást Tömöry Péter, a veszprémi Pe arc...
A Bob herceg filmváltozatának női fő
tőfi Színház művészeti vezetője rendezi.
A Gizella-napok ünnepi megnyitóját szerepében , ismerte meg a nagyközönség
szombaton Görgey Gábor Kossuth-díjas Szerencsi Évát, akit főiskolai növendék
ként választott ki erre a szerepre Keleti
Márton rendező. „Ez a kislány nemcsak
nagyon tehetséges, nagyon szép is” - indo
kolta a választását a híres filmrendező.
Az igazi, országos ismertséget azonban
Szabó Magda Abigél című regényének há
romrészes tévésorozata hozta m eg számá
író tartja, ekkor adják át a Gizella-díjakat
ra. Vitai Georgina szerepében vált sztárrá.
is.
A felsőfokú dicsérő kritikák és a közön
Ugyancsak ma lesz a Veszprémi Katoli
ség elismerése ellenére később már csak
kus Egyházmegye papságának zarándokla
egy filmben, a Kakuk Marciban játszott.
ta, majd ünnepi szentmiséje a várbeli szé
Azóta sem kapott filmföszerepet. Ki tudja,
kesegyházban.
hogy a filmrendezők miért feledkeztek
Ezúttal is megrendezik az országos Bameg a vonzó külsejű, sztárnak született
kony-Balaton Képzőművészeti Tárlatot.
színésznőről? Igaz, ma is gyakran hallani
Vasárnap német nemzetiségi nap lesz,
őt szinkronszerepekben, s ki ne tudná,
amelyen Veszprém németországi testvérhogy ő kölcsönözte a Dallas Samanthávárosából, Passauból érkező művészegyüt
jának is varázslatos és egyéni magyar
tesek és zenekarok is fellépnek.
hangját?
Gyerekkorában balett-táncosnő szeretett
Fotóművészeti
Nyári Egyetem Székesfehérvárott volna lenni. Az Operaházban volt egy kis
protekciója, hiszen édesanyja vezette az
A Fotóművészeti Nyári Egyetemnek az Opera büféjét. Azonban amikor Lakatos
idén Székesfehérvár ad otthont, az egyhe
Gabriella, az Operaház prímabalerinája
tes programsorozat július 6-án veszi kez
detét a Magyar Fotóművészeti Alkotócso megnézte, azonnal lebeszélte erről a pályá
portok Országos Szövetsége (MAFOSZ) ról.
- Megállapította, hogy nem vagyok elég
rendezésében - tájékoztatta Kühner László
nyúlánk, túlságosan izmos vagyok. „Ha
ügyvezető elnök az MTI-t.
Mint elmondta, immár tizenkilencedik megnősz, még izmosabb leszel, ez pedig
alkalommal hirdették meg a nyári egyete- az esztétikai követelmények rovására
piet, amelynek részeként megnyitják a szö megy.” Belenyugodtam, hogy nem lehetek
vetség fotósainak legjobb és legújabb balett-táncos - emlékezik Szerencsi Éva.
munkáit bemutató XIX. MAFOSZ Sza
Színésznőként hamar befutott. Főiskola
lont.
után a József Attila színház szerződtette,
A z egy hét alatt a résztvevők fotókiállí ahol jobbnál jobb szerepeket kapott.
tásokat tekintenek meg, fotótúrákat szer
Nem sok társulatnak volt a tagja. Két
veznek számukra, s megismerkednek a szezonra Miskolcra szerződött, 1989 óta a
n y á r i e g y e te m n e k o tth o n t a d ó Népszínház, majd annak utódja, a Buda
koronázóváros, illetve Fejér megye neve pesti Kamaraszínház tagja lett.
zetességeivel.
Most viszonylag nehéz korszaka van. A
A július 13-ig tartó nyárf egyetemen ké
lírai
szerepekből már kinőtt, az anyaszere
szült felvételeket a program befejezéseként
pekre nem a még mindig fiatalos benyo
alkalmi kiállításon mutatják be.
A Fotóművészeti Nyári Egyetemnek ko mást keltő színésznőt szemelik ki a rende
rábban 60-80, tavaly viszont már 130 zők. Pedig - egy kamaszfiú mamájaként résztvevője volt - mondta a szövetség ügy tizenhetedik éve éli mindennap a valódi
anya „szerepét”. És most, május 5-én ün
vezető elnöke.
A szervezők aZ idén az elmúlt évihez nepli ötvenedik születésnapját...
A Gizella-napokra idén május 3-a és 7-e

Határon túli magyar színházi estek között kerül sor.
A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Szín
ház május 8-i és 9-i előadásával zárai a
Vendégségben Budapesten - Határon túli
magyar színházi estek tavaszi féléve, a
Thália Színházban tartandó előadásokon a
társulat a kortárs lengyel drámaíró,
Tadeusz Slobodzianek Hja próféta című hi
hetetlen történetét mutatja be - tájékoztatta
Goldschmied József, a sorozat programigazgatója az MTI-t.'
A lengyel drámaíró, Slobodzianek mun
káiban ősi misztériumjátékok, biblikus tör
ténetek keverednek a néphagyománnyal,
vaskos népi humorral, „isteni vegyül vul
gárissal, komoly a groteszkkel” - olvasha
tó a tájékoztató anyagban.
- „Á történet nem keresztény traktátum,
sokkal inkább a napjainkra is jellemző
egyetemes elhülyülés és primitivitás tabló
ja, az emberi sötétség és korlátoltság kari
katúrája” - fogalmaz Goldschmied József.
A darabot Bocsárdi László rendezésében
mutatják be, a címszerepet Pálffy Tibor
alakítja. A díszleteket és jelmezeket Bartha
József tervezte.
Az Ilja próféta - mint az egyetlen hatá
ron túli stúdióelőadás - a Pécsi Országos
Színházi Találkozó programjában is szere
pel.

Csopaki Irodalmi Fesztivál
Neves írók, költők, valamint a legjobb
hazai diákírók részvételével piegnyitotta
kapuit a Csopaki Irodalmi Fesztivál csütör
tökön.
Amint arról az MTI-t a szervezők tájé
koztatták, a diákírók négy napon át foly
tathatnak műhelymunkát olyan ismert írók
segítségével, mint a két Kossuth-díjas
résztvevő, Jókai Anna író és Kányádi Sán
dor költő, valamint Kalász Márton, a Ma
gyar írószövetség elnöke.
Részt vesz a munkában Tőzsér Árpád,
Vári Fábián László, Mezey Katalin s több
más hazai, és határokon túli magyar író és
költő is, akik az alkotómunka titkaival
igyekeznek megismertetni majd a tehetsé
ges középiskolásokat.
A Csopaki Irodalmi Fesztivál díját
szombaton adják át a legtehetségesebb di
ákírónak.

Gizella-napok Veszprémben
Közösségegyesítő és főleg köztereken
megtartható rendezvények szerepelnek a
veszprémi Gizella-napok programjában.
A Gizella-napokat először tíz évvel ez
előtt rendezték meg Veszprémben Szent
István feleségének, Bajor (Bambergi) Gi
zellának tiszteletére. A királyné jórészt
Veszprémben élt, és ezt a hagyományt kö
vették az Árpád-házi királyok feleségei is.
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