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Ady Endre születésének 141. 
és halálának közelgő 100. 
évfordulója alkalmából a költő 
múzsája, felesége, Csinszka 
levelei, naplóbejegyzései alap-
ján összeállított, a Borostyán 
Produkciós Iroda és a Parti-
umi Magyar Művelődési Céh 
szervezte előadást láthatott a 
partiumi közönség.

 » MOLNÁR JUDIT 

Ahogy azt már néhány éve 
megszokhattuk, a Borostyán 
Produkciós Iroda és a Parti-

umi Magyar Művelődési Céh ismét 
igazi irodalmi csemegével örven-
deztette meg élményt váró közön-
ségét Nagyváradon és Debrecenben 
is: Ady Endre születésének 141. és 
halálának közelgő 100. évfordulója 
táján olyan sajátos Csinszka-önarc-
képpel, amelynek igazi főszereplője 
a költő. Természetesen – mondhat-
nám, hiszen hiába is telt el Ady ha-
lála óta majdnem száz esztendő, a 
legnagyobb irodalmi teljesítmények 
peremén konokul kerengő pletyka-
éhség mai napig megtalálni vél egy-
egy barát, szomszéd, szemtanú le-
származottját, aki akár eskü alatt is 
képes volna vallani olyasmit, ami-
nek igazára felmenői esküdtek, s 
ami elindít egy újabb szenzációhul-
lámot. Csinszka alakja egyébként 
is különösen érdekes a magánéleti 
csámcsognivalókat az alkotások elé 
és fölé helyezők számára: az egyér-
telmű rajongók és az ugyanilyen ha-
tározottsággal elutasítók körében a 
legkülönfélébben árnyalt viszonyu-
lásokkal találkozhatunk.

Köztudott, hogy kettejük kap-
csolatát Boncza Bertuka kezdte, az 
alig tizenhat évesen Svájcból írott 
levelével, de csak azután lett tel-
jes értékű felnőtt viszony, jelesül 
házasság, amikor Ady vette át az 
irányítást, műveinek egész sorával 
avatva – immár Csinszka néven 
– asszonyát halhatatlan, utolsó 

ADY ENDRE MÚZSÁJÁNAK, FELESÉGÉNEK AZ ALAKJÁT IDÉZTE MEG ELŐADÁSÁBAN MÉSZÁROS IBOLYA DEBRECENI SZÍNMŰVÉSZNŐ

Csinszka-önarckép partiumi színpadokon 

Csinszka szerepét Mészáros Ibolya játszotta az előadásban 

 » Önarcké-
pet mutat be a 
nézőknek, olyan 
pontos énraj-
zot, amilyenek 
a legnagyobb 
művészeknek, 
például Remb-
randtnak vagy 
Van Goghnak az 
önarcképei. 

múzsájává. Mészáros Ibolya fi atal 
debreceni színművésznő vállalkozott 
arra, hogy az ismert levelekből és a 
könyvalakban is megjelentetett nap-
lóbejegyzésekből összeállítja annak 
a nyolc évnek a történetét, amelyben 
Ady és Bertuka közösen szerepeltek. 
Önarcképet mutat be a nézőknek, 
olyan pontos énrajzot, amilyenek a 
legnagyobb művészeknek, például 
Leonardo da Vincinek, Rembrandt-
nak vagy Van Goghnak az önarcképei. 
Kellékül egy multifunkcionális fekete 
lebernyeget használ, ami egyformán 

jelképezi Török nagymamát az elején, 
a végén pedig önmagát, a halott költő 
özvegyét. Az, hogy naplójának a Val-
lomás a csodáról címet adta Csinsz-
ka, nem véletlen, hisz nem emlegeti 
ugyan sokszor a neki írott verseket, de 
valószínűleg kedvencei közé tartozott 
a tömörségében csodálatos Vallomás 
a szerelemről, amit Ady A halottak 
élén címen 1918-ban megjelent kötete 
szerelmes verseket tartalmazó ciklu-
sának címévé is avatott. Érthetetlenül 
ritkán emlegetett ez a „csoda”: „He-
tedhét országban / Nem találtam má-
sát,/ Szeretem szép, beteg, / Csengő 
kacagását, / De nagyon szeretem. // 
Szeretem, hogy elbujt / Erős, nagy vol-
tomban, / Szeretem hibáit / Jóságánál 
jobban, / De nagyon szeretem. // Sze-
retem fölséges / Voltomat e nászban 
/ S fényes biztonságom / Valakiben, 
másban, / De nagyon szeretem.”

A végig feszített ritmusú, mélyen 
őszinte játékban elsősorban a költő 
fenti szavait ismétli meg, transzpo-
nálja prózai vallomásává Csinszka, 
de Mészáros Ibolya is mellőz minden 
irodalomtörténeti közhelyet, össze- és 
kikacsintások nélkül suhan át a csa-
ládi furcsaságok fölött, néhány mon-
datban viszont megható portrét rajzol 
Török nagymamáról. Egyértelművé te-
szi, hogy az élet megpróbáltatásai mi-

att magára erőltetett védőpáncél alól 
csak akkor engedi előbújni az unokája 
iránti szeretetét, amikor a kislány már 
elalszik, nehogy őt is úgy kelljen majd 
elveszítenie, mint a gyermekágyi láz-
ba belehaló leányát. Az előadás nem 
részletezte a házasságkötésük körü-
li, ma már szintén irodalomtörténeti 
pletykává „nemesült” huzavonákat 
sem, viszont hangsúlyozta a csucsai 
kastély lábánál a front felé és a front 
felől futó vonatszerelvények láttán 
Ady feltámadt fájdalmát: betegsége 
miatt nem sorozhatták be, ami ta-
lán még érzékenyebbé tette a költőt 
a tragédia felé rohanás átérzésére. 
Nem véletlen tehát, hogy az előadás 
zárszava egyben az Ady halála után, 
1923-ban kiadott verskötetét befejező 
Üdvözlet a győzőnek utolsó szaka-
sza, Csinszka pedig úgy mondja el 
ezt a négy sort, hogy a végén eldobja 
kezéből a tépett kis zászlódarabot: 
„Mi voltunk a földnek bolondja, / 
Elhasznált szegény magyarok, / És 
most jöjjetek, győztesek: / Üdvözlet 
a győzőnek.” Az egy órát tartó mono-
lógnak az elmondottakon kívül az is 
jelentős fegyverténye, hogy Mészáros 
Ibolya és Csinszka tökéletesen egybe-
hangolódott, ahogy az Ady szavai is 
észrevétlenül olvadtak bele felesége 
szövegeibe.
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 » KRÓNIKA

Színháztörténeti kötetet mutatnak 
be holnap este 18 órakor a Maros-

vásárhelyi Nemzeti Színház előcsar-
nokában. Ferencz Éva legújabb kötete 
Életem a színház – Kőszegi Margit, 
emlékalbum címmel idézi meg az er-
délyi magyar színjátszás és egyben 
az egykori Székely Színház legendás 
művészét. „Gyűjtögetve, csoportosítva 
a megfakult lapokat, hiányos kritiká-
kat, csodaszép fényképeket, összeállt 
egy mesés életút. A Kőszegi Margité. 
Egy emlékalbum a színházban töltött 
életről” – írja a szerző. A Gáspárik At-
tila előszavával megjelenő kötetben 
szereplő, az 1988-ban elhunyt színész-
nő és szintén színész férje, Borovszky 
Oszkár hagyatékából, valamint a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház kuta-

tóközpontjából származó gazdag kép-
anyag mellett a könyvhöz mellékelt 
CD-n a Marosvásárhelyi Rádió Arany-
szalagtárából vett felvételek, interjúk 
és a Warrenné mestersége című előa-
dás egy részlete segít felidézni vagy 

éppen megismerni a színpadtól 1980-
ban visszavonult legendás színésznő 
és énekesnő alakját. A kötetet a maros-
vásárhelyi könyvbemutatón Keresztes 
Attila, a Tompa Miklós Társulat művé-
szeti igazgatója méltatja.

Kőszegi Margit-emlékalbum – színháztörténeti bemutató 

 » Ferencz Éva 
legújabb kötete 
Életem a színház 
– Kőszegi Mar-
git-emlékalbum 
címmel idézi meg 
az erdélyi ma-
gyar színjátszás 
és egyben az 
egykori Székely 
Színház legen-
dás művészét.

Erdélyi írókat 
díjaznak Budapesten

A Ma gyar Művésze ti Akadémia 
iro dal mi ta go za ta élőfolyóirat- 

estjének ke retében csütörtökön a 
budapesti Műcsarnokban átadják 
a 2018. évi az Év Leg jobb Könyve 
díját Kont ra Fe renc nek Az álom 
hídja című regényéért. 
A 2018. évi Könyv Nívódíjait két 
erdélyi kötődésű szerző kap ja: 
Csen der Le ven te Örök utca című 
könyvéért és Király Far kas Sortűz 
című kis regényéért – írta az Eiro-
dalom.ro. A köny ve ket méltat ja 
Tóth Erzsébet Babérko szorú díjas 
költő, író, Nagy Zoltán Mihály Jó-
zsef At ti la-díjas író és Zsil le Gábor 
József At ti la-díjas költő. Az es ten 
közreműködik Tal lián Ma ri ann és 
Lázár Balázs színművész, zenél 
Dre sch Mihály Liszt-díjas, kiváló 
művész.Kőszegi Margit a marosvásárhelyi Székely Színház legendás művésze volt 

Kulturális csemegék Nagyváradon

A Partiumi Keresztény Egyetem művészeti tanszéke és a Partiumi Magyar 
Művelődési Céh közös szervezésében érdekesnek ígérkező rendezvé-
nyekre várják a művészetkedvelőket ezen a héten a nagyváradi Partiumi 
Keresztény Egyetemre. Holnap délután 18 órától mutatják be Kertész 
Sándor Pókember-generáció című kötetét. A képregény – ez a sokak által 
kedvelt, mások szerint kultúrszemétnek titulált elbeszélési forma – eltűnt 
a magyar sajtó oldalairól, de megjelent önálló kiadványokban. Emiatt 
sokan a képregény reneszánszáról beszélnek. Egy szűk fogyasztói réteg 
rajong érte, mások tudomást sem vesznek létezéséről, míg megint mások 
kifejezett ellenszenvvel viseltetnek iránta. A könyvbemutatón a képregény 
magyarországi történetéről, jelenlegi helyzetéről és a benne rejlő lehető-
ségekről beszél Kertész Sándor a magyar képregény történetét feldolgozó 
Pókember-generáció című könyvei kapcsán. December 7-én szintén 18 
órától lesz megtekinthető A távolság, mi összeköt – Marina Abramovic Bra-
ziliában című fi lm. A vetítés után beszélgetést szerveznek Nagy Csillával, a 
fi lm forgalmazójával, valamint Ütő Gusztáv egyetemi adjunktussal, Marina 
Abramovic gyógyító cselekményművei és a Szent Anna-tói AnnART Feszti-
vál párhuzamáról. Az eseményekre a belépés ingyenes.




