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A második hosszabb beszélgetésre az "ötvenes években" került sor. Unoka
húgomnak egy budai eszpresszóban adtam találkozót, de ügyeimet gyorsabban
sikerült elintéznem. így a megbeszélt időpontnál jóval korábban ültem le e;{y
asztalhoz. "Nem zavarom?" - kérdezte egy hang: Boross Elemér telepedett mel
lérn. Csodálkoztam. milyen jól emlékszik arra a régi beszélgetésünkre. amikor
vagy két évtizede megismerkedtünk. Smolka János filmügynök irodájában vára
kozva. Most sem hallgatta el, hogy neki, a született proletárnak. éppoly mostoha
sors jutott osztályrészeül, mint nekem, "a békeévek és háborús nyomorúságok egy
kori szemérmes úri szegényének", Ö is "feketén" vállal munkát, akárcsak én. aki
akkoriban - egy régebbi kedves írótársam beajánlására - taxigépírói munkát és
forgatókönyvek éjszakai leírását is vállaltam a filmgyárnak. Írógépemmel a ke
zemben nem írói, hanem asszonynevemen állítottam be a filmgyár Illetélces be
osztott jától megnevezett szerzőkhöz.Ki kell jelentenem, hogy ily minőségemben is
sok igaz megbecsülést adó, valóban baráti fogadtatásra találtam (hogy többek kö
zül csak Dallos Sándorék vagy Mészöly Dezsőék nevét említserm.

De térjünk vissza a budai eszpresszó kis asztalához. Egy sokat próbált, csa
lódott, fáradt ember kortyolgatra előttem kesernyés arccal a feketérét. Hol volt
már az a bizakodó lelkesedés, amellyel 1945-ben Bálint Lulu bácsival fogadott a
megalakult Magyar Irók Szövetségének Nagyatádi Szabó utcában lévő ideiglenes
helyiségében. "Azt hiszem, nem tévedek, hogy 1950 márciusában megszüntették a
tagságát?" Szótlanul bólintottam. "De természetesen biztosították róla, hogy ez
semmiféle hátrányt sem jelenthet irodalmi munkásságának kifejtésében. Mondia,
hány könyve jelent meg a felszabadulás után T' Az ujjamon számítgattam : ..Három
regény, egyelbeszéléskötet és három ifjúsági mű." "És tagságának megszűnte

óta?" Kénytelen voltam bevallani, hogy bizony egy sem...No akkor kvittek vagyunk"
húzta ironikus mosolyra a száját. Kihörpintette a kávéját. és pár perces hallgatás
után nagyon komolyan mondta: "De azért ne adja fel ... Kérem, nagyon kérem:
ne adja fel ..."

Hát, nem adtam fel. Nem voJt könnyű dolog helyet keresnem. illetve találnom.
Sajnos közben-közben még jó ideig vállaltam úgynevezett ,,fekete" munkát is,
amelyek saját nevemmel nem [-gvzetren, furcsa módon mindig megütötték a
mértéket. S volt még egy szokatlan közbeeső állomásom is: Bohuniczky Szefi
írótársam tanár-férjével, Maller Dezsővel kölcsönkönyvtárat nyitottunk a Széna
téren. Az ötletet Medveczky Bella írónő barátunk adta. aki Iacér írónőből szintén
kölcsönkönyvtárossá lett. Szef'í színpadiasnak ítélte Bella viselkedését: tagadha
tatlan, hogy operaénekesnő korából ragadt rá némi pátosz, de sok jó tanáccsal
segített bennünket - s ami a legfőbb, becsületes ember volt és áldozatkész barát.

Bohuniczky Szefit személyesen csak a hárorú után ismertem meg. Egy közös
ügyben keresett fej, neki is megjelent ugyanis egy regénye Rómában (de nem
Mario Brelich fordításában), Tehát egy számomra idegen asszonyt ültettem le a
kanapénkra. s amikor hosszú beszélgetés után ültéből felemelkedett. már tudtam,
hogy ez az asszony egyik legőszintébb és leghűbb barátommá lesz. Életünknek
leglényegesebb hasonlóságát abban leltük fel. hogy a háborúban mindketten el
vesztettük otthonunkat és minden kézzel tapintható értékünknél becsesebb érté
künket is: hivatásunknak nyomtatott betűkben is kifejezésre jutó gyakorlását. Úgy
éreztük. hogy épp akkor, amikor a körülöttünk tapasztalt. sőt általunk is átélt
szenvedések árán lényegre törő meglát ásainkban is valóban íróvá érhettnnk. S ami
még ennél is több: hitünket míndkettönknek sikerült a leanazvobb za ilásokban is
megőr-iznünk. Nem szerénytelenségből idézem. amit ő első találkozásunkról jegy
zett fel a naplójában, de talán így válik érthetővé egymás iránti kölcsönös meg
becsülésünk tartóssága. " ... Mikor Leont in csengetésemre kinyitotta előszobáiuk

ajtaját. és én szokott félszegségemmel beléntem. szembefogtuk egymást. és én nyom
ban elvesztettem félszegségemet. Asszonyok között az a nagyon ritka találkozás
volt ez, amikor már az első percek barátságot rögtönöznek. Tudtuk, hogy nem
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fogunk egymásnak hazudni, mert nem is tudunk hazudni. Oly időkben, amlkot'
meghitt régi barátok is elvesztették bizalmukat és sunvin lesték egymás náltor
dúlásait. és kitűnő embereket is letör-iltett a félelemből fakadt hazugság, két asz
szony spontán bizalomból fakadt találkozása egy egész életre szóló jelentőséget

kapott ... " Nem idézem tovább, mert lehet, hogy irántam felébredt szeretete el
fogulttá tette. Bár sokszor jelentette ki, hogy ösztönélete csalhatatlan, bizaimát
- mondta - csak olyan emberek tudják felébreszteni, akikről azonnal megérzi,
hogy hazugságra hozzá hasonlóan képtelenek. Valóban: sohasem hazudott, s ha
láláig volt őszinte és hű hozzám, mint ahogyan és is hű maradtam hozzá - a
síron túl is.

Mint már említettem. Medveczky Bella példája vetette fel a kölcsönkönyvtár
ötletet. Szefi férje. Maller Dezs), mint ..kommunista szirnpatizáns" tanár veszítet
te el tizenkilenc után tanári állását, mert óráin Petőfi, Vörösmarty és Arany rnel
lett Ady Endre verseit is megismertette diákjaival. így nem volt nehéz az ő nevére
iparengedélyt és szerény vállalkozásunkhoz - eléggé csekély tőkével - tőkés

társat is szerezni. A megindulás nehéz korszakában rengeteget dolgoztam. de
munkám, sőt maga a vállalkozás sem volt hosszú életű. Hogy miért, ahhoz talán
felesleges a hosszabb magyarázat. Közös üzleti vállalkozásunk tehát megszűnt, el
lentétben a barátságunkkal. Szefiék az Áldás utcai villa társ bérleti szobájában
hősi életet éltek. Maller Dezső, hogy valamit hozzákeressen még szerény nyugdí
jához, tanítványokat oktatott. Nemrég olvastam (könnyektől elhomá\vosodó lá
tással) egy róla írt. számomra leülönösen megleapó novellát. írója és felesége hű

barátságukkal vették körül Szef'It ; férje elvesztése utáni leznehezebb napjait meg
értő szeretetükkel enyhítették, és szemérmes tapintattal találták meg a módját a
róla való gondoskodásnak is. De számára a legtöbbet jelentette - mint nekem
sokszor mondotta - egy hű baráttól a legmagasabb síkon ha11hatni örök szerel
mének, az irodalomnak időszerű és örök kérdéseiről. Valóban, Szefi ösztönélete
csalhatatlan volt, mert csakis a hű barát találhatta meg e szavakat róla: ..Utolsó
cikkének utolsó mondata így sz 61: ,Mag tudtam őrizni saját vílágomat.' Talán ma
ga sem tudta, mílyen nagy dolgot ír le ezzel. És hogy mílyen szép, nemes. tiszta kincs
volt ez a saját világa; milyen példás az erkölcs, amivel ezt a saját világát meg
őrizte."

Egykor találóan állapították meg rólam, hogy az alaptónusom "kissé szomor
kás". Nos, Sze fi maga volt a napsugaras derű; ő tanított meg újból szívből ne
vetni, és kibányászta belőlem nagyon mélyre süllyedt; már-már elveszített érzé
kemet a humor iránt. Szép nyári napokon sokszor tettünk kirandulásokat ket
tesben. Bejártuk a Dunakanyar festői tájait; sokszor mondtuk el vágyakozva,
ó, ha Szentendrén lenne egy fák közé elrejtett kicsike házunk! De szerettük a
budai hegyeket is, legtöbbször a Normáfa környékén ütöttünk tanyát, Isten szabad
ege alatt, megszabadulva a sokszor nehéz napok terheítől, míndketten ismét gyer
mekké lettünk. Szefi színte beleolvadt a természetbe, minden szépségébe, amivel
gazdaggá teheti Isten az előtte leborulni tudó embert. Nagyokat gyalogoltunk,
s amikor már kifáradtunk, leheveredtünk a fűbe. Jó étvággyal láttunk neki meg
szokott menünknek: vajaskenyérnek zöldpaprikával, amit termoszban hidegen tar
tott vízzel öblítettünk le. Aztán jött a csemege: Szefi ízletes süteményei és a
másik termoszból forrón kicsorduló párolgó feketekávé. Közben azt játszottuk,
hogy valahol a nápolyi öböl csücskének egyik útszéli albergójában falatozunk,
még a vörös falernumit is hozzá képzeltük. Sokat kacagtunk. de még többször
voltunk nagyon is komolyak. Mindkettőnk lelkének egyik közös kulcsa a zenéhez
nyitott utat; együtt dúdolgattuk a legszebb Bach air-eket, részleteket Beethoven
műveiből. hol én, hol ő taiálva rá a dallamára. Neki őszintén tudtam vallani sor
som külső és belső történéseiről, és én is megismerhettem az ó tartalmas életének,
váltakozó lakásainak gazdag történeteit. Teljes egészében befogadott bizalmába,
az ő .Jcülön. szép, tiszta világába", ahová - szavait idézve - csak azokat tudta
befogadni, akiket "igazi barátoknak és tiszta embereknek" tartott.

A már említett noveI1át olvasva értettem meg, hogy mily csalhatatlan ösz
tönnel tartotta elsősorban ilyennek annak íróját. Hisz írásának mínden egyes
szava a semmit el nem felejtő és megértő barát emlékezésének jegyében fogant,
ezért ejtett oly lelket átmosúan szép, lepkeszárnyként felvillanó varázslatba.
Visszahozta az Áldás utcai társbérleti szoba felejthetetlen [óízeit, ahol oly harmo
nikus összeforrottságban fért meg megbecsülés, barátság, és őszintén átérzett iga

121



szavak mindarról, amiért élni még érdemes. Semmiféle teher nem húzhatja le
felé az embert, akinek nincsenek hatalmi vágyai és igényei, hanem oly szerény
és derűs, amilyen Szefi volt, talán épp közösen kedvenc. assisi költőszentünk, a
természet csodáira oly fogékony Poverellónk példáját tartva szem előtt. Mily gyor
san száguldottak tova az órák a törött rugóiú hatalmas fotŐj öblébe süllyedve,
rníközben künn teljesen besötétedett, s benn csak a megtömött kis vaskályha izzó
parazsa festette lobogó vörösre az öreg bútorok megfeketedett politúrját. Miközben
Szefi sűrűn töltőgette a feketét, Dezső, akinek fehér oroszlánsörenyét is - úgy
tűnt - áttüzesítette. mély hangjához hasonlóan a bengáli-vörös fény, a régi na
gyok verseit idézte. Mert ő is állhatatos hívője volt az irodalomnak. És Istennek
is, apjától megtartott saját hitében. A súlyos szavakat csakhamar felváltotta Szefi
önfeledt kacagása, aki már Somogy behavazott téli lankáin szánkázott vissza a
gyermekkorába, majd közösen repültünk el Botticelli sejtelmes dombos-völgyes
mesetájaíra, kedves Toscanánk olajfái közé, hogy aztán már a Villa d'Este szö
kőkútjainak permetező zsongását és ciprusainak suttogását hallgassuk. Csupa,
csupa varázslatos vidék és szépség ; irodalomban, zenében, képzőművészetben 
és emberben.

Barátságunk révén sok fi~elemre méltó, nem éppen szokványos életet és élet
formát ismerhettem meg. Néhanapján mi is velük tartottunk a budai kis szerb
kocsmába, melynek csípős ízű fűszerei olykor, ha nem is csípős, inkább csipke
lődős megjegyzésekre biztatták Szefi nagy kacagásokba lendülő vidámságát. Szó
nyílacskáíval sokszor célozta meg régi Illusztrátora, Fáy Dezső zsörtölődésekre

hajlamos, "öregkisasszonyos" szokásait, bár a művész egyre szikkadtabb és hu
morban is sovány, derék feleségének neheztelő pillantásaí gyakran forrasztották
torkára a szót,

Bezzeg bírta a mókáít Tersánszky Józsi Jenő, aki azonban az idők múlásával
egyre rítkábban mutatkozott, fején megnevezhetetlen színűvé kopott, c'maradhatatlan
svájci sapkájával, amelytől a világ semmilyen kincséért sem vált volna meg.
Szefi által ismertem meg Babits Mihály özvegyét, szegény Török Sophie-t is;
borongós lénye azidőben már csak meghasonlott roncsa volt egykori énjének.

Nem sokkal kölcsönkönyvtárunk életre hívása után - egy borús -őszí napon 
lépett be Széna téri helyiségünkbe, meglehetősen félszegen, az évei számát te
kintve még nagyon fiatal Czíbor János, aki később szintén el-eljárt Szefiékhez.
Bámultam ennek az életét könnyelműen elpazarló, nagyon is kicgyensúlyozat
lan és nagyon 'tehetséges író éles eszének villámgyors reflexű, bár néha csava
rosan különös járását, szöges ellentétekből összeállt - helyesebben szétszóródó 
vonzó és taszító egyéníségét, Tudott bohókásan és kesertlen is humorizálrri, de ez
a humor legtöbbször álmatlan, avagy mélységesen mély öntudatlanságokba süppedt
éjszakái után rátört, célokat veszített kétségbeeséseit leplezte. Sokszor azonban
megcsömörlöttségének életundorát már elrejteni sem próbálta. Pedig mily oko
san, sőt megszállott perceiben lángoló tűzzel tudott szólní irodalmunk egyik-másik
messze költözött nagyjáról. És mily cínikusan lekicsinylő jellemzéssel tudta ne
vetségessé tenni a "magukat legalábbis Moricz Zsigákriak felmagasztaló torpécs
kéket", akik mindenképpen óriásoknak szerétnének látszani. Pénze azonban soha
sem volt. A neki megküldött, számára értéktelen tiszteletpéldányokon felül ér
tékes irodalmi műveket is elvesztegetett a könyvtárban. Ezeket Dezső akárhány
szor megvásároltá azzal a titkos célzattal, hogy amikor pénzhez jut, és hallgat
a józan szóra, visszaveheti tőle. Szegény Czibor János! Életmódjának szántszán
dékos önroncsolásával színte siettette amúgy is bonyolult és zilált idegrendszerének
teljes megbornlását. Megdöbbentő vége szomorú példázata a szkeptlcizmussal mín
denfajta hitet elvetett, már semmiben hinni nem tudó lélek leegyszerűsített me
nekülési teóríájának: csak mindenáron kiszállni a szoronaásokkal teli tudatból.
bármiféle ismeretlenbe, ahonnan "még senki sem tért vissza".

A "jóság nemtőjeként" mutatta be Szefi a rászakadt nehéz életével mindig
panasztalanul, bátran megbirkózott Garay Etát, Valóban, Eta anyasági ösztöne
- egyetlen nagy tehetségű fia iránti korlátlan szeretetén és büszkeségén felül 
színte egyetemes' anyasággá tágult minden lelki sérült irányában. S Szefinek kö
szönhetem, hogy még egyszer viszontláthattam Schöpflin Aládárt is, aki annak
idején - régen - egy neki tetsző elbeszélésemmel beajánlott Révay Józsefnek,
a Franklin Társulat kiadásában megjelenő akkori Tükör szerkesztőjének. Szefi
fiatalságában egykor elválaszthatatlan barátnője, Irénke meginvitált Gyulai Pál
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utcai otthonukba: viszontláthatom szellemben akkor még ép, de testben sajnos
már csaknem béna férjét, akinek elesettséget nagyon fájt látnom. S éreztem,
hogy ezúttal Szefi fel-felcsilingelő kacaja sem valódi jókedv, amint régi közös em
lékeinket ízlelgetve majszeíja Irénke remek kuglófját. De hála Istennek Schöpflín
nem hallotta ki a régi hangnemben felcsattanó nevetésnek titkos elszomorodástól
hamis mellékzöngéit, Arcának fakó szürkesége némi színt kapott, amint keresgélve
elsüllyedt érzések és szavak között, kissé keserű múltba-nézéssel fordult a vi
dámságot hazudó Szefi felé: .,Tudja micsoda maga, Szefi? A messzeségbe foszlott
Nyugatnak visszaingerkedő mosolya."

Dezső elvesztése átmenetileg nagyon letörte Szefit, de míután volt célja és
tartalma életének, tartását semmi sem roppanthatta össze. A "Nyugatnak vissza
ingerkedő mosolvát" és képzetének varázslatos tájait magával vitte a kopár me
zőre néző albertfalvai nagy bérkaszárnya szerény kis lakásába is, amelyre kény
telen volt elcserélni megszekott Aldás utcai társbérletét. 1963-ban kelt levelében
így ír erről: "Ezt a kis napos, tiszta külvárosí lakásomat egyre jobban szeretem.
Ablakomból óriási égboltot és dunántúlias dombokat látok. Szeretem a fényt, de
még jobban, ha felhős az égbolt. Lehet, hogy író lesz itt megint belőlem. Mcrt
bizony most hónapokon át csak képzelegtem... " Két hónapig ugyanis Hollandiá
ban élt. Itt találkozott még egyszer - utoljára - egy nagyon régi, salakmentes
érzésének alkonyba hullott fényével. Talán senkinek sem írt és beszélt erről a
végső búcsúról oly őszintén mint nekem. Holta napjáig gondtalan gazdagságban
élhetett volna, akár én - ugyanebben az évben Edinburgh-ban meglátogatott or
vosnő barátnőmnél -, de ebben a kérdésben is közös nevezőre jutottunk. Világ
járásunkból nagy élményekkel dúsabban tértünk vissza, de miridketten észrevet
tük a nagy jóllakottság bőségének hiányait. Káprázatos lakás, drága szalonokban
különlegesen finom kelmékből tervezett, új divatú ruhák, s az üzletekben a sok
selejt és 'krimi között, magas igényű, csodálatos könyvek _. de ez utóbbiakat
csak kivételes emberek vásárolják és olvassák is el. így volt ez Hollandiában,
de Skóciában is. Én egy kitörölhetetlen élményt hoztam magammal. John Knox
városában alig van katolíkus templom, így csak nehezen találtunk rá a kis ká
polnára, ahol lengyel disszidenseknek tartottak épp szentmisét. A padokban nagy
részt idős férfiak és asszonyok ültek, sokan zöldesre kopott, súlyos fekete ünnep
lőben, előttük ugyancsak kopott bőrbe kötött, kapcsos imakönyv-vel. Régóta él
hettek már itt, de mindenkinek meggyötört arcáról kivétel nélkül a gyógyítha
tatlan honvágy sütött felém, és szemükböl egyformán csordult ki a könny, ami
kor a mise végén, hazájuk himnuszának hangjaira nehézkesen felemelkedtek, s
az ősi dallamot egy emberként énekelték, szívbe markolón, leplezhetetlen vágya
kozással. Tapasztalatainkat összegezve: igaz, szegényebbeknek látszunk, ám mér
hetetlenül gazdagabbak vagyunk minden hitét és hazáját elhagyottnál, és azoknál
is, akik egy gazdag nyugati állam szülötteiként a jómód fuldokló urialmából
menekülnek leülöntéte lélekölő mámorokba. Szefi nem szeretett leveleket írni, de
nekem gyakran küldött meglehetősen olvashatatlan írásával sűrűn teleírt kézirat
lapokat. néha pedig csak pár hívó sort. Szerenesés érzékkel találtam el mindig
az Időpontot. amikor a legjobbkor jön egy bizalmas barát, sőt égető szükség van
rá. Sok lényeges dologról esett közöttünk szó; például a hit gyógyító erejében
mindketten hittünk. "Definiáld, mít értesz te hiten?" - kérdeztem tőle egy al
kalommal, s ő meggyőző erővel válaszolta: "Azt, amihez teljes becsületünkkel oda
rnerünk szegődni. Úgy érzem, mindenkínek az a legerősebb hite, melynen bátran
megnyilváníthatja emberségét. Az enyém: Isten és írói munkám." Szerény kis
külvárosi lakásában egyre több megértéssel nézte környezetének gyarlóságait, em
bertársai iránti együttérzésében egyre adakozóbb lélekkel szórta ajándékul öre
gelenek. fiataloknak, kts-mruízetteknek és reménykedőknek mindazt, amit egyedül
érzett értéknek : a szeretetet és a kultúrát, Amikor dolgozott, sohasem zavarták.
De a délutáni órákban gyakran kopogtak hozzá szellemi kincseinek ajándékaira
éhes munkásasszonvok és a meséíre, kifogyhatatlan süteményeire áhítozó gyerekek.
"Szeretnek és tisztelnek" - mondta meaelégedetten, és tudtam. hogya rózsadombi
villa tulajdonosára gondol. aki nál' héttel Dezső halála után kifeiezte az igényét
;~Z általa lakott társbérleti szobára. Igen: ő valóban mínd.u megőrizte önmagát.
S ezvszer. amíkor ablakából végi.gnézett a dombokra felkanaszkodő. kék szarka
lábakkal meghintett gvenes térségen, fénylő szernmel j<>lentette ki: "Azt htszem Itt
sikerint újból írsvá lennem" - ps e nlllanatban tudtam. hogy maradéktalanul
boldog. S mondhat-e magáról ennél többet egy ember?
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Az irigységet sohasem ismerte; öszlntén öriilt, ha az életébebefogadottaknak
valami sikerült. Munkára biztató meleg érdeklődése mennyire távol esett az azóta
gombamódra elszaporodott, kóros járvánnyá vált "baráti elidegenedésektől".

Lepkeszárnyon felvillanó újraéléseimben csupán a rnessze költözöttekről szólox,
mert hála Istennek még sok, nemcsak ernlékeimben. de valóban élő színes egyé
niség barátságát mondhatom a magaménak, habár jóval többen vannak már elér
hetetlen távolságban, mint az engem levélben, telefonon vagy személyes látogatá
sukkal megörvendeztetők. Férfiak, nők vegyesen. katolikusok és saját hitükhöz,
eszméikhez hű emberséges emberek, akik a számukra legnehezebb időkben is meg
őrizték - Szefihez hasonlóan - önmagukat. (Van köztük olyan, akinek mesteri
tömörségű megfogalmazásában a tudatom legmélvén forma után kívánkozó saját
mondanivalóimra döbbenhettem. és így külön büszkeséggel tölt el barátságának
ajándéka. És büszkén vallom barátomnak azt az eszméihez ugyancsak törhetet
lenül ragaszkodó neves írót, akinek vi'ágnézete sokban tért el az enyémtől. írá
saimat mégis bátran hozta lapjában, azokban az időkben is .. amikor sok baráti
szerkesztő nézett el a fejem fölött. attól való félelmében. hogy a régi barátság
segítő kéz nyújtására kötelezheti. Ettől pedig soha senkinek sem kellett félnie:
előbbi ír-rtársam is önként vállalt el lapjában, s nemrégiben írt levelében újabb
bizonyságát adta változatlanságának : ., ... bár különoöző indíttatású ernberek va
gyunk, s valószínű, hogy vítágnéze-ünk közott is van különbség. de az alandolog
ban. a tisztesség és becsület kérdésében egyformán gondolkozunk. Különös, hogy
ellenségeim ugyanezért gyülölnek. amiért a barátaim szervtnek. Mert konok és
megközelíthetetlen igazságkeresésem folyamán rnindig elvetettern és megvetettem
a hamisat. a hazugot, az álnoket. a csúszómászót, a kéz-kezet-rnos ernbereket.
Summa summárum : más életút után. de végül is sok azonos következtetést von
hatunk le. és alkalmasint ez rokonított bennünket akkor régen is, amikor írásai
megjelenésére kívántam alkalmat adni ... ")

O. reménytelenségem nehéz éveiben mily sokat jelentett egy-egy megértő kéz
szorítás, néha épp olyanoktól. akikkel voltaképpen sohasem álltarn közeli baráti
kapcsolatban! Idegen. nevemet nem is ismerő lektorok adtak írásaírnnak otthont
a rádióban. Először két zenei hanglátékornat. Az elsőben az öreg Verdi találkozik
a meghalt feles 6g kívánságára alaottott Casa di R.ioosóban fiatalságának muzsikus
társaival. A rádióban több neves színészünkke! kerültem kancsotatba, Aitav Bandit
több évtized után itt láttam viszont. Timár Józsefet és Uray Tivadart addíg csak
színpadról ismertem. mégsem csupán színészi értékítéletem alan ián sorolom őke'

oda. Nem vagvok barátkozó és simulékony, különösképnen azokkal. akiket nem
ismerek. S ők sem voltak olyanok Azonban a próbák és harizf'elvétel so:;;neteiben
a b-szélaetés kikerülhetetlen. s talán a meaidézett naav szellemek életúttát követő

gondolatok nyitottak rést zárkózottsázuk falán - mert mindkettőtől hp.l'vadhatat
Jan szavakat kaptam: ta' án nem is nekem. hanem önmaguknak szánták, de mé
giscsak én kaptam azokat, az én tulajdonommá lettek.

(Folytatása következik)
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.4 lényeg árnyékában

A lényeg árnyékában
gyökeret ver a fény.
A semmit taszitó
mozdulat válik
mamda ndóvá.
A Gondolat szülte
teremtmény
teremtő gondolattá,
és mikor imára fakad.
felismeri magát.

Áldást kérve

Beásom a földbe
minden fájdalmam:
teremjen örömet.
Tenyeremen
morzsolom szét
a jóreményü földet,
kegyelmet kérve a vetésre.
Aldassék a sugárzó ragyogás,
a vérverejték
!lZ olajfák hegyén.
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