
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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