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B U JDOSÓ LÁNY (8)

A pacsirta
ÖRÖK PILLANATOK
MEZEY MARIANAK .;..

I

Keresztury Dezső I

Műhelyt, művet a múlás elsodor,
de nem övé néhány nagy pillanat,
amely egésszé válva kiszakadt
tér, idő koordinátáiból,

mert, nem nézvén égi, földi szavakra.
egy ember teljes magát kimondhatta.

1978 április, Budakeszi

Életem termését szétfújtam a szélbe, mínt "a gyermekláncfű pelyhessé beérett vi
rágát... Ami megmaradt: - Rónay György, li hívő-költö-szerkesztő, - hűséges

társa a fáradhatatlan-lelkes, értő lepkevadász, Hegyi Béla hálójával kapkodta
össze s zárta a Vigiliába.. Előrelátó gondos figyelmével kísért utolsó pelyhemet
hadd leheljem összekulcsolt keskeny, szép, kihűlt keze közé...

ELOJATÉK A MEREDEK LÉjPCSON

Három óvodás verset írtam. Az első a Film-Színházban jelent meg 1941 tá
ján:

Curriculum vitae

Szeged ről indultam, filozófiát tanultam.
Hosszú uitat tettem míg színésznő lettem.
Almodni szerettem világéletemben,
Ai élet nem hagyott, hát színésznek mentem.
Szeretnék álmodni sok-sok színes álmot,
Elfeledni mindent, a való világot,
Csak álmodni mindig-mosolygást és könnyet...
Ez az én életem, nem is kérek többet.

Aztán eltelt az élet. A magam vájta meredek lépcsősor tetején, a Boldogság
hegyén, körmeimmel kapaszkodom a szakadék szélén... Süt a nap...

1976 március

LEVÉL A FILM SZtNHAz MUZSIKA SZER;KESZTOJÉNEK

Kedves S. 1.,

küldöm a kéziratot. A Magával és Gergely Agnessel történt telefonbeszélgetés
után bizony átírtam az én számba adott szöveget, Mindezt én el is mondtam,
s gondolom, így lényegretörőbben fejezi ki, amit mindketten közölni szeretnénk.

A Latinovitsról szóló megjegyzésem igen-igen fontos. Egyáltalán nagyon kérem,
most már ne változtasson az én szövegemen, Ami kimaradt: "Szerepek-Ievelek"
c. alatt készülök megírni több más szerepernlék kapcsán. Ha érdekelné, széljon.
Szeretettel üdvözlöm és
köszönöm baráti figyeimét

Mezei Mária

ui. A nevem i-vel írom. Az y-t a múltban színígazgatók és újságírók ajándékoz
.ták. Megszoktam, mint a vörös hajam. Ma mínt minden hazugság, zavar.
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1976 március

INTERJÚ HúzAs NELKüL

Sok arcom volt, most a valódit látja - a nyersanyagót. Ezt, itt a betegágyon.
Egy emberét, aki súlyos beteg, de még dolga van és nem akar dolgavégezetlenül .
távozni: haza akar érni az emberek szívében.

Hogy most nem vagyok színésznő? Nem tudom. Lehet; hogy a szinészet 
a valódi - a tökéletes azonosulás, a tökéletes igazmondás. A jó színészethez
elég a tökéletes hazudni tudás képessége is: úgy tenni, míntha...' Nekem azzá
kellett válnom szó szerínt és valóságosan. A legvacakabb szerepért összezsugorod
ni, vagy megnőni saját határaimon túlra. Iszonyú szép volt és félelmetes. Hogy
mit csinálnék ha újra kezdeném ? Ne kérdezzen közhelyeket; Volt idő, mikor
lanovka-kalauz szerettem volna lenni, nagy bajuszú, bagós, aki csak fütyörészik,
megrántja a zsinórt, szívja a fenyőillatú levegőt, bedob egy kupicával a hegyen
a gépésszel. s nem gondol semmire. Vagy - és ez a frissebb vágyam -: havasi
pásztor, a János - korkülönbség nélküli - felesége lenni, barnafoltos teheneket fejni,
nyolc gyereket szülní, írni, olvasni nem tudni s nem indulni sehóvá semmiért,
akárhogy is biztatnak a "Hangok". .

Igen, igen, Johanna - kérem ne széljon közbe .,- az egyetlen szerepvágyam
volt. Hitem még nem volt, de Shaw Johannáiát már tudtam .L franciául.

Johanna volt az én titkom. Bulla 1936-ban eljátszotta. Nem baj, majd ha be
érek, eljátszom úgy, ahogy én képzelem. - Ne vágjon közbe! - Aztán Bulla
húsz év múlva másodszor is eljátszotta: tökéletes volt. Sírva jöttem. haza, és az
egyetlen álmot eltemettem a Titokfiókba. Pár. hónap múlva Josef Kozma Pá
rizsból meghallgatta két chansoniát tőlem, s fekete hollószeme feívíllant: 
Játssza el a "Pacsirtát", kérem, tökéletes találkozás lenne... Akkor Bálint Lulu
tól megkaptam Anouílh Pacsírtáját - franciául. "s percek múlva már szaladtam
is Galamb György fordításával Horvalhoz (akkor szerződtettek hétévi padlómosás
után a Madách Színházhoz). Kérem, hagyjon beszélni, és ne jegyzeteljen, zavar
az írás.

Horvai mosolygott, s én elszégyelltem magam, mintha ruhátlanul álltam volna
szánakozó tekintete előtt. Aztán 1959-ben megépítettem az első monodrámát
Magyarországon. (Mészöly Dezső mondja.) A háromtételes "Életem története" cí
mű önálló estemnek záró része a "Pacsirta" egy órára összehúzott kereszt
metszete lett. - Ez a Johanna nem hal meg! Szétszedik alóla a máglyát, mert
végig kell játszania élete gyönyörű szerepét. Happy-endes passiójáték volt az én
önálló estém...

- Kérem, hagyjon, most már végigmondom, - S mílyen modern volt az az
előadás! Micsoda formabontás! Egy szék: volt a partnerern. Bánffy Gyuri civilben
egy kis asztalnál a rivalda előtt olvasta az összes szerepet és az összekötő nar
rátor szöveget. Pártos Gézával kigyúltunk, s Adám Ottóval itt a kertben tervez
tük a Színház megújhodását, ha engedtem volna szóhoz jutni szegényt. De akkor
is rettenetes erőszakos voltam. Rengeteg hibám volt, mindig eltúloztam saját
fontosságomat. Persze, igen "önsorsrontó" is voltam, ahogy Molnár Gál Péter
írta nagyszerű portréjában. Igen-igen, több szer-epet adtam vissza, mint amennyit
eljátszottam. De jókat ám! Csak Várkonyi Művész Színházában egy év alatt:
Mangham Eső, Hedda Gabier, Trójában nem lesz háború, Vidám kísértet. De
1()45 után én már nem csak színt akartam játszani - közölni akartam valamit.
Amit megtudtam. arniről sok-sok bizonyságot kaptam. Igen-igen, az Istennel a
hátamon sokszor keresztbe feküdtem karrierem útján. Nem csoda, ha "Bujdosó
lány': lettem. Jaj, őt nagyon szeretem. Ö az én szép lányom. Ne, most már ne
szakítson félbe.

Nem maradt utánam semmi, amit szívből vállalok, csak három amatőr magnó
tekeres a ruhásszekrényemben, Az 1959-es Bartók-termi estém gyönge felvétele.
Azon alszik egy csokor József Attila vers. (0, közeli rokonom, te szegény óriás!)
A "Pacsirta" s a "Bujdosó lány'<az ő lábánál összebújva arról álmodik, hogy olyan
világ épül, ahol az Igazságból születettek ezután már nem pusztulhatnak el
közöttünk. Várjon kérem, nagyon fontos. Három nappal ezelőtt azon a széken
ült a mai színházi vadon bujdosó ja, Latinovits Zoltán. Ez a renaissance formá
twmú, sok emberi hibával, túlzással, érzékenységgel riasztó és terhelő, de iszo
nyúan vonzó egyszeri tünemény, ez a tökéletes színház-művész. Miért nincs ál-
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landóan színpadon? El kell tudni hordozni, el kell tudni viselni a másik nagy
ságát. Ha egy színpadra kerülsz vele, Te is több leszel tőle. - Jaj, fulladok, az
ágyam megint meggyulladt alattam. - Mit mond? - írnom kellene?! Félek a
felelősségtől, és ki figyel oda? Ki hiszi el nekem, hogy a világ boldogabbá téte
Iéhez mindannyiunknak,: a forradalmárok és szentek egy forrásból eredő, új em
berré változtató és megtartó, embert szerető rendíthetetlen hite kell.

(Megjelent 1976. április 17-én. A dőlt betűvel szedett sorokat, amikért írtam, ki
hagyták.)

1976 október

Itt a rádiókocsi ! Tizenhét évet késett, de most át játssza kockás szatyromban
őrzött hagyatékomat s vele jajkiáltásomat : Latinovits Zoltán számtalan söréttől

sebezve, egyre szebben énekelve, letört szárnyával is míndíg újra felrepülve,
1976. június 4-én kimerülve és elrémülve a szemesi hideg sínre hullt, mert
a sötét, fenyegető ég alatt elhitte, hogy egyedül maradt!... Nem, nem vagyunk
egyedül!... .

1976 december

Hinni kell az emberben. Vitray Tamás. Menteni akar! Nem lehet elküldeni.
Betöri az ajtót. Száznyolcvan perc vallatásból, tizenhét év után negyven perc
valóság a képernyőre, száznegyven perc hang a szatyorba, képe a szemétre kerül.

Palásti Pál. Minden műsororn zenei őre, A Bujdosó lány, nehezen kiharcolt
dalát csak az adásban játszhatja rá egyszer, egyetlenegyszer...

1977. május 4.

"Feljött már az esthajnali csillag..."
Hiszek a csillagban. . .
A lábamra állok, és boldogan várok! Az újságole lelkesen szedik szét alólam

a máglyát.

Népszabadság, 1977. maJus 7.
A SZIN.tSZNO ONARCK.tPE

Mezey Mária a pályára emlékezett, de semmiképp sem annak külső tényeire:
nem színpadí sikerekre és kudarcokra, nem nagy szeropekre és kisded föladatok
becsületes teljesítésére, nem színházi anekdotákra, vagy poentírozott történetek
re, nem azt mesélte, hogy ez is ő volt, az is ő, ,nem szerette magát és nem is
sajnálta (az önsajnálat nem szép dolog rnondta), nem bölcselkedett a drámáról.
a dramaturgíáról, nem lelkesedett a színészetről, nem volt emelkedett és nem
volt disztingvált, nem oktatott senkit sem, nevet is alig mondott s ha igen, annak
súlya volt, de senkit föl vagy alá nem becsült, nem volt bölcsen derűs, vagy
filozofikusan keserű, hanem természetes volt és őszinte; inkább az embert mu
tatta magából, mint a színészt, de valahogy mégis úgy forgatta a szót, hogy a
színház belső életéből is fölcsilIant számos elem, a színész természetét is kívil
logtatta, kacagott is rajta, de nagyon szerette, mert magáról beszélt, mindvégíg
magáról, mégis a többiről meg a világról. Megengedte a kérdező tapíntata, hogy
monologízáljon, S ő - bár szaggatottan - mindvégig drarnatizální tudta mo
riológjait. A színészt ugyan háttérbe hagyta (az objektív épp a lényegét nem
tudná kifejezni a színészi munkának: az átváltozás varázsiatát úgyis elsínkotálná),
de ahogy monológját fölépítette, rögtönözve is meg tudta komponál ni, az nyil
vánvaló színészí teljesítmény. Mezey Mária tudja, hogy az igazi monológ maga
is dráma, szítuácíóból ered és végletek feszülnek egymásnak benne, azt is tudja
tehát, hogy a monológ azon a ponton van, amikor nem lehet lazítani. A monológ
egy kicsit mindíg: Lenni vagy nem lenni. öt helyzetet számoltam meg, öt neki
lendülést, öt kis drámát, öt felvonást. mintha Shakespeare színpadán volnánk.
öt állomását életének, amikor mindég történt valami életfordító vele, amikor a
sors áttört az életmeneten. Az érettségi körüli tragédiát, szerepbe-sorvadás belső

kínjainak idejét, az embertelenséggel szembeni magános lázadás helyzetét, a negy
venkilences, ötvenes évek kudarcos állapotát, végül a közelmült; a jelen ki-
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egyensúlyozott szituációját, amikor még hallja a hangot, amit kezdettől, de
amikor már hat éve nincs színpadon, s van distanciája mindennek megítéléséhez,
ami történt,

Ezért nem is bizonykodik. Nem kívánja dokumentálni, hogy milyen nagy
színésznő volt ő valaha s azt se tagadja, hogy volt, míkor hazugságba keverték
művészetét a körűlmények. Voltak ellenségei, s ő is tudott gonoszkodní, de nem
ott a lényeg. Volt sztár is, de nem boldogította, s míkor megélhetési gondokkal
küzdött, akkor sem volt boldogtalan. Imádta hivatását, mindent megtett a szín
házért, élt, halt munkájáért, de mégsem ebben a dimenzióban valósította meg
teljes önmagát. Nem a szavából, de észjárásából életfilozófia körvonalai sejlenek,
s erről maga is tudomással bír, nem tartja azonban magát még életfilozófusnak
sem. Elismeri, hogy közhelyeket fogalmaz, dehát a közhelyekbe igazság fagyott s ter
gyük hozzá: ahogy ő alkalmazta a közhelyeket. az igazság a fagyból kiolvadt. Nagy
érzékenység, ösztönös intelligencia, viselkedéskultúra dinamikus együtthangzása leve
szi a nézőt a lábáról. Szavának hitele messze magasabbra emeli gondolatait, mint
ahogy valóban megállnak. Szuggesztiója vitathatatlanná teszi előttünk, hogy ő

színész és nagy ember.
Mezey Mária bensőből vezérelt, autonóm ember. Megjegyeztük. mit tett az

embertelenség idején, s érdemes volt arra is figyelni, ahogy tettének indítékairól
beszélt. A légkörét nem bírta akkor már a színháznak (vagyis a világnak), az
idegrendszere tiltakozott; egész lénye remegett, félt. Nem félt viszont elhagyni az
egészet! - nem volt gyenge benne, hogy kitervelje és kivigye menekülését, mert
akárhogy félt is, gyáva nem volt. Bátran elviselte azt is, ami negyvenkilencben
érte.

Könnyebb volna érte a kor uralkodó szellemét okolní s még részigazság is
volna benne. Mit árthatott az ő tevékenysége,szeretetvallása a forradalomnak?

Összeférhetetlen természet - egészíthetnénk ki a némely mozzanat indok
lását. Az uralkodó szellem nem volt toleráns, a színésznő meg extravagáns s
rnárís kész a kádencia: nehéz idő - nehéz ember - két dudás egy csárdában
- nehezen boldogul egymással. Ebben is van valami, csakhogy ez nem a törté
nelem igazsága.

Ezen a ponton szöktethetjük magasra a színésznő önarcképét. Mezey Mária
életsora is innen kezdve példazatos. A század protestáló elitjének és a szocíalísta
forradalomnak drámai találkozását példázza. A színésznő is a történelem elviselé
sében alakította ki életfilozófíáját, mint a kor magányos elitje. Életfilozófiáját
önnön életéből szűrte ki, természetesen művelődési inspirációk vonzásában. Ez
az élet azonban elvonatkoztatott volt, idegenség is, védettség is az egész tár
sadalmi gyakorlat érzéki teljességéhez és valódi mozgalmasságához képest; s az
elvontból vonatkozik az életfilozófia, a magányos cselekvésstratégíája, A sze
rétet-vallás és a szertet-színház, Más a forradalom cselekvésstratégiája. s nem
tud igen türelmes Lenni az elvont eszmék abszolutizálóival szemben, akik ítélnek
is bírálnak is. A világot a szeretetre hagyni, mert a világ azonos a szeretettel,
a világ minden ízében szeretet? A forradalomnak más a tapasztalata, ezért nem
is igen viseli, ha az élet gyakorlati valósága helyett az élet kétszeresen elvont
eszméjére vonják az emberek figyelmét,

Gyarló kivitelben akár, de a történelem akar érvényt szerezni magának, míkor
a protestáló elit korábban kialakult életfilozófiáját nem túri, s a kiváló egyest
a gyakorlattal szembesülni kényszeríti. Meg kellett élnie, mondja Mezey Mária,
de míg kenyerét megkereste, maga is belekeveredett abba a gyakorlatba, ahol
más a sorrend, mint az ő él etfilozófiájában. Amilyen hirtelen lezuhant a pálya
magas íve, oly meredeken szökkent föl utóbb megint a magasba. Toleráns lett
a forradalom? Bölcsebb a művésznő? Egyik is,' másik is csak részigazság, mert
az igazság egyszerű és átható: a drámai találkozás lezajlott, s a művésznő meg
találta helyét a forradalom körvonalazta társadalmi gyakorlatban. Szeretetfiloz6fiá
ját immár abban gyakorolta, vagyis - és ez a dolog lényege - magát, felfo
gását a folyamat sodrában igazította.

El kell ezt mondanunk a látottak, hallottak után, mert nem azért adta ki
magát Mezey Mária, hogy sajnálközzunk rajta, mivel nemcsak az önsajnálat,
hanem a sajnálat is kétes értékű megnyilvánulás. Mezey Mária nem dicsekedni
jött a képernyőre, nem a népszerűséget udvarolni, nem is panaszkodni, hanem
azért, hogy valami megmaradjon míndabból, ami az 6 személyísége és alkotása,
de semmiképp sem öncélúságból, hanem. olyan megfontolással, hogy lássuk küz-
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delmes, szép életét, szerétetben sugárzó személyiségét, amint tanúskodik az értel
mes élet gyakorlata mellett. Hiteles tanúság, a megfontolandók bőségével. A
színésznő önarcképén átsejlik a történelem igazsága.

Bata Imre

Látod Zoltán, látod?!

1977 június

Ó, nézd a Vigiliát! A Te számod. Köszönöm, Istenem.

1977 október

Hagyatékern a rádió nem szalagra, nem lemezre-kazettára
vágta. "Hangminőség nem megfelelő..."

A Te hangod is ritkábban szól már... Miért? ...

1977. december 13.
LEveL NOVI SADRA DEAK FERENCNEK

archívumba

Kedves Főszerkesztő Úr, kedves Deák Ferenc,

barátnőm kérésemre kinyomozta, Önhőz kell fordulnom alaposan megkésett
kérésemmel.

Nevezetesen, hogy a - hála az Önök gondosságának -, ma, is meglevő, 1969.
dec. 15-én az M. stúdióban elhangzott "Életem története" c. önálló estemnek
hangfelvételét

1. kazettára másolva,
2. rádióközvetítéshez szükséges előírásos sávú hangszalagra átjátszva, hozzám

eljuttatni szíveskedjen,
Bizony, még magam előtt is pirulok a kérésért. Könnyelmű-pazarló életemnek

talán utolsó s egyben legkiáltóbb bizonyítéka.
40 évig két kézzel szórtam szét kimeríthetetlen talentumokkal teli batyumát s

elfogyhatatlannak hitt életerőmet. Szinte semmit nem tartalékoltam. Igaz, sem a
'rögzített igaz szó, sem a rögzített igaz arc ajándékát pályám nem adta meg.
Csak hazugság maradt utánam, az is vacak.

Bennem gyűlt meg a 40 év alatt már mérhetetlen tömegű élmény, pattanásig
feszítő emlékanyag, mít összetartott és tart ma is, mint tüskés királyi abroncs:
elsőrendűen fontos, közérdekű kényszerítő közölnivaló.

1945-től ebből építkezem: várudvaron, templomban, lokálban, kocsmában,
de rádióban s pódiumon is, ahol csak lehetett. Az elnémult években időnként írás
ban is.

Az 1959-ben végleges formát nyert "Életem története"- három tételben (Ké
szülődés, Útközben, A Cél előtt) minden mai, ó, hogy elszaporodott 'önálló estek
ősképe, 1969-ig bejárta az egész magyar glóbust Hódmezővásárhelytől New Yorkig.

Novi Sad volt utolsó állomásom. Az ember valahol tudja a sorsát. A Stuart
Mária Nemzeti Színhází próbái alatt elfogadott felkérést a premier után sietve
igyekeztem teljesíteni. Mikor 1969. dec. 15-én a kolozsvári változat másfél órás
sűrítményét az M. stúdió gyönyörű színpadán "sugározni" kezdtem, már iszonyúan
féltem... Ellenségem, a hong-kongi influenza képében ott járkált a megritkult
széksorole között.•.
. ~ Csak még ezt az estét engedd, kérlek!. ..

Vigyorogva intett.
Hát miért nem akkor kértem a velem síró-nevető rádió műszakot: vegyék

fel nekem is életem értelmét? Nem tudom. Förtelmes szent önfelejtés.
Aztán. két hét múlva, 1970. január 5-én az ellenség letépte Erzsébet királyi

palástját, s lerántott magához a mélybe. Nyolc éve bírkózunk, két éve már,
hogy. oxigénpalackhoz kötött, de le nem győzött.

Míg el nem számolok, mire költöttem jobbágy őseim mérhetetlen kincsét,
nem nyugodhatok. De fogy az erőm...

S 'nyolc év után egy délelőtt lábam elé hull egy füzetből az M. stúdíó pla
kátja, s vele a remény: Itt talán épségben őrzik magamból faragott 'dokumentá-
~~? .
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Kedves Deák Ferenc, segítsen! tróasztalomba zárva szerétném örökségemet
továbbadni s nem mint élő magamat, kortársak kénye-kedve-közönye baltájá
val hulladékká forgácsoltatní, vagy a szemétré dobni.

Ugye érti és siet pótolni, amit én elmulasztottam?
A plakáton sok aláírás, '" "ismerős" neve nincs köztük. Ugye, nem maga

várt magas lázzal nyolc évvel ezelőtt az esti vonatnál ? Bocsásson meg, öreg
naiva vagyok. Csak barátaim tudják, hogy ma is tűrhető memóríám egy életen
át kizárólag Kossuth Lajos nevét tudta azonosítani.

O, de várom, jaj-ugye-ugye nem feldarabolt, tekercselt magamat!
Hálás baráti szerétettel köszőnöm türeimét s fáradozását

Mezei Mária
nyugdíjas

a Magyar Népköztársaság kiváló művésze

(Levelemre nem jött válasz.)

'"
Kereszthordozóból keresztré lenni rettenetes tananyag. Nem eltakarodni,

nem eltakaríttatni, de megmaradni, de megtartani minél tovább, ha szerétünk...
Ha! Ez a tétel. Iszonyú erőfeszítés a hordozónak és a keresztté lettnek is. Istenem,
engedd meg, hogy jól vízsgázzunk. Engedd kitűznünk aCélnál - a jövendő

embert tárt karokkal váró, napfényben álló Keresztet hordozó boldog Csillagot.
A •csillaggal ékes boldog Keresztet.

1977 karácsony
Mennyországí vigasztalás! A szegedi Tátra téri Szerit Gellért hálatemplom

kapuján, az Élet szőlőfürtjén egyszer talán egy szem szőlő lehetek, s végre meg
pihenhetek. .. Tóth Sándor szobrászművész plakettjét - Gazdám ajándékát 
sírva veszem át a sohasem látott Zínger Ferenc plébános kezéből... Boldogságom
"egyetlen barátomnak" a reggeli fényben .telefonba kiabálom.

1978 február

Szegeden egyszer a cirkuszban fellépett egy számoló liba. Mariskának hívták..
Régen tudom, ez a valódi nevem. Csak nyomtatásban ébredek rá, hitetlen barátom
eladott egy poénért.

'"
Olomsúlyú kereszt lettem!
Mindig csak magam szerettem?!
Társam akasztófának láthat?!...
Jaj, Kegyelem mentőkötele,

Repíts galambszárnyon a Célba Vele!

MENTOKUT:tL-szALAK ss GALAMBSZARNYAK A VILAG TÚLSO FELIROL

Sao Paulo, 1975 március

Kedves Mária! A Vigiliában közölt "Könyörgés"-e után könnyező hálaadás
sal mondtam el egy Ave Mariát, és ismeretlenül, de nagy-nagy hálával küldöm
ezt a kis könyvet (Teilhard de Chardin : A míndenség hírnnuszaj..

P. Rezek Roman
bencés

Sao Paulo, 1977. június 20.

Kedves Mária! Végtelen boldoggá tett a levele, a dedikált fényképe és a kül
dött újságcikkek. Már a Vigilia számaiban is szívembe markolt a "Bujdosó lány"
élettörténete, és olvasás közben döbbentem rá, hogy itt arról a Máriáról van
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Sándora (a keresztnevemen)

szó, aki fiatal éveim női ideálja volt, persze ismeretlenül. Ezért is hozott óriási
boldogságat minden sora. Akaratlanul is, de annyira hasonló pszichológiai vonás
van Mária és Teilhard karakterében, hogy biztosra veszem, minden szenvedésé
ben is rokon lélekre talál annak 'misztikus írásaiban, aki a "Jövő zarándokának"
nevezte önmagát amikor egymás" után érték a sorscsapások... Köszönöm Mária,
köszönörn ezt a ~ilág másik végére ideröpült tiszta galambot: saját magát. Holmi
gratulációk - egész életművéért - banalitás volna részemről. Vannak életek,
akik sok-sok szenvedés és kín során azt kapják "gratulációként", hogy örökre
élnek sokak szívében. Mária ezek között - számomra is - a legelsők között
marad mindörökre.

Két szó magamról is, hogy lássa - más területen - hasonló sorsomat: 20 évi
párizsi lelkipásztorkodás után (menekült magyarokért) jöttem ide 1965-ben, ahol
- a bencés rendi munkám mellett - folytatom Teilhard szerelmes továbbadását
magyaroknak és braziloknak. Igazi hivatásom az a "táv-pasztoráció", amelynek
során talán sokan megérzik, hogy - akárcsak Mária, meg Teilhard is - "búj
dosó fiú" maradtam e földi téreken...

Öt éve szfvoperáción estem át, eléggé rendbejöttem utána. s néhány éven
át, remélem, még e földi téreken is nagyon-nagyon hálás szívvel gondolok Mária
életművére, mely örökre szóló ..•

Sao Paulo, 1977. au'gusztus 1.

Kedves Mária! Nagyon köszönöm július 15-i aranyos sorait. Bár csak lelke
még a testnek is adna erőt, nyugalmat (ez a kettő egymást tartja: meg) úgy,
mint a mellékelt kis szentképen... A "lelki vezetés" úgy lehetséges hogy "táv
-pasztorációs" Teilhard-munkám fokozottabb mártékben jut el, és Mária, amint
lelke kívánja, olvassa ezeket. Jó? Egy fél tonnára valót küldtem most hajón
aiánlottan, de a modern technika miatt kb. két hónap múlva érnek Budakeszire.
Aztán olvasás közben megérzi majd, hogy azok számára, akik Jézusban szere
tik egymást, nincsen határ. Ezzel a szeretettel köszöntöm és kérem imáit gyenge
kis létemért is: Sándor.

Sao, Paulo, 1978. január 11.

Kedves Mária! Sírva olvastam mindkét levelét: a Sebestyén Mihálynak sző

lót. amelyben olyan mondatok vannak, hogy az ember ordítani szeretne a "Ren
dező" felé: imádkozva, hálát adva és könyörögve; ebből a leveléből sok mostani
adatot kiolvastam. .. Jaj! Köszönöm a nekem szóló karácsonyi levelét is. 0,
hogy gratulálok a szegedi-tarjánvárosi M. M. plakettért!. .. Egész lelkemmel
köszöntöm és csókolom a "gályapadtól lassan elszabadu16 kékülő kezét"

Sándor.

lP78. április 10.

Rónay György meghalt.

S. O. S.

Mentőcsónak létem· - a hitem veszélyben!
Bizonyságul születtem, tőbbet nem tehettem.
Batyumban a kenyér terméskővé válik,
Jaj, faljátok már fel, kínálom halálig.

(Folytatjuk)
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