
(r. gy.)

tegségben, külső-belső viszontagságban való sebezhetetlenség hathatós receptjét:
,.Csak a hangot figyeld magadban, aszerint lépj, élj!" Az "életveszélyesen" 
legelsősorban a saját életére veszélyesen - "magas feszültségű" jóbarát és pá
lyatárs a maga víaskodásaí és önostorozásaí közben, viták és jajok lármájában.
depressziók süket csöndjében és "önföldobások" sebes légzésében még nem tudta,
még csak próbálta olykor, meditatív órákban, vagy egy-egy, szerétettől megeny
hült perc vagy nap oldottságában. Miközben - Jelenits Istvánnak a sírjánál
mondott megrendítő és fölemelő búcsúímádsága szerint - "akkora elszánással
_ kereste és igyekezett betölteni az emberek között - azt a szolgálatot, amelyet
rábíztál", Aki pedig elszánással keres, az már úton van hozzá, hogy megtalál
ja, amit keres. A magabiztos, mert alázatos szolgálatot, a nyugalmat és a
kegyelmet. Mert --a búcsúimádságot folytatva - "nemcsak maga körül hada
kozott a bűn ellen, - hanem magában is ... - Fiadé volt ő, elveszettségében is:

hadd jusson el vele együtt a föltámadás örömébe."

MEZEI MÁRIA

BUJDOSÓ LÁNY (7)

IN MEMORIAM LATIMOVITS ZOLTÁN
LEVELEK

Budakeszi, 1976. november 1.

Zoltán, a görcsös félelem a Tosszulléttől, ami öt hónap óta mindig össze
1'ántja a szivemet, a gégémet, ha közel engedem túlon-ti-l is élő emlékedet 
az oka, hogy véletlenül éppen Mindenszentek 1'eggelén kezdem írni Neked ezt
a tovább már nem halogatható karácsonyi levelet. .

Drága Anyád levele, mint szelíd. d~ ellentmondást nem tűrő figyelmeztetés,
pontosan akkor érkezett, mikor lihegve tettem le a ceruzát, amivel legépelt leve
lezésünk fájdalmas korrigálását végre befejeztem.

. . ."Drága Pikim utolsó napján is emlékezett Rólad. Ezt mondta: Drága,
drága Máriám a jó lsten adja, hogy meggyógyúljon és soká éljen. Ott ültünk
a Balaton-parton két órával halála előtt. Ezt mondta - ezt üzente..."

Jókívánságod, lám, Halottak napján ért utol engem. Pedig nem ez a nap
a Te ünneped, s nem ez a furcsa szép kereszttel jelölt virágos domb a végleges
lakásod.

Itt élsz köztünk - bennünk ma is pontosan úgy, mint mikor először meg
látogattál, a "Fiorenza" és a "Mario és a varázsló" televíziós közvetítésekor.

Drága Zoltán, Budakeszi. 1967. április 10.

azt hiszem tizenöt éves koromban írtam utoljára színésznek "rajongó levelet",
szegedi gimnazista koromban. Akkor még könnyű prédája voltarn a színház
varázslatának. Azóta több, mint negyven év telt el, amiből harminchatot a
színház sűrűjében éltem le, s magam is varázsló lettem.

Ma, mikor tiszta szívből kívánok kiszabadulni színészi tehetségem fárasztó
rabságából - elsősorban azért, mert már nem hiszek a SzínLáz világot előre
vivő, - mondjuk ki - megváltó hivatásában... Maga velem csodát tett:
visszaadta a valódi színészet nagyszerűségébe vetett hitemet. Az a "saját vérrel
színezett színészet", ahogy maga játszik (és ez a legtöbb), igenis előrevisz, fel
emel, rnegtisztít, tanít, többé-jobbá-igazabbá : boldogabbá tesz. Ez az önmagát
meggyújtá és naponta elégető áldozat - szent cselekedet.
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Mezei Mária

Köszönöm a tegnapi televíziós estét. Az olcsó és híg szórakozások eme
furcsa eszköze eltűnt, s a Maga szíve őszinte dobogásával telt meg a szobánk,

Bocsássa meg a stílusomat. Rajongó, lelkendező kíslánnyá lettem, pedig
de megfárasztott, kiábránditott, sőt megalázott öreg magyar szfnésznőként értem
haza tegnapelőtt Párizsból. "Szolgálati úton voltam, és jól is szelgáltam annak
a pár száz magyarnak ott kint, de a körülmények, amit a hozzánk és dolgunk
hoz nem értő, mellénk beosztott hivatalos emberek lekezelő közönye teremtett,
szó szerint beteggé tett. Vigyázzon Magára!...

Én úgy vigyázok, hogy lassan véglegesen kihúzódom a színházak fülledt
kunolája alól az igazi égbolt alá: a fák, virágok, szép állatok és jó emberek közé.
Hiszem, így is be tudom majd tölteni törvényemet: igazul, tehát szépen, tehát
hasznosan kifejezni az életet.

Bizony az igazmondó színészet magasfeszültségű árama egy idő után szét
roncsolja a huzalokat. Hazudni szégyellek - nem is nagyon tudok -, élni
viszont imádok. Még egyszer kérem, vigyázzon Magára!

Befejezem. Köszönők mindent, amit eddig láttam és amit még látni fogok.
,Évával együtt nagy szeretettel ölelem

Férjem, "szent János", aki mellettem meggyűlölte a színházat, kalaplevéve
köszönti.

1967. április 16.
Drága, Egyetlen Mária

meghatódva és zavartan köszönöm a virágot és a gyönyörű levelet.
Néha úgy érzem, lecsúszott az égbolt, és a hónunk alatt tartjuk, mint gólya

a fiát.
Kifordított anyaöl ma már a hazánk, hái jól meg kell fognunk a hónunk

alatt, hogy rokonságót érezzünk vele. Ez maradt nekünk, meg a szerelem, a
Balaton, a fák, hegyek, vizek, mezők, költők, a gyűlölet meg a színház! Nem
sok, de nem is kevés, ami megmaradt. Ha már élünk! Ha már megéltük.

Nekünk egy igazi életünk van, a sárkányoknak meg hét fejük. Sűrítve és
röviden ezért köszönöm a Sorsnak, hogy Maga van. Köszönöm hálás szeretet
tel és barátsággal

életen át híve Latino-vlts Zoltán

Oriimhh·t hozÓ Gyermeknek születtél, a Ka1'úcsony volt, s maradt a Te
igazi ünneped.

Akk01' is Karácsony volt, mikor el6ször jöttét vendégségbe hozzánk. 1968-ban,
Karácsony másnapján hullott le hosszú idő után az első hó. Gyerekkori öröm
mel örültem neki, s annak, hogy délben a fehér háttérben: szelid mosolyoddal
ott álltál a veranda lépcsőjén.

- Elhoztad a havat? Te vagy a Jézuska?
- Lehet - billent huncutul félre szakállas szép fejed.
Évád boldog, büszke mosollyal állt mögötted egy lépcsőfokkal lejjebb, mint

azóta is mindig.
Ő jól szeret Téged.
Azon az első Karácsonyon soha meg nem köszönhető, soha el nem felejthető

ajándékot adtál: Játszótársnak hívtál.
Ö, Zoltán - "Az izgága Jézusok" az én álmom lényegének továbbálmodása

colt, s Te magad, álomból szőtt FiarIt megtestesitője. SzégyelZtem erről beszélni
Veled. Csak ámultam a Csodán - boldog áhítatban, hogy amit én Sz. Jóskának
Pécsett 1950-ben unos-untig fújtam a Szeretet SZínházáról - ha meg is ölt sze
gény kicsit érte -, milyen gyönyörűen megfogant benne. Pár év múlva Debre
cenben Beléd már kibomlott csemeteként ültette. Benned, ó, egyszeri tünemény,
oly hirtelen nőtt fel sudár erős törzsű, nagylwronájú fává, hogy mikor meg
láttalak, csak leheveredni kívántam árnyékodban, mint aki célba ért, s Csak
nézi boldogan, mint valósul meg minden álma a legmagasabb fokon.

Csak az elején, és csak keveset súgtam.
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1969. január 14.
Magánhasználatra

Éva: színész a szö legteljesebb értelmében. Te és talán én is: a színészet=
embernemesítés=embermegváltás szolgái vagyunk, tehát el kell pusztulnunk anél
kül, hogy munkánk eredményét a pillanatban, melyben élünk, láthassuk.

Hiszem, érzem, míóta ismerlek, bizonyos vagyok benne, hogy a boldogság
egész közel van az emberiség számára, és hiszem, hogy sok "megváltó" dolgozik
a Földön hozzánk hasonlóan. S az atomháború után - ami, félek, sajnos törvény
szerűen jön - a krísztusí tétel, az egyetlen alapképlet marad uralkodó ezen
a kicsi, keserves sorsú iskolabolygón: Földünkön. Az O követei vagyunk ma itt,
s futunk kijelölt pályán. Csak a hangot figyeld Magadban, a szerínt lépj, élj!
Légy szerény és gőgös-alázatos és meg nem alkuvó!

Arts Magadnak, de soha, sóha másnak, még a gyilkosodnak sem. Ettől megy
előre a világ. Illetve ez a Föld-lakó szerencsétlen emberiség a Boldogság felé.
Hol van? Itt Budakeszín, bennem, Jánosban, hegyben, fűben, fában, madárban,
Benned, Evában, Anyádban, a csillagok törvényében, az egész Miridenség har
móniájában, melybe, ha bele tudod kapcsoini Magad, naponta Ieltöltődsz áram
mal és sugárzol, mint a Nap.

És Édesem, hány Nap van a Mindenségben? ! Soha nem lenne szabad félni!
De szép az élet, kedves Testvérem, az Út-készítő harcban.

Mária

Drága Mária,

Mégis, pótlólag jöttem, lapályí-Krlsztus a
megvárom, hogy együtt örüljünk, ha van idő ...

, üdv, csók minden

1969. február 5.

hegyi-Máriához, szertartás után

Latinovits magánző

Kékestető, 1D69. febr. 7 este
Drága Zoltán,

hát visszatértem ide a havas mennyországba, s egy nap kellett, hogy ki
pihenjem a város - a színház egynapos infernóját, Ma aztán körülraktam ma
gam a felcipelt Ady-József A.-Karinthy kötetekkel. s most megpróbálom fel
vázolni Neked "Az izgága Jézusokv-ban elképzelt részvételemet.

Verset csak régen .tanultat merek elmondani - még azt is csak szívdobogva,
Túl nagy felelősség költők médiuma lenni - nem vagyok versmondó.

Persze, bizonyosan nem véletlen, hogy most pontosan az a három Csoda hív
általad, akik gyermekkorom óta felváltva kísérnek. Gondolom, erről kellene szót
ejtenem a közönségnekí és fűzni össze a verseket - emlékeímmel. reflexióimmal 
Ady-József A. legalább 15-15 perc lenne így. Jut-e ennyi idő rám?

Választék (találkozási sorrendben); Ady: Júdás és Jézus, Dalok a labda térről,

Párizsban járt az ősz, Élet helyett órák, Nem adom vissza, Vezeklő vigadozás
zsoltára, Örizem a szemed, Jóság síró vágya (dalok), Egy avas kérdés, Az Urak
nak Ura, Volt egy Jézus, Teveled az Isten, Köszönöm-köszönöm-köszönöm ...

Természetesen tudom, hogy nem önálló estet tartok és majd kiszűrjük együtt
az anyagót.

József Attila (az életveszélyes szeretet-hiányról) : Nem én kiáltok, Anyám,
Lopók között szegényember (ének?), Betlehemi királyok (ének?), Tedd a kezed,
Mellékdal, Megfáradt ember, Istenem, Isten, üvegöntők, Tél.

Ha még KaTinthyt js kívánsz tőlem (de akkor hajnalig tart majd összejö
vetelünk), a vigasztaló bölcs röhögésről valamit mondanék és felolvasnám vagy
az Űna.rcképet utána, vagy az Első emléket.

És mi . lenne, ha a Rosszcslrkeff Mária naplóját olvasnám fel? (Óriási
mulatság.)

Nagy Lászlót - Istenem, én lusta - de szégyenlem, hogy nem ismerem.
Keress egy hasonló tematikájú rövid versét s hozd be légy szíves 12-én a
színházban 1/2 9-kor vagy a Warrenné végén, Iü-kor, Ha kötetet adnál, nagyszerű

lenne. Végre összeismerkedhetnék vele itt; összkomfortos mennyországí ceUám
magányában.
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Nekünk feltétlenül találkoznunk kell 12-én, hogyelmondd az est kompozí
cióját és beleillesszük az én mozaikrészletemet. Talán nem leszek olyan rossz
fizikai állapotban, mint voltam a Madárnál.

A sztntkülönbséggel járó 80 hgmm plusz teher nagyon megkínozta "korom
nak megfelelő állapotú" szívemet. A III. felvonásban már úgy vergődött bennem
szegény, hogy Alexandrának sajnos csak hazug hápogás jutott. Sajnálom, s azt
különösen, hogy Veled egyszerűen már nem mertem találkozni. Iszonyúan ma
gas feszültségű lényed ilyen állapotban szó szerínt életveszélyes lehet számomra
Házadat pedig csakis napfényben és pihenten szeretném egyszer meglátni.

Igen, abba kellene hagynom a színészetet. Csoda, hogy 38 esztendeig ki
bírtam.

Nagyon szeretnék csak élni még egy jó ideig, és ha igazán fontos és val6ban
kötelező - írni talán egy rövid írást. Kis Útmutatót az utánunk kapaszkodóknak
a . Boldogság meredek hegyén.

Neked, Te csodálatos. most csak ennyit, s ezt is csak úgy, ahogy magamnak
mondom naponta: bizonyos fokú fegyelem-türelem-megértés-megbocsátás és alázat
nélkül nem fogod birni elvégezni a Dolgodat. A gyűlöletet pedig tanuld meg
rwponta úgy kimosni magadból, mínt ahogy este fogat. mosol. Ú az Ellenség!
öt kell legyőznünk naponta magunkban. Ezektől a kis győzelmektől megy
előre a világ.

Persze, az evolúció lassú a mi pillanat-életünk vaksi szemében, de ha ro
konaínkat, a csillagokat néha megnézed, helyes építész arányérzékeddel, büsz
kén-szerény leszel művészí voltodra. Tehát: kicsit vigyázz Magadra és nagyon
Évára.

Szervusz, viszontlátásra 12-én
szeretettel öldlek

Mária

Szent Jánosomat, aki holnap reggel érkezik Péteremmel együtt kétnapi lel
kigyakorlatra, megkérem. fordítsa át gépírásra ezeket a hieroglifákat, s mellé
kelve juttassa el hétfón Hozzád. Végleg 23-án leszek otthon, ha a hongkongi
közbe nem szól,

*
De nem vigyáztál kicsit se Mtiqadra. Igaz, a Nap se maga osztja be ener

gi.áját. Nekünk kellene meqtanulmusik: jól gazdálkodnunk az Ember-Napokkal 
hisz oly ritkán születnek.

•
Pamplona, 1970. július 11.

Drága Mária,

Paris-i-S. Sebastian-Pamplona-Madrid. Ezeket láttam. mintha nem láttam
volna semmit. Most már biztos vagyok benne, hogy mégis itthon a legjobb.

Jánost millíószor ölelern, 5 nap múlva végre hazamehetek. jelentkezem.
Millió kézcsók Zoli

Balatonszemes, 1971. július 7.
Drága Mária,

rengeteg" baromi fárasztó Csárdáskirálynőzés után még Éva lakáscsereak
ciója jött közbe, ami millió intézkedéssel, ügyvédekkel, felekkel, adókkal,
kamatokkal,· baromi kölcsönökkel és égvebekkel járt. Most raboltunk egy kis
nvaralóidőt, hiszen itt nagyon olcsó és csendes az élet. Könyvemet is most már
véghez. kell vinni. Kezdem szégyellni magarn. Innen is Pestre kell rohangálnt
utószinkron ürrvben, már másodszor. Hát ez van. - Auzusztus U-én ismét til
mezem. De előtte egy hétre Moszkvába visznek fesztiváira ...

Meghívás így szeptember elejére marad. Reméljük, egészsége redben!? Sokat
gondolunk Magukra, nagy szerétettel. Jánost sokazor ölelem, kézcsók és j6
kívánatole

Zoli



1971. november 25.
Kedves János,

ha lehetséges a' gépeltetés, nagyon kérlek, mondd meg a gépelőnek. hogy
1.) semmit né húzzon alá, se szót, se sort;
2.) olyan tömörebb formában gépeljen, mínt az utolsó 20 oldal van ebben a

példányban, hogy_jobb, olvashatóbb arculata legyen az egésznek;
3.) a 106/a, 107, 108 oldalak húzás miatt vannak emígy szárnozva, ott termé

szetesen sorban következik 107, 108 és a lIO-es lesz a lOg-es stb.
Kedvességedet nagyon-nagyon hálásan köszönöm.
Addig marad nálad ez _a példány, míg el nem készülnek vele.

Sok szerétettel ölel Zoli

Füred, 1972. február 11.
Drága Mária, János

Füreden, "rejtekhelyen" készülünk a mai gyötrelemre. A "Különc" ma a
halhatatlanságba röpül!

Szeretettel gondoltam Magukra a Balaton [egén L. Zoli

1972. július 2.

Drága Mária,

hogy miért nem jelentkeztem? Rövid, de szarencsétlen a válasz: depresszt ó
mélypontja ...

Míután a kórházból kiengedtek, ahová erőszakkal, ill. csellel szállítottak,
azt hiszem, április elején - fokról fokra csúsztam bele a depresszióba, és kb.
május elején bele is süppedtem. Minden teher. A legnehezebb reggel felkelni.

Míg veszprémi ügyeim lassan tisztázódtak (én ittam meg leginkább a levét)
észrevettem, hogy kevés-kevés hívern van. Ott a társulat mellettem volna. de
mit tehetek velük? Jövőre ismét ott maradtam bár minden meggyőződés nélkül.
Most meg se .tudom ítélni, mi lenne a helyes. Úgy érzem, minden összeomlott,
a hitem veszett el. Nem az első depresszió, tudom, hogy egyszer elmúlik, de
addig is dolgoznom kell, mert Éva lakáscseréje miatt rengeteg adósságern van.
Az is nyom. A 3-4 hónapi különélés is nyomaszt és megoldhatatlan. .- A
könyvengedélyezve van, úgy látszik, a téli könyvvásáron jelenik meg. Akkor
aztán még mélyebb lesz a szakadék Pest és köztem.

Nagyon nehéz periódusba jutottam.
Most Balatonszemesre megyünk nyaralni (ha tudok egyáltalán ilyen álla

potban pihenni, gyógyszerelve), augusztus 10-ig vagyunk ott. Balatonszemes,
Semmelweis u. 28.

Drága Mária, kérem adjanak valami életjelt. Hogy vannak? Hogy bírják?
Mindketten nagy szeretettel üdvözöljük, öleljük Mindkettőjüket

Zoli

1972 július
Drága Zoltán,

köszönörn, hogy jelentkeztél. Nagyon vártam már, nagyon hiányzol. Leveled
a ..... ? műsor másnapján érkezett, s egy kicsit olyan, mintha valósággal
itt lettél volna. Örülök, mert láttam, hallom, érzem, hogy depressziós hullám
völgyeden túl vagy. Engedd meg, hogy mínt gyakorló depressziós ezt megálla
pithassam. Ezután már csak jobb jöhet. Mondtam már: Nap vagy. Bajok okozta
elsötétedések jönnek és elmúlnak nyomtalanul - a robbanasok kíszárníthatat
lanok, de lényed' lényege: a Fény, bárhol - bármiben megnyilatkozol, a fény
törvényei szerínt hat és legyőzhetetlen. Megszámlálhatatlanul sok híved - az
egész ország - sütkérezik, él tudatosan vagy öntudatlanul sugárzásodban. Ök
a fontosak. Az ő szelgálatuk életed értelme, hited alapja. és ezt el nem ve
szítheted. Mit számít a szakma kis bolygóinak irigy keringése körülötted?
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Türelem édes Zoltán - van időd! Csodálatos tehetséged romolhatatlan anyag
ból van. Csak hordozóját, fizikumodat óvd és vígyázd kicsit. Pihenj, örülj! Örülj
Szemesnek, a nyárnak, a szeretetnek és a szerelemnek, ami körülvesz. Mennyí
erőforrás] .

Magunkról? Streptomicyn injekciókra járok fel naponta a Korányi szana
tóriumba a két kedves Kováts doktorhoz. Oxigénhiányos tüdőmet, szép new
baktériumokkal fertőzött, örökre gyulladt hörgőimet próbálják javítani, hogy leg
alább járkálni, sétálni tudjak, ha már kísérletem tavasszal a színházi, illetve
Iilm-munkával véglegesen kudarcba fulladt a kezdet kezdetén.

Elnémult hangszer vagyok, s lassan belep a por.
Július 25-től Sopronba készülök a szanatóriumba 3 hétre. János, ha onnan

hazahozott, az Olympiára megy, s kicsit körülnézni egyedül Európában.
Augusztus 20-tól én egyedül, szeptember 20-tól mindketten itthon leszünk és

várjuk [elentlcezéseteket. Nagyon.
Addig is sokszor nagy szerétettel ölelünk, csókolunk mindkettőtöket

Márir;t

Zánka, 1974. július 28.
Drága Mária, János,

itt vagyunk a csodálatos Balatonparton egy hónapja végre harmóniában ma
gunkkal és a természettel. Elég rossz idő volt, de jól pihentünk.'

Tatán fogok forgatni aug. l4-től, Eva is ott lesz szeptemberig,
Hála Istennek, a sorscsapások elmúltak! Mintha újraszülettünk volna a

S7,Ó szoros értelmében.
A ház is rendben van, a gáz szepternberben be lesz vezetve, mi is átköltő

. zünk végre. És evvel végre lezárult egy 7 éves periódus, szenvedések a ház körül,
vándorlások és betegségek ...

Ha otthon vannak, aug. 12. körül jelentkezünk, akkor már fent rádiózom.
Reméljük, egészségesek és jól pihennek maguk is.

Sok szeretettel, barátsággal ZoH és ltva

1975. március 20.

Drága Mária, János,
megint belecsöppentem a Völgy utcai idegosztályba. Mi ez? Félelem, megfu

tamodás, magány? Reménytelenség, kétségbeesés, kiúttalanság? Nem tudom.
Megint nagyon elfáradtam, be kellett jönni. Most már végleg nem tudom,

hogyan tovább? Megállt az életem. Vagy egyszeruen egy új szakaszba léptem
és nem tudom. hogyan kell ebben dolgozni és viselkedni.

Tény az, hogy itt vagyok újra, mégis megkapom az "ÉRDEMES" beteg címet,
a Parlamentben veszem át. 2-án és 3-án egy hétre Anyámékkal Balatonra megyek,
utána jelentkezem.

. Addig is boldog-boldog Föltámadást és Húsvétot kíván a maguk lehetetlen

Latinovits Zolija

Balatonszemes, 1975. június 25.
,Drága Mária,

nem tudtam már elutazásom előtt jelentkezni, de szégyelltem magam múlt
kori gyengeségemért. agresszívitásomért, szemtelenségemért amellyel szerete
tükkel visszaéltem.

Hát hiába, az "uj élet" még csak hajszálgyökerekkel kapaszkodik a régi
televénybe...

Ideges vagyok. Nyugtalan, szorongó, ijedt, csonka szárnyaimmal kapkodok
csapkodok !

Valami érlelődik bennem, néha úgy gondolom, valamely új gyerek rugdossa
~ hasam falát és nem tudhatom, világra tudom-e hozni. Az is lehet, a szokott
méhen-kívült terheltségem az egész. Szeretném kivasaini az idegeimet, rugé
korinyá tenni újra ereimet, hogy lusta vérem szabadabban áradhasson. De már
sok a gátló lerakódás. Nehéz már a guanón legénynek lenni... Most Szemes
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van, Anyám, Nevelőapám. Bagó és 44 év emlékei parton, vízen és a házban.
Még a vítorláson is. Az elmúlás hullámai átcsapnak a fejem felett és az ál
landóság nem vigasztal. A víz kirakosgatja a partra, sok-sok színes szüntelen
év hordalékat. űlök a parton, szemeagetem Szemesen a szemetet.

Mit sem érek vele.
Éva, akivel, gondolom, minden gondokon és gondolatokon túl mlndenkép

pen megtartjuk egymást, mint fatörzs a levelét, ág a gyökerét, bárhonnan
fú is majd a szél - most Amerikában van. Túl az Operenelán. Jót fog Neki
tenni. Úgyhogy a dolog ezen része emberien elrendeződött, Tornászom, erő

södöm - kínkeservesen tartom az elhatározásaimat. Lenni kell, lenni. Minek?
A belső nyugalom nincs meg. Minden apróság felizgat. itt is a víz partján. De
fekszem a homokban a napon, vízszintesen, kereszt alakban... És a függőle

gest el nem érem!
Mint pohárban a pohos víz, zöldesen bogárzón, minden vízszintesen fek

szik bennem. A társadalom, a politika, a színház, boldogság, barátság, szerelern
szögetlenül, keresztalakban, 'elterpeszkedve.
Lassan rninden elkorhad, vagy inkább rothad, elmászile Szétvíszlk a férgek

az egészet. Nem marad alattunk föld. Tízfelé húzzák,' rágcsálják a gyökerein
ket. Nem látok előre semmit, valami nagy pusztulás előtt állunk. Mí állftólag
kimaradunk belőle. És akkor?

Nem tudom hogyan, nem tudom kinek, nem tudom miért dolgozom ; és rmt ?
Úgy mondják, 1976-tól jó éveim jönnek, de nagyon erősnek kell lenni. Én

hát erősödöm, csak a lelkem kibírja. Ha ritkán is jelentkezem, a külső és
belső, nagyon lassan tisztuló zavar az oka. De magyarnak kínlódott bolyongó
bunyevác lelkem naponta arra jár Maguknál. Szívem és agyarn lakatjának el
h""V()P''ltot:1; kulcsai közül Budakeszin, a kapura akasztva lóg egy, A leginkább
zárarnba illő. Köszönöm, hogy olyan gondosan vigyáznak rá.

Ra jelentkezem, ha ott vagyok jázmin illatú otthonukban, megtalálom magam.
Ez bolondos levél. azt jelenti csak, végtelen szerétettel és hálával gondo

lok mindig Magukra. Meg hogy fölfelé gyötröm magam a kútból. ..
Isten círógassa életüket! Zoli

1975. december 16.
Drága Mária, János,

kegyelemteljes' boldog karácsonyt és jó egészséget kíván

..
L. Zoli

Szenteste napján délben bekopogtattál. Nyitott kocsidban a kulcs, s Te
magad gazdátlan voltál. Kicsit hangoskodtál, mint a gyerek, ha fél a
sötétben. Csak Bagó vigyázott Rád!

Megszidtalak, s Te bocsánatot kérni Évához indultál.
Utoljára márciusban láttalak. Fáradt - szelid - és SZ01'I10TÚ voltál. Sokáig

ül.dögéltél s burkolt kétségbeeséssel tanácsot kértél.
Én a keserűségtől - hisz láttam, bekerítettek - az oxigénszondán is ful-

dokoltam, és csak sírni tudtam.
Nem így - jaj nem így kellett volna segítenünk, szívem!
Aztán megsajnáltál - megsimogattál, s elbúcsúztál tőlünk.

Utoljára a Völgy utcában hívtalak, hogy felelősségre vonjalak - m'iért
nem dolgozól ?'! Nyugtatgattál - aztán elhallgattál!

November 4-én lesz 5 ,hónapja, hogy [eikelru. nem. tudok - jajgatok 
fulladok - Istennel harcolok. Saját létem vesztett értelmét siratom. S jön a
Karácsony, nyolc év óta az első, amikor bizonyosan nem kopogtatsz be se
azaleával, se kaspóval, se relieffel - se semmiféle örömmel hozzánk.

S lám, mégis megajándékoztál. .•
Figyelj - jól mondom-e el?
Évád - szegény drága elárvult Társad, még a nyáron meglelte a gyö

nyörű Rendben, amit magad körül tartottál, "Te rendetlen", az "Izgága Jé
zusok" bevezetőjének kéziratát, amit régen nekem ígértél. ...,.... János ment el érte.
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Évád éppen "nyaralni" indult Bagóval és saját családjával. AgyonteJ'heU
Veled megkettőzött lénye kétségbeesett, kócos, sok-kezű igyekezetében

mérnöki tisztaságú kéziratod füzetlapja.it nyitott dossziéba helyezte, s a kocsi
belseje helyett a csomagtartóra tette. A kincset egy perc alatt szélnek eresz
tette, ..

Az Endrődi Sándor s a Gábor Aron utca pm'ából, bokrai alól sírva sze
degette össze, János segítette.

Az első lap nem került' elő! Bizonyosan játékosan Te rejtetted el, hogy
a.:: utolsó percben bebizonyíthasd: van vígasztalást. ..

S. Ibolya fia - a fiatal kölfő, akinek Hozzád írt versét Bibliámban őrzöm

szóról szóm tudta, Nem magnón, a szivében őrizte. Azóta.
Igen Zoltán - értem - szétszórtad a magot, nő lassan a vetés, fejlődik

az erdő. Egyszer talán mégis lesz Boldogság a Földön, De' ki hozza vissza a
F'énut. ami Belőled sugárzott, amikor kezedben az én Újszövetségemmel .- ó
taTár nélküli tökéletes pap - kisiettél az Egyetem - kezed nyomán oltárrá
visszat'álto::ott - színpadára, hogy belekezdj önkéntes áldozatod bemutatásába,
amit Istenem, ó Istenem, a szemesi síneken keüett beieiezned.

Jaj, kérd az édes Jézust: Kegyelmezzen nekünk!
Tegyen n1.Índen embert a másik jóakaTójává, hogy ne kelljen

közülünk többet senkinek, mert több-jobb-igazabb=krisztusibb a
másfél milliárd fényévnyi távolságban lélegző qolaxisokcm. létező

kel eqyütt imádkozz, Édesern, a kicsi, gyönyörű Föld boldogulásáért.
Vis.zontlátásm Mária (1976. november 4.)

p. s. Késve továbbított karácsonyi levelem. - lényedből csiszolt, gyémánt
s: "::<g::i Üzenet-uidei együtt eltűnésed ':;l'/'Jrdu16jár:z érkezik m'tjd meq
azokhoz, akikért születtünk - éltünk, s akikben, ugye kedvesem, élni fogunk
tovább. -

Budakeszi, 19\7 február

ADY ENDRE

A.:> i.:>gága Jé.:>usoh

Kegyes hölgy Krisztust egyszer szült, rég
S azóta is hiába várjuk
Rívó anyától s jámbor csemetétől

Hozsannás idők teljesültét.

Soha bizony nem nőtt ily nagyra
S ilyen gyötrőn feszüUrl' varas:
Mintha virradni utáIna az égbolt
S mintha mindig csupán virradna.

Néha ébreszt víg hajnal-ének
S rá nyögve sóhajt vajúdó vágy,
Megvadulnalc a nászbeli bús párok,
Mintha Krisztust teremtenének.

Vörös Kj'isztuso/cnak izgága,
Tavas.zi hadja várunk, váJ·unk.
Mert a világ megszenvedett, megérett
S juss ára méltó: a világra.

S az idők megU! állnak, várnak
Régi Krisztus kis bűvkörében,

Síró anyáktól vidám megváUója
Sohse fog jönni a világnak.

Sok-sok Krisztust, de mosolyogva
Küldjetek el, friss anyák, hozzánk,
Pálmák napján nem csöndes szamárhát kell,
De tűzszekér égig robogva.

Sok-sok harcos s diadal-ének,
Sok vakmerőség, vér, tűz és hit,
Ezt hozzátok, elkrisztusodott bús,
Kereszttás. szikkadt anyciméhek.

Kik' immár nemcsak harcot hoznak,
De a harcot végigharcolják,
Tupsot), Élet, kikkel régen tartoztál,
Millió, jövő Jézusodnak.
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