
MEZEI MÁRIA

KÉZITUSA A LEGJOBB SZERKESZTÖV·EL
Levelek '

ln memoriam Latinovlts Zoltán

. Bevezető helyett

Bélám -
sok kinomhoz még a most divatos influenza is besurrant, hogy a ki tudja hány hónapja kért beveze
tőt r,égi szép "harcunk"-hoz ne tudjam megírni. Azt tudniillik, hogy életem eredménye - ami hála az
Istennek és dr. Tóth Károly püspöknek -, a Vallomástöredékek nem születhetett volna meg, ha te
egyszer régen nem töröd rám az ajtót, hogy irást kérjél tőlem, azt most - talán valóban az utolsó
percben - meg kell köszönnöm neked - és Rónaynak . Hogy volt ennyi türelmetek erőszakos, gyere
kesen önhitt "meg váltó hitem" -hez? Nem tudom. De tudom az Istent, aki a napi keresztfámra
ágyamra ráfeszit, de van. Csak Ö van.s

Mennyországi cellám régen siralomház lett. Pdsztorom szegény-fegyőr, s egyre nehezebb Anyát
találni, aki adjon enni, ha tudok, sjUtőt, aki beteg csontjaim meleggel védi. Persze, én is hibás va
gyok, mert azt veszem fel, akiről úgy hiszem, szeretetre szorult, pedig csak alkoholista vagy ügyefo
gyott, vagy ravasz,

Bélám, bizony, nehéz leírnom, de néha sajnálom, hogy nem jár vonat az ablak előtt ... Nehéz vi
lágban élünk. Elfáradtam. De kis cerkófmajom cicám várandós, sjó lenne hinni, hogy az élet, az ál
talam álmodott élet megy tovább, s a kiszolgáltatod nyomorultak nem szenvednek egyszer annyit,
mint mi, Krisztus követői, ma.

Rónay Györgynek

1975. január 17., Budakeszi
Kedves Gyuri,
csak most jutok hozzá, hogy megköszönjem a Mérleg-et. Megrendítően szép, igaz versek. Sok
szor fogok baráti szóért hozzájuk fordulni.

Köszönöm, hogy a Bujdosó lány-t megsz61altatta a Vigiliában. Itt van jó helyen. Bár adna Is
ten erőt, hogy tovább vallathatnám.

Sajnos, pontosan újévre, belső és külső életemet felbolygató tragédia történt nálunk: Fiatal, .
könnyelmű, de jólelkű, alkoholtól züllésnek indult házvezetönőm,akit három éve minden erőm

mel igyekeztem megmenteni (?!), szilveszter éjszakáján részegen lefeküdt az erdő szélén aludni,
és megfagyott.

Feldolgozhatatlan, iszonyú élmény. Zavaros és sötét vagyok - így nem írhatok.
H. Béla az Önálló est anyagat gondolná közölni. Nem tudom. Jelentkezem.
Igaz barátsággal, szeretettel ölelem Nellivel együtt

Mezei Mária
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Latinovits Zoltán édesanyjának
1976..október 31., Budakeszi

Drága Tinka,
leveled csodálatosan időzített pontossággal érkezett. " Éppen akkor fejeztem be Zoltánnal való
levelezésem fájáalmas korrigálását s küszködtem a rosszulléttel, ami mindig elgyengít, ha foglal
kozni kezdek túlontúl is élő emlékével.

Üzenete, amit most közvetítettél. drága szívem - bizony kötelező erejű.

Meg kell szerkesztenem az "In memoriam L. Z." c. emlékező csokrot a karácsonyi Vigiliában. '
Amilyen megtisztelő.olyan kínzó s felelősségteli. Pedig csak az ő "Izgága Jézusok" c. estünk Be
vezetőjét-akarom körülrakni a nálam és bennem őrzött emlékmozaikokkal. Szégyellem szinte,
mennyire szenvedek hiányától ma is. - Mi és ki vagyok én Hozzád, vagy Évához képest?! Ne
kem az Álmom újraálmodója, színészlétem értelmének tökéletes megvalósítója volt és lehetett
volna - ha és itt következik az én nagy bajom és bűnöm -, ha Isten itt tarthatta volna! !! Lázadok
Tinka - én a nagyhitű, megpróbált, oxigénpalackon csüngő, Krisztust követni akaró, csodákat
megélt és naponkénti csodáknak ma is megtapasztalója - hiszen é/ek még! Jaj - gyere - gyere
hozzám Te okos és nagyszerü Anya, segíts nekem békességre jutni. Ezt akarom kémi a Vigilia
beli Krisztusnak szánt levelemmel is - békességet nekünk, akik szerettük és békességet végre va
lóban a Földnek, hogy ne kelljen a halálba menekülni annak, aki jobb - több - nagyobb, mert
igazabb a többinél.
, Bocsáss meg ezért a nyitott levélért. Nincs fegyelmem és minek is legyen Veled szemben? Sze

retlek - várlak, csak Isten adjon erőt nekem. Telefonom : (...). Reggel 9~11 közt, vagy du. 5 után
a legbiztosabb.

Egész családoddal együtt ölellek nagy szeretettel

Mária

4-én Jánosom biztosan megint lemegy Zoltánhoz, de Ő nincs ott I Ez biztos.

Hegyi Bélának

1976. november 12.
Béla;
ma egy hete, hogy alakásomon átbeszélt - mondhatnám megrendelt összeállításomat "In memo
riam Latinovits Zoltán" c. karácsonyi levelemet, összeszőve a Latinovits Zoltán által írt Beveze
tő-vei igen szoros határidőre... pontosan leszálIítottam. Azóta az én naiv, megaiázó telefonálga
tásaimon kívül semmi választ nem kaptam.

Kérem írásban értesítsen a ..döntésrő/": Húzás és átszerkesztés nélkül közlik-e cikkemet?
A döntést lehetőleg az írja alá, aki döntött.

Amíg Ruttkai Éva írásban nem kéri vissza tőlem a nekem ajándékozott "Izgága Jézusok" c.
előadóestünk Latinovits által írt Bevezető kéziratát - annak külön közlésébe nem egyezem bele.
- Tehát ha nincs rá szükségük, a teljes kéziratot s a mellékelt két képet sürgősen küldjék vissza
címemre.

Latinovits emlékéhez - hozzám - a Vigiliához s mindenekelőtt a Karácsonyhoz oly igen mél
tatlan körülményekért. de álmatlan éjszakáimért és megkeseredett nehéz nappalaimért ne fizes
sen egyikünknek se a jó Isten.

Mezei Mária
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Mezei Máriának

1976. november 14.
Kedves Mária,
hallom Hegyi Bélától, hogy visszakéri a Latinovits-dolgát, amennyiben nem jelenik meg Kará
csonyra. Nézze: iehetetlen millió ok miatt, főként mert be se fér. De azért ne haragudjék ránk és
ne büntessen minket., A?, anyag ragyogó, megdöbbentő. s amit Maga írt, nagyszerű, gyönyörű,

igaz. Ezt így, amint van, egy Latinovits-szöveget és egy Latinovitsról való jó tanulmányt együtt
adnánk a halál évfordulóján, júniusban. Hagyja itt nálunk, nagyon szépen kérem és higgye meg,
hogy nem akarunk semmi rosszat. Rendben? Előre isjó Karácsonyt (amit nekünk elront ám, ha
haragszik és elveszi, amit már egyszer ideadott) !

Sok szeretettel, ősi barátsággal
kézcsókkal köszönti:

Rónay György

Rónay Györgynek

Budakeszi, 1976. november 19.
Kedves György, I

csak röviden, hogy ne fárasszuk egymást - karácsonyi levél - júniusban?! - Sajnos, attól félek
már csak Zoltánnal együtt tudnám olvasni -, hogyan is hathatna? . . '

Lényeg: In Memoriam Latinovits Zoltán, a "Bujdosó lány" következő fejezetének készült. Al
címek: I. Izgága Jézusok a most maguknál lévő teljes kézirat. II. A pacsirta. l. Interjú húzás nél
kül. 2. Anouilh: "A pacsirta" vázlat és Utószó.

Az egész L. Z.-nak és helyett és minden kínok közt élt-halt forradalmár-művész nevében.
Kérem, ha lehet januárban közöljék a mostani anyagot és hozzá februárban a "Pacsirta" c. be

fejező és lezáró részt.
Ha nem - küldjék vissza.

Belefáradtam .György...
Hát boldog Karácsonyt!

. Mezei Mária

Mezei Máriának

Bp. 1976. november 29.
Drága Mária,
ne haragudjon rám, amiért én közlöm a verdiktet.

Rónay főszerkesztőrám bízta, hogy legutóbbi levelét megválaszoljam. így nekem jut osztály
részül, hogy közvetítsem döntését: csak júniusban tudja vállalni a küldött emlékezés közlését.
Mellékelten visszajuttatom az írást, azt hiszem, egyik legszebb vallomását, még akkor is, ha Lati
novitsról szól, magára utal vissza minden ragyogó sora. Képzelheti megindultságomat, mennyire
bánt, hogy most elmarad megjelenése, de Rónay indokai között akad olyan, ami valóban meg-
győző érv s mindenképpen elgondolkoztató. .

De itt van még valami: Éva felkeresett, s kért, hogy közlés esetén semmiképpen se szerepeljen
a kéziratok elviteléről s az eltünt lap kereséséről szóló rész. Tehát ezt ki kellene hagyni, nehogy
felesleges kellemetlenségeket okozzunk neki. Azt hiszem ez azonban - részletkérdés. Ar lényeg:
az írás megjelentetése. En nem tettem le róla. Remélem. maga se.

Nem 'olyannak ismerem.
Kézcsókját küldi

Béla s. k.
Jánost sok szeretettel üdvözlöm!
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Mezei Máriának

Bp. 1C)77. január 30.
Kedves Mária,
úgy émlékszem rá, hogy miután nekem elutasító levelét megírta, még beszélt egyszer telefonon
Hegyi Bélával. s olyasfélét mondott neki: jobb is, hogy a Latinovits-emlékezések nem a karácso
nyi számban jönnek, tekintettel a Tükör cikkére. Nos, mi júniusban, a halál évfordulóján min
denképpen szeretnénk a szám egy részét az ő emlékének szentelni. Közölnérik egy eddig tudtom- ,
mal nyomtatásban még kiadatlan írását, illetve az est bevezetőjét, esetleg egy tanulmányt róla,
talán R. Éva írását is. Persze ezt csak Magának mondom, ez szerkesztőségi belügy. Én megkér
dezem, még mindig fönntartja-e elutasító álláspontját, vagy - ha szépen megkérem - rászánná
mégis magát, hogy az egykor nekünk szánt gyönyörű levélanyagot és hozzá némi (nem karácso
nyi, S ha lehet, kényszerű terjedelmi korlátainkat is figyelembe vevő), a múltkorihoz hasonlóan
kitűnő "összekötőszövegét" ideadja? Ha számíthatnánk az anya~a és írására, kénytelen vagyok
miridjárt illetlenül "határidőt" is szabni: minthogy hosszú hónapokkal előre kell dolgoznunk a
nyomorult nyomdaviszönyok miatt, ahhoz, hogy az anyag a júniusi számban megjelenjék, feb
ruár végére, legeslegkésőbb március első hetében nálunk kell lennie, illetve nyomdába kell kerül
~e március l O-ig. l

, Kérem, tegye félre rieheztelését, ha van; olyan dolgot szeretnék összehozni, ami valóban méltó
L. Z. emlékéhez. Ebből pedig Maga nem maradhat ki. '
\ Hálás lennék, ha akármilyen kurtán, de válaszolna, és lehetőleg beleegyezőleg.

Remélem, tűrhetően bírja a telet; a légnyomás-ugrálások nem a legkellemesebbek, de azért ez
mégis jobb tél az idén, mint az elmúlt éviek voltak; én legalább úgy érzem.

Ne haragudjék, hogy ismét zavartam ; remélem, nem okoztam Magának bosszúságot vele.
Kezét csókolja és szerétettel köszönti

réges-régi híve:
Rónay György s, k.

Kedves Mária,
köszönöm a levelét, örültem neki, s kivált annak, hogy így minden félreértés tisztázódott vagy
tisztázódhat. Igaza van: L. Z. bevezetőjének magamnál tartását joggal nevezi jogtalannak, De
megsérteni nem akartam. Nekem fogalmam sem volt róla, hogy ez az írás a Magáé, illetve a Ma
gáéról másolták; ha tudom, eszemben sem lett volna itt tartani; magyarán eltulajdonítani. Én
úgy tudtam, s lehet, hogy tévesen tájékoztatták, lehet, tévesen emlékeztem - úgy tudtam, mon
dom, hogy ez R. Évától került hozzánk. Akár így, akár úgy: rossz érzést okoztam Magának, és
most kérem, ne haragudjék érte. .

Amit ajánl, azt elfogadom, mert jó és okos, függetlenül az érzelmi indokoktól is. Egy nehézsé
gem van, és ezt nem azért mondom, hogy alkudozzam vagy huzakodjam - éppen Mag~val! -,
hanem hogy én is olyan világosan beszéljek, ahogyan Maga beszélt. Emlékezetem szerint a Maga
soraiban és a levelekben a világon semmi "baj" sincs. Semmiféle szempontból. L. Zoltán beveze
tése azonban ... Mi katolikus lap vagyunk, és ez bizonyos korlátokat jelent számomra. Éppen
ezért szükséges valamiféle "magyarázat". Minthogy - joggal - azt kívánja, hogy ez legyen a sor"
rend: M. M. bevezetése, Levelek, L. Zoltán bevezetése az esthez: a sorrend természetesen ez lesz.
Arról, hogy tanulmányt írjanak L. Zoltánról, lemondanék, egyrészt mert nem nagyon hiszem,
hogy most még amikor mindenki látta és látja, hallotta és hallja, tanulmányt kellene írni róla,
másrészt félek, hogy hülyeségeket és nagyképűségeket írnának, harmadsorban túl sok lenne eh
hez az anyaghoz, mely magáért beszél, még egy (esetleg locsogó) tanulmány is. Viszont, ismét
lem, bizonyos olvasók számára "meg kell magyarázni a bizonyítványt". Ezért az egész Latino
vits-rész elé írnék egy rövid kis "présentation"-t, tapintatosan azt is érintve benne, hogy amit L.
Z. mondott, illetve most "írt", abban nem "teológiát" kell látni, hanem irodalmat, személyes val
lomást, tanúságtételt stb. Ezt a pár sort, ha óhajtja, nyomdába adás előtt eljuttatern Magának
jóváhagyásra. - Végül, Ady versét, azt hiszem, legcélszerűbb lenne L. Z. bevezetése után, illetve a
végén közölni; Maga is ezt írja egyébként. . . .
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Úgy gondolom, így rendben van, és rendben vagyunk egymással. Ha Maga is ezt gondolja, ké
rem küldje el az anyagot. Húzni megkérdezése nélkül nem fogok; ha valami bajom vagy aggá
lyom netán lenne, felhívom vagy megírom, ha megengedi, és elrendezzük.

Egyébként: kevesen vannak drága kis honunkban (értvén elsősorban most a "szakmáinkat",
hogy ezt a ronda szót használjam), akiket igazán becsülök. Maga köztük van; ezért bántana, ha
bármiféle gyanú, tüske, mit tudom én, mi egyéb maradna - maradt volna - Magában a dologgal
kapcsolatban. Kérem, higgye meg, én sem akarok rosszat. -

Influenza ellen a legelső orvosság - utolsó soraira térve - az, hogy ne féljünk tőle. Jó helyen la
kik, jó levegőn; talán - miután mosrmár én sem bosszantom - nyugalomban is. Vigyázzon ma
gára és szívjon nagyokat abból a remélhetőlegmég benzintelen levegőből. Tavaszig már nem so
kat kell várni. Fekve is kibirja, hogy a kellő pillanatban majd behívhassuk korrigálni.

Köszönettel, szeretettel, igaz üdvözlettel
régi híve:

Rónay György s. k,
Bp. 1977. II. 7.

Rónay Györgynek

1977. február 16.
Kedves György - drága Gyuri,
köszönöm hosszúszép - baráti levelét. Olvastán - mindentől függetlenül - honvágyam támadt
Maga - Szeged -a gyerekkor után - amit ha nem is együtt - de egymás mellett éltünk meg. .... Mi
csoda buta, felesleges és közhelyes lázongás: miért kellett a legközelebbi rokonoktól távol kerül
nöm ?! Igyekezzünk .tavasszal- ha még lesz - valamit pótolni. - Magyarul- János kihozná ma
gukat ide hozzánk -;ha majd süt a nap s öreg fáim és fiatal madaraim újrakezdik a szépség be
mutatóját. - Bár még megémém ezt a reprízt - s vele a Maga látogatását.

Rátérve a lényegre: boldoggá tesz, hogy hajlandó Zoltán írását ;,prezentálni" - ezt nem is mer
tem remélni. Hálásan köszönöm az Ö nevében és - hogy mi a magyarázni való benne, ezt való
ban Maga tudja - de halehet -, ne húzzon belőle. Nem primitívségből kérem. Azt se, hogy az én
anyagomat is húzás nélkül közöljék ~ amit a szétválasztás szükségessé tett, én úgyis kihúztam.

Kérésem csak az, hogy az összekötő levél mindenütt kurzívval jöjjön, s a dátumok ott ahol én
jelöltem.

Nagyon kérem, ha lehet - most hogy szétválasztottuk az anyagot, akkor hozzák így, édes
Gyurí .

M. M. Bujdosó lány (7)
In Memoriam L. Z.

Levelek
Utána persze a Bujdosótól teljesen függetlenül jöhetne a Maga szépséges írása - majd Zoltán
"Üzenete," .

Drága György, én alig vagyok, kérem, hívjon, ha valami problémája lenne - csak kérem a vég
leges kéziratot, mielőtt nyomdába kerül, ugye láthatom? (Jánosom esetleg - hozza-viszi.)

Ölelem, szeretem
Mária

Tegnap hiába kerestem a Vigiliánál - így a lakásra küldöm a kéziratot.
Hegyi Béla ugye nem haragszik?! Lelkes-szorgalmas-türelmes-tehetséges segítsége Magának,

illetve a Vigiliának. - Vigyázzon rá. -

Cs6k
Mária
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p. s. Ha a szám kompozíciójában valami zavart érezne, lemondok mégisa Bujdosó lány főcimrőI

- lehetne az egész elé venni eimként:
. In memoriamL. Z.

M. M. Levelek.
R. Gy. L. Z. Bevezető-
R. É. (interjú) esetleg? a Hegyi B.·é?! Bocsánat! .

Mezei Miriának.

Budapest, 1977. II. 19.
Kedves Mária,
most csak egysort, kutyafuttában, aztán majd hamarosan hosszabban is. Nagyon szépen köszö
nöm a küldeményét, a gyorsaságát, és külön a levelét! Nem lesz semmi hiba, külön vigyázok,
hogy minden a kívánsága szerint történjék!

Igaz szeretettel köszönti régi híve:
Rónay György s. k.

Ahogy igértem, mindent látni fog!

1977. III. 7.
Kedves Mária,
most hasonlítottam összepontról pontra, vesszőről vesszőre a nyomda számára legépeltBujdosó
lány 7-et,Ady: Izgága Jézusokat és Latinovits Z. bevezetőjét; minden szó, sőt betű szerint követi
a kéziratot. illetve.gépiratot, melyet Magától kaptam, és most nagy köszönettel visszaküldök.
Remélem, megbízikbennem, hogy minden úgy lesz,ahogyan írta, és ahogyan akarja. Küldöm az
én bevezető szövegemetis, hogy tudja, mi kerül az egészEmlékezés elé. Ezt a kurzív szövegetkö
veti közvetlenül a Bujdosó lány 7; utána jön "Az izgágaJézusok" ez után pedig Latinovits Zol
tán bevezetője az I969-esesthez. Erre következikmajd egy nagyon szép vers, egy Kanadában élő'

magyar költőé, akit talán ismera Vigiliából: Fáy Ferenc, nagyszerű lírikus,~ vers 1976. V. 8. ke
lettel jelenik meg, mert Fáy Feri még L. Z. életében írta s küldte el nekem; mostig őriztem, mert
már régtől terveztemmagamban ezt az emlékező számot. Végülpedigjönne HegyiBélabeszélge
tése R. Évával. Ebből - illetve egy korábbi változatából - kimarad most minden "aktuális"
gyászhang. minden színházi belügy,s marad -legalábbis úgy szeretném -r- két ember kapcsolata;
ez egy jó és tömör beszélgetésre ezúttal bőven elég. Amennyiben R. Éva ma is vállalja még.
Remélem.

Hát ennyit a számról. Nyomdába kerül; idejében jelentkezünk, ha saját kezével akarja korri
gálni a szövegét. Perszeakkor, sajnos, egyik napról a másikra kell, ha ugyan nem délelőttről dél
utánra. Mert bát (a la Szabó Dezső: "Föltámadás Makucskán" - noha nem nagyon szeretem
Szabó Dezsőt): ez a nyomda nem nyomda, csak nyomdácska (annak is gyenge). De ez van, ezt
kell szeretni.

Most pedigengedjen meg pár - eddig elhallgatott - s...~t erről a Mezei-Latinovits levelezésről.
Amit kurtábban, mint szerettem volna (helyszűke!), az én bevezetőmben írtam, azt szívből ír
tam, és magában legyen kedves szorozza meg annyival, amennyivel éppen akarja. Megragadó,
megrendítő, és... Nézze, én ősi ifjúságomtól (ifjÚllágunktól) fogva tudtam, hogy Maga nagyon
nagy színésznő ; aztán később megtudtam, hogy-nagyon kitűnő ember. Hogy ekkora lélek. azt
most tudtam meg. Tudom, hogy beteg; tudom, hogy félig-meddig benne rekedt abban (cor pul
monale et comp.), amiből én Isten segítségéve! kiláboltam. Magának mégis boldognak kell len
nie, drága Mária, hogy ilyen széppé, fényessé, világítóvá tudta csiszolnimagát, amilyennekebből

a levelezésből megismerjük.
Hát csak ezt szerettem volna megmondani. Illetve megírni, mert ilyesmitpersze nem mond az

ember. Elég rosszul teszi. De ez már így van. Túlságosan szemérmesek vagy konvencionálisak
vagyunk. Szegény, ostrom alatt elpusztult, nagyszerű Örley Pista, akisegédszerkesztője volt a
Magyar Csillagnak, s nekem jó barátom, és talán a hajdani rádióból Maga is ismerte, még had-
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apród korában olvasta Koszto lányi . ha jól eml ékszem , a Pesti Naplóban megjelent Hajnali ré
szegség-ét. Megrendült , ájula tba esett tőle , rajongott stb. Úgy érezte. ezt a fergetegesen mély él
ményt valahogya n tudatnia kellene azzal, akinek kőszönheti . De hogyan ? Félszeg volt , .aks" ,
magányos. . . Az első délutánon, ahogy kiszabadult a hadapród-isko lából , rohant az első utcai te
lefonhoz, remegő kézzel föltárcsázta Kosztol án yi számá t. Otthon vo lt, ő maga vette föl a kagy 
lót. Ö rley belerebegte az elragad tatásá t, a háláját , még a hangj a is belecsuklott. "De hát ki be
szélT' - kérdezte bizo nyá ra bold ogan Koszto lányi. De Pista nem mert e megm ondani, nem telt
többre az erejéből. Csa k ha llgatta még egy hosszú másodpercig a kagylóban a világmi ndenség
tengerz úg ás át. Aztán letette a kagvló t.

Ez csa k úgy példázatul juto tt esz~mbe . Én ugyan m ár nem vagyok láza s, rajongó kam asz, túl a
hatvanon pá r évvel; meg is értem egyet-má st, mint a mi nemz edékünk á lta lában , kivált , a kik
nem l ö kd ős ö d tek húsosfazekak kö rül. Rúgni rúgtak ; dc hiszek , nem lettem öngyi lkos, mint sze
gény, nagyszerű Somlay (látta a tv-hen a filmet ?), nem is go ndo ltam soha öngyilkoss ágra, emig
ráció ra , más ha sonlókra . De azé rt a föntieket el kellett mondan om Magán ak .

Nem csodá lnám, ha a leveleit templomo kba n olvasná k fö l. .
Esik az eső, böjtöljük a szép feb ru árt . De majd ha lehet jázm int szagolni , azé rt rem élern. egy

szer szi nről színre lá thatom meg int, a ma da rai közt.
lsten vele, ked ves Mária, vígyázzon magá ra . A Vigyázóját ismeretlenül ís (de egy kicsit az írá

saibó l ismerősen) szeretette l kö szö ntöm . Persze Magát is, ugyanc sak igaz szeretettel.
Rónay György s. k.

Bp. 1977. II I. 4.

Nehogy tévedés legyen: nem vagyo k szeged i, a feleségem já rt Szegede n Ma ga a la tt egy évvel,
bentlak ó volt. Reif ellinek hívtá k, biztosan nem emlékszik, hogyan is em lékeznék rá! Mi Szé
kely Juliskánál ta lá lkoztunk valaha ; J uci nagyon jó ba rátunk volt. Nyilván erre se nagyon em
lékszik; a szegény, zseniá lis Faragó Gy uri is o tt volt. Egyébként igérem, hog y máskor nem gyöt 
röm ilyen hosszada lmas fecsegéssel. Ahogy Kazinczy, úgy búcsúzom mo st magától : Élj ! Ennél

. többet (jó, nyugod t, boldog életet, pracui negotiis, csö ndbe n, fák közt) nem kívánhatok úgyse.

R. G y.
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