
Zsúfolt utcák zajában, lábalva évről évre, arctól arcig,
Ilyen magányos helynek emléke bárcsak kijutna még

Patakok és vörös felhők között, hol pólingmadarat hall,
Horizontokat hall kitartani az ember.

Báthori Csaba fordításai

Elhunyt Balassa Mária

Egy-egy folyóirat, újság olvasói többnyire csak azokat ismerik, akiknek nevét
a cikkek alján olvassák. Azokét nem, akik a háttérben, rejtve végzik munkáju
kat, a lap összeállítását, megjelentetését. Ilyen csöndes háttéralakja volt a Vigi
liának másfél évtizede Czinkotszky Istvánné Balassa Mária. Pótolhatatlanul
fontos volt a munkája, hiszen a szó legjobb értelmében "háziasszonya" volt a
folyóiratnak: mindenkit ismert, mindenhová voltak személyes kapcsolatai, tár
gyalt szerzőkkel, szellemesen társalgott bárkivel, igazodva a másik igényeihez
- ugyanakkor viszont természetesen vállalta el s feltétlenül megbízhatóan vé
gezte a legegyszerűbb irodai munkát is.

Mégsem munkáját fogjuk leginkább hiányolni, hanem páratlanul értékes
személyiségét. Kivételesen boldog házasságában élt férjével, de korán elveszí
tette őt. Amikor fia felnőtt, megnősült, derűsen és mélységes hittel vállalta az
özvegyek magányos életét. Kereste, kinek és hogyan lehet a szolgálatára. így
került a Vigiliához, s a szerkesztőség csakugyan második otthonává vált. De
aktív tagja volt a Margitosok Baráti Körének is, s mindig szívesen vállalko
zott, bárkinek szolgálatáról, segítéséről volt is szó.

Hirtelenül érte a halál, bár évek óta tudatosan készült rá. Mindnyájan tanul
hattunk tőle, milyen derűsen és bátran nézett szembe a testi fájdalommal, a köz
vetlen halálveszéllyel, milyen gyermeki hittel készült a nagy találkozásra a
Mennyei Atyával. Másokon mindig készségesen segített, saját egészségének rom
lását, elhatalmasodó betegségeit viszont tréfás könnyedsége, mindig fiatalos tem
peramentuma mögé rejtette. így hordozta egyedül - a szenvedő Krisztussal
egyesülve - életének egyre súlyosbodó terhét. A halála előtti órákban, az in
tenzív osztályon olyan nyugodt, békés volt az arca, mint aki már hazaért.
Munkája, jelenléte hiányozni fog, de élete - hisszük - beteljesült, s együtt
van már Krisztussal, Máriával, kedves halottjaival a szentek boldog közössé
gében.
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