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MOčRMARIANNA "(.. ... ) azt gondol-

tam, hogy majd 

Évi utolsó éveiben Lalálkoztunk igazán. Na agyon szerettem az ő Abigél alakítását, azt gon- szétszedi a tévé 

doltam, hogy ezután majd szétszedi a tévé meg a film , e lhalmozzák szerepckkel. Egy ilyen meg afilm, el-

édes arcot, ennyirc kedves tehetséget, aki egész lényében filmre Lermcll. halmozzák szere-

Évinél úgy tűnt, hogy itt meg fog indulni egy fényes pálya, ez a tüneményes színész- pekkel. Egy ilyen 

nő kifutja magát és már fiatalon jó sora lesz a szakmában. ztán a legnagyobb megclöb- édes arcot, ennyi

benéscmrc ali g-alig játszott valamiben az !\b igé l után. M§ig felfoghatatlan számomra, re kedves tehetsé-

hogy hogyan zajlanak ezek a "v§lasztások" /nrm "v§laszt§sok" a filmeseknél get, aki egész 

Később sokat rádióztunk együtt és ott összeba rá tkoztun k. A személyes kapcsolatunk lényébenfilmre 

kezde tén negyven éves lehetett, addigra távolságtart·v§ vált. Az tŤnt fel, h ogy Évi nem termett." 

csacsog, nem cseveg. Elk¿lönült. Nem kezdeményezelL Hla valaki szólt hozzá, kér dezett, 

akkor beszélgetett, de magától soha. 

Talán emiatt fogott meg Évi léuye. 

Egyszer mondtam neki, hogy milyen szép a hajad , mire ő, ez paróka. Akkor, ott tud

tam meg, hogy beteg. Volt benne valami állandó szomor¼ság, egy kissé tüskés burok, 

amil talán velem beszélgetve levetett magáról. 

Hirtelen megnyíl t. Mindenféléről beszélgett¿nk, el is hívott magukhoz. Vo lt egy kis 

nyaralójuk, ill valahol a hegyek közÖll, Pest kör nyékén. Kemencében sütött mindcnfélét 

és annyirajókedvű volL, úgy örült, hogy venelégülláthat minkct a férjemmel. Đgy érez

tem, ez most egy rendkívül szép nap, jó dolog az éJctében, dc akkor már súlyos beteg volt. 
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Aztán még összefutoltunk néhány

szo r a Rádióban, már ritkábban volL kö

zös műsorun k, és egyszer csak j ö Ll a hír, 

hogy meghall. Borzasztó mélycn érin

tett. A temetése szép, méltóságtcljes 

volt. Ösz volt, sÜLÖLL a nap a Fiumei 

úton, körben virágok. Egy versel mon

dolt, nagyon szépcn. A Rádióból hoz

hatták a felvételt, ott szavalhatta ezt a 

verset, de úgy, mintha már akkor arra 

készült volna, hogy "majd ezt mondom 

cl a temetésemen". Bár lehel, hogy ezt 

már csak utólag magyarázom bele. Azó

ta is borzasztó hiányérzeLem van, amiért 

nem volt töhb időnk, hogy egy kicsil 

még bensőségesebbé válhasson ez az 

utolsó évekre kialakult barátság kettőnk 

között. 

Condolom, Évi is sokat gyötrődll e
LeLL, hogy miért csak döcög a pályája, 

r:uiérL nem halmozták cl szerepekkel. Nem kapott díjakat, pedig mégérdemelt volna 

legalább egyet már az Abigélért is. Sok Lehetséges színész van, akiket nem ismernek 

cl. Évát is ez bánthatta. A lelki harmónia hiánya betegségekben is előjöhet Mondják, 

hogy ha a feszültség, az elégedetlenség állandósul, akkor az előbb-utóbb va lamilyen 

betegség formájában előjön - nehéz ezen a pályán megmaradni épen. 

Nagy űrt hagyott maga után. Azóta is sokat gondolok rá. Fáj, hogy kettŖnk barátsá

gára csak ilyen rövid idő jutott, hogy ilyen fiaLalon elment. 
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