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"(... ) azt gondoltam, hogy majd

Évi utolsó éveibe n Lalálkoztunk igazán. 1Dagyon V]HUHWWHP az ő Abigél alakítását, azt gon-

szétszedi a tévé

doltam, h ogy ezután majd szétszedi a tévé meg a film , e lhalmozzák szerepckkel. Egy ilyen
édes arcot, ennyirc kedves tehetséget, aki egész lényében ILlmre Lermcll.
Éviné l úgy tűnt, hogy itt meg fog indulni egy fényes pálya, ez a tüneményes színészn ő kifutja magát és már fiatalon jó soUa lesz a szakmáEDQ. ztán a legnagyobb megclöb-

meg afilm, el-

benéscmrc ali g-alig játszott valamiben az !\b igé l után.

0iLJfelfoghatatlan

számomra,

halmozzák szerepekkel. Egy ilyen
édes arcot, ennyire kedves tehetsé-

h ogy hogyan zajlan ak ezek a YiOasztások" /nrm vilasztisok" a filmeseknéO
get, aki egész
Később sokat rádióztunk együ tt és ott összeEa rá tkoztun k. A személyes kapcsolatunk lényébenfilmre
kezde tén n egyven éves leh etett, addi gra távolságtarWyYi vált. Az WĦQW fel, h ogy Évi nem termett."
csacsog, n em cseveg. Elklönült. Nem kezdeményezelL +la valaki szólt hozzá, kér dezett,
akkor beszélgetett, Ge magától soha.
Talán em iatt fogott meg Évi léuye.
Egyszer mondtam neki, h ogy milyen szé p a hajad , PLUH ő, ez paróka. Akkor, otttudtam meg, hogy be teg. Volt benne valami álland ó szomor~ság, egy kissé tüskés burok,
am il talán velem beszélgetve levetett magáról.
Hirtelen megnyílt. Mindenféléről beszélgetWnk, el is hívoWt magukhoz. Vo lt egy kis
nyaralójuk, ill valah o l a h egyek közÖll, Pest kör nyékén. Kemencében sütött mindcnfélét
és annyirajókedvű volL, úgy örült, hogy venelégülláthat minkct a féUMHmmel. Ògy éreztem, ez most egy rendkívül szép nap, jó dolog az éJctében, dc akkor már súlyos b eteg volt.
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Aztán még összefutoltunk néhányszo r a Rádióban, már ritkábban volL közös műsorun k, és HJyszer csak j ö Ll a hír,
hogy meghall. Borzasztó mélycn érintett. A temetése szép, méltóságtcljes
volt. Ösz volt, sÜLÖLL a nap a Fiumei
úton, körEen virágok. Egy versel mondolt, nagyon szépcn. A Rádióból hozhatták a felvételt, ott szavalhatta ezt a
verset, de úgy, mintha már akkor arra
készült volna, hogy majd ezt mondom
cl a temeWésemen". 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 NHWWĘQNb arátságára csak ilyen rövid idő jutott, hogy ilyen fiaLalon elment.
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