
Ünnep után…
Az élményeknek ülepedniük kell, hogy hangulatokból, érzésekből vélemény-
nyé formálódjanak. A 20. jubileumát ünneplő folyóiratunkat követően szá-
mos levelet kaptunk, egyikéből, mely különösen a szívünkhöz nőtt , idézünk:

Kedves Éva! Nem is gondoltam volna, hogy ennyire sokat fog je-
lenteni nekem a tegnap este, de muszáj megírnom Nektek, hogy fan-
tasztikus volt! Annyi mindent felidézett  bennem! Mindig mesélem 
a kollégámnak, hogy régebben olyan jó volt ülni az Édesapám mű-
termében, és hallgatni a sok hozzánk jövő vendéget, akik egy külön 
világba reptett ek a történeteikkel, és így egy egészen érdekes, kü-
lönleges hangulatot teremtett ek. Mert meseszerűek voltak a maguk 
nemében, hiszen ezeket az élményeket sosem éltem meg. Tőlem idő-
ben, térben, akár lélekben is egészen messze játszódtak, mégis ma-
guk voltak a történelem. Hiteles forrásból, személyes tapasztalásból, 
ahogy mondani szokás: első kézből származtak. Sajátos világ volt 
ez, ami – most érzem csak – mennyi értéket, mennyi többletet hozott  
az életembe, és mennyire hiányzott  már. Apu evvel is nagyon sok 
értéket vitt  az életünkbe: olyan „színeket” hozott  nekünk házhoz, 
amiket mások nem, vagy csak sokkal kisebb mértékben kaphatt ak 
meg az élett ől. Ennek pedig aktív részesei voltatok, hiszen nagyon 
sok kapcsolat rajtatok keresztül került hozzánk. Így lett etek egy iga-
zi BARÁTSÁG elindítói, és talán így örököltelek Titeket én is. Ez per-
sze kiterjeszthető lett  az újságra is, amelynek szerintem nagyon jó 
választás volt ezt a címet adni. Jó választás, mert egyre többet jelent 
mindenkinek, mely lassacskán egy „küldetéssé” lett , hisz a feladatát 
már jócskán túlhaladta.

Köszönöm a tegnapi „villanásokat”, amik teljesen elvarázsoltak, 
mulatt att ak, de ugyanakkor felráztak, gondolkodásra késztett ek. 
Némelyikük meg is könnyeztetett . Ráadásul, amíg hallgatt am a mű-
sort, néha annyira magukkal ragadtak a történetek, a versek, a zene, 
hogy mint egy gyerek: hol író, költő, hol festő vagy szobrász akartam 
lenni, aki megörökíti a pillanatot, amit felidéztek bennem... Kissé bi-
zarr élmény volt, főleg, hogy sajnos semelyikhez sincs tehetségem. 
De mégis annyira erős ingereket generáltak bennem, hogy néhány 
pillanatra elfeledtett ék saját korlátaimat, és előhozták belőlem a 
gyermeki alkotásvágyat.

Kedves Éva! Elmondtad, hogy a 25. évfordulót már nem biztos, 
hogy  te fogod csinálni. Azon túl, hogy ilyenkor mindenki megijed 
kissé, és nem akarja ezt elfogadni… szóval azon túl sem fogadható 
ez el könnyen. Nem tudom, mennyire „engedhető meg”, hogy ezt a 
„küldetést” abbahagyjátok. Persze tudom (és nagyon meg is értem), 
hogy igencsak megérdemelnétek a pihenést, a tehetség azonban 
kötelezett ségekkel, felelősséggel jár („keresztt el” –, ha úgy tetszik). 
Rátok ez az újság bizony olyan feladatokat, terheket ró, amit ha le-
tesztek, senki sem fog tovább vinni. Így aztán igazán nem tudom, 
mit is kívánjak a következőkre.

Annyira szerett em volna egy meglepetéssel hozzájárulni a teg-
napi ünnephez, de sajnos elmaradt. Ezt a meglepetést most eltett em 
hát a negyedszázados évfordulóra… Remélem, akkorra már sikerül 
megalkotnom! Ez az én személyes „belső indítt atásom” arra, hogy 
kérjek tőletek még legkevesebb öt évet a folytatáshoz! Inkább pihen-
jetek egy kicsit, de folytassátok.

Elnézést kérek a kissé patetikus hangvételért, de azt hiszem, ez 
is része az élet nagy pillanatainak, és én mindezeket, amiket most 
leírtam, nagyon belülről, és így éltem meg. 

Köszönöm az elmúlt éveket, a BARÁTSÁGotokat! 
Nagyon sok puszi és egy nagy-nagy ölelés:
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