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BÚCSÚ PARANCS JÁNOSTÓL

A végső búcsú pillanata alka lmasin t leperget
előttünk egy film et, eze n a gyors filmen pe r
sze nem egy emberi éle t törtenete lát ha tó, in
kább emberi kapcso latok és ba rátságok tör té
nete, az, hogy ez az idegen élet rnik ént vá lt
má s éle tek r ész év é. az idegen történet miként
illeszkedett más tör ténetekhez: az én törté
neternhez, a barátaink történetéhez. Aztá n eze k
ből az i lleszkedő, egymást kiegészítő törté
ne tekből leh et rekonstruálni az t, hogy milyen is
leh etett elV minden más történettól m égiscsak
különbözo emberi személyiség saját története.

Parancs János éle te so kunk életével érin t
kezett, so kunk szemé lyes történ etén ek a ré
szévé vá lt, a nna k ellené re, hogy nem szere te tt
részt ve nn i mások életében, nem tartozott
azok közé, a kik sz ün telenü l a d ialó&us alka l
mait keres ik. Nem vo lt könnyen baratkozó lé
lek , nem kívánt és nem is tudott feloldódni
va lamilye n több es szá m első személyű közös
ségben. Mindig magányosan ve tett számot a
vá ltozó tör tén elem vagy éppen az embe ri lé
tezés kih ívása ival, és talán ösztönösen, talán
tuda tosa n, de többnyire elkerü lte azoka t a fó
rumokat, amelyek va lamilyen kollektív "én"
sz ámára ad tak érvé nyesü lés i l ehe tőséget.

Mindazoná lta l éle te - és költésze te, amely
éle téből: tapasztala taib ól. fel ismer éseib ől. e;on
dolati küzdelmeiből fakad t - beépült m asok
éle tébe, b izonyár a sz ánd éktalanuf. Barátsága
ér téke t jelentett, éppen amia tt, me rt neh ezen
barátkozo tt és nem ke res te a könnyű egyet
ér tés t, a közös cselekvést, mindig elu tas íto t
ta az t a "csopor tszellemet" , ame ly o lykor 
és szemünk fáttá ra a jelenben m indinkább 
akad ályo zza a helyes erkölcsi dön téseket és
ítéle teket. Para ncs János szuver én ember vo lt
és szuverén költő, ilki sz in te mindip a szok á
sos go ndolkodás, viselkedés vagy eppe n köl
tőeszmény ellenében kereste il milga helyét,
sze rep ét, felada tá t.

Valójában ezér t lehettek val ódi bar átai és
ezé rt övezte egyéniségé t megb ecsülés és sze
rete t. A képzeletbeli film, amely most lep ereg
elő ttem, ez ér t nem egy magányos ember t rnu 
tilt, hanern olyan valakit, ilki il manapság szo
kasosn ál mélyebben éli meg a m ásokkal k ö
zös tapaszt alatokat, em lékeket és felelősséget.

Aki figyel m ásokra és aki re mások sz ám íta
nak . Ugy hiszem, mi, akik most e végső bú 
csú ra egybegyűltün k, valarnennyire fel tu
d unk idézn i képek et vagy érzéseke t il rnúlt
ból, ame lye k Ján os barátsá~á t: ig ényes szere
te tét és kita rtó hűségét tan ús ítják. Érzé kelhet
ték ez t a hűséget és sze rete tet azok is, akik már
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nincsenek közöttünk; Pátkai Ervinre , Kál
noky Lászl óra. Kormos Istvá nra ~ondolok.

Parancs János férfiasa n sze mérmes es igényes
barátságán ak emlé ke ott van a mi törté
netünkben, és része marad annak a kép zelet
beli filmnek, amelye t majd mi hagyunk ma
gunk után .

Az előbb arról sz ólta rn, ho gy Parancs Já
nos sz uverén ember volt. Valójában ez a sz u
ve reni tás mutatkozott meg életében: abba n,
hogy az embe ri szabadság h íveként az ötven
hatos forr adalom ve resége után Párizsban ke
resett új otthont, és abba n, hogy a hatvanas
évek közepén mégis hazat ért, mindenekelőtt

azonban abban, hogy meg tudta őrizni a sa ját
törvén yeit a mögöttünk lévő nehéz korszak
ban, és el tudta utasítani a politika által terjesz
tett csordaszelleme t az utolsó tíz esztendőben.

A személyes szuverenitást érvényesítette költő

ként is: sohasem követett divatokat. és sohasem
tért le arról az útról, amel yet fiatal költőként

még Párizsban megtalált. Mindig a huszadik
század poklaiba vetett emberi személyiség gyöt
relmes tapasztalatairól beszélt, és ennek a ko
mor beszédnek a súlyát sohasem próbálta eny
híteni a vers festői vagy zenei díszítéseivel. Egy
puritán és hatá rozott "an tipoézis" nyelvét alaki
totta ki, ennek a nyelvnek nem a díszítés, hanem
a felismerés és a kifejezés logikus következetes
sége és go ndo latisága adta az erejét. Máskor pe
dig az irónia, amelynek tükrében a tör ténelmi és
társada lmi lét visszásságait mutatta meg.

Bar áta i nevében búcsúzom Parancs Ján os
tól, és ebben a heir zetemben természetesen
neh ezen kerülöm e az elé rn tóduló emléke
ket, sokakkal közös történ etünk emlék eit. Fel
idézhetném pár izsi megimerkedésünket, ta
lálk ozásainkat vagy ép pe n azoka t az em léke
imet, amelyek Já!10s verse ihe z. verseskö nyve
ihe z fűződnek. Es felidézhe tn ém sokunk ag
gódásá t az elmúlt esztendőkb ő l . hiszen min
di g szorongva, olykor még is reményk edve
vá rtuk a róla érkező hírek et. Midőn utolj ár a
láttam, néhány hete, már nem volt remény, és
il köz ös történ et azóta véget ér t, a képzeletbe
li film megszak adt. Jánosnak mindazonáltal
nemcsak a költ észete marad velünk, hanem a
szemé lyisége is: a sz uverenit ása és a barátsá
ga, a szigorü erkö lcsi igén yessége és a lén yé
ben mindig meglévő evan géliumi szere tete.
Most va laho nna n Pá tkai Erv innel, Kálnok y
Lászlóval, Kormos Istvánnal figyel ránk: er re
go ndolok a kop orsója mellett. Keresztény hi
tünk és remén yünk szerin t köz öttük le1heti
fel vég leges otthoná t.
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