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OROSZ IST VÁN

Hely ze tek már perfectumban
„… el jö vök on nan / esõ nek hó nak / vi gasz ta la no kat / vi gasz ta ló nak”

Nagy Gás pár! Drá ga Ga zsi!
Ba rát ként és a ba rá ta id ne vé ben bú csú zom tõ led. So kan vol tak! Ha csak azo kat mon da nám, akik en gem hí vo gat-

tak, tud ván, hogy szin te szom szé dok va gyunk, s hát ha elõbb lá tok meg va la mi gyógy ulás ra uta ló hal vány fény su ga rat 
– bi zony hos  szan so rol hat nám õket. Meg akik a lel kem re kö töt ték – a bu da ke szi pol gá rok, a mû vész aka dé mi ku sok 
és a fut bal lis ták, akik kel együtt rúg tuk a lab dát –, hogy ki ne fe lejt sem õket se, hogy tudd, lé lek ben ott vol tak ve led s 
döb ben ten fi gyel ték azt a mél tó ság tel jes, szin te ün ne pé lyes ha lál tu sát, ame lyet oly hos  szan vív tál; szen ved ve is de rût 
su gá roz ván, a vé ges ben a vég te len re lát va. Test vér ré tet tél ben nün ket a gyász ban: ki ér de mel jük-e –  té ged idéz lek –, 
hogy a szí vünk egy ki csit fáj jon ér ted. His  szük, hogy ne hin nénk, hogy azt pró bál ja meg az Úr, akit a leg in kább sze-
ret, de te tud tad is, sõt meg ír tad, fáj dal ma san szép vers-pró fé ci ák ban meg is éne kel ted. Hány szor föl la poz tuk õket az 
el múlt hó na pok ban, az tán a köny vek va la hogy min dig ott ma rad tak fel üt ve, an nál a vers nél, hogy „a re mény so ha sem 
meg ha ló, / ha min den utol só szal ma szál / AB BÓL A JÁ SZOL BÓL VA LÓ!”

Majd nem nap ra pon to san egy éve, hogy ott áll tunk az or szág túl só vé gén Ung vá ron, Pe tõ fi Sán dor szob ra elõtt. 
So kan vet tük kör be a kar dos bronzsi he dert, Ferenczy Bé ni szob rát, a Mû vé sze ti Aka dé mia ko moly tag sá ga – rá né zés re 
in kább lel kes hószüretelõk, mert úgy sza kadt ám a hó egész Kár pát al ján, mint az óta so ha, s ta lán itt a sze lí debb pan non 
tá jon, földid-Berzsenyi s Nagy Lász ló domb jai közt annakelõtte sem. 

Nem kel lett so kat ta na kod ni, ki te gye a ko szo rút Pe tõ fi lá ba elé, oly ma gá tól ér te tõ dõn for dult min den ki fe léd. 

Va la hogy így kép ze lem azt a már tör té ne lem köny vek bõl is me rõs je le ne tet is, ami kor el dön te tett, ki lesz leg mél tóbb 
a ma gyar írók közt ar ra, hogy a for ra dal már mi nisz ter el nök ko por só já hoz áll jon. Gás pár le gyen az! Õ volt, aki vál lal ta, 
és csak a ka masz Pe tõ fi hez mér he tõ bá tor ság gal tet te is a köl tõk er köl csi kö te les sé gét: ál lást fog lalt ak kor is, a dik ta tú-
ra év ti ze de i ben is, és a leg ha tá ro zot tab ban. A fé lel men tú li tar to mány da lok ra el szánt köly ke. Nem egy szer re dob bant 
a szí ve, egy ütem mel elõbb, mint né péé, ér zé ke nyebb nek kel lett len nie mind nyá junk nál, hogy szól has son, ami kor mi 
még da dog ni sem tud tunk. 68-ban köl tõ let tem a szé gyen tõl – mond ta egy szer, és hol tá ig nem ada tott meg ne ki, hogy 
le te hes se a tol lat. Az volt a dol ga, hogy meg fáj dul jon a gyom ra a hit vány sá gok tól és be le pusz tul jon a ha zug sá gok ba. 
He lyet tünk tet te. Ér tünk tet te. 

Va jon vi gyá zott-e a ha za köl tõ fi á ra, és mi vi gyáz tunk-e elég gé a jó ba rát ra? Kap kod va pró bál juk ös  sze szed ni em lé-
ke in ket, mint ha új ra é pít he tõ len ne be lõ lük Nagy Ga zsi. Az a ma gas szõ ke fiú, a szõ lõ le vél zöld sze mû, a cel la csí kú 
ing ben, szép ar cán a hal mo zot tan ki al vat lan éj sza kák kal. Moz du la tok, han gok és szí nek éle sed nek ki, az tán fa kul nak 
el, vis  sza von ha tat la nul. És per sze jön a to rok szo rí tó ön vád: nyúj tot tuk-e fe lé a ke zün ket elég szer, és ész re vet tük-e min-
dig, ami kor õ nyúj tot ta ki? Ta lán azt hit tük, aki mo rá lis kér dé sek ben ily ren dít he tet le nül szi lárd, kõ szik la em ber, azon 
nem fog hat sem mi kór ság.

Hely ze te ket kép ze- lek, je le ne te ket idé zek meg, ami kor hi á nyoz ni fogsz, ami kor nél kü löz he tet len 
le szel, és a be tûk bol dog könny csepp je i re gon do lok, s az örök re meg írat lan köl te mé nyek re, 
ame lye ken már nem le het me reng ni, vagy egy me ta fo ra ér tel mét meg sejt ve fag ga tóz ni, hogy úgy 
van-e, tény leg. És per sze il luszt rál ni sem le het már õket. Tu dom, meg ír tad: a rep kény be fut ja 
az ös  szes idõt, de lesz majd, hogy egy hos  szab bí tás ban el vesz tett rang adó vé gén, vagy egy akár-
gyõzhettünk-is-volna se lej te zõ le fú já sa kor oda lé pek a te le fon hoz, és mi e lõtt be üt ném a négy öt-
ven-négy het ve net, vá rok egy szem hu nyás nyit, hát ha meg elõ zöl. Min dig meg elõz tél. Most is elõt tem 
vagy. Elõt tünk in dulsz, … Is ten meg áld jon, 

OROSZ ISTVÁN metszete

„Biz tos lan do lást, jó vis  sza té rést meg ígért bir to kunk ra, 
ámen.”

El hang zott Nagy Gás pár te me té sén, 2007. ja nu ár 16-án, Nagytilajban.


