
Kamjén István emlékezete
Ha élne, de sajnos már két esztendeje, hogy eltemettük, sírjánál ott álltam
szomorúan magam is, a szülőföld, Mezőtúr küldötteivel egyetemben — bizo-
nyára tiltakozna, hogy szót emeljek érte. Dehát amikor városom jövőjét is
tervezgetve hat évszázados múltját ünnepli, s amikor rendre számba veszi ne-
ves fiait, ki hová és meddig jutott a Berettyó-parti városból — úgy érzem, köte-
lességünk rá is emlékeznünk.

Kamjén Istvánra, a kubikosból lett regényíróra, elbeszélőre.
Mi jogon vállalom a fogadatlan prókátor szerepét? Több okból. Kenyeres

pajtások voltunk. S mondhatni a hálás kisebb testvér jogán. Hiszen igaz, csak
néhány év volt közüttünk, ő 1907-ben, én meg 13-ban születtem, de gondolko-
dásban évtizedekkel járt előttem. Nem messze laktunk egymástól, a város felső-
részén, a Három rózsa környékén. No nem valamiféle mulatót, korcsmát takar
e név, az ekkor kezdődő új negyei első virágait, három házat keresztelte el így
a nép. Szóval itt éltünk egymás közelségében. De míg én jobbára tudatlan cse-
léd voltam, ők már téli estéken Takács Ferenccel együtt, aki illegálisan tevé-
kenykedett ifjúsági szervezőként, már arról beszéltek, vitáztak, hogyan lehetne
egyszer olyan társadalmat építeni magunknak, amelyben nem lenne már ember
ember által való kizsákmányolása. Én pedig ittam a szavukat. Könyvek, brosú-
rák, folyóiratok kerültek elő és jutottak az én kezembe is. — Először itt talál-
koztam olyan olvasmányokkal, amelyek rányitották szememet a világra. Esz-
mélkedésem kezdődött ezeken az estéken.

Később, amikor a 30-as évek elején munka után járva magam is az „ember-
piacra" kerültem — a Telekire vetett a sorsom, újra találkoztam az időközben
már a fővárosba költözött Kamjén Pistával. Emlékszem, ha ők nem hívtak volna,
ő és szervezett munkásbarátai magukkal, munka nélkül, kenyér nélkül marad-
tam volna. Egy ideig együtt kubikoltunk az épülő Nagykörútnál, de ha szusz-
szantani munka közben megálltunk, vagy esténként, lefekvés előtt — sokszor
beszélgettünk. Hogy rossz felé halad ez a világ, amelyben élünk, s hogy vala-
miképp tálán útját vehetnénk a fenyegető fasizmusnak. Többször is mondogatta:
meg kellene írni a munkásság életét. Ügy, ahogy van, hadd lássák — ország-
világ. Macskakövekből építettünk utat a két kezünkkel, de érezni lehetett, hogy
Kamjén Pista — szeretett filozofálgatni, elkalandozni gondolatban a jövőben
— egy másik utat is építget: egyre szaporábban jelentek meg írásai a Nép-
szavában.

Az élet, ahogy szokta — másfelé vitt; én katona lettem, majd felszabadulás
után hazajöttem, ő Pesten kapcsolódott be az újjáépítés munkájába, én Mező-
túron álltam csatasorba. Akkor találkoztunk újra, amikor kezembe került Mihály
című regénye, első nagyobb munkája. Benne, ráismertem, élete-sorsa. Ott állt
előttem újra a tudásra szomjas Berettyó utcai fiatalember. Aztán képletesen
újabb találkozások, ahogy megjelentek újabb munkái. Eljuttatta őket, olvas-
sam, s mondjam meg azt is, kérte, tetszettek-é, de legfőképp igaznak érzem-e
őket. És hívásunkra, a pártbizottság munkatársaként a város nevében kértem,
személyesen is hazalátogatott szülővárosába. Többször is, s ilyenkor végigjártuk
vele mindig az utcákat, a régi ismerős helyeket, s bár szemevilágát időközben
már elveszítette — vakon is tisztán látta — ami volt. Emlékezete pontosan őrizte
a legkisebb részleteket is. Halála után feljegyzései között felesége, Júlia asz-
szony egy jegyzetre bukkant, amelyben írva is vagyon az, amit éreztem rajta
mindig, a feltétlen ragaszkodás szülővárosához.



Látjátok öregszem — szól az írás — szemeim homályosak, félve megyek át
az úttesten, de a fehér bottól mégis rettegek. Hisz oly hideg, mint a sár. Arra
kérlek benneteket, ha meghalok, vigyetek haza az Alföldre, ültessetek síromra
szomorúfűzfát, ez illik hozzám a legjobban. Ha találtok egy követ, tegyétek
alá, hogy ha arra téved egy fáradt vándor, akit annyiszor arcul ütött az élet,
mint engem — le tudja hajtani a fejét. Szolgáljon párnául, hisz én is annyiszor
hajtottam kőre fáradt fejemet és aludtam rajta. A fűzfa lombja mögül egykor
kinézve lássam, hogyan vonulnak testvéreim kart karba öltve és messze zeng
ajkukról a béke és szeretet himnusza.

Ezért is hívtam fel — a feleség beleegyezésével esetlegesen hátramaradt
írásaira is a szerkesztőség figyelmét. Hisz tudtam, nemcsak készülőben lévő
szatirikus műve, A nagy út nem jelenhetett már meg tragikus halála miatt,
fiókjában elbeszélés is akad még nem egy kiadatlanul. Talán érdemesek a fi-
gyelemre.
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Váratlan vacsora
Sok minden történik az ember életében... Különösen, mikor öregszik, jut
eszébe élete folyása. Ha minden zsebét kiforgatná az asztalra, olyan halom gyűl-
ne össze a megtörtént dolgokból, hogy élete alkonyán maga is kételkedne benne,
mi minden van a háta mögött.

— Sokszor elmondtam már egy-egy darabkát életemből, ha úgy hozta
a sora... most magának is elmondok egy történetet...

— Jó régen, több mint negyven esztendeje kerültem fel ebbe a nagyváros-
ba, de mivel nem volt itt se keresztanyám, se más rokonom, bolyongtam az ut-
cán. Mikor pár hét múlva munkát kaptam egy építkezésnél, azt hittem, enyém
a világ ! . . . A fiatal csak a másnapban gondolkodik, azt hiszi, majd a holnap is
meghozza a magáét... Én sem számoltam avval, hogy egyszer eljön a tél.
Ettem, ittam, amíg a pénz tartott. Nem is volt baj, szombatonként markomba
olvasták a keresetet. De közeledett az ősz, cseperészett az eső, a szél mindig
élesebben fütyült, s kérdezgetett, faggatott: van-e valami félretéve, de én kirö-
högtem, azt hittem viccelődik... Később még élesebben fütyült, reggelenkint
deres volt minden, a horpadásokba befagyott a víz, s úgy csillogott, mint a fé-
nyét vesztett tükör.. . Hamarosan leesett az első hó is, s azon a napon végig-
nézett rajtunk a pallér, amint a bódé ajtaja előtt megálltunk és versenyt dide-
regtünk egymással.

— Na, mi lesz most veletek?
Nem tudtuk, miért kérdi, a szeme közé néztünk... Csak akkor rebbentünk

meg és nyilallott belénk a félelem, amikor azt mondta:
— Nincs tovább munka . . .
— No, most mi lesz? Ketten Csóka Balázzsal itt álltunk, még akkor is,

amikor a többiek már fél órája elhagyták az építkezést. Addig vártunk az ajtó-
ban, hátha kettünknek mégis ad valami munkát, míg újra kinézett az ajtón:


