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Folyóiratunk tervezőszerkesztője, Makaruk Cons-
tantin Lajos 1985. november 15-én, életének 37.
évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Szeretett
kollégánk emlékét megőrizzük, s a Jászkunság ha-
sábjain ezzd a levélfélével búcsúzunk tőle.

Kedves Kosztya!

Péntek délelőtt van, fél tíz. Még két kerek órája
sincs, hogy a szerkesztőségben hozzámvágták a hírt:
KOSZTYA MEGHALT! Álldogáltunk a folyosón,
és döbbenten bámultuk egymást. Nyomasztott ben-
nünket a téged legyőző éjszaka, amelynek árnya be-
járta a szerkesztőség minden zugát, átitatva min-
dent és mindenkit. Nagy Tibi, mint valami álomkó-
ros, vette a kabátját, és csak azt mormogta: „Me-
gyek, járok egyet..." Katona Laci csak állt a folyo-
són, a falnak támaszkodva, rágta a rég kialudt pipá-
ját, s biztosan azok az idők rajzoltak agyában, amit
közös albérletben töltöttetek, fiatal újságírókként.
A szerkesztőségben döbbent emberek botlottak egy-
másba, s kérdőn, tanácstalanul széttárt karjukkal
kérdezték: valóban igaz?!

Most utazom Kosztya, de van még időm a vonat-
indulásig. Egy sör mellett ülök a vasútállomás presz-
szójában, $ még utoljára, jólesik beszélgetni Veled.
Bár a szék, szemben velem, már üres. Tudom, ná-
lunk rossz divat utólag baráttá szegődni, s tetszeleg-
ni a megmagyarázhatatlan dolgok fényében. Amit
most akarok mondani, az nem e divat jegyében szü-
letett, s remélem ezt érezted addig is, amig itt ültél
a szemközti széken.

Alig fél éve, hogy a pályára, a szerkesztőségbe ke-
rültem. Mint minden újonc, akit mély vízbe dobtak,
ijedten csapkodtam magam körül a vizet, próbálgat-
va az első úszómozdulatokat. Talán a harmadik na-
pon megjelent a szerkesztőségi szobám nyitott ajta-
jában egy szemüveges, gyorsjárású emberke, muta-
tóujjával visszatolta orrnyergére a szemüveget, s fö-
lötte elnézve, összehúzott szemöldökkel mustrált vé-
gig - szája sarkában alig észrevehető mosollyal. Ez
voltai Te, s a jellegzetes mozdulatod...

Hogy ezután hogyan is alakult, pontosan nem tu-
dom. írtam egy szösszenetet, amiről azt hittem,
hogy az már glossza. Úgy letoltál érte, a magad alig-
ha utánozható stílusában, hogy alig álltam a lába-
mon: „Hogy adhattál ki a kezedből ilyen írást?!"

Azt is észrevetted, hogy esténként nem találom a
helyem a városban. A magad módján segíteni pró-
báltál. Meghívtál az otthonodba, csavarogtunk
nagyokat, ha időnk engedte, s ültünk a Tisza-part
lépcsőin tervezgetve.

Igen, tervezgetve. Mert nagyon sok terved volt,
amiket még meg akartál valósítani. Köztük olyanok
is, amelyek igazán magasra törtek. Elmondtad őket
a füHedt tiszai nyárestéken, de megvalósulni már
nem fog egyik sem. Valahol e tervekről másként
döntöttek...

Nemrégiben, egyik kollégánk édesanyjának halá-
la kapcsán azt mondtad, hogy bármennyire is fáj-
dalmas dolog örökre elveszíteni valakit, a halált
mégis természetesnek kdl elfogadnunk. Hiszen ez
ugyanolyan része, sajátja az életnek, mint a szüle-
tés, vagy éppen a szerelem. Igen Kosztya, valóban
az. Az élet része. Csakhogy ez most senkit sem vi-
gasztal, s nem is kárpótol.

Jó haver voltál, s jó kolléga. Egyike azon kevesek-
nek, akik még hisznek a barátság erejében. Ha volt
pénzed, gyakran kölcsönöztél; ha nem, akkor is
meginvitáltál bennünket egy-egy sörre. Mikor is...?
Szerdán beszélgettünk utoljára...

Nemsokára indul a vonatom, lassan befejezem hát
a levelet. Meg kell szoknunk a könyörtelen tényt:
ezentúl már nem tördeled a lapot, az általunk leírt
gondolatok nem a Te asztalodon öltik fel a végleges
formát, azt a köntöst, amiben az olvasó elé léphet-
nek. A lap azért holnap, holnapután újra és újra
megjelenik, hisz minden megy tovább a maga útján.
Az életben nincsenek Csipkerózsika-pillanatok.
Legfeljebb a Te kezed nyomát nem hordozza már az
újság...

Életünknek, bölcselkedő sörözgetéseinknek azon-
ban még nagyon sokáig Te is résztvevője leszel. Hi-
szen magad is tudod, mennyit beszélgettünk mindig
azokról, akik elmentek. Most talán csak ennyit...
Majd máskor, talán tavasszal a Tisza-parti lépcsőn,
többet beszélgetünk.

A többiek nevében is búcsúzom.
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