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A Magyar Írószövetség nevében búcsúzom Pa
rancs Jánostól, aki költeményének titokzatos lá
togatójával elindult, hogy színről-színrelássa tá
~ol! u~át, ~nek ölé,; elsírhalja élete bánatát, az
ot ert 19~zsagtalansagokatés méltánytalanságo
kat, s vegre szabadon tekinthet le mindazokra
akiket igazán szeretett, akik mellette álltak erőt
adta~ neki szorongattatásaiban, enyhületet'a be
tegsegben és örömöt a családban.

Megr:~ndítő és az e~múlás végérvényességé
ben J~lkllsm~r~t-fu~dalasrakésztet, ha egy költő

ez~ lIla, ma~arol: "en, a nyomorult teremtmény,
I ugy elek Itt a földön, I olyan kiszolgáltatottan.
I <;>lyan védtelenül, I mint az a kicsi bárány, I
akit már születésekor I a vágóhídra szántak."

Hányan és hányan éreznek hasonlóan! A sze
gények, a kivetettek, a tisztaszívűek kiknek me
netéhez ellenkezés és lázadozás nélkül csatlako
zott is. Egész költészete mellettünk tett hatalmas
vallomá~ volt, értünk hullatott könnyeit szemér
~~ ~tk~lta ugyan, de sírása hangját hallottuk,
reszvettol ath~tott m~zd,ul~tait láthattuk. Pedig
sokszor maga 15 a megertes es szeretet szavait vár
ta től~, máskülönben nem írt volna Sivatagi jöl
]e9!Jzeseket" s nem v~llotta volna önmagáról: "nap
~.l-~pra elek I ~kárha a sivatagban I levegőtlen
kozonyben I velot sorvasztó szárazságban."

Elgondolkodhatunk valamennyien, nem mu
laszt,otn:k~kimon?ani ~t a szót, amelyet várt és
remeIt tolünk. Pedig adosai voltunk és vagyunk.

, Hány és hány új és régebbi magyar író köny
vet gondozta a rá annyira jellemző szigorú igé
nyességgel, hozzáértéssel, megingathatatlan er
~öl~~i szilár~sá~gal! H,ány fiatallal foglalkozott
Idejet nem kímélve! Hanyan köszönhettünk ne
ki egy-két felejthetetlen órát, amikor nem kellett
hazugságoktól és álságoktól bekerítve taktikáz
nunk, mert Parancs János körében átérezhettük
a ~édtelenségben, a hatalomnélküliségben rejlő

erot. Mert az embemek is, a költőnek is "egyet
len illatozó rózsa" volt a fegyvere "a mocskos
p?f~jú. s~örnyek",ellen - Kislányomnak írt ver
seb()l l?eZe~ ,-, ~s tudta, hogy a tisztaságnak,
er~olcsI sztlardsagnak ez a jelképe "erősebb

mínt a pokol hatalma, I erősebb mint a halál"
ötvenfelé verset írt. "Írok, mit is tehetnék..." ~
mondhatta is Radnótival. Ennek a költeményé
nek mot~ójá~ Kosztolányitól választotta: "olyan
komor, fonseges lesz a lelkünk I olyan hideg és
kongó, mint a templom." Az ő lelke azonban
nem yolt ~m komor, sem hideg. Inkább egy gyer
meke, aki fogvacogva és rémülten szemléli az
általunk kiüresített világot, s abban azokat az em
berre emlékeztető jeleket kereste, amelyekre a
gyennek valamiképp mindig visszaemlékezik. "Mint
ha volna még esély a döntő változásra" - írta az
esélytelenek soha nem szűnő reménykedésével.
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, ÉI~~nk, so~sunk harminc esztendeje valami
~~pp ossze~o~ódott. Egymás melletti szobában ül
~ a Petofi Irodalmi Múzeum egy távoli szár
nyaban~ mess~e a kiválasztottaktól, a manapság
kereszteny szmekben pompázó funkcionáriusok
tól. Szobáinkra jótékony árnyat vetettek a Károlyi
k~rt ~aóri~sai. Baráta!, kikkel a Magyar Műhelyt
elm?ítottá~, fe.lkerestek,néha megdördült Kormos
Istvan baritonja, egy üveg tüzes Bece-hegyi fehér
borral ~rkezett Takáts Gyula. A víg beszéd közt a
gyo~ ora ment, de tudtuk, amit Parancs János
meg 15 fogalmazott: "A lét esélyét a gazdátlan re
m~nyt I táplálni és megőrizni kevés a szó." Ezt az
eselyt a magatartásával őrizte, akár a Múzeum
ban, akár a Magvetőnél. akár az Új Ember szer
kesztőségében a kulturális rovatot gondozva.

A kor, amelyben élt, nem neki kedvezett ha
nem a köpönyegforgatóknak. Ezért is érezte'ma
gát bekerítve, ezért sem hitt a kimondott és leírt
szavak hitelében.

Nem állt a "hajbókolók" és "olvadozók" kö
zé. A lelke igazsága vezérelte, s a csillagokra fi
gyelt. Botorkált, de szárnyalni is tudott. Magára
hagyottnak érezte magát, pedig sokan szerétték
s még többen tisztelték. Porban járt, de tiszta
maradt. Fölöslegesnek mutatta magát, holott so
kunknak nélkülözhetetlen volt, mert tudtuk
hogy szem.élyében létezik egy erkölcsi etalon:
?melyhe~ 19a~o.dhatu,nk. ~egalázott páriának
írta magat, megts az elet kifogyhatatlan csodái
nak és titkainak tudója és elmondója volt.

Hadd idézzem egyik legmegragadóbb életval
lomását Egy aktuális kérdésre válaszoló verséből:

,,Semmit se kértem, mégis itt vagyok, I s örülök an
nak, hogy megcsodálhatom I ezernyi titkát e talá
nyos káprázatnak." / Bárcsak elmondhatnám majd
a búcsúzáskor, I sosem akartam igazán birtokolni én.

A föld javait valóban nem birtokolta. De
volta~ olyan adományai, amelyek nem min
~enkm~k adatnak meg. Szeretetre méltó volt
es megmgathatatlan. Sokat vitázunk arról mi
az ig,azs~g. Benne érintetlen volt az iga~sá
gossag. Es szembe mert nézni a kérlelhetetlen
véggel. ~z ado.tt I}eki erőt, hogy nincs egyedül:
"EI kell indulni batran I hátra sem nézve I be
~ánt~ni az ajtót magad után I akiket szeretsz I
ugy ISveled maradnak..." Ha szólít a hang ennek
a versének a címe. Most szólította. Beállt abba a
menetbe, amely ismeretlen távolok felé halad A
látogatóhoz-ban. S ahogy távolodnak. felzendül a
költe~é~yt_záró himnusz: "gyönyörű ez a föld,
I W0,:y?ru ez a ví:, / gyönyörű ez a tűz, /
gyonyoru ez a levego! I ó, te Hatalmas! I gyö
nyörű eZ,a világ, gyönyörű ez a fájó élet!"

,Egy t,ancos adoniszi sorral lép a Hatalmas
ele. Kezeben a rontást elűző rózsaszál, tudatá
ba~ a!illak bizonyossága, hogy boldogok,
akik simak, mert vigasztalást nyernek.
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