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In memoriam Várzi Tamás

Amennyire nyugtalanít minket, hogy bármelyik pillanatban meghalhatunk. annyira
megnyugtató - még ha kegyetlenül is az - maga a halál ténye. Az ember halála oly
abszolút tény, hogy nincs okunk gyászunkban tehetetlenséget érezni. Tehetetlenséget
akkor érezhetnénk. ha a halottunkért tehetnénk valamit, de bénultságunkban nem
teszünk. A halottunk, bárki legyen is az, egyszeruen nem a miénk, hanem Istené, aki
az embert a legszemélyesebb birtokaként a halálával mintegy leplombálja. Ekkor
derül ki a halottunkról. hogy aki ennyire nem a miénk, az az életében sem volt az,
csak akkor könnyebben estünk a birtoklás kísértésének áldozatául: élve, halva Istené
vagyunk, senki másé. Ez pedig már nemcsak megnyugtató, hanem végtelenül re
ménytkeltő is.

Ettől még fájhat, nagyon is fájhat az élő elvesztése. És sokáig.
Váczi Tamás tavaly ősszel halt meg, 32 éves korában. A Vigilia szerkesztőségében

dolgozott 1983 őszétől 1984 teléig. Alig hogy megismertem, a kapcsolatunk fölfe
dezéssé fokozódott. Tamás a barátom lett, a pályatársam, a "fiam", hitre nevelő, ős

hitű kételkedöm, radikális tanúbizonyságom figyelmes hallgatója. Az igazi, ezért ritka
tehetség mély kútját rejtette magában. A teljes embert mozgásban tartó, szenvedélyes
vonzódás kötötte őt a nemzet történelmi múltjához, szellemi gyökereihez. de müvei
nek - írásainak, zenei esszéinek, rajzainak -, gondolkodásának strukturáltsága ízig
vérig eleven, ifjúi, ugyanakkor rnély, költői és korszeru volt. A tájról, a fákról, az álla
tokról, az eseményekről úgy írt, mintha minden és mindenki benne élne, röpülne,
virágozna, történne. Az - úgynevezett - egyszeru ember, Erdély és az elme lele
ményeinek jóétvágyú, tékozló szerelmese volt.
Megdöbbentő olvasmányom marad az a mintegy százoldalas. tervrajzokkal, fejek

kel, alakokkal, egy emeletes ház szobákra osztott keresztmetszetével. párszavas jegy
zetekkel földúsított nagyregény vázlata, amelyből már előbukkant egy-egy kitűnő

részlet, jellemrajz. Nem írhatta meg.
Sosem fogom megtudni - vagy talán majd egyszer -, miért került el engem az a

távirat, amely Tamás betegágyához hívott. Amellettem elhúzó zöld boríték mögül
sikoltást hallok ki, de ez a hang örökké tartó énekké finomodik. Ennek az éneknek
dallamfoszlányai - fülem szerint - itt úsznak az Ösminták hátterében, mint annyi más
írásának a sorai mögött is.
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