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Amikor e-mailjeim közt olvastam az üzenetet, könyvet kellene
összeállítani Zoltánnak születésnapi meglepetésként,
hirtelen azt sem tudtam, mirõl írjak, annyi emlék bukkant

ki a múlt régóta sima víztükrébõl. A gyermek ül így a szoba közepén,
mustrálgatván a sok játékot, melyikkel is kezdje…

Sokáig dolgoztunk együtt, számomra meghatározó volt az, hogy
Zoltán “szárnyai alatt” nevelkedhettem. Egyébként is formált a
szerkesztõség, de Zoli ösztökélt az elsõ bátortalan jegyzeteim
megírására, és sokáig õ volt az, akinek meg akartam felelni az
írásaimmal. Éppúgy, mint ahogy a mai napig büszke vagyok arra, hogy
számos versét én olvashattam elõször, és én lehettem az, aki szem- és
fültanúja volt a megszületésüknek. Kiváltságos voltam. Abban is, hogy
irányította az irodalmi ízlésemet. Harcos szellemét, könyörtelen
igazságérzetét, kitartó érvelését példaértékûnek tartottam. És igen,
abban is kiváltságos voltam, hogy közelrõl tapasztalhattam meg a
rábeszélõ képességét…

Történt egy nyáron, hogy a nyomda elõtti téren vidámpark telepedett
meg. Volt ott egy ringlispíl és mi Zolival kijártunk oda bámészkodni,
néhányszor pedig fel is ültünk rá. Akkor Zoli kitalálta, beszéljük rá a
lapszámfelelõst is. Az ötletet tett követte, de, mivel épp Kilin Irma jött
aznap este, igen sokáig tartott a gyõzködés. Irma felült, mi vihogtunk,
de hamar lehervadt az arcunkról a mosoly, ugyanis a fõszerkesztõ
asszony a testvérlap fõszerkesztõjének  társaságában megrökönyödve
bámulta és hallgatta, amint szegény Irma “jaj, istenem” fohásza aszerint
erõsödik és halkul, ahogy a ringlispíl forog…

Volt egyszer egy érdekes beszélgetésem Zolival, azt hiszem, már
nem is igen emlékszik rá.

Akkoriban történt, mielõtt elhagyta volna az országot. Nem
dolgoztam a szerkesztõségben akkortájt, mert hetilappá karcsúsodott
a “Lobogó” és számomra biztosítottak egy állást a városi
önkormányzatnál, õt pedig megtartották, arra való hivatkozással, hogy
családos. Nagyon háborogtam, és haragudtam a rendszerre, de õrá
nem. Õt pusztán hiányoltam, mert úgy összenõttünk, mintha testvérek
lettünk volna.  A kollégák is szinte ikrekként kezeltek bennünket,
“neveletlen” ikrekként, akik néha nem kis fejtörést okoztak a
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szerkesztõségi titkároknak. Vásott kölykökként viselkedtünk, nem egy
megyei lap “öntudatos” korrektoraiként…

Már több hónapja dolgoztam a városi tanács anyakönyvi
hivatalában, amikor egy augusztusi napon meglátogatott. Hanyagul
az asztal sarkára ült és beszélni kezdett. Arról, hogy mit jelent neki a
szabadság, mely nélkül levegõt sem tudna venni, meg arról a szorongató
érzésrõl a torka körül, mely, valahányszor a lánykájára néz, hatalmába
keríti. És a VERSRÕL…mely egyszerûen a gyermeke volt, mondta.
És, szokásos szenvedélyes hangján kérdezte, “mondd meg,
Lonczikám, hát mit tehet a szülõ, ha a gyermeke miatt bántják? És õ
tudja, hogy a gyermeke jó”?

Bár nem elõször hozakodott elõ a témával, akkor tudtam, hogy
minden szavának súlya van, próbáltam is bevésni emlékezetembe.
Mert éreztem, hogy valami olyasmi fog történni, amit nagyon nem
szeretnék, de aminek szükséges megtörténnie.

Sok mindent mondott akkor. Sietve, alig lehalkítva a hangját. Én
meg a rettegéstõl, nehogy meghallja valaki, alig tudtam figyelni rá. De
volt néhány gondolata az õszinteségrõl, meg az igaz emberségrõl,
melyeket azóta is képtelen vagyok szóról szóra felidézni, csak valahogy
vele azonosítani.

Segítõkészsége, empátiája legendás, nemkülönben meggyõzõ ereje,
szókimondása. De azt hiszem, hogy mindezek elé az õszintesége
kívánkozik. Az az õszinteség, amivel megtiszteli embertársait. Akár
csodálkozik, akár haragszik, akár elképed, vagy lelkesedik, és akár
felháborodik, vagy éppen megdöbben, akkora vehemenciával és
õszinteséggel teszi, hogy a vele beszélgetõ ember azonnal megérzi, ezt a
hatást õ váltotta ki. Manapság, amikor nem igazán “divat” az õszinteség,
amikor mindenki másnak akar látszani, mint ami, ez ritka erény.
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