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Ha jól belegondolok, ismeretségünk legalább négy évtizedre
tekint vissza, de talán még annál is többre. S arra is jól
emlékszem, hogy már az elsõ perctõl kezdve szimpatikus

volt számomra a szerkesztõségbe berobbanó kissé szertelen,
szókimondó, a konvenciókkal hadilábon álló, de roppant barátságos,
csupa szív, mindig segítõkész fiatalember. Aki utálta az igazság-
talanságot, mindent akart tudni, mindenrõl volt véleménye, s ezt –
akár pozitív, akár negatív elõjelû volt a vélemény –, nem is hallgatta
el. Az is hamar kiderült, hogy komoly irodalmi ambíciókat dédelget.
Kitûnõ verseket írt (most is õrzöm az elsõ vékonyka verseskötetet,
kedves dedikációjával), órákig lehetett vele költõkrõl, írókról,
mûveikrõl beszélgetni. S ezt bizony meg is tettük kedvenc korrektor-
társával, barátjával, Puskás Ilonkával együtt (akit õ nevezett el
Loncinak), a nem ritkán a hajnali órákig elnyúló nyomdaszolgálatok
idején.

Én úgy érzem, hogy az évek során igen szeretetteljes, baráti kapcsolat
alakult ki köztünk. A férjem, a gyermekeim is hamar megszerették,
hisz velük is azonnal megtalálta a közös hangot. Tetszett, hogy minden
körülmények között igyekezett talpon maradni, keményen dolgozott,
nem merült el az önsajnálkozásban, pedig õt sem kímélte az élet,
szárnyait, terveit minduntalan megnyirbálta az értetlenség, a butaság,
az önzés…  Bevallom õszintén, féltettem is. Gyakran feldühített nyakas-
ságával, nyers szókimondásával, amellyel az igazságtalanságokra, az
igaztalan vádakra, sérelmekre reagált, fõként a gyûléseken, nem
törõdve azzal, hogy ki hallja, ki nem. Attól féltem, hogy egyszer elhur-
colja a szeku.

Ezt azonban nem várta meg. Érezte, hogy szorul a hurok, hogy
mennie kell, ha nem akar eltûnni a süllyesztõben. A nehéz döntésben
azonban (imádott kislányát, a családját kellett itt hagynia) akkor is,
mint azóta annyiszor, bizton számíthatott feleségének, Smarandának
határozott támogatására.

Hónapokig izgultunk, hogy hol van, mit csinál, sikerült-e vasfüggöny
túloldalára jutnia?! Titokban mindenki örült, hogy sikerült neki a
nagy kaland. Én abban is nagyon bíztam, hogy ott, kinn, a messze
idegenben sem hagyja magát, talpon fog maradni, megtalálja a helyét
– s bíztam abban is, hogy mind e közben megõrzi emberségét.

Maradj hû önmagadhoz
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Amikor néhány hónappal a forradalom után elsõ ízben
összefutottunk itt, Aradon (hazahúzta a szíve!), legjobban annak
örültem, hogy igen, sikerült megõriznie az emberségét. Bár sok dolga
lehetett, talált idõt, hogy találkozzék barátaival, hajdani kollégáival.
Még most is élénken emlékszem arra az estére, amikor a tõle
megszokott lendülettel beviharzott a lakásunkba, családom õszinte
örömére, csak azért, hogy beszélgessünk egy kicsit, felidézzük a közös
emlékeket, megkérdezze, hogy vagyunk, mit csinálunk, miben
segíthet…

Igen, Zoltánnak ez a “miben segíthetek” kérdése állandóan
visszatérõ kérdéssé vált az elkövetkezõ esztendõkben. Nagyon sok
embernek segített, segít önzetlenül, sokszor kérés nélkül is. Ezt az
elmúlt években gyakran tapasztalhattam, tapasztalhattuk vala-
mennyien…

Most, a hatvanadik születésnapodon legõszintébb jókívánságaim
tolmácsolása mellett még el szeretném mondani neked: nagyon örülök,
hogy megvásároltad az aradi magyar napilapot, hogy megteremtetted
a magyar nyelv, a magyar szó életben tartásának, ápolásának,
terjesztésének feltételeit régiónkban, az egyre mostohább körülmények
ellenére.

Kedves Zoltán, Isten éltessen nagyon sokáig, erõben, egészségben!
Mindig maradj hû önmagadhoz.

Balázs Kati


