FÁBIÁN ZOLTÁN

Az első találkozóról — búcsúzóul
DOBOZY IMRE EMLÉKÉRE
Dobozy Imrével 1951-ben ismerkedtem meg, Karcagon; kereken harmincegy évvel ezelőtt. Az ideihez hasonló, napfénytől derűs nyár-ősz forduló volt akkor is; a vénasszonyok
nyara májust hazudó könnyedséggel úsztatta az ökörnyálat a kisült tarlók, a betonkeménnyé
száradt, szikes legelők fölött. A Karcagot körbe bástyázó öt malomban már új búzát őrtek
(ahogy az odavalósi kunok mondják), de a tengerit nem törte még senki a határban; esőre vártak, csendes, tengericsövet nevelő-növelő esőre.
Parasztnagygyűlést szerveztek a nagy, várakozó csendességben a koalíciós pártok, megünnepelendő, hogy Túrkeve, Mezőtúr után immáron Karcag is szövetkezeti város lett: néhány
„megátalkodott, kulákbérenc" gazdán kívül a földdel bíró parasztokkal, a vadsziken rizstáblákat kubikoló kubikosokkal együtt ipari munkások, tanítók, orvosok, hivatalnokok, tehát
jóformán a város egész lakossága belépett valamelyik ilyen vagy olyan típusú termelőszövetkezetbe, illetve csoportba. így lettem építőiparban közgazdászkodó földnélküli János — feleségemmel együtt — magam is az akkor koldusszegény, de öt-hat év múlva már milliomossá
gyarapodó egyik téeszcsé tagja. (Másképp nem tudtunk volna tejet szerezni az egy-másfél éves
kislányunknak.)
Nyilvánvaló, elmentem a nagygyűlésre, méghozzá feladattal: ketten is megbíztak, hogy
szólaljak fel. Az egyik a drága emlékű Bártfai Sándor volt, szövetkezetünk elnöke, ráadásul a
parasztpárt városi titkára, így kétszeresen is gazdám. A másik pedig közvetlen főnököm, az
építőipari vállalat igazgatója volt, Hernádi János, aki a tőle megszokott sarkos módján, tenyere élével ütve hangsúlyt minden szava első szótagjára, ezt mondta: „Márpedig, Fábián szaki, ez politikai kérdés!" (Tudtam én ezt magamtól is, hiszen a „van tej — nincs tej" létkérdés
volt az életünkben.)
Ekkor és ilyen áttételekkel szólt bele az életembe először Dobozy Imre, anélkül, hogy sejtette volna. A magyarázat egyszerű. A szervezők őt kérték fel a parasztnagygyűlés ünnepi előadójául; a választás kézenfekvő volt: abban az évben jelentek meg a túrkevei
„földmozgás"-ról írott riportjai, szociográfikus elemzései, amelyeket nemcsak a Szabad Nép
hasábjain olvashattunk, hanem önálló kis kötetben is. („Túrkeve" a kötet címe, s legjobb emlékezetem szerint ez volt a bemutatkozó, első önálló könyve.)
Igen ám, de a szervezők úgy ítélték meg: ha már író lesz a vezérszónok, akkor illő s Karcag rátarti méltóságához tartozik, hogy írogató ember legyen az egyik felszólaló, a hetedik
(miért éppen hetedik?!), annál is inkább, mivel él a városban egy efféle, titánkodó fiatalember, aki — hála a nagy beszervezési kampánynak — újdonatúj téeszcsétag is, manapság már
tréfásnak tűnik, akkor igazán nem volt tréfa.
Véletlen? Sorsunkbéli elrendeltség? Mindegy. Akár az egyik, akár a másik, akár a kettő
együtt hozott össze bennünket; — ekkor hallgattuk meg először egymás gondolatait, s ekkor
fogtunk először kezet. Akkor még egyikőnk sem sejtette (miért is sejtette volna?!), hogy ettől
fogva harmincegy évig tartó, lassanként barátsággá aszusodó kapcsolat köt majd bennünket
össze.
Harmincegy kemény, vallató esztendő. Hadd ne soroljam most fel az egész nemzetet próbára tévő váltásait; ismerjük mindet, ott maradt nyomuk a bőrünkön és legbelül, valahol a kifürkészhetetlen mélyben. Három évtized, amelynek második és hosszabbik felét, közel húsz
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évet egy hámba fogva, együtt ügettünk, poroszkáltunk, vágtáztunk végig; mikor hogy diktálta az idő ostorcsípése, vagy mikor mennyire tellett éppen az erőnkből.
Sokszor felidéztem és felidézem emlékezetemben a hajdanvolt karcagi parasztnagygyűlést. Dobozy Imrével is el-elbeszélgettem néha róla, hol falósakat, jóízűeket kacagva, hol meg
akadozó szavakkal, fanyar-csendesen, mint akik vackorba haraptak. Újból és újból mindmáig feltolul bennem a kérdés: miért is kellett ünnepi beszédének szinte az indító mondatai
után rögtön odafigyelni a szavaira?!
Miért?
Mindenekelőtt azért, mert — bármit is reméltek, vártak tőle a szervezők — nem volt ünnepélyes. Közvetlen volt és meghitt (a hodálynagy moziteremben nem volt könnyű!), s amikor
úgy adódott, az anekdoták példázataival élt. (Ne feledjük: az ünnepi szónoklatok megkövetelt méltóságos hullámverését tette csobogó játékossá — 1951-ben!) Valamilyen beszédvázlata
volt, vagy legalábbis lehetett, mert néha belepillantott a kezében tartott papírlapokba? de az
biztos: nem előre megírt szöveget olvasott fel.
Őszintén megvallom most harmincegy év után: én ettől hideglelősen elgyávultam. Nekem
már megvolt a magam hét percig tartó (a hetedik felszólalónak hét perc járt?!), előre gondosan megfogalmazott, és sokak által még gondosabban ellenőrizett, mások által viszont annál
hebehurgyábban agyonjavítgatott, toldozott-foldozott szövege; — ugyanakkor fel is lelkesített és bátorított a határozott, nyugodt biztonság, amellyel ő szabadon beszélt. A szó szoros
értelmében — szabadon.
A történethez tartozik, hogy végül zsebemben felejtettem a jóváhagyott felszólalást, s
megpróbáltam én is szabadon beszélni, körülbelül tíz percig. Igaz, talán ki sem tudtam volna
igazodni az áthúzogatások és betoldozgatások zsebemben lapuló szókatyvaszában; mentségemre szolgáljon, hogy csak szünet után, tizenvalahányadiknak kaptam szót, s ilyenkor már
vagy eloson az ember a gyűlésről, vagy merészebb lesz.
Önmagában ez is elég lenne, hogy emlékezzem a karcagi mozivászon előtt beszélő Dobozy
Imrére, de ennél több, sokkal több őrződött meg bennem abból a néhány órából róla.
A beszéd során az is kiderült hamarosan: kitűnő szónok. Nemcsak azért, mert retorikai
pallérozottsággal, világosan, érthető magyarul beszél. író módján, szépen. Ezért is, persze.
Elég ritka volt már ez akkoriban, a körmönfont hivatali nyelvezet mindent agyonbizonygató s
éppen ezáltal az emberi értelmet bénítóan befolyondározó burjánzásának kezdetén. Felüdülés
volt Dobozy Imrét hallgatni, mintha már meg is érkezett volna a várva várt, csendes, tengericsövet nevelő-növelő eső.
A harmadik felismerés — nyugodt lelkiismerettel írhatom, rádöbbenés — volt azonban a
legfontosabb: amit mondott!
Nem agitált — akkor már nem is volt szükség rá —, hanem töprengett: mi következzék
most ezután ? milyenné váljék — jó lenne, ha — válna, válhatna egy-egy szövetkezeti város ?
Nem koturnusban, nem az elnöki asztal nagy messzi magasából kinyilatkoztatva, hanem megnyerő nyíltan, bizonytalanságait is feltáró őszinteséggel.
Nem volt könnyű dolga a szívós-makacs karcagi kunok között. Érezte és tudta ő ezt jól.
Nem hagyta magát megtéveszteni az összesereglett, ünneplőbe öltözött embertömeg templomi
fegyelmezettségétől, a tisztelgő üdvözléstől és a gyerekek kedveskedő virágcsokraitól. Nem is
kellett körülnéznie, hogy eldöntse: itt és most várnak tőle valamit, amit csak ő fogalmazhat
meg. írói tálentum. Ezért volt képes azt és úgy mondani, ami bennünket, hallgatóit közös eszmélkedésre indított.
Nem hiszem, hogy tévedek, amikor most leírom, Dobozy Imre legnagyobb erénye volt:
bármilyen emberek közé is került, véletlenül vagy vállalt céllal, alkalmi összesereglésbe vagy
öntörvényű, fegyelmezett közösségbe, — hihetetlenül gyorsan és biztosan (bocsánat a kifejezésért) „szimatot kapott", s már tudta is, mit hogyan kell megfogalmaznia, hogy legbennsőbb
meggyőződését átadhassa másoknak. Ebben a képességben nemcsak a ráérző adottság a nagy,
hanem a tapasztalat, az életismeret is. Nem véletlen, hanem nagyon is törvényszerű, hogy mi110

előtt bármit megírt volna, újból és újból elmesélte megírandó történetét, szembesítve ráérzését, felismerését a mások véleményével, a tapasztalattal. így teremtette meg magában azt a
szintézist, amely megkövetelte, kikényszerítette az írott megfogalmazást.
*

Utoljára — és ez a végső legeslegutoljára volt — halála előtt másfél héttel emlegettük ama
réges-régi, karcagi nagygyűlést. Itt, nálunk, Leányfalun, meghitt családi körben. Átnéztek
hozzánk a szomszédos üdülőből, ahol feleségével, Piroskával együtt örültek a szép szeptemberi időnek. Feleségem még idézte is Juhász Gyulát: „...ha kinyiinak ősszel az egek", de akkor még nem tudtuk, nem is sejtettük, hogy „a szeptemberi bágyadt búcsúzó" óráit éljük
együtt. Sőt! Öröm volt látni Imre nyugalmát, hallani bölcsességét.
Olyan szép, szeptemberi délután volt, hogy nem is mentünk be a szobába, hanem kiültünk a ház elé, az orgonabokrokkal és fenyőkkel szegett, tenyérnyi udvarra, a kinyílt kék egek
alá, s beszélgettünk. Erről-arról, amit éppen feladott a szó.
A váratlan az volt, hogy most nem én, hanem éppen ő, Imre hozta szóba az első, karcagi
találkozást. Kedvesen kajánkodva: „Emlékszel, Zoli, amikor...?" Kacagtunk, tűnődöztünk,
visszahallgatóztunk közös múltunkba, majd szigorúan — és ez váratlan volt tőle — azt mondta: „írd meg, öregem, mert megírom én!"
»
Bocsásd meg, Imre, hogy végül most mégis én írtam meg első találkozásunk emlékét —
búcsúzóul.
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