
IN MEMORIAM 
Brassai Zoltán (1948-2018)

Zoliról, a 93 éves édesanyjának, nekem és még néhányunknak Gáborról 
köztudott volt, hogy szívbeteg. Mellkasába be volt építve egy ICD-készü-
lék, egy marék gyógyszert szedett, de ez se hervasztotta le arcáról kedves 
mosolyát, nem vette el ironikus kedvét, tanítványai, barátai, családja örö-
mére. Rejtélyes zártsága ellenére mindenki iránt nyitott, toleráns volt. 

A halál korábban is, többször is megkörnyékezte, szívritmus-zavara-
inak, pitvarfibrillációinak kivédése gondot, kihívást jelentett a balaton-
füredi és a városmajori kardiológusoknak is. És mélységes aggodalmat 
jelentett nekem, valamint a családnak. Egy-egy rosszulléte, műtéte em-
lékét, hogy félelmeimet elűzzem, kiírtam magamból. Ennek terméke a 
következő két vers.
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Extraszisztolé
              B. Z.-nak

Emlékeid, e fura légtornászok
megfeszült idegeid húrjain
ingáznak. Kataton múltad már
a napban aláhull.

Csak egy vérrög, a rögeszme, hogy boldog
akartál lenni, állja az útját
a vágyott beteljesülésnek.
Nem győzhet az önzés.

Keserves tréfa az élet. Embernek 
lenni tán felemelő gyalázat.
Öröklét-igénnyel a szívben 
elveszni örökre.

Más van itt, mint amit annyira vártál.
A kísértés rég bőröd alá bújt,
a bűn besétált asztalodig,
mérgezi csontod.

Viruló virágodra az ártalom 
ráfújt. A velünk vándorló holdra 
lesel. Ne hidd el, hogy jobbak az 
álmok, mint a valóság.

Néha verőfény égeti testünkbe
a vágyat, és ritmikusabb 
lesz tőle az éteri hullám,
de kárhozat árán.

Nézd, kagylóikat ontják a tengerek!
Élned kell még, azt súgja a szél is,
mert nélküled már meghal a dal,
és megfagy a szél is. 
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A városmajori szívműtéte emlékére született a következő:

Abláció

Alkuszik érted
az ördög, az Isten.
Kószál a ritmus 
a vérköreidben.

Táncol a műtő, 
felpörög szíved,
süketen hallgat
a múltad a léted.

Titkaid súlyosak,
égetik fénnyel,
nem menekülhetsz,
harcolsz a ténnyel.

A fantomfájdalom
kúszik az agyba,
kóbor ütéssel
hullsz árva magadba.

Házasságkötésünkre ez év május 26-án került sor, mikor is jó kondíció- 
ban volt, tele reményekkel, tervekkel. Kedélyesen fogadta, hallgatta az 
anyakönyvvezető előadásában elhangzott, hozzá írt soraimat.

Odüsszeuszhoz

Vártalak, mert hittem, visszajössz,
s megjöttél, mert mindig tudtad, várlak.
Kalandos éveidnek vége, száz varázs 
letűnt, okra s célra lelt a vágyad.
Mily logikátlan másnak most 
e végső küzdelem, de Athéné óvja 
lépteink. Szemem fénylő tükrében
oldd fel kételyed, nyiss kaput,
kutyám nem csahol. Ím ez az ágyad.

Nászútra ősszel Rómába-Firenzébe-Velencébe készültünk, bár első pil-
lanattól fogva tartottunk is az úttól. Ő viccesen fölvetette, hogy „milyen 
szép lenne a halál Velencében!”
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Hát igen! Nem ily szép halált szánt Neki a Sors. Szeptember 5-én, vala-
mivel éjfél előtt megtörtént a végzetes baleset, ütött a készüléke is, mely 
után két és fél hónapi élet-halál harc következett. 

Mi (gyermekei, gyermekeim és jómagam), amikor csak lehetett, a kór-
házban mellette voltunk. Aktív részesei lettünk test és lélek emberfeletti 
küzdelmének, végül a megadásnak. Az orvosok többször kértek bennün-
ket, hogy „hagyjuk elmenni”, ami elsőre botrányosnak tűnt, de végül Ő 
maga „kért rá” minket azzal, hogy halála előtt öt nappal rendkívül fino-
man, tapintatosan kihúzta tenyerünkből láztól izzó kezét. Tudatos volt? 
Öntudatlan? Csupán az érzékek vezérelték? Ez már sohasem derülhet ki. 

November 26-án, 21 óra 20 perckor Várpalotán, a Szent Donát Kór-
házban, méltósággal viselt szenvedés után visszatért Teremtőjéhez. 

Stációid
         In memoriam Brassai Zoltán

1.
Láttam Hölderlin-éjszakádat, láttam,
és már többet tudok a Feketefeketéről,
az ember végső magányáról
és a vágyról, hogy ne így legyen.

Láttam romlandó tested metamorfózisát,
végigkövettem stációidat.
Orpheusz, én  a Nap leánya
leszálltam érted az alvilágba. 
Dante Poklán és Purgatóriumán át
e vak kalandba vágtam, hogy léted titkát,
múló tested, élő lelked megtaláljam. –

Gyalázatos intermezzo volt!

2.
Mondtam, ősz van, sárgán sóhajtanak 
a fák, s Te arcomba köhögtél,
majd ásítottál egyet. Vért izzad a bükk,
mint fáradt veséd, mondtam, s Te
ujjaim körömágyával játszogattál.

„Chateaubriand” – szólított barátod,
mire érzékeid picit megmozdultak:
fölhúztad szemöldököd.
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„La charité ne périt jamais” -  mondtam
esengve máskor, és Te bólintottál, érted.
„Ősz húrja zsong, jajong, búsong...” –

Mit meg nem tettem volna érted!

3.
Hajtottam, hajtottam volna el 
a Halál kocsisát, de az megújult 
pompával visszajárt, mint
visszaszállt álnokul egy légy is,
 egyenest tátott szád, hörgő torkod
kútjából inni a kínzó gennyvelőt.

„Magadat mindig kitakartad, 
sebedet” folyton „elvakartad”,
nővér legyen a talpán, ki rendbe rak. 
Én bolond! A romlandó test
romolhatatlanságáról álmodoztam – 

s Te elnéztél a semmibe.

4.
Lemondtam Rómát, nászutunkat,
Édes! Helyette rohanok Hozzád, hogy 
közös erővel elodázzuk gyászutunkat.
Kegyetlen kegyeletsértés: az életet 
kértem rajtad számon; miért e kárhozat?
Minden évedért egy nappal vezekeltél,
most lennél hetven. Micsoda áldozat!

Gyűlöllek, lélekmélyi kaland! –
Nem tudom Őt megtartani. Késik az irgalom.
Felvonulnak sorban az emlék-mágiák,
halottsárga arcodon átleng a túlvilág.

Bensőmben már kong a lélekharang.

5.
„Hagyják elmenni!” – így az orvos.
Megőrült? Mit beszél? Csak ott kinn zúg 
a szél, s bennem záporoz az idő. 
Aztán a takaró alól megcsapott
a bomló hús árulása, a gonosz.
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Fekélyek kezdték birtokba venni tested.
A párnán jobbra-balra mozgattad fejed:
bárkivel, de Veled ez meg nem eshet.

Még levágtam körmöd, kidörzsöltem hajad,
megkaptad így a hétköznapi szentségeket;
az Úr megbocsátott, súgtam – 

ezzel oszlattam el utolsó kételyedet.

6.
Valami kódolt tudással, öntudatlanul is
mindannyiunknál bölcsebb voltál.
Egy héttel a vég előtt, végtelen jósággal 
kihúztad tenyerünkből kezed. Búcsúztál.

Értsétek hát meg, ez a megmerevedett test
lélek is, egy „összeomló kincstár”.
Tegnap még volt, érzett, élvezett,
ma pedig meg nincs már. 
Ennyi volt tehát? Árván maradtak könyveid. 
Lezárult szétloholt életed.
Hiába hullnak könnyeim.

„Magaddal vitted érzékeimet.”

7.
Tegnap még otthonos melegen izzott 
láztól forró kezed, ma dermedt,
jéghideg márvány, fájó emlékezet.

Hófehér ingeden kivasaltam 
az apró ráncokat, hogy Valpurgis-éjeden
rophasd majd haláltáncodat,
csokornyakkendőd, mint éji lepke
száll majd fel a sötét fellegekbe.
Halotti maszkodra ráfagyott
utolsó mosolyod, az örök.

„Drágám”, – kérlellek – „adj erőt,
kibírni, ami maradt, a jövőt...”

Mosonyi Kata


