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Apa,
az én apám. Kimondani ezt a szót, apa, belül ízlelgetni,

belakni, clvackolódni a három hang melegében, a jelentése
melegében, az apaság melegében. Benned, Apa. Mindig ké-
szültem, hogy megírom az életedet. Nos, most már megírha-
tom, írhatok rólad amit akarok, hazudhatok, hízeleghetek,
neked már mindegy, le már nem izgatod fel magadat rajta, te
már nem örülsz neki. Ráadásul azóta nem is az életed foglal-
koztat, hanem a halálod. Azóta, mióta? Mióta az életed nincs,
a halálod pedig van. Azóta, hogy van - azóta. Viszonyítási
pont, amely mostantól örökre a. múlt időbe néz. Milyen
különös is ez, mennyire egyszerű, ami volt, az mostantól nincs,
ami vfcn, az sohasem volt, definiálhatatlan és mégis a legléte-
zőbb realitás ez, Apa, nekünk a létezés szomorúsága, a létezé-
sünk realitása a halálod. A nemléted van. A vereségünk a
Helyzet, melynek nincsenek irány vektorai. így, ezek.

Dadogott a telefonban a feleségem,... valami baj van, nem

is értem, a Papával van baj, valami történt, a bátyád, Pali
telefonált, hogy haza kéne jönnöd, haza kéne mennünk... a
Mama... és baj van... a Papa... tudod... én nem is értem... a
Papa... meghalt... nem is értem, hogy... hogyan... de meghalt...
gyere haza... menjünk haza... a Papa...

Ültem az iskolai telefon melletti székecskén, fejem nekie-
sett a falnak, az órára már nem mentem vissza a lányaimhoz,
ötvenhatról beszéltem nekik előzőleg, éppen amikor kihívott
az óráról Ferenc, a fűtő, a halálról, mert október huszonkettedi-
ke volt, hogy milyen szörnyű meghalni tizenhatévesen, tizen-
nyolcévesen... az meg sem fordult a fejemben, hogy hetvene-
gyévesen is meg lehet halni, hogy te hetvenegyévesen meg-
halsz itt nekem...

Felültem egy hatvannyolcas buszra, de ott emberek beszél-
tek, kofák karattyoltak hangosan és közönségesen, leszálltam
hát, beültem egy taxiba, a taxis Óbudáig üvöltötte-magyarázta
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a helyzetet, ezt mondta folyton, hogy itt helyzet van, és nagyon
sokszor használta azt a szót, hogy kibaszott.

És én akartam neki szólni, hogy ember, hagyja már abba,
fogja be a száját, de akkor azt is mondanom kellett volna neki,
hogy ember, ma reggel a ceglédi kórházban meghalt az apám,
vagy valami hasonló történt vele, és így velem is történt valami
visszavonhatatlan, én sem tudom ezt még pontosan, azt hi-
s/em, jól használom a szavakat, de az is lehet, hogy nagyon
rosszul, azt hiszem, Apa meghalt, és csöndet akarok, ez lenne a
lényeg, az egész világ kussoljon ilyenkor, és főleg maga, taxis,
fogja be azt a mosdatlan pofáját, mert belevágok az öklöm-
mel... De csak hallgattam megszégyenülten, nem tudtam,
hogyan lehet - kell-e - ilyenkor viselkedni. Groteszk az,
tanítom a diákjaimnak, amikor a tragikus a nevetségessel, a
komikussal párosul...

Olyan, mintha emlékeznék, pedig nem, nem emlékszem
erre, csak érzet lehetett, felálom, fel sem fogtam, nem is volt
igaz, és monomániásan azt lüktette az agyam, Apa, hát minden
dolgod félbehagytad, most meg mit izélsz ezzel a halálosdival,
gondolj már bele, hé! Forr a bor, a derítőakna tetejét le kell
betonozni, fel kell ásni a kertet, a hátsó udvar tele van lehullott
eperlevéllel, össze kéne söpörni, és az én életem is, apa,
éppen... csak ne most, és ne így, és te semmiképpen... Apa! És
ha mégis, mi lesz akkor velünk?

A temetést félálomban ácsorogtam végig, DRÁGA APA!
LEGYEN KÖNNYŰ A FÖLD, ez volt annak a koszorúnak a
szalagjára írva, mely a szertartás alatt a koporsó lábánál
án'álkodott. különös véletlen ez, az én koszorúmat akasztották
a/ orrom elé éppen, a saját koszorúmat bámultam a szertartás
alatt, nekem ez a szomorú rózsakoszorú prédikált, nem a pap,
bámultam a derengő szelíd, dróttal átszúrt rózsabimbókat,
szirmokon a hideg esőcseppeket, a mi koszorúnk volt ott és
delejezte rózsáival üres tekintetemet. TIBOR, CSILLA, SÁ-
RA, JUDIT. Nézem akkor, és az jut az eszembe, kispórolták a
koszorúkészítők a legfontosabb szót a mondatból, a szót, hogy
neked, hogy neked legyen, legyen NEKED könnyű a föld, ezt
kel lelt volna írniuk. Mert én ezt akartam üzenni - neked.
Mindegy, a koszorú szalagja rövid, a te földalatti álmod
végtelen, na jól van, aludj, Tata!

Az nem lehet, hogy az embernek ne legyen apja. Én ezt nem
tudom elképzelni ma sem. Ha az embernek nincsen apja, nincs
ő sem, az ember. Mi köti, hová köti? Az apa, mint a föld,
darabos és meleg, kérges és meleget fölsugárzó, a gravitáció,
hogy minden érzelem, gesztus, méltóság maradjon, a földön
maradjon, ne szóródjék szét az űr süket csöndjébe.

Tűnődöm azon, hogy minden úgy történt, ahogy történnie
kellett, azon kívül, hogy neked nem kellett volna... Észrevétle-
nül, jeltelenül éltél, a halálodat sem vette észre a nagyvilág.
Minden megy tovább, ma már egy civil-halál nem árucikk,
Apa! A temetkezési vállalat sem tudott gyászszalagot adni,
tudod, amit az ember a kabáthajtókájára varr, ott visel egy
ideig, először csak azért, hogy védekezzék a külvilág tapintat-
lan vidámsága ellen, később, hogy kicsit magamutogatóan
bizonyítsa hűségét valakinek, aki persze nem láthatja ezt (de
talán érezheti ott, máshol), vagy épp ellenkezőleg, azoknak,
akik látják. Mert ócska a világ, így van kitalálva. Néz, követel,
pletykálódik, szenzációt és vért szaglász. Ma már nincs divat-
ban a gyászszalag. Sem.

A halottak tisztelete sem. Friss sírod koszorúhalmából
kilopkodták a temetést követő harmadnapon a friss virágokat,
a melletted pihenő nagyapámról és a keresztapámról lelopták a
halottaknapi csokromat. Kik, miért, kiknek a megbízásából?
Másik sírra viszik, vagy egy élelmes - mondjuk csak másként,
ócska szemét - virágárusnak a standja mögé? Nagy baj van
abban az országban, ahol a halottak sírját meggyalázzák. És
látom a tévében a feldúlt zsidótemetőket. Az más? Az politika,
mondhatnánk. Ne mondjuk. Az sem más. Ugyanúgy aljasság.
Azt mondjuk. És aljasság az is, ami fölötted történik, ma,

Magyarországon, Apa. Közös a nevező és közös a rettenet, az
iszonyat és az undor. Bennem. Másokban.

Utazom Debrecenbe, út közben megállók Abonyban, a
virágbolt előtt, már nyitom az autó ajtaját, azután megalázódva
ülök vissza, csukom az autó ajtaját magamra, nem vihetek
virágot neked, mert nem marad rajtad egy napig sem -
ismerted te ezt az ócska Magyarországot, szinte látom, legyin-
tesz, hagyjad, fiam, miért, minek? És minek izgulsz? Gondolj
rám néha, az elég!

Mostanában egyébként sokat gondolok Tatabányára. Régen
volt, Apa, én gyerek voltam, te fiatal, és éltél, apa, s éltem mái-
én is. Éltünk mindketten, milyen egyszerű és visszahozhatatlan
helyzet. Te minden vasárnap este vonatra ültél és a következő
hét péntek délutánján kerültél elő újra. Fáradtan, elkínzottan.
Azóta már felnőtt lettem, elgondolkodhatom azon, milyen volt
nektek a fiatalságotok. Volt-e ifjúságotok nektek, kettőtöknek?
Éveken keresztül heti két és fél nap a család, a nagyon szép,
nagyon fiatal anyám mellett. És a többi? A magány és a
vaságy? Fénykép az irattárcában talán, két kis kölyök, egy
mosolygó nő, egy hegyesen a gép elé álló férfi... És felültünk
évente egyszer, nyaranta egyszer vasárnap este a vonatra, és
meg sem álltunk Tatabányáig. Pesten persze átszálltunk, de
erre nem emlékszem. (... Ötvenhat? Arra emlékszem, fiam,
jöttem haza Tatabányáról, Pesten át kellett szállnunk, a villa-
mos nem ment, gyalog mentünk át a Nyugatiba, rengeteg
ember volt az utcán, de mentek a vonatok, siettem haza, mert
látni akartalak már benneteket. Én nem voltam akkor hős,
fiam, én hozzátok siettem. Szabadság? Hős? Én kubikos
voltam, én háborúban voltam, én hadifogságban voltam... Én
élni akartam, fiam, fiatal voltam még akkor, fölnevelni benne-
teket...) És ott egy ágyban aludtunk, Apa, én belül, mert tovább
alhattam, jobb karod nagyizma volt a párnám, valamiért
nagyon emlékszem ezekre az alvásokra, olyan jó volt a
bicepszeden aludni, Apa. Érzem a nehéz szagokat, mely a
fáradt kubikos férfitestekből áradt szét esténként, keverednek
ezek a szagok az esti lecsó, tojásrántotta, megvágott zöldpapri-
ka és paradicsom, friss kenyér illatával. Én, akkor, boldog
voltam ott. Gyermekkorom vakációi voltak ezek, munka után
felkapaszkodtunk a Turulhoz, bámultunk lefelé, fölfelé az
égre, feküdtünk a fűre, megint előkerült a bicepszed, mióta
nem lehet, azóta gyakorta álmodom, ébren vagy álomban,
hogy hozzád bújva heverek, a karodon alszom el. Felnőttként
sem szégyellem ezt, Apa, nem éltem ki a gyermekkoromat
veled, a gyermekkoromat nélküled, amikor már nem vidéken
dolgoztál, én kerültem el tőletek, honnan tudhattam volna,
hogy oda kellett költöznöm évekkel ezelőtt melléd, pár napra,
hétre, évre, életre - volna.

Most, hogy ezeket írom, rápillantok a tévére, avatják a
tatabányai Turul-szobrot, ócska suhancok, skinheadek gyüle-
keznek körülötte, nem szabad leheverednünk a fűre, belénk
rúgnak a kisfasiszták, Apa. Inkább menjünk el a vasárnap
délelőtti matinéra az abonyi moziba, utána te sört iszol, mi meg
Palival fagylaltot kapunk, esetleg krémest, inkább menjünk le
horgászni a tóra, inkább húzódjunk be a múlt idő meleg
odújába, inkább élj, Apa, hogy éljünk. És siessünk, mert Anya
elkészül a vasárnapi ebéddel.

Utánad nézek, valahol messze mész, kopott kis micisapká-
dat erősen belehúzod a homlokodba, mert az örök szél nem
tréfadolog, és nem nézel vissza, és nem torpansz meg egy
pillanatig sem. Nem tudom, meddig tart az utad, nem tudom,
mikor indulok el utánad, Apa. S meg kell mondjam, önző vagy.
Gondolataimat hetek óta lekötöd, elhanyagolom a munkámat,
nem hagysz aludni éjjelente, ideges vagyok, nyugtalan és
türelmetlen az élőkkel. Peca barátom írt Amerikából, rövid és
keserű levelet írt. Arról, hogy amíg mi nyavalygunk itt, és
ostoba, piti ügyeinkkel traktáljuk egymást, az igazi férfiak
némán elmennek közülünk...
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