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Évfordulók
Elmúlt az első év. Éppen egy esztendeje már. Épp egy éve, hogy

Apa meghalL Sokféle időszámítást el tudtam volna képzelni, ezt a
mostanit nem. Olyan értelmetlen is, kikerülhetetlen is. Történtek
dolgok akkor, amikor Apa még élt, és történtek, történnek dolgok,
amikor már nem élt, nem él. Apa előtti idő, Apa utáni idő - mondom.
Még élt Apa, mondom, behatárolva az időbe a történést, Apa már nem
él, mondom máskor, és ezzel is pontosan jelzem, mikor történt, ha
történt valami. Hogy szinte már nem volt értelme, mert ő nem... nem
tudom. Apa-idő nincs, mert nincs többé Apa. Isten elveszítése lehet
ilyen, az élmény, a felismerés, hogy az égben nem laknak. Hogy
laktak talán, de már nem. Az égben nincs lakás.

A kudarc, hogy a földön egyedül vagyunk. Magunk, s még
csak nem is magunkért. Mire elmosolyodunk, megőszül a sze-
münk. Mi következünk el lassan, jut eszünkbe így Halottak Napja
táján, amikor gyertyáinkkal a temető felé imbolygunk. Kezdhetjük
számolni a halottainkat, egykorúakat, fiatalabbakat, alig öregebbe-
ket. És hirtelen nagyon nehéz lesz a levegő. Krizantém-szag,
föld-szag, halál-szag. Paradox helyzet, hogy a halottszagot az élők
érzik, és nem is nagyon lehet leírni, milyen az, konszenzus van
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ebben, ebben van konszenzus, én érzem, te érzed, ő is érzi, ha van
bátorsága megérezni.

A legrosszabbkor halt meg Apa. Persze, nem lehet jókor meghalni,
tudjuk, de ha már a halál elszólította őt tőlünk, választhatott volna más
napot is, mint október 22. Az ország az ötvenhatos forradalom
megünneplésére készül ilyenkor, készült tavaly is, ilyenkor. Ebbe jött
bele a halála, ebbe az adventi ötvenhatozásba. És mennyi halott,
mennyi különféle halott, akik sokkal fontosabbak ennek az országnak,
mint Apa. Itt vannak mindjárt a mártírhalottak, velük van a legkeve-
sebb gond. Méltósággal haltak a háborús tereken, vagy méltósággal
viselték a méltatlan kezek által nyakukba dobott kötelet. Felnőttek,
gyerekek, öregek, ártatlanok, férfiak, nők. Azután itt vannak a nem
mártírok, de halottak. Éppen olyanok ők (volt létükben és porló
jelenükben), mint amazok, csak a másik oldalán álltak a ténylegesen
létező, vagy az eszmeileg kreált barikádnak. Nem mindegy, persze,
hogy nem mindegy; hol álltak. De most halottak ők is. Velük mi
legyen? El vannak temetve. És ők sem magukat temették el, hanem
eltemetődtek az őket túlélők által, oda, ahova tették őket, oly
szertartással, amilyet elhatároztak nekik. Az unokájuk ugyanolyan
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csodálkozó, fénylő tekintetű legényke, mint amilyen amazoké, a
tisztáké, ott áll ő is az ünneplők/gyászolók között, az ő kezében is
virágocska reszket, ő is lerakja a tatára amit hozott, mint azok a
bácsik és nénik és gyerekek - amott.

Azután itt vannak az orosz katonák, akik csak voltak orosz
katonák, egészen addig a pillanatig azok voltak, amíg egy golyó, vagy
egy gránát meg nem ölte őket Budapesten vagy Ocsán, amíg egy
Molotov-koktéltól felrobbant tankban szénné nem égett az arcuk, a
lestük, a csontjuk. Onnantól kezdve halottak voltak, mint mindenki
más, akinek az élete valamilyen módon befejeződik. Velük mármost
mi legyen? Mert egy katona végképp csak katona. Hallgattam
napokban Szakály-hadtörténészt a rádióban, aki arról beszélt, hogy a
tisztek mondhatják azt adott pillanatban, hogy nem, és kiléphetnek a
katonai kötelékek közül. Elmehetnek hentesnek, a maffiához ítélet-
végrehajtónak (mind keresettebb ez a rezzenéstelen arcot és kezet
igénylő szakma mostanság, ebben a térségben), vagy elszegődhetnek
tanácsadónak egy vegyesvállalathoz.

Egy közlegény azonban ezzel a nem-mel golyót röpíttethet a
fejébe, mert ő a kötelékből önként nem szállhat ki, csak ha elöli magát,
egy ilyen nem-me\ évekre bezárul mögötte a börtön vasajtaja,
egyáltalán - egy katona sem gyávaságból, sem hősiességből nem
mondhat soha nem-ex. Aki volt katona, pontosan tudja ezt. A
regényekben persze igen, ott mondhat, és a romantikus, jókról-rosz-
szakról szóló mesékben. Na, még ott is. És a háborúban - ötvenhatra
gondolok éppen - válogatás nélkül esnek el civilek, katonák, ártatla-
nok és gazemberek, hősök és balekok.

Én azt hiszem, a földnek semleges íze van. A halottak száját
ellömő föld nem válogat a szájakban. Ahogy nem válogat a nyüvek
birodalma sem. Ám ezzel nyilván nem mondhatom azt, hogy mind-
egy, ki hogyan él, egyformán süvegeljük meg a hősöket és a litrokat.
De azt mondom, vigyázzunk az élőkre, vigyázzunk a gyászunkban a
gyászunkkal, tudjunk méltósággal és nagylelkűséggel gondolni azok-
ra is, akik adott időben nem vizsgáztak helytállásból, emberségből
csillagos ötösre. Mondjuk, hármasra sem. Ne halálukban ítéljük meg,
ítéljük el az embereket, hanem az életükben. Másként, az élet tényeit
bíráljuk, a halottat hagyjuk örök álmát aludni. Az utókor tisztánlátása
egyébként is csak összekeveri a történelem elmozdulásait mindentu-
dásával, mindenlébenkanálságával. Mert az ember leginkább emberi
vonása, hogy esendő. Esendő az életre, esendő a szerelemre, esendő a
halálra. Ezzel az esendőséggel vív végeláthatatlan, és jószerével
reménytelen küzdelmet élete során. Semmitől sem irtózom jobban,
mint a tévedhetetlenektől, a héroszoktól. Semmi sem ijeszt jobban,
mint a hibátlan jellemek. Mint a makulátlan életek. Valami lefojtott-
ság, valami csalárdság, valami elhallgatottság, valami nagy átverés
van mögöttünk. És feltehetően szomorúbb a titkuk, mint azt el lehetne
képzelni.

Rossz napon halt meg tehát Apa, tavaly október 22-én. Amikor az
ország ünnepelni készült. Akkor még nem gondoltam arra, hogy az
ország - ha ez a rendszer tartósan fenn tudja tartani magát - még
hosszú ideig, minden évben ünnepel. Ünnep és gyász. Egyelőre
együtt van ez a kettő ebben az ünnepben, ünneplésben, az ismét
felnyitott sebekből még szivárog a vér, a halálok körül nagy a zaj, az
élők még nem foglalták el a helyüket az élet megváltozott installációi
között De úgy lesz törvényszerű - gondolom -, hogy a későn
megkapott végtisztesség tudata háttérbe fogja szorítani a gyászt, a
keserűséget, a bosszúvágyat, a gyűlöletet, és marad az ünnep, sőt,
mindinkább előtérbe fog kerülni egy másik mozzanat: a Magyar
Köztársaság kikiáltásának a napja.

Azon éppen ott voltam, a kikiáltáson. Hatalmas néptömeg a
Kossuth téren, ember ember hátán, azon a napon épp nem (mág nem)
ember embernek farkasa-játék játszódott a parlament közelében,
gondolom és reméltem, a Földművelésügyi Minisztérium tetőablakait
jó előre ellenőrizték, illetéktelen lövöldözőktől megtisztítandó. Len-
gett a hatalmas magyar zászló a parlament erkélyén, kijött Szűrös
Mátyás, régolta ismerős ember, és hirdetett A tömeg ujjongott, és
kórusban szidta az oroszokat. Nem sokáig, csak úgy, spontán, amikoT
szóba kerültek. Valahogy nem éreztem magam akkor, ott, jól.
Részben, mert talán mégse a Szűrös volt a legalkalmasabb, aki, ha már

ilyesmi adódott, hirdetett. Részben, mert én szabadon nem szere-
tem szidni az oroszokat. Tömegesen mégkevésbé. Olyan snassz
volt, ahogy rikoltoztak ott, a fene nagy szabadságuk tudatában az
emberek. így rikoltoztak azután Göncz beszéde alatt, később, így
a vérmezei gyűlésen, később... A szabadságnak ára van, azt vérrel
és élettel megfizették már az elődök. A demokráciának ára van -
keservesen szokjuk meg, hogy ezt viszont nekünk kell megfizetni.
Virágozzék minden madár! A tömeg többnyire ostoba és hergelhe-
tő, az ordas eszmék mindig ember formájú képviselőik által
vannak jelen a hétköznapjainkban... Tessék szokni a mindenki
demokráciáját!

Ott is hagytam a demonstrációt, nem kellett volna, Óbudán
ugyanis leültem verset úni a Fő téren egy padra (micsoda ostoba
ötlet!, de a kutya sem járt arra akkoriban, mindenki a város pesti
oldalán örült a szabadságnak - jogos volt az öröm, habár, mint
kiderült, korai), leültem, írtam, és elveszítettem életem egyetlen
Dániel Hechter töltőtollal. Mindegy.

Szóval, ezt is ünnepeljük. Apa, a kikiáltást. Majd. Az emberek
rendezvényekre sietnek, a tévéből éjjel-nappal ömlik az ünnepi
műsor, az ilyen-olyan megemlékezés, cellarabok mondják el század-
szor is, hogyan történt, és hogyan nem történt akkor, akasztófa
árnyékában zajlik a talkshow, az ember ijedten veszi észre, hogy -
belefásult. Chicagóban például határozottan felbosszantott Hármain
Pista barátom, aki egy Magyarországról szerzett ötvenhatos interjúfil-
met nézetett meg velem, ahelyett, hogy elmentünk volna valamelyik
blueskocsmába. Hát nem érted? Hát nem érdekel? - kérdezte vadul
csillogó szemmel. - Nem fantasztikus, hogy ez a törékeny asszony azt
mondta a Bajusznak, hogy ha nem hagyja el az irodáját, akkor tökön
rúgja? Hogyan mondjam el neki, az érintettnek, hogy nem igazából.
Az embernek van egy tűréshatára, s ha azt áthágják - legyen az ügy
bármilyen magasztos - akkor vége. És azt az elmúlt időben meglehe-
tősen át- és meghágták. Kikapcs.

(Én láttam, milyenek voltak a FIN-napok rendezvényei, éltem
bennük, csináltam is őket, koromnál fogva. Most azt látom, hogy az
ötvenhatos megemlékezések ugyanilyen banálisak, sablonosak, una-
lomtól körüllengettek az iskolákban. A világban nincs semmi új,
minden csoda három napig tart, hirtelen több közhely nem jut
eszembe a dologgal kapcsolatban. Nincs mit szégyenkeznünk, megint
nem tudtuk kitalálni a hogyant. Hogy mit, az egyértelmű, ugyebár.
Vagy majdnem.)

Kérdezgettem én apámat, hogyan is volt ez az október. Azt
mondta, nem tudja. Nem vett benne részL Atyai nagyapám ötvenhat
októberében halt meg. Kérdeztem Apát, van-e a halálának köze a
forradalomhoz. Legyintett, semmi, torokrák, szimpla torokrák. Az-
után még kiderült, hogy a forradalom kitörésének a napján járt Pesten.
Átutazóban volt, Tatabányáról tartott haza, Abonyba. Sok embert
látott, épp a fősodor mellett haladt a Nyugati felé, alig tudott
elvergődni a vonathoz. Miért nem maradtál ott? Most hős lennél!
Megvonta a vállal Mert nem tudtam, mi történik ott. Azt viszont
tudtam, hogy ti vártok engem, itt Hát, szó ami szó, Apából tényleg
nem lett hős. Apa megmaradt annak, aminek teremtette a sors:
Apának. Ha élne, sem lerme most a tévében, rádióban, nagygyűlése-
ken visszaemlékezek között. Nem lehetne rá hivatkozni, mint ahogy
az előző rendszerben is lehetett hivatkozni - más érdemekre. Különös,
hogy minden rendszerben lehet valamire hivatkozni. Valakire, vala-
milyen időre, amely kedvezményekre fog jogosítani. Riasztó, amikor
a nagy ügyekből ennyi marad: hivatkozó, kedvezményekért ácsingó-
zó utódok.

Apából nem lett hős. Apából halott lett az abonyi temetőben.
Odáig nem hallatszanak el a nemzeti ünnep hangjai. Állok a sír
mellett, azon tűnődöm, vajon ha nem vonná el Apa a figyelmemet,
tudnék-e csatlakozni a többiekhez? Talán már nem. Nem, bizto-
san. Leveleket sodor a levegőben a szél, eső csapkod, goromba az
idő. Tél jön, a második tél Apa nélkül. Kubikostaligákon jár az
eszem, nyikorognak az őszben. Lépések a még fel nem ázott
avarban, fegyverropogás. Bizonytalan, nehéz idők.
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