
KOPPÁNY ZSOLT

Hétköznapi passió

'85. június 8.
Szombat. A P. étteremben ebédelünk. A kiszolgálás pocsék, a máj jó. Verebek csipe
getnek az asztalunkról. A F.-tó lúdbőrös a készülődő viharban. Elmúlt három óra.
Hazaballagtunk. A. megy az Operába, előadása van. Fél hat. Nézem a tévét. Telefon
csörgés. Elcsukló női hang. A szomszédasszony vagyok a Cs. utcából. Ki tudna jönni
most? Most? - mérgelödöm, Baj van - folytatja. Mi történt? Biztosan a Mama 
gondolom. Az apja. .. szóval... infarktust kapott. Kórházba vitték - dadogja tovább.
Megnyugswm kissé. Ott jó kezekben van. Melyik kórház? Rohanok.. Ne menjen.
Meghalt az Édesapja ...

Taxi száguld velem Cs. felé. Benyitok a kapun. Az udvaron a nagylavórban nap
fénytől fölmelegedett víz csillog. Nyoma sincs semmiféle tragédiának. Lehetetlen. Az
én apám? Hisz én őt szerettem a legjobban a világon! Csak nem hagy itt egyedül? Ő
nem tenne ilyet soha. Ahogy belépek az ajtón, kutyaóllá zsugorodik az előszoba. A
Mama ordítva fut felém. Nincs papa! Nincs papa!!! Sír és kapaszkodik agalléromba.
Nincs apám?

Alábbhagy lassan a feneketlen zokogás. A Mama szipogva mesél. Négy kocsi sóder.
Behordta, földöntötte kocsistul. Gyere enni, apus, de nem! Elment az ötödikért. A
gyilkosért. A kapuban esett össze. Pedáns ember volt világéletében. Csak nem fog az
utcán összerogyni?

Igen, a század eleji utca. Egyetlen telefon. Éppen nem működik. Futás a rendör
ségre. CB·rádión elfognak egy ambulanciás rohamkocsit. Apa hideg. Arca viaszsárga.
Szája szederjes. Legalább tíz métert mászott négykézláb. A kinyitott, foltos kemping
ágyon találják. Vérnyomásmérés. Mellkasán rötpiros rajzolatok. 50-re zuhan a vér
nyomás. Halálos. Seduxen-injekció a vénába. Jó a vénája a bácsinak - mosolyog az
asszisztensnő. Hol a papucsod, apus? A varrógép alatt - nyögi. Káromkodik. Gyónni
nincs idő többé. Kórház. Kardiológia. Az intenzív osztályon kétórás küzdelem egy
emberért. Ne menjen el a néni, mindjárt jobban lesz az ura, akkor megnézheti. Pedig
tudják már: nincs remény. Csak azért mondják mindezt, hogy ne kelljen kiértesíteni a
halált. A ziháló orvos a homlokát törli. Legyen erös, asszonyom... A Mama üvölt.
Engedjenek be hozzá! Látni akarom a szép arcát ... (Valóban szép arca volt. Ha szí
nész lett volna, elsöpri Jávort.) Szép az arca, néni, szép az arca. Nem engedik be
hozzá. A többi betegre való tekintettel. Taxiba ül. Hozzánk hajtat. Nem vagyunk ott
hon. Épp fölállunk a tóparti vendéglő asztalától.

Ülünk az előszobában. Az ablakban egy légy mosakszik. Olyan nagyobbféle, fekete
légy. Senki sem fúj rá egy adag chemotoxot. Ezt csak a papa csinálta A csönd kibír
hatatlan. Hét éve nem iszom szeszes italt. Most kérek. Konyakmeggy. Legalább két
deci. Meg se kottyan. Semmi sem érdekel ebben a pillanatban. Kisétálok az udvarra.
Keresem keze nyomát. A sufni katonás rendben sorakoztatott szerszámait nézem. A
fölfűrészelt fahasábok sveifolva, németes ordnungban. Ordítani szeretnék.

Este, ismét otthon. A. is megérkezik. Ki halt meg már megint? (Honnan érezte? 
csodálkozom.) Apa, apa meghalt. Nem szél semmit. Ég a szeme. Nem tud sírni. Belül
sír.

Éjszaka Fölriadok. Apuka. Senki. Kibotorkálok a konyhába Visszafekszem. Öt per
ceket alszom. Iszonyú nyilallások az epém körül. Látom, ahogy fekszik a boncaszta-
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Ion, kiterítve. Gyakornok boncnokok disszertációi hullanak rá valahonnan fölülről,

betakarva lemeztelenített testét.

Június 9.
"Anyám meghalt, most nem tudom, hogy viselkedjem I vele szemben" - mondja
József Attila és néz rám szomorú szemekkel. Megbocsátasz - kérdezem tőle, s óvato
san, két ujjal kiemelek e sorból egy szát. Nem is egy szót, csak egy betűt: Enyböl pé
lesz és nem tudom, hogyan tovább, nélküle?

Vasárnap van. A naptárat lapozgatom. Áramütést érzek az ujjaimban. Nyolcadika 
Medárd. Úristen! Eszembe jut: sokszor hirdettem, ha egyszer gyerekem lesz, Medárd
nak fogják hívni. Föltéve, ha fiút rendel az Isten. Apának is elmondtam ezt. Tetszett
neki. Keménység - Medárd. Miért pont akkor? Véletlen. Na nem! Véletlenek nincse
nek. Profi játék szereplöi vagyunk valamennyien. Csak igazi halottakkal és igazi élők

kel. De sohasem túlélőkkel.Mert kiket élünk túl és mit élünk túl?

Június 10.
Hátratett kézzel sétálok a kórházfolyosón. A Mama egy fotelban bóbiskol. Ö sem al
szik azóta egy percet sem éjszakánként. Hiába a sok nyugtató. De mi az, ami meg
nyugtatná? Talán ha az apám jönne velünk szemben és örökké csillogó szemével ta
lálkozna a tekintetünk. A váróban egy harmincöt év körüli infarktusos meséli a többi
betegnek passióját. Vénás katéter, szővödmény a gyomorra, mert - mint mondja 
mindig föllép valami szövödrnény, Talán a szeretkezés gyönyöre is emlék marad a
számára haláláig? Ne rágja magát, asszonyom. Nem volt mit tenni - az orvos hangja
pillanatnyilag megnyugtató. A kettes boncba vigyék a ruháját ...

Június l l.
Egy kisablakon át adják ki a papírokat. A halál közvetlen oka: friss szívizomelhalás. A
halált megelőző ok: friss szívizomelhalás. Alapbetegség: érelmeszesedés. Kísérö be
tegség: tüdőtágulás. Apró, alacsony kamra. Jobbra, plafonig futó polc. Majdnem min
den fakkban egy ruha. Kosztümök és elegáns öltönyök, elnyűtt köznapi ruhák, kinek
mennyit ér az áldozat. Borotválják meg az uramat. .. Háromszáz - bólint a bonc
mester, miután lehúzza átlátszó nylonkesztyűjét.Csak nem akarja az arcunkba vágni?

Kegyelet GMK. Bizarr. Elegáns üzlet a Belvárosban. Prospektus kerül elő, színes
fotókkal, koporsók és szernfödök, fejfák, faragottak és puritánok. Ezt nézze meg,
uram! Micsoda minőség! Garantáltan nem korhad el egyhamar. Van koloniál is! Szé
pek ugye? - Hát? Mit is mondhatnék? Undorítóak. Amilyen a halál. A mások halála.
Fémkoporsó lett végül. Még jobban fognak a rögök dübörögni - villan át az agyarnon.
Borzalom. Csipkés szemfödö. Nem túl csicsás, mégis. .. A számlát aláírom, a segély
így engem illet. Apám halála és a pénz; nálam, mint Makó és Jeruzsálem. És a gyász
jelentés? Ezek vannak - teszik elém a mintákat, halott nevekkel halálnál feketébb
betűkkel kirakva. Magam fogalmazom meg - gondolom. Na, fiú! Ez már aztán igazi
írói föladat! Apád gyászjelentése. Dosztojevszkij is megirigyelhetné. Egyszeru. FogaI
mazz! Hiszen ezt csinálod, amióta először visszafeleseltél! Izzadsz, ugye? Gyerünk, fiú!
Csak közhelyek jutnak eszedbe? No lám.. Írónak képzeled magad? Na mi lesz? Gyű

lölted azokat az írókat, akik megrendelésre dolgoztak? Mos te következel. Az első,

igazi megbízatásod, ím, elkövetkezett. És még ez is csak saját kiadású szöveg.

Június 12.
A Mama fél egyedül. Én nem tudok ott aludni. Én még jobban félek. Kiver a víz a
gondolattól is. Gyerek vagyok.
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Június 13.
Szedem a nyugtatókat. Temetés 21-én. Miért kell ennyit várni?

Június 14.
Okoskodások. Mi lett volna, ha. .. Igen! Nitroglicerin a nyelv alá. Elmaradt. Akkor
sem biztos. Nyugtatgatnak. Példák. Ebédelt és lefordult a székről. Még csak nem is
nyögött. Olyan negyven körüli volt. Értem én. De ebben a pillanatban kegyetlen
vagyok. Nem érdekel. Amazok bizonyára hasonló fájdalomban vergődnek(?). Figye
lem lakásunk értékeit. Odaadnám az egészet könyvestül, ikonostul, stílbútorostul 
apámért. De nincsen cserebere. Ebben az üzletben örökös az ünnepi nyitvatartás.

Június 15.
Nyomott hangulatú hétvége. Séták aBelvárosban. Díszburkolatú tér. Oroszlános
szökökút. Szecessziós lámpák, múltat idézök. a Zserbó is, a Tánti, aki rég halott már,
a sok-sok krumpliminyon és a lángoló fagyi, rettegés apámtól, rossz osztályzatok.
intök, füllentések.

Június 16.
A Mamánál. Még mindig sír. Majd az idő! Fenét. Áll a kapuban és vár. Apus a mozi
ban van. Vagy dolgozik. Persze. Megpróbálom nyugtatgatni. Makacs ember volt. Nem
tudta elviselni, hogy gyöngének látszödjék. Két testvérét és az apját a rák vitte el. Félt
is ettől. No nem a haláltól. A kiszolgáltatottságtól. Még hogy ő egyelfekvőben?Vagy
otthon, csontsoványan? Feküdni egész nap, ágyhoz kötötten?

A temetés előtt utoljára vagyunk a Mamánál. Üres udvar. Apám nélkül semmilyen.
Műanyag kuka a kapu melletti mélyedésben. Valahol itt, ezen a helyen esett össze.
Innen mászott négykézláb az udvar másik végéig. Föld feketült a körmei alatt. Be
szélt még!

Június 17.
Elöadóestre vagyunk hivatalosak. B. Z. zongorarnúvészt kérdezem a telefonban.
Remélern. nem vidám est lesz, mert tudod, az apám halála... J. A. művésznöt így
ismered? - betegség, öregség, halál ... ez lesz. Megnyugszom kissé. Mindig is a halál
foglalkoztatott. Öreg vagyok már? Sosem voltam kisfiú. Mindig tudtam, a koporsóban
nem alusznak a nénik és a bácsik, hanem ...

Június 18.
Találkozom K. Z. zongoraművésszel. Z.-kám, borzalmas dolog történt. Meghalt az
apám. Nem reagál... azért villanásnyi időre látszik, meglepi a hír. Ezt ne érd meg
soha! - mondom naivul. Hányas a te apád? Tizennyolcas - mormogja. Az enyém ti
zen kilencos volt. Háború, ötvenes évek, válás. Jó nagy evések, semmilyen élet. Tudod,
ez még mindig jobb, rnintha fordítva lett volna. Az az igazi borzalom. - Összerázkó
dik. Igaza van. Csakhogy ...

Június 19.
Szótlanság. Gyomortáji fájdalmak. Már csak "kettőt alszunk". Reccsen a parkett. Föl
riadok az éjszakában. Íróasztalom fekete tömbje a tájékozódási pont. Az előszobában
a katedrálüveg szúrte gyér, lépcsóházi fény. A kémlelöablakon apám jellegzetes kő

römdobszólója. Elöszőr végigrohan egész testemen szorongásom állandó árama. Ön
kéntelenül nyitom az ajtót. Tudtam én, hogy tréfa az egész! Gyere, papa, ülj le, fáradt
lehetsz. Nem baj, hogy tegezlek? Mindig is szerettelek volna tegezni. Fejét rázza. Sze
me csillog, mint mindig, az elválás és a viszontlátás pillanataiban. Kemény és jéghi-
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deg, ahogy megölel. De mit bánom én! Fő az, hogy itt van! Reggel nehezen ébredek.
Csuromvíz a takaróm.

Június 20.
Utolsó előtti stáció. Megemelkedik a gyomrom, mint lefelé egy gyorsliftben. Szép
mívú, karneolköves gyürújét babrálom az üvegasztalon. Csak a temetés után illesz
tem középső ujjamra véglegesen. Dísztelenül és sápadtan akarok állani a gödör szélé
nél. Rögöt is hajitok. Vagy inkább virágot? De mit még? Verset! Igen, verset. Az Apám
rapszádiáiái. Miért pont ezt a verset írtam közel egy esztendeje? Sóder, érrög, félelem,
hogy magamra hagy. Honnan a sugallat? Vers és levél. De nem rög helyett. A rög, az
csak maradjon rög. Megvan! Múanyag dossziéba csúsztatom a verset és utolsó sorai
mat apámhoz; lehegesztem a széleit, ne rohadjon el oly hamar. Majd valaki beteszi
zakója belső zsebébe.

Édesapám!
mégis magamra hagytál? Tudom, ne mentegetőzz. Mindenki idejében hal meg. Azért
vigyázz rám. Nézz le odaföntről, nyúlj le szép kezeddel és segítsd lépteim! Eddig is
csak botladoztam; mi lesz ezután?

A verset Neked írtam, de hiszen ismered, még életedben olvastad. Vidd hát magad
dal és olvasd el újra, mert már nem tudom másképpen bizonyítani: mennyire szeret
lek! Emlékszel? Csak néztük egymást, mint az idegenek, a mcssziröl érkezettek, s
szavunk elakadt egy épkézláb mondat után. Sokat sírtam én is! Tudtam, hogy nincs
sok időd, de megnyugodtam, mikor hipochondriámat hallgatva megcsóváltad a fejed:
nem olyan könnyü meghalni, nem eszik olyan forrón a kását;
Gyűrűd halálomig középső ujjamon marad!

Hiszem, hogy találkozunk egyszer; összeborulunk, s elkezdjük újra, ha lesz erőd.

Csókolja Kezed a fiad, akivel emléked az ő halálával
együtt tűnik el örökre e földi létből:

dátum név

A lehegesztett müanyag tasakon átsütnek a borítékra fekete tintával írt betuk: ÉDES·
APÁMNAK, A FÖLTÁMADÁS TUDATÁBAN. Előveszem apám sötétszürke öltönyét,
amelyet a Mama adott a temetésre. Rávarrjuk a zakó bal karjára a széles, fekete sza
lagot. Önkéntelenül nyúlok egy piciny, rejtett, belső zsebbe. Két fémpénz. Talán két
tízes. Kiveszem. Ezüst Kossuth-ötforintosok, 1947-ből. Tudta, hogy ezt az öltönyt
fogom viselni? Előkerül két zsebkendő is, gondosan négyszögre hajtva, meg egy zöld,
olcsó müanyag fésű, apám kispárnájának jól ismert illatával.

Elmúlt évek fényképei szerteszét az asztalon. Karácsonyok. Arcomba csípnek a régi
telek. A lepusztított. halcsontú szentéjszakák. Krisztustalan és mégis boldog idők.

Június 21.
Reggeli közben lenyelek egy nyugtatót. A temetés háromnegyed háromkor. Jóval
előbb kiérünk. A kisszobában távoli rokonok ebédelnek. Mi is bekapunk egy pár fa
latot a frissensültböl. Újabb nyugtató. Félreeső sarokban azok a rokonok, akik régen
látták egymást. Hogy megváltoztál! Ilyen kicsi voltál - mutatnak derékmagasságban.
Tiszta nagyapja. Ha szemben jössz az utcán, isten bizony, nem ismerlek meg. - Ilye
nek meg hasonlók röpködnek. Gyásznak nyoma sincs. Amolyan weekend-hangulat
az ősrégi utcában. Az egyik, távoli rokon lány le sem veszi a szemét rólam. Nekem is
tetszik, de hát melyik nő az, aki iránt közömbös lennék?

Hátratett kézzel sétálok az udvarban. Mennyit dolgoztam apámmal éveken át,
majd' minden vasárnap délelőtt, hogy szép legyen ez a pár négyszögölnyi földdarab!
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De ebből semmi sem lett. Hiszen ami nem szép, csak szebbé lehet tenni, széppé soha.
Bemegyek a házba. A keskeny konyha végében elfüggönyzött mosdóhelyiség. Lavór,
mellette félig elhasznált szappanok, a polcon borotválkozóecset, habos még, mellette
penge, élén apám szürkésfehér, halál elötti szörszálaival. Földereng az utolsó találko
zásunk. - Sosem felejtem el - mondta -, ahogy ültél a sötét szobában részegen, s vilá
gított lámpás szemed.

Sokszor elmondta ezt a számára különös jelenséget. Talán tudta, hogy utoljára
mondta el?

A szúkebb család megindul a temetőbe. Háromnegyed kettő. A bejáratnál fejcsó
válva olvassuk, hogy meghalt a ternetöör, Agyonnyomta egy teherautóról legurult
betongyúru. Csöndes a temetö föutcája. Idefehérlik a nagy, családi sírbolt. Itt már
nem volt apám számára hely. Csak hamvasztással fért volna el testvérei és szülei
közt, de mi ragaszkodtunk a hagyományos temetéshez. Miért? Nem lenne jobb név
telenül eltűnni, megnemtörténtté válni? Pár lépés a ravatalozó. Lopakodunk, mint
a gyilkosok. Lehet, hogy azok vagyunk? Vajon nincs benne a kezünk apám halálá
ban? A hűvös halottasházban halványan égnek a villanyok. Egészen közel merész
kedek a ravatalhoz. A fehér csipkés szélű szemfödö. mint egy megfagyott hullám. Föl
sejlenek a kedves arcvonások; mcggyurödött, apró kupac rejti összekulcsolt kezét, az
immár örökké tartó imádság földi maradványát. A Mama derékig föltakarja a szem
födöt. Kiszaladok. Önáltatás, hogy az élö arc maradjon meg bennem és ezért nem
nézem meg őt. Rettegek ahalottaktól.

Valahol most föltesznek egy lemezt. Chopin, b-moll szonáta. Apám megborzong. Ez
a zene kísérte utoiso út jukra a frontori megsebesült bajtársait. Kopog fülemben a
zongorahang. Varsóban játssza egy kislány puhán és hófehéren, ugyanebben a pilla
natban egy New York-i pódiumon agerincrákos Rachmaninov vicsorogva hajol a bil
lentyúk fölé és dübörögteti a gyászindulót. Katonák kimerevített gyászlépéseinek
zuhogasát hallom ...

Színész szeréttél volna lenni mindig. Hát most eljátszhatod a férfit! Mert egy igazi
férfi nem sír, nem szipog, s föképpen nem ordít! Föl s alá rohangálsz? Még rád szól
nak! Zavarod a párhuzamosan folyó szertartás bensőségességét! Hiszen mindenki
téged figyel ... hagyd abba!

Ordíthatnékomat minden erörnmel visszaszorítom. Mellem hullámzik, remeg a szá
jam széle. Rágyújtok. Két slukk után elhajítom a cigarettát, bele a bokrokba, majd
nem tüzet fog. A sarkon föltünik a pap. Beállok A.-val a helyemre. Megkérem, szóljon,
ha apámat visszatakarták a kíváncsiskodók. Egészen közel állunk. Koszorúk borítják
már a koporsó egész környékét. Fekete szegélyü zsebkendömért nyúlok. Egy kis üd
vözlökártya hullik a múmárvány padlóra. Cipőm orrával magam elé húzom, sietve
leguggolok, Kellemes karácsonyt és Boldog Újesztendőt kíván Zs. és A. - olvasom a szö
veget 1983-ból. Apuka! Zsebedben őrizted ezt a kis emléket? Mi lenne, ha fölülnél? Én
megölelnélek! Ülj föl és zavard el ezt a szokvány-társaságot! És ekkor ...! A Mama a
koporsó szélénél. Belemarkol a szemfödön keresztül apám üvegkemény arcába. Fe
lém hengeredik a legnagyobb koszorú. Egy szál kiálló drót akasztja meg. Meg
roggyan a térdem. Nagyot nyelek. Senki sem veszi észre a kis jelenetet. A szertar
tásnak hamar vége; imák és énekek, s mindez olyan gyorsan, mint egy korabeli hír
adófölvételen. Még az arcok sem olyan sárgák, mint általában a temetéseken.

Elsőnek megyek ki a ravatalozóból. A kocsi végéhez állok, nem nézek senkire. Az
eget fürkészem, ahol az Ő lelke járhat már. A Mama belém karol, lépegetünk a kocsi
után. A hétköznapi passió utolsó stációja mindig a sírbatétel. Rögöt hajítok távozó
apámra. Csodalkozásomra nem dübörög a rázúduló föld. Vagy csak én nem hallom?
Részvétnyilvánítások. Rengeteg puszi - arcra és szájra. Undorodom.
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Odahaza az udvaron asztalok és székek: rósejbni és frissensültek, uborkasaláta,
rövid ital és sör, minden mennyiségben. Elfog a röhögés. Szétnyitható napernyő alatt
ül mindenki. Pedig már nem süt a nap, s az ernyőnek csupán a váza mered rozsdásan
az ég felé, mint egy termeszek lepusztította hüllőcsontváz. Jóízűen esznek a vendé
gek. Boldogok, hogy nem ők voltak a koporsóban. Üres üvegek gurulnak a füvön, s
koccannak egymáshoz.

Órámra nézek. Hatkor engesztelő gyászmise. Csöndesen, libasorban tapossuk a
templom előtt szétszórt murvát. Itt voltam első áldozó, itt ministrált apám valamikor.
A baloldali padsor első sora a miénk, fekete posztó takarja. Szégyen, de nem tudjuk
a szertartás fázisait, zavarunkat látva kézmozdulataival segít a föplébános. Hátrapil
lantok, szigorú vallásosságban nevelkedett vénkisasszony ismerősömtől lesem el a
hogyant.

Visszatérünk a házba, elpusztítjuk a maradékot. Még több nevetés, még több sör és
rövid ital. Én is megkóstolok egy stampedli kakukktojáslikört, A férfirokonok ka
csintgatnak. Legyintek.

Már otthon ér minket az este.
Fölsejlenek Babits sorai: "Szívemben esztendők tudják, hogy nem lehet / egyszerre

élni és szeretni." Halott lennék tehát? Hm ... nem is élet az enyém. Abból a bizonyos
két úrból egy maradt immár. Szolgálom őt minden erőmmel;A.-t, a feleségemet.

Szellőztetek. Lefekvés előtti utolsó gyermekháború a körfolyosón. Mit csinál most
apám? Mirelite-teste fölengedett már? Hallgatunk. Odakint vadgerlék búgnak, mint a
temetőben.

BIHARI SÁNDOR

Vándorló temető

A temető kihömpölyög
a bokrok alatt, hársfák között
a temeuibdl,
s mint új temető hömpölyög tovább a
búza- meg az árpa-
földön.

Ahol kévéket, kereszteket
kötöttetek,
a borjúk után jártam a tarlán mezitldb,
édesanyám-édesapám, le a terméskoig ide ástak
nektek sírhelyet.
A neveteket ideírták.

Sorakoznak fejeteknél
a pózoló műkövek.

Leghátul a fejfák
dülongenek,
egymástól el-elmaradoznak,
mint aki összeroskad.
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