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Búcsúztatás
„Ha újra kezdhetném, újra kezdődne”
Friss és mély a seb, makacs, nem szűnő a fájdalom 
bennem, és zavarban vagyok. Hogyan szólítsam 
meg őt, aki eltávozott közülünk, és nem tudjuk, 
most hol lehet?

Az ember ősidők óta számtalan hiedelmet és 
magyarázatot kreált a halál utáni állapot, a köz-
tes lét, majd a túlvilág elgondolására, leírására – a 
veszteséget egyik sem kisebbíti, vigasztalást egyik 
sem nyújt.

Hiába szólongatom az elköltözöttet – válasz 
nem érkezik.

A halál abszurditását csak úgy tudjuk elfogadni, 
ha tisztában vagyunk azzal, hogy mi is meghalunk, 
rövid káprázat csak a mi létünk is. S amíg élünk, a 
lélek örökkévalóságába vetett hit ad csak erőt min-
dennek elviseléséhez.

45 évig voltunk barátok, láttuk egymás életét 
nagyon közelről. Ha akartunk volna, sem tudtunk 
volna hazudni, pőrén álltunk egymás előtt. Fojtatás 
kötetébe azt írta nekem dedikációképp: „már nem 
is tudom, mit írjak, ennyi együttlét és annyi közös 
emlék után”.

Az évtizedeken átívelő, hosszú párbeszédet mo-
nológ váltja fel.

Nyolc vékony kötet és egy félbe maradt regény- 
kézirat, számtalan rajz és festmény, és majd félév-
század lassan erodáló emlékképei.

Fontos dokumentumai egy alkotó életnek, fontos 
dokumentumai egy kornak. Nem szövegirodalom, 
nem divatos, gyorsan avuló műtárgyak, hanem a 
lélek mélyéről felhozott, kínban született művek, 
kordokumentumok. Nem megfejtendő rejtvények, 
tiszta, világos beszéd, még évszázadokig érthető 
lesz. Reméljük, lesz még, aki ért magyarul.

Nem mértük még fel igazán, hogy a hozzánk 
nagyon közelálló mit is hagyott ránk posztumusz 
ajándékképpen. Nem csupán a baráti elfogultság 
miatt mondom: jelentős költőt és művészt teme-
tünk, akinek igazi elismerése majd ezután követ-
kezik.

„Ha újra kezdhetném, újra kezdődne” – írta a 
Napló gondolatsora végén. Ebben a mondatban – 
amely akár epitáfi uma is lehetne – fájdalmas pa-
nasz lappang. Nem kezdhetjük újra. Ne kezdődjön 
újra!

„Ha újra kezdhetném, újra kezdődne.”
Akik közelről ismertük őt, tudjuk, mi kezdőd-

ne újra. Élete roskadozott a sors pörölycsapásaitól. 
Csodáltam lelkierejét, ahogy viselte a megpróbál-
tatásokat. A szegénységet, a megcsalatásokat, az 
árulásokat. A közeli költőbarát, Parancs János el-
vesztését, akinek halálában saját végzetét látta elő-
revetítve: „…a beszélő önsorsára sandít, míg má-
sokra rámered.”

Szeretett feleségének, Marianne-nak váratlan 
halála, tíz éve, karácsony előtt, egyenesen a szív-
re mért ütés volt. Megrendülve álltam mellette, s 
éreztem, hogy örökre eltörött benne valami, el-
apadt az életkedv, ami annyira jellemezte őt. Nem 
értettem, miért veri a sors. Úgy gondoltam, talán 
ez egy beavatási folyamat, aminek végén „eléri 
azt a szabadságot, ami öröktől fogva az övé, és azt 
a halhatatlanságot, ami öröktől fogva ő maga”.

Édesanyja halála után a fájdalom végleg befész-
kelte magát a szívébe.

„Akiket nagyon szerettem
Már mind a sírban vannak.
Nem tudom őket feledni
És egésznek hazudni magam.

Mégis, napot új nap követ.
Egy fájó, kibicsaklott életet
Vonszolok át a boldogokon.
Akár ha zsilett hasít ütőeret.”
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„Elhantoltad s már magad hantolod” – írta Ma-
rianne halála után.

Talán az ekkor megrendült életerő, az önemész-
tő fájdalom volt a kezdete a gyilkos kórnak – ki 
tudja? Mindenki aggodalommal fi gyelte, ahogy 
napról napra rosszabbul nézett ki.

Mondtuk, ne dohányozz, ne igyál. Egyél többet! 
– Ennyi telt tőlünk.

Eközben kiadója gondjai is nyomasztották: pá-
lyázatok írása, a türelmetlen szerzőkkel való dis-
kurzusok, a növekvő nyomdaszámlák. S mindezzel 
halálosan egyedül maradt. Sosem panaszkodott.

Nem panaszkodott a fájdalmas kezelések alatt 
sem. Teljes bizalommal adta át magát az orvo-

soknak. A testét, mint egy tárgyat, hogy reparál-
ják meg, ha tudják. Nem tudom, hitt-e a felgyó-
gyulásban, talán eleinte még igen. Befejezetlen 
dolgai marasztalták, és gyermekei, Gergely és 
Péter fi a.

A test erőtlen volt, a gyilkos kór erősebb. Meg 
kell nyugodnunk, ne lázadjunk a halál ellen.

Deák László testvérünk fájdalmak nélkül, csend-
ben költözött el e világból.

Engedjük el őt békében, ha már bele kell nyu-
godnunk az örök emberi sorsba, de a szívünkben 
tartsuk meg, amíg élünk – így lesz ez jó mindany-
nyiunknak.

Kecskeméti Kálmán


