
HALáLK á l m á N  g á b o r r e g é n y r é s z l e t

V asárnap este érkezett az üzenet, hogy meghalt az apám.
Ezt a tényt most már másodszorra kellett elfogadnom, de ez a mostani legalább 
biztos volt, tudtam, hogy ez most végleges, tényleg meghalt, tényleg vége a tör-

ténetnek végre valahára.
Nagyon sok év után pár hete tudtam meg, hogy él, amikor már egy otthonban haldokolt.
Víziváros vasárnaponta csendes, mint egy halotti tor, vagy mint egy kiürült temető 

mindenszen tek éjszakáján az ottfelejtett gyertyákkal. A fa re dőny lyukacsos szerkezetén az 
okker lámpafénnyel beszivárgott a szobába a kinti nyugalom, átitatta a háztömb lakás-
kockáit. Halkabban csapódik be ilyenkor a lépcsőházi ajtó, és óvatosabb léptekkel 
járnak a hazaérkezők. Suttogva beszélgetnek a lépcsőházban, míg az ajtókig ér-
nek, és halkabban szólnak a vetélkedők is a tévécsatornákon. A vasárnap Vízivá-
rosban lassú és álmosító, még az iPhone-ok is lomhábban mérik ilyenkor a per-
ceket. Ilyesmik jártak a fejemben, míg a csetablakban hangtalanul villogott az 
esetlenül félhivatalos üzenet.

Fel voltam készülve rá, nem ért váratlanul. Csak az jutott eszembe, hogy mi-
ért kell a nyugodt vasárnap estéjét elrontani az embernek. A legfontosabb jellem-
zője az volt apámnak, hogy harminc év távlatából és jelenlét nélkül is rendszeresen el 
tudta rontani az ember napját.

A pillanatban nem volt semmi érdekes. Semmi drámai nem volt benne, sem-
mi magasztos. A közösségi oldalon keresztül írtak, kékesen villogott a kis 
ablakban az olvasatlanul hagyott szöveg, mellette a korábbi csetablakban 
nyitott másik beszélgetés valami tökéletesen fölösleges dologról.

Ahogy korábban is, most is a szociális otthon gondozója jelentkezett, 
hogy : Tisztelt Janega Kornél úr, sajnálattal és így tovább.

Nem válaszoltam.
Egy darabig ott tartottam a mutatóujjam az ablakon, hogy visszajelezzem 

a láttamozást, de végül bezártam, olvasatlanul.

Elkerülni a halált
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Persze, azonnal eszembe jutott, hogy a  temetéssel még elronthatják néhány 
napomat.

A gondolattól is öklendezni kezdtem, hogy a szülővárosomba kelljen mennem, 
és koporsókat válogatnom, meg felnőtt fiút játszanom olyasvalaki miatt, akit so-
ha nem is ismertem. Tudtam, hogy a testvéreimre nem számíthatok, mert, joggal, 
mindketten olyan messzire tartották maguktól az egész történetet, amennyire csak 
tehették. Állítólag létezik valamilyen szindróma, az a pszichés jelenség, amikor 
a nyilvánvalót tagadja az ember. Hárít, nem veszi tudomásul. Mondjuk, összehu-
gyozza magát rendszeresen, de ha rajtakapják, teljesen őszintén értetlenkedik, hogy 

dehogyis. De nem is kell ilyen kínos példát keresni. Elég, ha csak soha semmi nem 
sikerült neki az életében, de biztos benne, hogy ő a világ legszerencsésebb embere.

A bátyám, ha apánkról írtam neki, nem is válaszolt. Ha beszéltünk róla, mikor öt-
évente néha találkoztunk, nézett a levegőbe, és témát váltott. Az öcsém, bár eleinte 
érezhetően letaglózták a hírek, apánk előkerülése rengeteg év után, úgy tett, mintha 
az egész nem is lenne olyan nagyon fontos. Legalábbis azt hiszem, mert nem láthat-

tam, csak leveleztünk, egyszer találkoztunk csak, alig ötéves koromban, mikor 
ő még egy sem lehetett. Az mindenesetre biztos, hogy a halálos ágyán nem 
látogatta meg. Meg is értettem.

Persze azonnal azon kezdtem gondolkodni, hogy nekem kell majd elmon-
danom nekik.

Megint valami, amit nekem kell megoldanom, miközben semmi közöm hozzá.
Úgy döntöttem, majd holnap üzenek.
Vagy majd pár nap múlva.
Órákon keresztül csak a forgatókönyvek forogtak a fejemben, a létező legrosszabb vég-

kimenetelekkel, hogy mindenre fel legyek készülve.
Elképzeltem, hogy kénytelen leszek az apám alkoholtól és ráktól összeaszott testét azo-

nosítani. Szinte láttam a sápadt, élettelenül semmilyen arcot valami kórházi fémasztalon 
heverni, zsákban vagy lepedő alatt. Ahogy kilóg a barnává aszott lábfeje, a haja meg csim-
bókosan fekszik a fémlapon.

Öklendezni kezdtem.
Sokan mondják, hogy a halál természetes. Meg a szeretteid holteste.
Hát, nekem nem az.
A halál nem természetes, csak a bekövetkezte az.
Ami utána következik, az csupa természetellenes dolog, amiben az ember halott test-

részeit melósok pakolgatják.
Idegességemben fel-le mászkáltam a lakásban, öklendeztem egy sort időnként, ha a me-

rev, halott arcot elképzeltem.
Ebben a pillanatban újabb üzenetek érkeztek a mobilomra.
Soha nem látott rokonok üzentek. Én voltam a három testvér közül az egyetlen, akit 

meg tudtak találni. Benyomtam a mute gombot az iPaden a youtube szám alatt, ami ed-
dig szólt és most a helyét egy reklámblokk váltotta le. Így kísérőnek legalább nem négy-
kerék-meghajtású német dízel terepjárók reklámja szólt, ha már az élet nem biztosít ilyen 
alkalmakra megfelelő háttérzenét. Letettem a villát is a dohányzó asztalra a tányér mellé, 
még a legelső üzenet érkezésekor, nem mintha elment volna az étvágyam, csak ezt diktál-
ta a jóérzésű ember bennem.

Hogy ilyenkor nem illik tovább enni, vagy ilyesmit.
Az futott át a fejemen, hogy én mennyire szégyellném a halált. Az esendőséget és kiszol-

gáltatottságot alapvetően, de például a meztelenséget, ami elkerülhetetlen, és amit még 
inkább, a szabad akarat, a beleszólás jogának hiányát. Ott marad az ember magatehetet-
len teste. Szállítani kell, levetkőztetni, megmutatni a  rokonoknak azonosításhoz. Rosz-
szabb esetben ott hever még órákig a lakás padlóján, míg a kegyeleti cég munkatársai el 
nem viszik, mert a halottkém csak nyugtázza, hogy tényleg beállt a halál, aztán otthagyja 
a szeretteinek, hogy nézzék a hullát a nagyszobában vagy ahol éppen érte a vég. Én gyű-
lölném magam, hogy ennyi gondot okozok, meg különben se nézegesse a halott végtag-
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jaimat és csupasz testemet valami melós egy vegyszerszagú alagsori sokfiókos fémkomód-
ban, mielőtt a halál és temetés közötti pár napra lehűtenek.

Jobb lett volna a teremtés, ha a halottaink szublimálnának, mint a fantasy hősök, vagy 
fekete pernyeként zuhannának egy poklot szimbolizáló szakadékba, mint a filmekben. Ki-
ki aszerint, hogyan élt.

A pár héttel korábbi látogatásomat kivéve, amikor elutaztam Szlovákiába, hogy még utol-
jára találkozhassak vele, alig volt róla emlékem. Az otthonba is csak azért mentem, mert 
mi van, ha van Isten. Leginkább rossz emlékeim voltak apámról. Az örökös elégedetlen-
ségéről. Tipikus bőraktatáskával járt dolgozni, és jellegzetes szocreál kisivókban itta le ma-
gát munka után, hogy aztán részegen randalírozzon az utcákon. Az valahogy egészen biz-
tos emlékem, hogy gyűlölte az életét. A kisvárost, a panellakást a kis szobákkal, a parkot 
a ház előtt, a filléres elszámolásokkal járó hóvégeket. Gitározott, festett, írogatott, bejárt 
a gyárba, és esténként depressziósra itta magát, és kezdődött az őrület. Idővel egyre keve-
sebb köze lett a valósághoz.

Jó emlékem alig maradt ebből az időszakból.
Csak szorongós, fekete-fehér, gyűrött pillanatok, mint a fényképeken.
Emlékek a kisszobáról, a konyhai üveggömbkristályról, amiről éjszakánként azt hittem, 

hogy forog. Hogy beosontam napközben a  szüleim üres hálószobájába, és nagyon hal-
kan, a szekrény mögött suttogva, hogy még az Isten se hallja meg, kipróbáltam, milyen 
a káromkodás, magam elé lehelve alig hallhatóan olyasmiket, hogy kurva, meg baszd meg, 
mert hallottam a veszekedésekből.

A városból is alig maradt meg valami.
Inkább csak nehéz, lomha, ragadósan kellemetlen emlékek. Hogy megvertek minket 

a bátyámmal a parkban, vagy hogy elvették tőlem a gumipropellerrel hajtott hurkapálca 
repülőt, ami elképzelhetetlenül magasra repül a panelek között.

Arra, hogy hisztiztem anyámnak, hogy ne hagyjon a már megvásárolt holmikkal a bolt 
előterében, míg beszalad még valamiért. Be is vitt magával, de mire kiértünk, ellopták a pár 
percre otthagyott csomagot, pedig anyám fillérre ki volt számolva minden bevásárlásnál.

A kávédarálók szagára a bolt előterében.
A  fémkoronások oxidálódott, zöld foltjaira, a papírpénzek sajátos, fakéreg- és tapló-

szagára. Arra, hogy apám gitározik. A sűrű tejködre, amit, azt hittem, meg tudok fogni, 
míg vittek a helyi bölcsődébe hajnalban, de hiába kapkodtam a levegőbe, nem sikerült.

Az óvodánkban volt egy ócska, papírkartonból hajtogatott űrhajó. Egyszerű kartondo-
bozokból rakták össze, tévés dobozból és állólámpakartonból. Aztán lefestették kékre, és 
vágtak egy kör alakú lyukat rá, űrhajóablaknak.

A fiúk az oviban mind ezzel akartak játszani. Ha belebújtunk, úgy éreztük, máris va-
lahol az űrben vagyunk. Ez az egy vacak kartondoboz maga volt a csoda nekünk. Vé-
gül az óvónőknek el kellett zárniuk, mert a fiúk mindig összevesztek rajta, én, törékeny 
kissrácként sosem jutottam a közelébe. A legjobb űrhajó-rejtekhelynek a lánymosdó 
tűnt, ami számunkra tiltott terület, szürke zóna, a félelem szigete volt, meg sem mer-
tük közelíteni.

Egy alkalommal, a délutáni csendes pihenő idején, ami alatt én sosem aludtam el 
egy másodpercre sem, amikor láttam, hogy az óvónők nem figyelnek, kiosontam a há-
lótermekből. Lábujjhegyen, zakatoló szívvel lopakodtam a folyosón, és min-
den bátorságomat összeszedve, a gyomorból feltörő félelmet legyűrve, 
besurrantam a mosdóba, és végre valahára beszállhattam a rakétába.

A városból még megmaradt pár emlék.
Színes, absztraktnak szánt kerámia domborművek díszítették a cuk-

rászda hátsó falát, közel a paneltömbjük parkjához. Gyerekkoromban 
azt hittem, az is cukorból van, és meg lehetne enni. Mára vagy elbon-
tották, vagy egyszerűen csak lefedték valamilyen calvados színű prés-
fa borítással, bár a cukrászda alapvetően nem változott. Ötéves ko-
rom óta alig jártam a szülővárosomban. Az állandóság amúgy nagy 
érték, de ha szürkeséggel és szögletességgel társul, nyomasztó.
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A vasútállomás díszítése viszont semmit nem változott. A funkciótlan szökőkút a kék-
fehér miniatűr csempékkel, a középen szárazan ácsorgó vízcsapok és az értéktelen, oxidá-
lódott pénzkorongok az alján. Az állomás aulájának frontján szintén miniatűrcsempék-
ből kirakott partizán sziluettek és a lomhán ketyegő hatalmas falióra. De nem változtak 
a resti V-lábakon álló, földhöz rögzített, hosszúkás könyöklői, valamint a halsaláta sem 
a fémsöntés pultjában, amihez csapról mérik a sört meg a nemzetközi márkákat is leve-
rő helyi kólát is.

Apámmal itt is töltöttünk sok időt, erre emlékeztem. A nap tizennyolc órájában nyit-
va tartó restiben, ahol csak meghúzták a használtpoharas tálcáról felkapott korsót kétszer 
a szürkés fényű mosószeres, és megint kétszer az enyhén habos tükrű tisztavizes fémedény-

ben, aztán már ment is a csap alá, töltötték belé a söntés ízű, fémes lágersöröket, fillére-
kért. A polcokon, a pult mögött sorakoztak átlátszó palackokban a minimál dizájnos 
címkékkel ellátott tömények, mellettük a gyárilag címke és felirat nélkül piacra kerü-
lő kispalackos üdítők, négyféle ízben : sárga, piros, zöld és fekete. Ez utóbbi volt a he-

lyi kóla palackos változata. Másfélét nem is lehetett kapni, ezekből lehetett válogatni.
Egy újabb beérkező üzenet kizökkentett és visszarántott. Meghalt az apám.

Az ember soha nem felnőtt eléggé ahhoz, hogy mindenre fel legyen 
készülve.

Mire meghal az apád, már nem kell újra megtanulni ezt sem.
Addigra már mindegy.

Jobb híján kivittem a kutyát szarni.
A közösségi oldalon megint üzentek, sajnálattal értesítjük és a többi.
Hosszú, kellemetlen mondatok.
Kellemetlenek annak is, aki írja, annak is, akinek el kellene olvas-

nia. Nem volt a helyzet egy kicsikét sem teátrális. Nem volt benne 
semmi emelkedett. Szigorúság volt benne, mintha a  gyerekkor-
ban lennénk, de kissé megkésve. Nem válaszoltam, mit is lehetne 
erre mondani. Ignoráltam a soha nem látott rokonok üzeneteit.
Vízivárosban aznap havazni kezdett.

Koradélután volt, de már felkapcsolták a közvilágítást. Égtek a vegyesen, hol ok-
ker, hol törtfehéres fényű izzók a hajlott oszlopok és házfalak közé kifeszített villany-

drótok tetején, sápadtan, mint a halottak arca. Még mindent látni lehetett a koradél-
utáni fényben, az íveket, a szögleteket, ezt az egész kusza, összevisszanőtt, bonyolult 

nagyvárost, a tűzfalakat, antennákat, reklámhelyeket a házakon. A tetők alá még 
éppen csak lebukott a napfény.

Van valami zsigerien ijesztő a korán felkapcsolt közvilágításban. Mintha félre-
csúsznának, elbeszélnének egymás mellett a rendszerek. Olyan, mintha sötétedés 
után viszont nem kapcsolna be.

Szóval havazni kezdett. Ezt a havazást senki nem vette észre. Alig tartott pár má-
sodpercig, és el is állt a szokatlanul hidegre forduló tavaszi időben. Alig volt idő be-
lefeledkezni. Csak megjelentek a pelyhek a lámpák fénykörében és elolvadtak, mint-
ha törékeny, könnyű tollpihék égnének el egy üstökös csóvájában menthetetlenül.

Vasárnap, kihalt volt a városrész, minden zárva volt. Még korán sötétedett, és 
ilyenkor hirtelen zuhan rá a feketeség az emberre, a hétvégék üres kongása. Néz-
tem a havazást, a hosszú karmú árnyakat a vízivárosi házfalakon. Amolyan vasár-
napi szorongás fogott el, a céltalanságtól való félelem. Se haza menni, se maradni 

nem tudtam. Keringtünk a kutyával keresztül-kasul a szűk utcákon a vár tövében 
egy darabig. Égtek a talán egykori gázlámpákból átalakított óvárosi lámpaoszlopok 

fényei a nyugodt családi életet élő budai háztömbök tövében, és hosszan, üresen te-
kergett mellettük az utca, néha megtűzdelte egy-egy meredek lépcső, egész a várfalig.

Aztán ismét jött egy üzenet, hogy a temetés így meg úgy.
Megint figyelmen kívül hagytam a csippenő Messengert, az olvasatlanul, levegő-

ben lógva, leírva, mégis kimondatlanul maradt szóhalmokat. Meghalt valakim, ami-
ben a legszörnyűbb az volt, hogy azt sem tudtam, hogy él.

Most meg egyszerre meglett, egyből meg is halt.
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Az ember meg csak riadtan kapkodja a fejét, de hát én csak kihoztam a ku-
tyát szarni.

Hogy tulajdonképpen semmi köze az egészhez, mégis, lassan negyvenévesen 
mások életével kell foglalkoznia, miközben a sajátját még el sem kezdte.

Talán ez volt benne a legborzasztóbb. Azon gondolkodtam, milyen eredmény-
telenül telt el ez a majdnem negyven év. Hogy nem is haladtam benne semerre. 
Inkább csak várakozással telt, a legrosszabb dolgokra való felkészüléssel.

Az egésztől valahogy könnyű lett minden, mint egy felvert paplan. Elfogadha-
tó lett minden, és kissé érvénytelen. Víziváros, az ország, a mindennapi dolgok. De 
ezek a könnyű, magabiztos, felemelően felelősségmentes pillanatok gyorsan múlnak. 
Gyorsan váltja fel a helyüket a magunkra hagyottság.

És akkor aztán csak a szürkülő estében kísérnek a hosszú karmú árnyékok a hirtelen 
érkező vízivárosi vasárnapi naplementében.

Végül aztán nem is foglalkoztam az egésszel.
El sem mentem apám temetésére.
Másnap még inkább bekeményített a tél, mintha még utoljára szeretné megmu-

tatni, hogy itt, ezen a szélességi körön sem fogyott még el teljesen az ereje. Ropo-
gós mínuszok hűtötték le Vízivárost. Áthűltek a gyengén bélelt kabátok, kiszívta 
belőlük a fagy a rosszul szellőztetett kiséttermek és kiskocsmák szagát.

A kutyával mentem ki megint csak. Estére könnyű hópor szórta be a várost, rit-
kásan, ahogy séfek szórják sópehellyel a közepesen véresre sütött húsokat, elegáns étter-
mekben. Folyamatosan érkeztek az üzenetek még aznap, harmadnapra mindenki felad-
ta, nem kerestek többet.

Szokatlanul hideg lett, jégbordásan csillogtak az utcák, behúzott függönyök és fare-
dőnyök mögött dolgoztak az évtizedes konvektorok, szúrósan töltötte be a várost a fű-
tés, a levegőt megtöltő füstök szaga. Teljesen néma lett estére a város a hétfő ellenére. Alig 
jártak autók, egy-két bolt korábban be is zárt. Nehezen lélegeztem, szívig hatolt a hideg 
minden korty jeges levegőtől.

A félhomályban sötét folt közeledett felénk a járdán. Formátlan, hosszúkás halom, du-
dorokkal, mélyedésekkel. Messziről a lámpafényes félhomályban úgy tűnt, mintha éppen 
szenet lapátolnának a háztömb pincéjébe a járda felett nyíló ablakon át, és kint felejtettek 
egy kisebb halmot. Csak közelről lehetett felismerni.

Egy holttest hevert az utcán. Fekete zsákba volt csomagolva. Rendőrautó ácsorgott mel-
lette, benne két rendőr ücsörgött, a halottkém már elment, a kegyeleti cég embereit vár-
hatták, hogy elszállítsák. A váratlanul jött hideg, ez a nagyon depressziós, nagyon magá-
nyos időszak, mintha győzedelmeskedett volna mindenen. Nyirokcsomókig hatoltak a mí-
nuszok, lassan szitálta be az apró szemű hó az utcákat, a szokásosnál is korábban tűntek 
el a járókelők. Halkan, suttogva beszéltek a kedvenc sarki kávézóban az emberek, és zene 
sem szólt a helyen. Mégiscsak egy holtest fekszik az utca végén.

Mindannyian kerülővel mentünk haza, felnőtt, komoly emberek, akik már nem ijed-
nek meg csak úgy akármitől.

Ki jobbról, ki balról tett kitérőt.
– A halál tök normális – bizonygatta egy srác a kávézóban.
Bólogattunk.
– Mármint, érted, elkerülhetetlen – tette hozzá, kissé bizonytalanul.
Az utca végéről még egyszer visszanéztem.
Láttam, ahogy elindul hazafelé, és egy balkanyarral próbálja elkerülni a halált.   
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