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Zsubrits Zsolt 
 

Járvány idején  

 
1. 
Zsófika csodálkozva figyelte nagyapját a konyhaablakból. 
- Anyu! Mit csinál a papa? 
- Miért? Mit csinál? - jött a türelmetlen visszakérdezés 
anyától. 
A nappaliban épp a laptop billentyűzetén pötyögött, 
akár egy virtuóz zongorista. Amióta elrendelték a kijárási 
tilalmat, azóta minden napra akadt valami, ami miatt 
összeveszett az apjával. Épp elég figyelmet, energiát 
kívánt tőle, semmi kedve nem volt most apja soron 
következő hülyeségével foglalkozni, otthonról végezte a 
munkáját. Próbára tette a türelmét a mindennapos 
tanulás, sütés-főzés, rakodás és a többi feladat. "Ez nem 
távoktatás! Ez otthoni tanítás! Szívás szív nélkül!" 
Sziszegte egyre gyakrabban. Már második hete tartott ez 
az őrület a kinti világban. Már második hete, hogy 
minden este feszülten, kimerülten huppant bele az 
ágyába. Második hete, hogy még tartotta magában a 
lelket, ami leginkább ahhoz kellett, hogy ne boruljon ki a 
10 éves lánya előtt. " Muszáj erősnek lenni! Csigavér, 
csigavér! Csak vége lesz ennek az időszaknak is!" 
Nyugtatgatta magát visszafojtott indulatokkal. Már 
második hete. - Á! Semmi - legyintett az ablakhoz tapadt 
kislány. Ez már azért gyanúsnak tűnt az anyjának is. "Ha 
semmi sincs, akkor az azt jelenti, hogy nagy a baj! 
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Megint mivel üti el az idejét a drága apukája?" És rohant 
ki a konyhába. Talán még elkerüli a nagyobb bajt. A 72 
éves kisöreg kint az udvaron, ahol a madarak békésen 
csiviteltek, és a nárciszok élénk sárga virágai integettek 
az erőtlen tavaszi szélben. Éppen ásta ki a földből az 
egyik almafát. Na, ez volt az a pont, amikor a karanténba 
szorult nőnél elszakadt a cérna. Zsófiról és önmagáról, 
no és a szomszédokról megfeledkezve, szégyen ide vagy 
oda, dühösen feltépte a terasz ajtót. 
- Mi az úristent művelsz, apuka!? - ordította, ahogy a 
tüdejéből kifért. 
- Ugyan lányom. Háborús időket élünk. - törölte le az 
izzadságcseppeket arcáról a vénember - Kiszámoltam 
Nem éri meg gyümölcsfákkal vesződni. Többe kerül a 
leves, mint a hús. Permetezés, metszés, locsolás, 
fagyveszély... Kiszedem az összest, és fenyőket ültetek 
helyettük. Tudod lányom, az én koromban már fő a 
nyugalom. 
 
2. 
A mamáért aggódott leginkább Imre. Az idős, törékeny 
asszonyt nem lehetett már magára hagyni egy órára 
sem. Gyakran zaklatta az a gondolat, a féltés maga, hogy 
valami történni fog vele, amíg ő a gyárban gyűri a 12 
órás műszakját. 
- A mama nem mozdulhat ki! - utasította rendre, akár 
egy szülő a lábadozó, de még beteg gyerekét. 
Imiéknél a szerepek akkor kezdtek igazán felcserélődni, 
amikor a mamának fémre cserélték a jobb csípőjét. 
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De egy napon Imi mellé szegődött a szerencse, bár nem 
ilyen áron gondolta. Tisztelt munkavállalók! A vezetőség 
és a szakszervezetük úgy döntött, hogy a kialakult 
járványügyi helyzetre való tekintettel mindenkit 2 hetes 
kényszer szabadságra küldünk. Kelet már leállt, nincs 
alkatrész utánpótlás. Értsék meg, ez egy rendkívüli, de 
csak átmeneti állapot. Ahogy a tulajdonosunk mondta 
karácsonykor: az élet területén az élet nem áll meg! - 
Halk moraj, kis zúgolódás futott végig a munkások 
között. De nem tudtak mit tenni. Most ez van. És lassan 
mindenki eredt a dolgára. Imre is tudomásul vette, majd 
szomorúan a regisztrációs pult felé vette az irányt több 
műszaktársával együtt. A széles, hosszú és modern 
folyosón összeakadt Bélával. 
- Ide nézz öregem, mit vettem - mutatta a Star Warsbeli 
lézerpisztolyhoz hasonló kütyüjèt. - Méregdrága volt, 
legalább 3 órám ráment, hogy beszerezzem a 
gyógyszertárunkban. Ne nézz bele! Tartsd a homlokod! 
Azzal a műszaktársa a homlokára lőtt a lézeres 
hőmérővel.  
- Jól van. Nem vagy lázas. Mehetsz. 
- Jaj! Hagyjál már a vicceiddel Béla! Elég a magam 
gondja! 
- Imi! Muszáj tudnom, ki fertőzött közülünk. Nem 
vihetem haza ezt az átkozott vírust! Azzal a következő 
ember homlokára célzott.  
- Mondom, hogy ne nézz bele! 
- Mi vagy te? Sorozatgyilkos, aki a homlokon lövésre 
gerjed? - jött a haragos elutasítás az újabb áldozatától. 
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De Béla nem adta fel. Mindenkit mérni akart, aki az 
útjába került.  
- Mész a hülyeségeddel Béci! Te nem vagy normális!  
Imre ugyan még fültanúja volt ezeknek a mondatoknak, 
ámbár fejben már a mamánál járt. Sietve leszerelt, 
kijelentkezett, és iparkodott a mamához. Amióta elvált, 
az a bizonyos kötél a mama és ő közötte egyre 
vastagabbá és szorosabbá vált. Azért még beugrott a 
sarki Koronába egy-két gyorsítóért. Felmelegedve vette 
az útirányt a lépcsőházuk felé. Hirtelen eszébe jutott, jön 
a hétvége, valami húst nem ártana venni, így útba 
ejtette a panel tömb aljában üzemelő élelmiszerboltot is. 
- De jó, hogy jössz, fiam! - fogadta örömmel a mama.  
- Hallottad a nagyhírt? 
- Mi az mama? Újabb halottak? Valótlan számok a 
fertőzöttekről? Elrendelték a kijárási tilalmat?  
A vészhelyzet bejelentése óta, minden áldott reggel a 
kormány hírcsatornáján csüngött a mama. Pontos 
kimutatást vezetett napról napra arról, hogy hol is tart a 
kis országunk az elhunytak, fertőzöttek, felépültek, stb.-k 
számát tekintve, mint hó végén a saját rezsijéről és 
egyéb kiadásairól. 
- Dehogyis fiam!- Dupla fizetést kapnak az ápolók, meg 
az orvosok. A politikusok meg csak a felét kapják. 
- Honnan szedted ezt mama? 
- Bemondta a Tv.  
Imre rápillantott a tv-re. Valamelyik kereskedelmi 
csatornán épp a Kórház a város szélén egyik epizódja 
ment.  
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-Jaj, mama! Ez nem a tv híradó! Csak az egyik 
sorozatban, a kedves nővér tévéjét hallottad.  
Azzal bosszúsan a konyha felé vette az irányt.  
- Amindenit, mama! Hova tegyem a fagyasztott csirkét? 
Tele a frigónk dobozos rámával, meg tartós kenyérrel! 
 
3. 
- Miért nem halad ez a sor? - csapott oda a 
kormánykerékre Miklós.  
Mindig ideges lett, ha a dolgok nem úgy történtek 
körülötte, ahogyan azt elképzelte. Márpedig újabban 
semmi sem úgy sült el, mint a koronavírus felbukkanása 
előtt. 
- Menjél már! Mit szerencsétlenkedsz kismazsola! - 
dühöngött továbbra is. 
Minden áldott reggel csupa stresszel indult a napja. 
Bezzeg ez is másként nézett ki korábban. Akkor, ha 
elképzelte, hogy zöldhullámot fog kapni, akkor azt 
kapott. „Persze! Ez is azért van, mert az uralmon lévők a 
telefonon keresztül befolyásolják mindenki gondolatát." 
- Húzzál már arrébb!!  
Miklós vérnyomása az egekbe szökött. Gyorsan bekapott 
1 Xanaxot. Hiába agykontroll, autogén tréning, napi egy 
órás pánsíp hallgatás. Ezt bogyók nélkül nem bírta volna 
ki. 
- Na végre! - és a kocsisor, mint valami lázas teknősbéka-
menet, megindult előre. Lassan odaért a benzinkúthoz. 
Pont az alatta lakó ismerőse tankolt előtte.  
- Szervusz Kálmán! Szintén kimenőn vagy a karanténból? 



61 

 

- Üdv, öregem. Ez nem karantén. Ez már házi őrizet. - 
überelte a szomszédját. 
- Én már szereztem mindenhova papírt. Még jó, hogy 
akad mindenhol egy-egy ismerős. Tudod Kálmi, valaki 
nem azért fullad a Balatonba, mert belelökik, hanem, 
mert nem tud kijönni belőle.  
Kálmánnak egyáltalán nem volt kedve bölcselkedni. 
Abban mindig alulmaradt. Meg aztán egész éjjel fájt a 
feje. Valami front közeledhetett, azt érezhette. Inkább 
témát váltott. 
- És, mit szólsz ehhez az olcsó benzinhez?  
- Több, mint gyanús. Úgy látszik az arabokat ki akarják 
hagyni a Földünk újrafelosztásából. Itt mindent 
átrendeznek most a nagyhatalmak. Csak azt nem tudtam 
még kideríteni, hogy kik szabadították ránk ezt a 
nyavalyát? Kína vagy az Oroszok? 
- Nekünk mindegyis. Csak legyen kaja meg ingyen Wifi. A 
többi a nagyok dolga.  
Azzal átadta a töltőhelyet Miklósnak, és bement fizetni.  
- Még hogy nem rám tartozik - dünnyögte magában a 
feszült férfi. Kapkodva látott neki kocsija megitatásához. 
Már folyt az olcsó nedű javában, amikor visszaért 
Kálmán. 
- Mit csinálsz, ember!? Hát nem benzinnel megy még 
mindig az autód?  
Miklós nem akart hinni a szemének. Valamiért a 
gázolajas csövet dugta a tank szájába.  
- Hogy az a... - átkozódott. Forrt benne a düh rendesen. 
- Lehet, hogy Amerika miatt van ez az egész. Amíg ilyen 
pojácák irányítanak, nem lesz rend seholsem. Megint 
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átvernek ezek a kormánypárti semmirekellők. Ahh! - 
mérgelődött még jódarabig.  
Aztán kicsit lehiggadva folytatta, csak úgy magának, 
közönség már sehol. - Most hívhatom a szerelőmet, 
hogy elvigye kipucoltatni. De mindegy. Legalább, adok 
neki is munkát. Mi lenne nélkülem? El kell tartani a 
szerelőket is. Gyors telefon. A tréler 20 percen belül 
megérkezett. Intézték az intézendőt.  
- Hallotta? Nálunk is pozitív lett a polgimester - így a 
fiatal fuvaros. 
- Na, az f.sza! A városunk is elesett. - ült be szomorúan 
Miklós a sofőr mellé. És ingerülten dobott be még egy 
nyugtatót. 
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Zsubrits Zsolt 
 

Legjobb otthon 

 
Ma megint otthon maradok, hadd ragyogjon fel a 
legszebb csillag, a különleges, a soha sem szunnyadó, a 
Napom. Ezerszer bejárom minden zúgóját, hegyfokát, 
rejtélyek szigeteit, a szelíden csobogót. Ó! Egészes, 
magával ragadó dimenziók! Táncos lábú évszakok 
nyomába eredek. S a színek, némi útóízek álomutazásra 
indítanak, virágtól viruló kertben a tavaszmadár kéken 
dalol, dallá leszek, s útra hív a nyár. Ám otthon maradok. 
Legnagyobb szám a szív bősége, a benső és a nyugalom, 
végre mosolyra ívez a szám. Velem kacag a habókos 
április, és felmelegíti tűzhelyem lényem aprócska sejtjeit, 
lángrózsa bontja szírmait, Belefeledkezem egy érzésbe. 
rabul ejt múlt, jövő s itt-most a jelen. Emlékszel? Csak 
csöndünk csacsogott, együtt hallgattuk, csak te és én, 
rojtos szélű takaró takarta el ráncaink, a 
megmagyarázhatatlan, a harmónia játszott kirakóst, 
majd a kéjédes messzeségbe feledkező 
vágyérintőlegesen gyengéden karolt át. Itthon 
pillanatonként változik a táj, mint a vonatablakon túli 
szép új világ. Integetünk egymásnak. Ó! Mennyire nem 
férek a bőrömbe!Magamra öltöm a legújabb 
szimfóniát,cseng-bong, szírén hangján szólít, suhatol a 
boldogság, e drága kincs. Bárhol is járjak, vagy épp álljak, 
magamban mindig otthon vagyok. 
Zsubrits Zsolt 
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Zsubrits Zsolt 

Paradoxonok 

 
örül a tavaszvirágok a gyermekei minden színvillanásuk 
hálaadás paradoxonos a létezés lehetetlen a lehetséges 
"imádok élni" mondta a halott ez még csak az első  
lépcsőfok háborog a békém békülne a háború 
ellenpontjaiban büszkén viseli szégyenét figyelem 
figyelmetlenségem elmém szelídében szív szépségei 
szívárványt színeznek rútnak örül a tavasz 
 



65 

 

 

 

 

 

 

Életrajzok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


