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KÕRÖSI ZOL TÁN

ÚT
Hét-nyolc éve sen, ami kor a nya ra lás ide jén egy reg gel, 

va gyis in kább ko ra dél elõtt bi cik li vel men tünk a fa lu ból 
a… ho vá is? Azt hi szem, a ma jor ba, (Új ma jor, így hív ták, 
gon do lom le he tett egy ré gi ma jor is), ab ba a fa lu mel let ti 
épü let cso port ba, ahol a te he ne ket tar tot ták.

Fe hér, hos  szú kás épü le tek, fe ke té re má zolt lá ba zat.
Hul lá mos be ton ke rí té sek.
Dom bok, süp pe dõs ár kok, s mes  sze, in kább csak sejt he-

tõ en, na gyobb ma gas la tok is.
(Nya ran ta, va gyis két-há rom nyá ron át ad tak ki a szü le-

im fa lu ra, oda, ahon nan anyám szár ma zott, Vas me gyé be, 
Sár vár kö ze lé be, egy né hány száz fõs kis te le pü lés re. No ha 
nyil ván kis gye rek ként sok kal ter mé sze te seb ben él tem meg 
eze ket a he te ket, mint aho gyan azt fel nõtt fej jel akár csak 
el kép zel ni is le het, az bi zo nyos, hogy ez a lé nye gé ben idõt-
len ség ben lé te zõ, érin tet len fa lu si vi lág, a ma ga gaz dál ko-
dá si, ét ke zé si, tár sal gá si, temp lom ba já rá si és szó ra ko zá si 
szo ká sa i val egy ra di ká li san más lé te zés volt, mint ami ben 
egyéb ként a het ve nes évek ma gyar or szá gi vá ro si as sá gá ban 
ka ris tol tam. A bi cik lit pél dá ul mi fe lénk, va gyis a vá ros ban, 
a vá ros nak azon a ré szén, ahol lak tunk, va gyis bi ca joz tunk, 
fo ciz tunk, is ko lá ba jár tunk mi, gye re kek, azt hi szem, so ha 
nem hív tuk bi cik li nek. Na ná, hogy nem. Mert nem az volt. 
Brin ga, canga, brinyó, az igen. Vi szont ott fa lun ef fé lét egy-
ál ta lán nem hal lot tam: ott a bi cik li bi cik li, mi több, bicigli, 
né ha ke rék pár volt. Ez volt a ne ve.

Mint aho gyan a fa lu klas  szi kus hár ma sa: kocs ma, 
temp lom, is ko la, az em lé ke im ben pél dá ul olya nok kal egé-
szül ki, mint a kocs ma aj tó szom széd sá gá ban üze me lõ tej-
csar nok, aho vá es te fe lé az alu mí ni um szí nû, fa fo gan tyús 
kan ná ban kel lett el vin ni a fris sen le fejt te jet. A Gyön gyös 
pa tak, a ma ga tel je sen érin tet len ter mé sze tes sé gé vel, ért ve 
ezt a für dés re és a hor gá szat ra is. Vagy pél dá ul a vi dék re 
oly an  nyi ra jel lem zõ nagy, meg fe ke tült desz ká jú, cse rép te-
tõs szé na paj ták tit kos, fül ledt, fél ho má lyos vi lá ga, a kü lö-
nös gé pek kel, tû hegy nyi fény csí kok kal.

A kocs ma a csapospulttal, nagy mál ná val, kug li pá lyá-
val és át ha tol ha tat lan ci ga ret ta füst tel.

A bolt, ahol le gyek lak tak (igaz, azok lak tak min de-
nütt), min dent kér ni kel lett, s a kö vér, fe hér kö pe nyes 
el adó nõ ren dít he tet len las sú ság gal nyúlt a pol cok ra, s min-
dent ala po san, mint egy az uj ja i val is szem ügy re vett.

A nagy anyá mék há zá val szem köz ti plé bá nia, ben ne 
ro ko na ink, a haj da ni apá ca Bianca néniék, kü lö nös szí nû 
sü te mé nyek, ke ser nyés szag, sö tét ru ha, fe hér arc bõr, resz-
ke tõs temp lo mi ének hang.)

Ket ten; az uno ka nõ vé rem és én. 
Sü tött a nap, dur ván ös  sze il lesz tett be ton la pok ból állt 

az út, jobb ról-bal ról el va dult, ala csony nö vé sû akác er dõ 
zi ze gett. Zö työ gött a bi cik li, me leg volt.

(Ami a bi cik lit il le ti, af fé le, hogy gye rek bi cik li, vagy 
ki sebb mé re tû bi cik li, ott, fa lun ter mé sze te sen nem lé te-
zett. Nõi vagy fér fi, vá zas vagy váz nél kü li, az igen. Egy 
ko pott sváj ci sap ká val „fel ja ví tott”, nagy, szé les, ru gós 
pa raszt nye reg gel, or mót lan mû anyag fo gan tyús kor mány-

 nyal büsz kél ke dõ, fe ke te, nyil ván va ló an ma gyar gyárt má-
nyú, csat to gó, kat to gó gé pe zet re em lék szem, ta lán azért, 
mert va ló ban ilyen volt, ta lán azért, mert úgy hi szem, nem 
le he tett más.)

Hogy mi ért men tünk oda, vagy ta lán már vis  sza fe lé 
jöt tünk, át ad ni egy üze ne tet, vagy csak a te he ne ket meg-
néz ni. (Ha így volt, ak kor az per sze csak is a vá ro si ro kon-
gye rek ked vé ért le he tett, egy nor má lis fa lu si gye rek mit 
néz ne a te he ne ken? Az édes kés szag, ami az or rom ban 
ma radt.)

Eset leg vit tünk, hoz tunk va la mit?
Nem tu dom. 
Nem em lék szem rá, mint aho gyan nem em lék szem, 

csak is az út ra, a har so gó an zöld fák ra, a zö työ gés re.
(Na, ez az iro da lom. Sok min den volt ott, csak har so-

gó an zöld nem. Kü lön ben is, egy akác so ha nem le het 
har so gó an zöld, sze rin tem még esõ után se, hi szen ak kor 
el for dul nak a le ve lei. Szó val egy olyan be ton úton, ahol 
trak to rok jár nak, kétol dalt vas tag, fel tü rem ke dõ en ta ra-
jos ke rék nyom ok ma ga sod nak, egyéb ként meg min den 
el pö fö gõ gép után tíz per cig üle pe dik a por, hogy a fe né-
be let tek vol na har so gó an zöld le ve lek? Po ros, töp pedt, 
el va dult aká cos le he tett, gon do lom, sok kal ki sebb is, mint 
aho gyan azt ak kor lát tam.)

Ahogy ott ke re kez tünk az át me le ge dett be ton la po kon, 
a be haj ló akác ágak kö zött, egy szer csak le kel lett száll-
nom a bi cik li rõl.

Jó volt a bi cik li zés és még is.
Le kel lett száll nom, mert, nem tu dom pon to sabb né ven 

il let ni, a zö työ gés és a ke re ke zés ke vés volt már ah hoz a  
ra jon gó ér zés hez, ami el ön tött – ah hoz gya lo gol ni kel lett, 
tol ni a ke rék párt és gya lo gol ni a meg szá radt sár fol tok 
kö zött, a re pe de zett be ton la po kon.

(Ami a ra jon gást il le ti, tán nem a leg sze ren csé sebb ki fe-
je zés, de re mé lem, va ló ban ez ír ja le a vi szony lag leg pon to-
sab ban azt a fi zi kai örö möt, amit érez tem. A tü dõ örö mét, 
hogy be le áram lik a for ró, po ros le ve gõ, a szan dá los talp 
örö mét, hogy csat tog az úton, a te nyér örö mét, hogy fog ja 
az át iz za dó, re cés mû anyag mar ko la tot a kor má nyon, az 
orr örö mét, hogy sza gol hat – s mind eh hez az én örö mö-
met, hogy érez het tem és fi gyel het tem mind ezt.

Egyéb ként nem egy sze rû en ér zés és fi zi kai öröm volt 
ez: mert ha tá ro zot tan em lék szem, hogy azon nal azo no sí-
tot tam, mi több, né mi ál mél ko dás sal meg is ne vez tem 
ma gam ban: hogy két ség be von ha tat lanul ezt ne ve zik bol-
dog ság nak.

És ha ezt ne ve zik an nak, ak kor én itt és most bol dog 
va gyok.

Va gyis: én va gyok.
És én bol dog va gyok.
Tu dom, fi gye lem és ér zem ma gam, be le ért ve a bol dog-

sá got is.)
A rücs kös, me leg be ton ról fel szál ló por.
A mo to zá sok, fá cá nok ki ál to zá sa, a ma da rak hang ja 

az er dõ bõl.
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Egy sze ri ben, úgy ér tem, nem csak a bi cik li zés hez 
ké pest, ha nem egy ál ta lán, a lé te zé sem hez és meg szo ká sa-
im hoz ké pest is, elõ jel és át me net nél kül lett úr rá raj tam 
ez az ér zés, vi szont, no ha csak hét- vagy nyolcéves le het-
tem, azon nal tud tam, hogy ez az.

Hi szen ez az.
Ez a bol dog ság.
Va la mi, ami szin te ki pat tan, on nan be lül rõl, nin csen 

ér tel me, nin csen oka és cél ja sem.
Mi több, nyil ván ép pen ez a ter mé sze te.
Hogy csak is ér te lem, cél és ok nél kül.
Hogy így van, így le het, és csak is így le het en  nyi re 

tel jes.
És hogy mind egy is, hogy mi ként.
Vagy nem mind egy.
Ép pen a szin te jár ha tat lan be ton la pok kal, az el va dult 

er dõcs ké vel, a nap sü tés sel, por ral, ócs ka bi cik li vel.
Mi is?
A sok, ami már csak nem el vi sel he tet len.
A gon do lat ta lan ság, ami tud ja ön ma gát.
Az ide ig le nes ség, ami ki zu han a meg szo kás ból.
A test, amit kí vül rõl ér zel és látsz.
Tu laj don kép pen sem mi más ra nem em lék szem.
Nem tu dom, men tünk-e vagy jöt tünk, egy ál ta lán, tény-

leg a ma jor ba, az Új ma jor ba tar tot tunk-e, nem tu dom, 
men  nyi ide ig tar tott az utunk, hoz tunk-e vagy vit tünk va la-
mit. (Azok az ott lé tek, ame lye ket per sze ak ko ri ban eszem 
ágá ban se lett vol na nya ra lás nak, s fõ ként nem üdü lés nek 
ne vez ni, hi szen egy ér tel mû volt elõt tem, hogy üdül ni 
pél dá ul a Ba la ton nál, gye re kek kel, mit ne mond jak, út tö-
rõ tá bor ban, üdü lõ ben szo kás, egy ál ta lán nem mel lé ke sen 
pél dá ul he ves fo ci zá sok kal tar kít va, nem pe dig egy olyan 
he lyen, ahol raj tam kí vül min den ki a meg szo kott, min den-
na pi éle tét éli, s nem is igen tud ja ér tel mez ni a nya ra lás 
és üdü lés ki fe je zé se ket, fo ciz ni, meg sé tál ni és egyéb ef fé-
le mó don idõt töl te ni pe dig egy ál ta lán nem szo kás, nos 
te hát, azok az ott lé tek már a tör té né sük fo lya mán is egy-
sze rû en ki es tek az idõ ál ta lam va la me lyest meg ta pasz talt 
mû kö dé sé bõl: ös  sze csúsz tak a na pok, nem egy más után 
jöt tek-men tek, ha nem más rit mus sze rint jár tak.

Nem csak pél dá ul az úgy ne ve zett fa lu si élet ko rai ke lé-
si, ko rai fek vé si szo ká sai mi att, ha nem a na pok egy más-
sal tar tott vi szo nya okán is: ezek a nyá ri (na pok, he tek, 
hó na pok?) nem egy sze rû en ös  sze ol vad tak, de va la mi ként 
egy más ra pré se lõd tek, egy re mé lyebb re nyom ták ön nön 
magukat… ho vá is? Fi nom, bár so nyo san fi nom por ra gon-
do lok, por ré teg a le ve lek szí nén, mint ha egy ál lat ka pu ha 
bun dá ját lát nám.)

A kút fö lé ha jol va oda lent is volt egy ráz kó dó, sö tét lõ 
nyá ri ég bolt, fe ke te fol tot vá gott be le a fe jem és a vál lam.

Az uno ka nõ vé re met se lát tam már vagy húsz éve, úgy 
hal lot tam, két gye re ke szü le tett, és már a má so dik vá lá-
son van túl, ám bár le het, hogy csak egyen, so ha nem volt 
kö zöt tünk még csak ba rát ság fé le sem.

A bi cik li ta lán még meg van a ház mö gött, vagy a szé na-
paj tá ban, ott, ahol a szecs ka vá gó, a ku ko ri ca mor zso ló és a 
töb bi gép állt, igaz, a há zat el ad ták már, sõt, a kis te me tõt 
is, ami a ház tól két tu cat nyi lé pés re kez dõ dött, le zár ták 
rég, s a há rom szög le tû te recs ké re zász ló ru das, vi rág ágyá-
sos millenniumi em lék mû vet ál lí tot tak. Va gyis állt ott 
már egy osz lop, el sõ vi lág há bo rús ha lot tak em lék osz lo pa, 
de most mel lé épí tet tek még va la mit.

(Vi lá gos, hogy nin csen már meg az a bi cik li, ho gyan 
is len ne, ami kor ba ju szos, Le nin-sap kás, ci ga ret ta szip kás, 
ko csi haj tó nagy apám ha lá la után nagy anyám hoz zánk, a 
vá ros ba köl tö zött, a ház ban anyám bátyjáék él tek még 
vagy tíz egy né hány évig, az tán, an  nyi cso mag Kos suth-
ci ga ret ta és egy las sú le fo lyá sú gé ge rák után uno ka nõ-
vé re mék el ad ták. Nyil ván nin csen már meg a húgy sza gú 
is tál ló a szög le tek be ta pasz tott fecs ke fész kek kel, nin csen 
a szé na paj ta, a hi das, a hát só gyü möl csös se, a szán tók ra 
nyí ló léc ke rí té ses, ala csony kis ka pu, hát ak kor ho gyan áll-
hat na ott a ke rék pár?

Il let ve még sem.
Ha rá gon do lok, ak kor tu dom, hogy ott van.
Ott áll a cse resz nye fa sí kos tör zsé nél.
Vagy az alul kis sé mo hos kút be ton ká vá já nak dönt ve.
Vagy a tyúk ól  mel lett, a paj ta desz ka fa lá nak tá maszt-

va, ko pott fe ke tén, po ro san, az ülés ru gó ját ma dzag erõ sí-
ti, a sváj ci sap ka kö ze pén lát szik még a rég le ko pott kis 
„vil lám há rí tó” nyo ma.

Ho gyan kell úgy te ker ni a fel nõtt fér fi bi cik lit, hogy a 
váz alatt, fer dén ka pasz ko dik rá az em ber, az az gye rek, 
az az én.

A ke rék ráz kó dá sa a szá raz ra sült trak tor nyo mok ban.)
A nap sü tés, a kül lõk cikkanásai.
A sár há nyó zör gé se.
Fe ke te, vas rá csos gye rek ülés a má sik bi cik lin a kor-

mány mö gött, a váz ra sze rel ve. A por sza ga, a sár fol tok.
A ré mü le te sen nagy te he nek, ahogy ért he tet len okos-

ság gal tud ják, ho vá kell ha za men ni ük.
A szí vem, ahogy lök dö si oda bent a tü dõ met.
Az al mák puf fa ná sa a ma gas ra nõtt fû ben.
A mo to zá sok, a ma da rak hang ja az aká cos ban.
Süt a nap.
Tu laj don kép pen sem mi más ra nem em lék szem.


