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KÕRÖSI ZOL TÁN

Sze rel mes évek 
 (Gyá va ság)

– A sem mit nem gon do lók nak éle te a leg kel le me sebb – mond ta Sophokles.
– Ne várj a utol só íté let re. Meg tör té nik az min dennap – vá la szol ta Ca mus.

Apa, ami kor es te fe lé vég re ha za tért, már a ka pun be lép ve, a lép csõ ház ban el kezd te a 
vet kõ zést. 
A há ta mö gött szá ra zon csat tant a ka pu zár, õ pe dig ab ban a pil la nat ban el er nyedt, va ló-
ság gal ös  sze zu hant, mint aki bõl ki szállt min den erõ. 
Mint az a pi ros bõr csí kok ból összevart fo ci lab da, ami bõl a sze lep jé be ügye sen be le du-
gott gyu fa szál egyet len nagy, hos  szú szus  sza nás sal szök ni en ge di a le ve gõt. 
Most le het rúg ni, most nem le het rúg ni.
Il let ve le het, de mi nek.
Mi te szi a lab dát: a bõr csí kok vagy a ben ne szo ru ló le ve gõ?
A há tát a ka pu nak vet ve várt, s csak ami kor már erõ re ka pott új ra, ak kor vá gott ne ki a 
lép csõk nek.
Igaz, mi re a la kás aj tó hoz el ju tott, ki gom bol ta a ka bát ját, meg ol dot ta az övét, meg nyi tot-
ta a slic cét, sõt, a fel fe lé lé pe ge tés köz ben elõ re ha jol gat va ügye sen ki fûz te a ci põ jét is. 
Egy lé pés, egy fû zés.
Amit reg gel ös  sze kö tött, ki bom lott az es té re.
A to rok ba lö kõ dik a szív. 
Az utol só lép csõ fok nál, a har ma dik eme le ten, mint egy gyõ ze del mes hegy má szó, aki 
nem csu pán a ma gá val ci pelt te her tõl, de a ret te ne tes fel adat tól is meg sza ba dul a szél jár-
ta hegy fo kon, el szánt moz du lat tal fel tép te a de rék szí ját is. 
Bol dog volt, iga zán bol dog, hogy ha za ér ke zett, csak hogy mi e lõtt bár mit is mond ha tott, 
ne tán te he tett vol na, a har mo ni ka sze rû en ös  sze gyû rõ dõ nad rág szá rak csap dá já ban meg-
bot lott, s mi köz ben egyen sú lyoz ni pró bált, egy re-más ra az aj tó nak ütõ dött, így, mi vel a 
csen gõt már nem ér te el, jobb hí ján ezek kel a tom pa puf fa ná sok kal je lez te, hogy cél hoz
ért.

– Jaj. Jaj! Jaj!
– Van ott va la ki?
– Sen ki.
– Sen ki?
–  Ki csi vi gyá zat lan ság, elég a rés nyi re ha gyott aj tó, s nin csen vis  sza út: a be tü rem ke-

dõ élet már szét re pesz te né mind azt, amit õriz get ni ér de mes – sut tog ta Apa szé gyen-
lõ sen a zöld re má zolt vas rács nak.

– Van ott va la ki?
– Nin csen itt sen ki.
– Sen ki nem mond hat ja azt, hogy õ sen ki.
– Mon da ni min dent le het. 
– Na nem. Min dent so ha nem le het.
– Azt nem le het, hogy ma gad dal vidd a vi lá got az ott ho nod ba. 

Hi á ba si e tett Anya aj tót nyit ni, so ha nem tud ta meg elõz ni, a nad rág gyor sabb volt, mint 
a hit ve si jó szán dék.

– Nem csak el len szen ves és unal mas, de fe let tébb un do rí tó is.
– Mi cso da?
– A vi lág.
– Mi lyen vi lág?
– Ez a vá ros. Ez a vi lág.
– Un do rí tó?
– Te le lát ha tó an és lát ha tat la nul ko szos rész le tek kel, ame lye ket jó ér zés sel el ke rül az 

em ber. Leg alább is, ha tud ró luk, s ek képp meg te he ti. 
– Gye re már be!
–  A vé ges sé günk töb bek közt ép pen ab ban áll, hogy tör lesz ke dünk az el vi sel he tet len-

hez. Ös  sze mocs kol juk ma gun kat, mi köz ben nem is tu dunk ró la – kö zöl te a ki nyí ló 
aj tó val Apa. 

A nad rág fog lya ként ki csi ug rá sok kal igye ke zett át jut ni a kü szö bön, há nyat lép egy 

Ma gyar or szág
fõ vá ro sa
Bu da pest 
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ve réb egy év ben, ám rá lé pett a ki bon tott ci põ fû zõ jé re, s ma ga te he tet le nül be zu hant az 
elõ szo bá ba, mint ha rög tön meg akar ná mu tat ni, lám, így tör be a kül vi lág, meg mond tam, 
mi cso da alat to mos ság gal zúz za szét a hét köz na po kat. 

– Jaj, Apa!
Nem mint ha a hét köz nap ok nem a vi lág ré szét je len te nék. 
Nem is áll más ból, csak hét köz nap ok ból.
Mert hogy ilyen nagy a ki mon dott sza vak ha tal ma mi raj tunk.
Mert hogy ilyen nagy a sor já zó órák ha tal ma mi raj tunk.
Az ut cán pél dá ul mi cso da bé kés, sár ga fényt per me tez get nek az os to ros lám pák, össze-
összehajolnak,  bó lo gat nak a fák, az ár nyé ka i kat nö veszt ve meg nyúl nak a fa lak, ho má-
lyos kút a ház ud var, cim ba lom és kla ri nét hang ja szi tál a rá di ó ból, jó éj sza kát, gye re kek, 
ma es te Mó ra Fe renc: Macóka lab dá zik cí mû me sé jét mond ja el nek tek Ruttkai Éva. 
Mi cso da bo tor ság biz ton ság gal vi sel ni az éle tet! Nem a vá rat lan és döb be ne tes ese mé-
nyek ben tá mad rád a ré mü let, és nem a ki szá mít ha tat lan, ne tán tra gi kus for du la tok okoz-
zák a leg sú lyo sabb ször nyû sé ge ket: a min den nap ok el vi sel he tet len sé gé ben bú jik meg 
az iga zi ret te net.

– Mi lyen ret te net?
– Pél dá ul a vi lág érin té sé ben – mond ta Apa.

Kön  nye dén a kis szek rény re ta pad va, alul ról né zett fel Anyá ra.
– A kosz ban, ami ma ga a vi lág.

Köz ben vég re-va la há ra le rúg ta a ci põ jét, és, nem kis ügyes sé get tanúsítva, a bar na nej-
lon zok nis lá bá val va ló ság gal le ta pos ta ma gá ról a nad rá got. 
Hoz zá nem ért vol na a ke zé vel sem mi képp, ta pos ta, az tán meg ki lé pett be lõ le, mint egy 
le ved lett, meg szür kült bõr bõl. 
Kár, hogy az em ber csak a ru hát tud ja le vet ni ma gá ról. 
Apá nak kü lön ben se volt ide je, hogy ma gya rá za tok ba bo csát koz zon, ép pen csak túl jut va 
a kü szö bön, az elõ szo bá ban, ka bát ban, al só nad rág ban és zok ni ban, ke zé ben az ak ta tás-
ká já val. Ha fér fi vagy, légy fér fi. Sze lí den, ám ha tá ro zot tan el tol ta Anyát, s né hány cél-
irá nyos ug rás sal a vé cé ben ter mett. Köz ben oda se fi gyel ve fél re dob ta a tás ká ját, ugyan 
már, ki sebb gond is na gyobb, még a leg ki sebb is, mert már el len áll ha tat lan vi ze lé si in ger 
ûz te. 

– Ez az egyet len, amit ha za hoz ni ér de mes – ha jolt elé ge dett só haj jal a fa jansz fö lé.
– Apa, hajtsd fel a fát!
– Fel haj tot tam.
– Ak kor hajtsd fel még egy szer.

Ké sõ bá nat.
Be szip pan tot ta a pá rol gó am mó ni át, ami bõl el té veszt he tet le nül ki ér zõ dött a vál la la ti 
kony hán fel szol gált csont le ves il la ta, il let ve Apa sze rint, té ve dés ki zár va,  még azok nak
a ment he tet le nül és nyil ván va ló an gyá ri lag így elõ ál lí tott, örö kös zsír ral csil lo gó al pak ka 
ka na lak nak a fel hõcs ké je is, ame lyek az e cél ra rend sze re sí tett, lyu ka csos fém do bo zok-
ba oda ké szít ve vár ták a ki éhe zett dol go zó kat, s amely ka na lak hoz Apa min dig kü lön 
szal vé tá kat is el vett az oda ké szí tett ku pac ból. Ami jár, az jár. Nem elég csu pán egy szer
át tö röl ni eze ket az evõ esz kö zö ket, de ta ná csos rá juk le hel ni, majd az így fel hor dott pá ra 
ned ves sé gé vel és a szal vé tá val kör be csu ta kol ni, mond hat ni, új ra mos dat ni és mo so gat ni 
õket, hi szen más ként leg fel jebb meg fé nye sí te né, il let ve egyen le te sen el te rí te né a rá juk
szá radt zsír ré te get és étel ma ra dé ko kat.  
Zsí ros a fény.
Még ak kor is ka bát ban volt, ami kor le húz ta a vi zet, majd ala pos szap pa no zás sal ke zet 
mo sott. 
Sok víz, sok szap pan, az tán meg sok víz, sok szap pan.

Mó ra Fe renc: 
Macóka lab dá zik

Kosz ból ta pad 
ös  sze a vi lág

A csont le ves
il la ta
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A kéz mo sás az élet es  szen ci á ja.
Mu tasd meg a kéz mo sá sod, meg mon dom, ki vagy.
Tu dás és gya kor lat.
Itt leg alább nyu god tan te het te, nem úgy, mint más he lye ken, pél dá ul oda bent, a vál la lat-
nál, a Für dõ ben, ahol meg kel lett küz de nie az ide gen és eb bõl kö vet ke zõ en bár ki ál tal 
ös  sze fog do sott szap pan és a nyil ván va ló an bak té ri u mok tól hem zse gõ csap vis  sza ta szí tó 
érin té sé vel. 
Le het ko szos egy szap pan?
Ter mé sze te sen le het. 
S mit ér a még oly gon dos kéz mo sás, ha utá na el kell zár ni a mos dat lan csa pot? Elöl rõl 
kel le ne kez de ni az egé szet.
Apa so kat gyöt rõ dött a lát szó lag meg old ha tat lan prob lé ma mi att, míg vég re az ide gen
he lyek re egy rop pant ra fi nált szer tar tást fej lesz tett ki. 
Kez det ként, ez volt egyéb ként a leg ne he zebb, az érin tés nek és un dor nak lé nye gé ben 
fit  tyet hány va meg nyi tot ta a csa pot, be ned ve sí tet te a ke zét, majd ez zel a ned ves kéz zel
meg mos ta elõbb a szap pant, majd a meg mo sott szap pan nal meg mos ta a ke zét. Mind eköz-
ben hagy ta foly ni a vi zet. A szap pa no zás vé gez té vel vis  sza csúsz tat ta a he lyé re a szap-
pant, per sze úgy, hogy ak kor már a bõ re sem mi kép pen ne ér jen a mos dó hoz. Ezek után 
hos  sza san dör zsöl get te az uj ja it, ap ró, csil lo gó bu bo ré ko kat csi holt elõ. Le öb lí tet te õket, 
majd, im már meg tisz tul tan, a még min dig foly do gá ló víz bõl ügyes ked ve a bal te nye ré-
be gyûj tött egy kis tar ta lé kot. Mi u tán a jobb ke ze mu ta tó- és hü velyk uj já val el zár ta a 
csa pot, ezt a két bal sor sú ujj begy ét lögy böl te le az al kal mi kis me den cé ben, per sze úgy, 
hogy dol ga vé gez té vel azon nal ki is for dí tot ta a te nye rét, hogy a be mocs ko ló dott víz ne 
áll jon so ká ig a bõ rén, még csak az hi á nyoz na, le het ne kez de ni elõlrõl az egé szet.
Na.
Elé ge det ten néz te a le fo lyó ba csor do gá ló utol só csep pe ket.

–  Szer vusz – mond ta Apa. Meg kön  nyeb bül ten emel te fel a te kin te tét Anyá ra, mint aki 
egy ne he zen meg ví vott csa tá ból a paj zsát szo ron gat va tér he tett ha za. 

A lá bam hoz tér de pel egy-egy bo kor. 
Las san, óva to san, csak a bé lés hez ér ve le ve tet te a ka bát ját, s úgy akasz tot ta fel, fé lig-
med dig ki for dít va, hogy csak is a bel se je, ami nem ta lál ko zott a kül vi lág gal, az ér hes sen 
az ott ho ná hoz.

– Szer vusz – mond ta Anya és hal vá nyan el mo so lyo dott. Ki csi ró zsák a fe hér bõ rön. 
– Még jó, hogy nem éb resz tet ted fel a gye re ket. Nem is ér tem, mi ért, olyan nyug ta lan 
volt, gyö tör te va la mi, ép pen csak az imént aludt el.
Az elõ szo bá ban állt, a ci põ ket el rak ta már a kis szek rény be, és az ál la alá il leszt ve ép pen 
ma gá hoz si mí tot ta, a te nye ré vel el igaz gat va szé pen az élé re haj tot ta Apa szür ke nad rág-
ját.
Azt a nad rá got, ami ben Apa nap mint nap a vé ge ér he tet len csa ták ba in dult, azt a nad rá-
got, ami ben a kül vi lág ra ült, azt a nad rá got, ami az imént még a föl dön he vert. 
Ho gyan is?
Le dob va he vert.
Ös  sze gyû rõd ve.
Igen, ös  sze gyû rõd ve, akár egy le ve tett bõr.

(rész let egy re gény bõl)

A büty kök nél 
le met szett szal-
ma szál vé gét 
ügye sen be kel lett
vag dos ni a szap-
pa nos bu bo rék 
fú já sá hoz

Akár egy
le ve tett bõr


