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Bu rok

Meg szûnt a 
Kom mu nis-
ták If jú sá gi 
Szö vet sé ge 

Mar tin 
Lu ther King 
egy alap szer-

ve zet volt

KÕRÖSI ZOL TÁN

Sze rel mes évek
– gyá va ság –

Ezer ki lenc száz nyolc van ki lenc áp ri li sá nak vé gén, azon 
a bû vös éj sza kán Apa (aki ak kor még nem is iga zán volt 
Apa) egy szer csak ar ra éb redt he ves szív do bo gás sal, hogy 
alig ha nem el aludt.

Ri ad tan kö nyö költ fel, an nak az em ber nek a ká ba sá gá-
val, aki még az imént, va gyis az iméntnek tû nõ, s ezért 
oly kö ze li nek ha tó pil la nat ban ész re vét le nül és fel ké szü-
let le nül zu hant át az álom és az éb ren lét ha tá rán, s most, 
hogy új ra át lép te ezt a vo na lat, hir te len jé ben már nem is 
dönt he ti el, me lyik ol dal ra ke rült. Ha son fe küdt, mint ren-
de sen, s most így, a fel ri a dás és a fel kö nyök lés utá ni moz-
du lat lan ság ban is érez te az iz zad ság nyál kás le pe dé két a 
ge rin cén. Li ba bõ rös sé vált a kar ja, mint ha hol mi hu zat, 
és nem is egy nyit va fe lej tett aj tó, sok kal in kább az alat to-
mos ré se ken, a fal lát ha tat lan re pe dé se in át su ha nó, kör be-
kör be for du ló le ve gõ hû vös sé gé tõl bor zon gott vol na.

De hát nem volt itt sem mi fé le hu zat, sem mi fé le re pe-
dés és sem mi fé le nyit va fe lej tett aj tó.

Csak egy rossz álom csu pán, vagy még az se, csak a 
gon do lat ta lan lé te zés.

Vagy nem is a lé te zés, csak a ki lo pott idõ.
A re dõny ap ró lyu kacs ká in át szi vár gott az ut cai lám-

pák fé nye, súly ta lan, mély ten ge ri ár nyé kok le beg tek a 
fél ho má lyos szo bá ban.

Apa (aki ak kor még nem volt Apa) óva to san, hal kan 
meg pas kol ta a pár ná ját, de még nem fe küdt vis  sza. Káp rá-
zó szem mel fi gyel te Anyát (aki ak kor még nem is iga zán 
volt Anya).

Mi cso da csen de sen al szik.
Ki mond ta azt, hogy az éj sza ka a leg ne he zebb?
A fe hé ren de ren gõ pap lan dom bo ru la tai. 
A haj, ahogy át bu kik a pár na haj la tán.
A pár na, ahogy kör be öle li a haj tin cse it.
Csak ha egé szen oda ha jolt az aj ka i hoz, ak kor hal lot ta 

az ap ró szus  sza ná so kat: Anya (aki ak kor még nem is volt 
Anya) ugyan is úgy aludt, olyan hal kan, mint ha a sze líd sé-
ge, akár va la mi lát ha tat lan, de még is egé szen vi lá go san 
ér zé kel he tõ bu rok, nem csak kör be ven né, de kön  nyeb bé 
tud ná ten ni még a be szí vott le ve gõt is.

Ho gyan le het ilyen csön de sen lé tez ni egy ál ta lán?
Apa (aki ak kor még nem volt Apa) is meg pró bál ta, 

de hi á ba igye ke zett hol csü csö rít ve, az tán meg már egé-
szen ke rek re nyi tott száj jal be szív ni, ki fúj ni a lé leg ze tét, 
se hogy se tu dott hang ta lan ná vál ni, van, aki nek nem si ke-
rül a kön  nyû lé te zés, akár ha pa pír zacs kót zör ge tett vol na, 
lük te tett a ha lán té ká ban a vér.

Né hány órá val az elõtt meg néz ték az es ti té vé hír adót: 
a sá padt ra pú de re zett be mon dó me re ven a ka me rá ba 
me redt, mint ha a szo ros ra kö tött, or de ná ré csí kos nyak ken-
dõ va la mi kard vol na, ami nek a pen gé jét egy ha tá ro zott 
kéz át fúr ta a tor kán, a nyel vén.

Mint aho gyan Old Shatterhand ál lát döf te át Winnetou 
ké se, ami kor meg csú szott a mel lény zse bé be rej tett szar dí-
ni ás do boz te te jén.

Ar ról be szélt, hogy a mai na pon az utol só kong resz-
 szu sát tar tot ta a Kom mu nis ták If jú sá gi Szö vet sé ge, s a 

meg szû né sé vel egye tem ben meg ala kult a so ka kat nagy 
re mé nyek re jo go sí tó utód szer ve zet, a De mok ra ti kus If jú-
sá gi Szö vet ség. A KISZ, a ti zen négy éven fe lü li fi a ta lok 
tö meg szer ve ze te har minc ket tõ év vel ez elõtt, ne héz idõk-
ben, ezer ki lenc száz öt ven hét már ci us hu szon egye di kén 
szü le tett, fel ada ta az if jú ság mar xis ta–le ni nis ta szel le-
mû ne ve lé se, a párt után pót lá sá nak biz to sí tá sa volt, s a 
hat va nas évek kö ze pé re már min den har ma dik ma gyar 
fi a tal, több mint ki lenc száz ezer tag tar to zott a so ra i hoz. 
Mind eköz ben, míg a be mon dó er rõl be szélt, a kép er nyõn 
pu ló ve res, ki haj tott ing nya kú, ró zsa szín ar cú, több nyi re 
gon do san ol dal ra fé sült ha jú fi a tal em be re ket mu tat tak, 
akik nagy, szé pen re dõ zött se lyem dra pé ria elõtt ül dö gél-
tek, s ko moly te kin tet tel néz tek ma guk elé, mint ha azt 
mé re get nék, va jon men  nyi idõ alatt pá ro log hat el a víz a 
dísz emel vény kö ze pé re ál lí tott üveg kan csó ból.

– Szebb len ne, ha har minc há rom évig élt vol na – mond-
ta Apa (aki ak kor még nem volt Apa).

Anya (aki ak kor még nem volt Anya) köz ben ki ment a 
kony há ba és cso bog va, zö rög ve mo so gat ni kez dett.

– Nem hal lom! – ki a bál ta.
– A mi alap szer ve ze tün ket úgy hív ták a gim ná zi um-

ban, hogy Mar tin Lu ther King – mond ta Apa (aki ak kor 
még nem volt Apa). – So kat ko sár lab dáz tunk. Volt ku pa 
is a KISZ-alap szer ve ze tek kö zött.

– Mi cso da?
– Mar tin Lu ther King-kupa!
– Aha.
Sû rû, ki csit édes kés bort it tak, sö tét vö rös hor da lék 

ma radt a po hár al ján. Apa (aki ak kor még nem volt Apa) 
a sar ki Kö zért ben vet te még va la mi kor az év ele jén, ép pen-
ség gel a leg fel sõ polc ról, ahol a bol ti el adók a drá gább és 
eb bõl vél he tõ en a jobb mi nõ sé gû bo ro kat tar tot ták.

Apá ék (akik ak kor még nem vol tak Apa és Anya) 
ak ko ri ban egy an gyal föl di kis ut cá ban, he lye seb ben nem 
is ut cá ban, ha nem egy há rom- és négy eme le tes há zak ból 
épí tett la kó te lep kö ze pén lak tak: a Kö zért mel lett mû kö-
dött a fod rá szat, a fod rá szat mel lett az il lat szer bolt, az 
il lat szer bolt mel lett a pres  szó, ahol ta vasz kez de té tõl 
min dig nyit va állt az aj tó, ki hal lat szott a játékautomaták 
gép han gú csi lin ge lé se és egy nem ré gi ben meg ala kí tott 
ke res ke del mi rá dió túl ve zé relt bas  szus hang já nak fo lya ma-
tos dü bör gé se.

– Le kap cso lom a té vét.
Gyér, sár ga fényt szórt a lám pa az asz tal fö lé, a gáz kon-

vek tor kék ha ris nyás láng ja té to ván im boly gott a ke rek 
kémlelõüveg mö gött.

Hi szen úgy ment el a nap, hogy meg se jött iga zán.
Va gyis meg jött, meg el ment, mint aho gyan az al vás és 

az éj sza ka is.
Apa (aki ak kor még nem volt Apa) ne héz ke sen meg-

for dult, ha nyatt fe küdt az ágy ban, a pár ná ját be gyûr te a 
tar kó ja alá.

Az élet, ami ben nünk van, az úgy is erõ sebb ná lunk.
A bor fa nyar utó íze a nyel vén.
De hogy a bor, in kább az el múlt nap.
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De hogy az el múlt nap, in kább az el múlt na pok.
Nem na pok, évek.
Ke se rû nyál.
Néz te a pla fo non ki raj zo ló dó ár nya kat, s hir te len az a 

ho má lyos ér zé se tá madt, hogy ez a káp rá zó, el-el mo só dó 
lát vány va la mi tit kos je len tést akar el jut tat ni hoz zá.

De hát mi a fe nét je len te ne ez az éj sza ka?
Ha je lent va la mit egy ál ta lán.
Pél dá ul va la mi hír adást ar ról, hogy az egész éle te er re 

a pil la nat ra fog ha son lí ta ni? Mi cso da hü lye ség.
Ki hi het né el, mi lyen óri á si a ki mon dott sza vak ha tal-

ma raj tunk.
Nem a ki mon dott sza vak, ha nem a köz he lyek.
Kö zös hely.
– Baj van?
Sár ga fény ka ri kák a szem héj mö gött.
Se moz dul ni, se szól ni.
A né ma in di án.
Az út tö rõ ahol tud, se gít.
Apa (aki ak kor még fõ leg nem volt Apa) a Mo hi kán 

õrs tag ja volt az ál ta lá nos is ko lá ban. A fel me rült le he tõ-
sé gek kö zül: Mó kus, Ságvári End re, Ba rát ság, Gagarin, 
hos  szas vi tat ko zás és la tol ga tás után ju tot tak csak meg-
egye zés re, tud ni il lik, aho gyan el ma gya ráz ta a csa pat ve-
ze tõ paj tás nõ, õk már ko moly fi úk, akik ben meg le het 
bíz ni, és meg van a ma guk hoz va ló eszük, ezért az tán 
ma guk vá laszt hat tak az õrs nek ne vet. Meg jegy zen dõ, 
hogy az út tö rõ csa pa tot is Ságvári End ré rõl ne vez ték el, 
az te hát nem vol na iga zán sze ren csés, ha új fent az õ ne vé-
hez jut ná nak.

A hos  szú, bár nem kü lö nö seb ben he ves vi tá ban Apa 
(aki ak kor még nem is gon dol ta, hogy va la mi kor is Apa 
le het), na gyon ha tá ro zot tan a Mo hi kán mel lett volt, nem 
csu pán a szarvasléptû Uncas és a bölcs Csingacsguk 
mi att, ha nem mert úgy érez te, hogy a rá juk vá ró jó cse-
le ke de tek és fel ada tok va la mi kép pen mél tóbb szí ne ze tet 
nyer het né nek az ál tal, hogy nem ki zá ró lag a hul la dék pa-
pír gyûj té sé re, az áp ri lis ne gye di ki, egyéb ként rop pant 
im po záns me net dal-ver seny re, az is ko la mel let ti szov jet 
hõ si te me tõ no vem ber he te di ki meg ko szo rú zá sá ra és 
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A párt után-
pót lá sát 

biz to sí ta ni 
kell
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vö rös szeg fûs, sza va lá sos fel dí szí té sé re vo nat koz ná nak, 
de a két ség kí vül hõs nek mond ha tó mo hi ká nok ré vén még-
iscsak ös  sze kap cso lód hat nak a tá vo li va dász me zõk kel is, 
ahol, amint azt min den ki tud ja, to váb bi ne mes cse le ke de-
tek re is nyílt le he tõ ség. Igaz, ha vá lasz ta ni kel lett vol na, 
ma gát in kább Só lyom szem, va gyis Vad ölõ, az er dõ és a 
pré ri nyel vét, de a vá ro sok be szé dét is ér tõ fe hér test vér 
sze re pé ben kép zel te el, tudnillik a de rû lá tá sát még iscsak 
be ár nyé kol ta az a saj ná la tos tény, hogy a tör té ne lem 
ta nú sá ga sze rint a mo hi ká nok min den hõ si es sé gük és 
ne mes sé gük da cá ra ve re sé get szen ved tek, és el len tét ben 
a lé nye ge sen ke vés bé ér dem dús fe hér hó dí tók kal, nyom-
ta la nul el tûn tek.

De egy út tö rõ õr söt még se le he tett Só lyom szem nek 
vagy Vad ölõ nek ne vez ni, egy részt mert nem en ged nék 
meg, hi á ba a ko moly ság és a nagy fi ú ság, más részt mert 
ko moly esély van ar ra, hogy min den ki ki rö hög né õket.

Ott jön nek a só lyom sze mek.
Plá ne nem le het Bõr ha ris nyá nak ne vez ni, ami egyéb-

ként is utá la to san hang zik.
Ici-pici csa pa tunk, Mo hi ká nok mi va gyunk,
Té len-nyá ron dol go zunk, még is vi dá mak va gyunk.
Ezt az in du lót éne kel ték az út tö rõcsa pat aka dály ver se-

nyén.
Sü tött a Nap, õk pe dig li ba sor ban men tek egy más után, 

és éne kel tek.
Té ve dés ne es sék, ez most nem a min den áp ri lis ne gye-

di ke tisz te le té re a vá ro si fõ ut cán meg ren de zett me net dal-
ver seny volt, je len eset ben ezt az ének lést sen ki nem 
pa ran csol ta, sen ki nem kényszerítette.

Mond hat ni, a sa ját szán tuk ból, jó ked vük ben tet ték.
A nap ko rong az ég rõl ne vet ve néz le ránk,
Jöjj, vár a sát runk, légy a cim bo ránk!
Oly mes  sze zeng az ének, amer re el ha lad
A vi dám ked vû, han gos út tö rõ csa pat.
Az em be ri mél tó ság ab ban áll, hogy csak ak kor fo gad-

juk el a min ket irá nyí tó tör vé nye ket, ha mi ma gunk, az 
em be rek al kot tuk meg õket.

Vagy nem.
Da lol a kis csa pat, a nó ta egy re száll, ha hó!
Ma út tö rõ nek len ni jaj, de jaj, de jó!
Az em be ri mél tó ság ab ban áll, hogy csak ak kor fo gad-

juk el a min ket irá nyí tó tör vé nye ket, ha azt hi het jük, hogy 
mi ma gunk, az em be rek al kot tuk meg õket.

Most pe dig, ahogy fel ri adt, se a lám pa fény, se az es te, 
se az új ság nin csen már se hol.

Csak a ha lo vány fé nyek, és az õket el nye lõ ár nyé kok 
oda fönt.

Ami lent van, az van fönt is, ami fönt van, az van lent 
is.

A te le ví zió le kap cso lá sa után még ol vas ni akart, je le-
sül a Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt köz pon ti lap ját, a 
Nép sza bad sá got tar tot ta ma ga elõtt, sok-sok be tû és ke vés 
kép, néz te a hul lám zó so ro kat, nem is a sza vak ér tel mét, 
ha nem a kacs ka rin gós ös vé nye ket a sza vak kö zött, azo kat 
a kü lö nös kis áb rá kat, ami ket a fe hé ren ma radt pa pír fe lü-
le tek raj zol tak ki a sö té tebb töm bök höz ké pest. Mind un-
ta lan el moz dul tak, mint va la mi iz ga tott, s a meg lelt táp lá-
lék hol lé tét egy más nak el új sá go ló han gyák, kör be-kör be 
mász kál tak.

Nor má lis em ber az utol só ol da lon, a sport hí rek nél kez-
di a ol va sást, még nor má li sabb ott be is fe je zi.

– Kön  nyû nek kell len ni – sut tog ta Apa (aki ak kor még 
nem volt Apa).

Hall gat ta a fa li óra hol hal kabb, hol han go sabb kat to-
gá sát.

Egy fé mes pö fö gé sû Wart burg haj tott vé gig az ut cán, 
már jócs kán el ha ladt, ami kor a zaj még min dig ott ve rõ-
dött a ház fa lak kö zött.

– Kön  nyeb bé, mint kö rü löt ted a le ve gõ. Szét tá rod a 
ka rod; ha gyod, hogy el pá ro log jál. És az tán ak kor, ak kor 
ap rán ként fel emel kedsz a föld rõl – sut tog ta Apa (aki 
ak kor még nem volt Apa).

Anya (aki ak kor még nem volt Anya) fel só haj tott és a 
má sik ol da lá ra for dult, így az ar ca egy sze ri ben ott volt, egé-
szen kö zel Apa (aki ak kor még nem volt Apa) ar ca elõtt.

– Azt ír ta az új ság, hogy meg szûnt a KISZ – mond ta 
Apa (aki ak kor még nem volt Apa).

– A té vé mond ta, nem az új ság – dün  nyög te be csu kott 
szem mel Anya (aki ak kor még nem volt Anya).

– Az ugyan az. Az új ság azt ír ja, amit a té vé mond. A 
té vé meg azt mond ja, amit az új ság ír.

– Al szom – szö gez te le Anya (aki ak kor még nem volt 
Anya).

– Én is – vá la szol ta Apa (aki ak kor még nem volt 
Apa).

Vis  sza fe küdt a pár ná já ra, de a ke zét egé szen kö zel fek-
tet te Anya (aki ak kor még nem volt Anya) ar cá hoz, hogy 
érez ze a bõ rén a le he le tét.

Mi lyen jó, hogy az élet, ami ben nünk van, az erõ sebb 
ná lunk.

Mi lyen jó, gon dol ta Apa (aki ak kor még nem volt 
Apa).

(rész let egy re gény bõl)

Só lyom szem 
ér ti a va don 
nyel vét és 
a vá ro sok 
be szé dét

Ma út tö rõ-
nek len ni 
jaj, de jaj, 

de jaj, de jó

Úgy zö työg 
az idõ, mint 
egy Wart-

burg-mo tor


