
Kállay Kotász Zoltán

Lépésről lépésre

Milyen furcsa, hogy nincs már háború…
Hetven év. Lazulnak
az eresztékek,
a résekben ékek. Konyha és kisszoba
között az ajtót mindig kitámasztva hagytuk,
járjon a levegő. Kell a komfortérzet.

Milyen furcsa, hogy nincs már háború…
Lehet, aki túlélte,
ma is borzong a tarkója közepén.
A pöttöm, sárga mellényes cinke
– mindig meglepődöm – jön, fejét forgatja, nézeget…
Pedig nem tettem oda diót már két éve.

Milyen furcsa, hogy nincs már háború…
A nyesedékben benn-
szorul a gőzök feszültsége.
– Vagy széthagyod, és nem lesz szép pázsitod,
vagy kupacokba halmozva rothasztod –
magyarázta nagyapám a lekaszált réten.

– Milyen furcsa, hogy nincs már háború –
dünnyögte legvégül.
Szebben, őszintébben?
Az ősz idejének szentsége csak annyi,
hogy nem végez barbár hóhérként a nyárral,
hanem elbúcsúztatja, lépésről lépésre.
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A tél faggatása

Mordul egyet a tél,
puha pelyheket pöffent szét,
s mint rejtett szerkezeti vázai a hófalnak,
fűszálak bukkannak elő.
Zöld acélgerendák – a január lesből siklott, fagyasztott rideggé –
s lám, az egyik szálacska derékba tört.
Újabb fuvintás betemeti.

Nem tud kivilágosodni.
Derengő félhomály – mint gyík szeme,
talajközelben surran a nap, sárgán villan, s már el is tűnik.
Mit lát belőlünk? Dermedt várakozást, gémberedett mindent 
viselést,
mely dunyhák alá búvik, hogy testmelegével
langyosítson álmot hozó
vackot?

Hófehér buckáktól hullámzik a határ,
vízfelszínt is rejthetne, lágyan ringót,
varázsütésre mozdulatlanságba dermedőt…
Vagy vakondoklakok hepehupáit, csupa mélyre hatoló,
beláthatatlan kanyargó összkomfortot… 
Szűk kijárataikat lesipkázta
az intelem?

Puha takaró alatt
lapul-e fagyott elszánás, kristály konokság,
mely cirógató melegben önmagát olvasztva magra,
csírára csurran? Mit hordanak a hosszú álmok,
hordanak, terveznek-e, vagy csak
tarka bélésű kabátkái
a jelennek?

Hóra eső, majd megint hó,
eső érkezik, köd és hófátyol – a diófa alatt
varjú táncol, bár meglehet, csak a lábait kapkodja őkelme;
fél maghéj csörgedezik a jégen, felkapja, eldobja,
utána ugrik, megint a csőrében…
Fagyott fűszálak élén
szél füttyen.
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Illesztékek

– Elvetemültség – jelentette ki,
majd hosszan a szemembe nézett, éreztetve, hogy őszintén   

beszél.
A karjai szétszaladtak, egy lakatostól ez már túlzásnak tűnt.
– Nem tudok segíteni!
Pár perc múlva magamra maradtam,
szerszámosláda, reszelő… Hajrá, neki a zár körüli részeknek!
Tíz perc után feladtam.
Az ajtó továbbra sem csukódott.
Valahol, felderítetlen ponton, a szárny elakadt a keretben.
Mi lehet az oka? Avagy ássunk mélyebbre:
Mire figyelmeztet?
Közeleg az éjszaka, nem tudok bezárkózni… A pánik
hevében tele talppal rárúgtam, a szárny a keretbe csusszant,
kulcs a lyukba, forgott, zárt!

Másnap reggel nem nyílott.
Beszorult. Téptem, rángattam, nem mozdult.
Lakatos: „Elvetemültség. Fokozódott.”
Szinte láttam, ahogy tárja a karját. „Nem tudok segíteni.”
Újabb hívások: „Elnézést, nem érek oda… A mai nap nem jó…
Tegyük át holnapra… Bocsánat, inkább a jövő hétre!”
Csüggedten ejtettem le a készüléket.
Mi lenne, ha baltával szétverném…?
Vagy ugorjak ki az ablakon? (Harmadik emelet.)
Esetleg kérjem parafenomén segítségét?
Unokanővérem telefonál, értesülve a helyzetemről ennyit 

mond csupán:
„Az időjárás. Éjszaka enyhült, a faajtód kitágult, beledagadt a 

tokba.
Újabb front jön… Három nap, addig bírd ki!”
Megnéztem a hűtőszekrényt… Talán.
Ismét mobil, unokanagybátyám. „Vigyázz, öcskös, hideg
közeleg, a tokod összébb fog húzódni, rá a szárnyra! Már csak 

három napod van!”
Tekintettel a helyzetre, ajtóra, hűtőre, imádkozni kezdtem,
sírtam, ettem, aztán lefeküdtem.

Aludni, nem tudni – 
Persze, nem így van, a tudat álomban is dolgozik;
a bejárati ajtónál cövekelek,
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nekiesem, rángatom… Nem rezzen!
Fulladva hátralépek… Oldalt, a hűtőszekrény mellett,
ahol fal futott eddig, most komor ajtók kegyetlen sora…
Szárnysuhogás kel, és az egyik kilincs megbillen…!
Nem is egy, a mellette lévő, a harmadik is… És az ajtószár-
nyak…
Ó, Istenem… Rám… Nyitnak!

Szurcsik József kiállításának enteriőrje  
a Művészetek Háza Veszprém Várgalériájában
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Szurcsik József: Fogat

Szurcsik József: Figyelmeztető
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