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„Ha én a zsák, te foltocska közép.
  Míg ribanc vagyok, lator a neved,
  s a pillanat téged se ment,
  kis futrinkám, mesterdalnokom.”
(Dienes Eszter: Vastag Margó megirigyli
                                      Villon úr babérjait
                                       s szabálytalan balladát ír
                                       /részlet/)
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BALOGH GYULA
A magányos asszony
Harminc órája voltam már akkor talpon, rettenetesen
zúgott a fejem, a könyv, amit épp olvastam, rég kiesett
a kezemből, a homokos tengerpartra ejtve tátogott, lapjai kísértetiesen vegyültek el a naplemente hal-, só- és
emberszagú párájával. „Csak azt az egyet utálom, mikor
nem mondasz igazat” – hazudtam épp a mellettem alvó
nő fülébe, tulajdonképpen megszokásból, mindig ezt
hazudom, ha épp nincs mit mondanom egy nőnek. Mert
ő is csak olyan, mint akárki más, fikarcnyit sem különb,
gyakran elgondolkodom azon, hogy mennyire lényegtelen körülöttem mindenki, ilyenkor lenyelem az ajkamra
rátapadt tengeri sót, hisz örökké ott érzem a szám szegletében, és aztán köpök egy nagyot a világra.
Nórát először érdekesnek találtam: egy kiállításon
találkoztunk, ott ült a terem közepén, koptatott farmert,
és viszonylag rövid, fekete pólót viselt, persze push
up, hetvenötbés melltartóval, és legalább tizenöt centi
magas, harmincötös és feles körömcipőt. Nóra grafikus
volt. Tetszett nekem, amint kenetteljes arccal hallgatta
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a művészetfilozófust, amint épp az ő alkotásairól beszélt. Olyan nagyképű volt az egész jelenet során, hogy
nem lehetett nem odafigyelni rá. Persze mindez nem
volt igaz a képeire, melyeknek igen találóan azt a címet
adta, hogy: „Egy világvégi táj változásai az ökörnyál
tengelyében”. Bevallom őszintén, én csak össze-visszafolyt ákombákomokat ismertem fel, néha kevesebb,
néha több fénnyel a háttérben, mert az ökörnyálat önmagában is utálom, nemhogy viszontlátni vásznon! De
a hallgatóság sűrűn bólogatott, mellettem egy idős úr
néha hangosan kitört, egyszemélyes tapsviharral törte
meg az ájtatos csendet, és mindenki kereste feszülten
a világvégi tájat. Persze senki sem látta a világvégét a
képeken, miként én sem Nórát, nagyon sok ideig ezt
követően.
Nóra, a művészeti kollégium szépe volt egykoron.
Hosszú, világosbarna haja a fenekéig ért, miként az én
első gondolatom is vele kapcsolatban. Akkoriban még
nem viselt push up, hetvenötbés melltartót, és legalább
tizenöt centi magas, harmincötös és feles körömcipőt.
Azt mondják, belegabalyodott dr. G-be, a művészetfilozófusba, együtt korzóztak a Margitszigeten reggeltől
délután ötig, előadások között, előtt és után. Azért csak
ötig, mert dr. G-nek felesége volt, szédületes karrierlehetősége az egyetemen, és egészen kivételesre szabott,
félhosszú, sötétkék kordbársony zakója. Természetesen
ez utóbbi megállapítás történetünk folyásában teljesen
lényegtelen.
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- A lényeg, a lényegtelenek által lényegében megvetett lényegtelenség! – szűrte át fogai közt a szót Dijon,
Nóra akkori alkalmi barátja, aki szerencsére csak alkalom adtán beszélt, akkor is csak keveset, és akkor is általában összefüggéstelenül. Dijontól nekem rendszerint
felágaskodott a szőr a hátamon, a pitiánerség mintapéldányát láttam benne.
Egy fogadáson találkoztunk később ismét, mindhárman. Dijon le nem vette a szemét a nőről, azt nézte, mit
néz a nő, és nem őt magát. Nóra később panaszkodott
Dijonnak, hogy fáj a foga, mire kapott két hatalmas pofont.
Mindenki őket leste, az egész látogatóközönség,
mert természetesen megint kiállításon voltunk, egy ifjú
titán bogarak kitinvázából applikált „Érdes új világ,
avagy ember a némbertelenségben” címen posztmodern tárlatot. Az ifjú titánt, hasonlóan Nóra fogához,
kitörő lelkesedés fogadta, valamint szintén Dijontól,
szintén két ugyanakkora pofon.
Pedig Nóra nem kacérkodott a művésszel, még csak
férfiszámba sem vette. Úgy érezte, kötelessége mindenkivel tudatni a teremben, hogy ő itt a legjobb nő. (Természetesen ez egyáltalán nem volt igaz, sőt!). De mivel
ő így gondolta, hát úgy is viselkedett, incselkedett egy
kicsit, és hagyta, hogy bámulja őt a titán: lazított egyet
a push up melltartón, kidüllesztette annak minden tartalmát (azt a keveset), kidüllesztette a fenekét (az egy kicsit nagyobbra sikerült), állát felszegte, és hagyta, hogy
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az ember a némbertelenségben szemügyre vegye őt.
Az incidensről természetesen mit sem írtak a másnapi lapok, egyébként is, ki jár el manapság kortárs tárlatra. De dr. G. nem engedhette meg magának többé ezt
a blamázst, hogy együtt lássák a felpofozott nővel, ezért
szakított egészen kivételesre szabott, félhosszú, sötétkék
kordbársony zakójával és Nórával egyaránt. Nóra ettől
kezdve kerülte a nyilvános fórumokat, csak az iwiwről
üzent néha egy-egy művésztársa sikeréhez, vagy még
attól is tartózkodott, senki sem tudta, mi lett vele.
Jómagam elgondolkodtam az eseten. Immár kétszer
találkoztam vele, anélkül, hogy egyáltalán tudomást vett
volna arról, hogy én a világon vagyok. Holott úgy éreztem, immáron részévé lett világképemnek: ugyanúgy
hozzám tartozik, mint azok az emberek, akikkel valaha
együtt tanultam, dolgoztam, vagy épp lézengtem a pesti
éjszakákban. Furcsa, de van ilyen. Jönnek szembe veled
az utcán, telis tele közönnyel, Te magad is árasztod feléjük az érdektelenséged, de néha mégis sikerül meglesni
valami élőt, örömfoszlányt, bánatmorzsát, levertséget
vagy épp reményt egy-egy melletted vagy veled szemben elrobogó arcból, tekintetből. Nórából ennél is többet
kaptam: láttam felemelkedni, fennen ragyogni, és láttam
alászállni a porba is. És ennyi pont elég volt belőle.
A West End és a Margitsziget közötti részt magamban elneveztem Virgo Citynek. Sajátos helye ez a személytelenségnek és a találkozásnak egyaránt. A négyeshatos villamos a föld felett, a kékmetró a föld alatt, és
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ott állsz Te, középen, Virgo City közepén, és tódulnál
ki, mint a gondolat maga, a zöldbe, a Dunához, de Virgo
City nem ereszt el egykönnyen, felfal örökkön változó,
örök zsibongó, épp ezért örökké változatlan mivoltával.
Nem vonz, és nem is taszít, csak belőled lélegzik, és beléd fújja ki a leheletét, de Te magad vagy a lehelet is.
Dr. G. erre rendszerint azt szokta mondani, hogy
a sötétkék kordbársony zakó nem más, mint annak elfogadása, hogy apró kis emberek sakkoznak a
hipotalamuszban ha megpillantunk egy hetvenötbés
bombázót.
Virgo Cityben szinte minden második percben eléd
robog egy eszeveszettül bombázó nő, egészen közel ér
hozzád, válla súrolja a vállad, lélegzeted metszi lélegzetét, majd azonnal tovább suhan, befordul egy sarkon,
felmegy a fénybe, vagy eltűnik a föld gyomrában, és
mire eszmélsz, te ismét ott maradtál középen, a volt és
a lesz között, merthogy két perc múlva ismét rabul ejt
valami tünemény.
Így pillantottam meg Nórát is. Haját közben levágatta és behidrogéneztette, szemlátomást fogyott is keveset, de a push up, hetvenötbés melltartót, és a tizenöt
centi magas, harmincötös és feles körömcipőt már mes�sziről, a lépcső tetejéről megismertem. Hirtelen elfelejtettem, hogy ő nem is tud a létezésemről, és egyfajta
kényszeredett, kínos, ám lenéző mosollyal biccentettem
felé, miközben egyik kezemmel belekapaszkodtam nadrágom zsebébe, míg másik kezemmel földre pöcköltem
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a cigarettámról a hamut.
Nem volt időm eszmélni sem, Nóra tovasuhant mellettem, sőt, mintha kissé idegesen meg is rándult volna a
szája szeglete. Mit szépítsem, egy cseppet sem érdekelt,
de annyira szánalmas volt, hogy önkéntelenül követni
kezdtem. Kifelé, a fény felé ment, szerencsémre, így
láthattam, amint délután négy órakor a búcsúzni készülő
őszi nap még ráteríti fáradt sugarait a vállára.
A villamossal átrobogtunk egész Virgó Cityn, a Jászai téren eszméltem fel tűnődésemből, addig az ablaküveg visszatükröződésében lestem közönyösen Nórát. A
Margitszigeten leszállt, és követtem én is.
Nóra nem sokat teketóriázott, levágtatott egyenesen
a Duna Pest felőli partjára, anélkül, hogy akár jobbra,
akár balra tekintett volna, és leült a víztől félméternyire
egy kőre, majd rágyújtott. Néztem, ahogy nézi a vizet.
Nem sokáig tartott az egész. Elszívta a cigarettáját, tett egy tétova kis kört a Margit híd irányába, majd
ugyanazon az úton, ahol jött, megindult visszafelé,
Virgo City belsejébe.
Csak néztem eltűnődve, a push up, hetvenötbés
melltartó, és a tizenöt centi magas, harmincötös és feles
körömcipő már messze jártak, de a magányos asszonyt,
azt, aki minden évben ugyanazon a napon, ugyanabban
az időben elmegy ugyanoda, ugyanarra a helyre, csak
azért, hogy emlékezzen, vagy éppenséggel felejtsen, attól kezdve soha többet nem akartam látni.
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BÍRÓ GYULA
Repedések
– … avagy a magány nem jár egyedül –
A kiállító teremben félhangos zsibongással gyülekeznek a tárlatlátogatók. A búskomor-vidám képek
és installációk sűrűjében lélekmeztelen áll a művész,
szemben, látványra is lélekhalott önmagával. Magányos volt. Nem kicsit, nagyon. Asszony. Volt. Nem
kicsit, nagyon…
2.
dr. G. a kisváros főiskoláján tanított művészetfilozófiát. Mindössze huszonkilenc éves volt. Azt mondták
fiatal. Szakmai és társasági hírneve legendákat szőtt.
Maga sem értette. Leginkább csöndben volt. Ez olyan
titokzatos… Nem zavarta. A kialakított legendák senkit
nem zavarnak. Az előadó zsúfolásig volt telve. Nőkkel.
Műfajokról, stílusokról és hatásokról beszélt. Hatással
volt. A stílusa. A hallgatóságot mindig meg kell lepni
valamivel. Ezt várták. Hadd várjátok…
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3.
dr. G. az égvilágon senkit és semmire nem szeretett
volna megtanítani. Majdnem soha, majdnem semmiben. Nem akart feleslegesen beszélni, prédikálni egyetlen célja az élet finom - kellemes eltöltése volt. „Az
egészség fontos, bízza a nőjére” - gondolta. Cselekedte. Hagyta, hogy cselekedje. A személyisége magával
ragadó és fertőző volt. Akik vele együtt lehettek, valami misztikus ihletettséget éreztek, vágyat arra, hogy
belelássanak. Mindenbe bele. Látni. Mindenek ellenére
általában uralta a helyzetet, s olyan ember megnyugtató
látszatát keltette, aki önmagával harmonikus békében
él, aki nem csak pózol, de jól is érzi magát a pózaiban.
Barna haj, bársony, mézédes, karcosan lágy hang, finom
megjelenés. Lepetés. Meglepetés. A nődnek szól…
4.
Az előadó hátsó sorában ült. Komoly tekintete,
törékeny és ibolyakék szeme, sötétbarna haja, olyan...
dr. G. csodálatosnak látta. A megvető mosolya egészen
lenyűgözte. A közömbösség magával ragadó. Érezte,
hogy semmihez nincs ereje, csak, hogy nézze. Nézte.
Perceken át. Évekig.
Dr. K. szerint a nő csupán egy törtető művész
palánta. Olyan, mint akárki más, fikarcnyit sem különb. Viszonylag rövid, fekete pólója, persze push up,
hetvenötbés melltartóval és koptatott farmere, amelyet
a meglehetősen korrekt fenékénél eltakart a hosszú bar11

nahaj. Egy grafikus lány a második évfolyamról. Dr.
K. Összefoglalta: a nő nem más, mint egy „világvégi
táj változásai az ökörnyál tengelyében”… dr. G. nem
hallotta. Szerette. Mindinkább… A lányt a második évfolyamról.
5.
Az esküvőre négy év múlva került sor a városka
neobarokk templomában. A Krisztusi kor miatt nem
halogathatta tovább. Választott. Tanúnak barátját Dr.
K.-t kérte meg. Nem a tanúság miatt, hanem, hogy ne
legyen egyedül. dr. K. régi barátja volt. Az egyetemről.
A nő ragyogott. A mester őt választotta a nőrajongók
tömegéből… Most elköltözött.
6.
dr. G. kezeit a tarkóján összekulcsolva nézte a hatalmas, tömör mellek lassú-gyors ringatózását. Ha a focira gondol, akkor sokáig bírja. A nők szeretik. Hogy
sokáig bírja. A közömbös és érdektelen dolgokra való
koncentrálás önkéntelenül jön. Nem szereti a focit. Azt
sem. A fociszerű dolgok iránt közömbös.
Ami most érdekelte a plafonon cikázó hajszálrepedések, amelyek különböző alakokat rajzoltak. Elkúszó
felhőnyesedékek. Házas volt. A repedések a falakon
hasadékokká nőttek. A nő egész törzse mozog, elfúló
lélegzetvétele betölti a teret. Csináld csak… Helyrehozhatatlan hasadékok. Omladozunk…
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7.
A nő végzett. Lelkendezik. Úgy tesz. Majd combjait
összeszorítva szalad a fürdőbe. dr. G. a szobában maradva a feleségére gondol. A választására. Ha ő most a más
feleségét tette úgymond boldoggá, vajon ki teszi azzá
az ő feleségét? Micsoda zavarodottság a boldogság.
Boldog monotónia látszata. Persze nem akarja az as�szonyt elhagyni, csak gondolkodni jár ide. Gondolkodni
az életen. Egyedül, de mégsem. Nem fizikálisan egyedül. Sosem volt egyedül. Mindig magányosan. Mint az
asszonyok és lányok, akik az ágyéka felé magasodva
ringatták szexuális mohóságukat, már-már dühös tempóban. Magányos asszonyok… Egyedül szorong, ezért
szokott feljárni a bár fölötti szálló kisszobájába állandó
alkalmi nőpartnereivel. Egyedül élők kizárva. Azok elkezdik szeretni. Azt nem szereti. Nem szereti, ha szeretik. Akkor választ. Választani nem szeret. A választás a
szorongás szülője. Dr. K. mondta neki valahol…
A duhaj éjszakák a fiatal mámor, az egymástól való
függetlenség könnyűsége. A csábítás, a valamennyi nő
és asszony elcsábítása. Beteljesült vágyak, reményvesztett illúziók. Kétségbeesett félelem a választástól.
Választani, márpedig kell…
8.
A törékeny látszat. A látszat, ami összetörik. Választások, amelyek helytelennek bizonyulnak. Létünk
értelmetlenségének alakoskodó látszata az értelmetlen13

ség és felelősségteljesség közötti egyensúlytalan vonalkeresés. A valóság vonala ez. Törvényszerűen kusza…
9.
Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy amit mi
gondolunk és teszünk az mindennél és mindenki másénál fontosabb. Kiüresedő lélekbulvár. Hát nem így van?
Így van. Hajlamos a gondolatom…
Azt gondoltam, hogy a házasság két ember szabad
választásán alapszik. Naiv voltam. Akkor is. A házasság
a nő szerelmének kínzó beteljesülése. Naiv maradok…
A választás két irányba való elmozdulás, ami vagy
a jó, vagy a rossz irány megtalálását sejteti. A jó házasság gondolta dr. G. akkor semmi más, mint fegyelmezett kibontakozás. Átalakuló szenvedély, keretbe
foglalt erotika, a szabadság törvényszerű korlátja. Nem
szeretjük a korlátokat…
10.
Kierkegaard egyik könyvét emelte le a polcról.
Másnapi előadására készült. Az élet stádiumairól, Mozart Don Juan-járól, a fékezhetetlen vágyról, a csábítás
céltalan értelméről, a vagy-vagy félelméről és az isteni
parancs feltétel nélküli teljesítéséről. Dr. K. a fotelben
ülve nézte, ahogyan barátja dr. G. az íróasztalon egy
képet bámul, merengve. A tanítványa. A szerelme. A
rajongója. Elveszem…-mondta halkan. Csak a krisztusi
kor miatt. Mi másért? Szerelemért… Mert rajong értem.
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„Házasodj meg, meg fogod bánni; ne házasodj
meg, azt is meg fogod bánni; házasodj, vagy ne házasodj, mindkettőt meg fogod bánni; vagy megházasodsz,
vagy nem, mindkettőt megbánod.”- kacagott fel Dr. K.,
majd mélyen kortyolt a testes vörös borból. dr. G. másnap bejelentkezett. A plébánián.
11.
dr. G. boldog volt. Minden vasárnap szeretkeztek.
Vásár és ünnepnap. Az elején mindennap. Volt vásár
és ünnepnap… Utána kávét hozott. Jegeset. Feloldódott. A szerelemben. Instant érzelem…
12.
Mikor az asszony elköltözött, csak annyit mondott,
hogy már régen nem… Nem boldog. Bár szereti. Nem
szerelemmel. Megszokással. Ezért tette.
13.
A melltartót nem szerette levenni. Oda lenne a push
up hatás. Bár a hatás soha nem marad el. A tálalás fontos. A két kezével a férfi mellkasán támaszkodott és
széles csípőjét vadul rángatva teszi boldoggá saját magát. A férjével csak vasárnap. Ünnep és vásárnap. Nem
boldog, bár szereti. A férjét. Nem szerelemmel. Hos�szú, fenekéig érő barna haj, ibolyakék szemek, amelyek
a férfi boldogságát fürkészik. Felülről. Felülről milyen
más. A férfi tarkóján összekulcsolt kézzel nem tudni
mire gondol. A nő szerint élvezi. Úgy tesz… A nő han15

gosakat sóhajt, összelélegzik örökös társas magányával
és figyeli a férfit. Önmagát. Felnyársalva.
dr. G. az ajtóból figyeli. Most már tudja. Ki teszi
boldoggá az ő feleségét úgymond akkor, amikor ő másokét teszi azzá. Dr. K. férfiereje megfeszül és a maganyás asszony boldoggá lesz. Ilyen egyszerűen. Dr. K.
a barátja. Az egyetemről. Ilyen egyszerű…
14.
„Bízzál meg egy nőben, meg fogod bánni, ne bízzál
benne, azt is meg fogod bánni, bízzál egy nőben vagy
ne bízzál, mindkettőt megfogod bánni;vagy bízol egy
nőben, vagy nem, mindkettőt meg fogod bánni”-azzal
dr G. és Dr K. belépett a kiállító terembe és megtekintették a valamikori évfolyam szépe „Egy magányos
asszony” című kiállítását…
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KOCSIS CSABA
A magányos asszony
Hamvadó cigarettavégek, egyik a másik után. Végigjárja a tüdőt a gyilkos füst, megnyugtatja a remegő
kezet, tovább sárgítja a törődött ujjakat, és eltűnnek a
ráncok a homlokról, amint az utca végén feltűnik a nő,
aki balkezével biciklit, a jobb kezével pedig egy gyereket vezet.
A férfi hangos szuszogással kecmereg fel a kerékpárjára.
– Gyertek – mondja, vagy inkább nyögi az érkezőknek, és erőteljesen rátapos a pedálra. A kezdeti bizonytalanság után megegyenesedik a szovjet gyártmányú,
imbolygó drótszamár.
Ó, de hol van már a Szovjetunió?
Birodalmak, kormányok, pártok
jönnek, mennek, csak az
emberi természet örök…
Amennyire teheti hátrafordul. Érzi, életének jelentős állomásához érkezett. (Ezért igyekszik úgy megra17

gadni a pillanatot, hogy az bármikor letölthető legyen
az emlékezet merevlemezéről.) Elégedetten, sőt, kicsit
büszkén dudorászni kezd annak okáért, hogy egy ilyen
nagy tekintélyű közéleti ember, egy jegyző leereszkedik hozzá. Jónásné ciklámen színű, virágos, szellős, de
mégis szolid ruhájában indulásra készen áll.
„Mert aki magát felmagasztalja megaláztatik,
Aki magát megalázza, az felmagasztaltatik.”
Az asszony felülteti unokáját a magas támlájú,
repcesárga gyermekülésre, és követi a szalmakalapos
fafaragót, akit amolyan csodabogárnak tartanak a faluban.
A férfiról nem hitte senki, hogy egyszer majd megváltozik, hiszen a Zöldtakonyban évekig támasztotta a
pultot. Lefolyt a gégén a család keresete, és csak a tanácselnök határozott fellépése mentette meg attól, hogy
elvigyék a gyerekeit az otthonba. A felesége is csendes
szótlan teremtés, nem civódtak soha, noha lett volna
miért.
„Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem,
Mért nem virágoztál minden fa tetejen…”
Nagy szerelem volt az övék, de elmúlt, mint a
napszámosok, kubikusok verítéke. Mintha nem is lett
volna. Csak a négy gyerek maradt, szótlanok, mint az
18

anyjuk. Nem éltek jól, de eszükbe sem jutott, hogy elhagyják egymást, ha már az Isten egymásnak rendelte
őket. Egymáshoz csiszolódtak az esztendők folyamán,
de egyszerű, nyitott lelkük megkopott.
Hályog ereszkedett a szemekre,
szürke, zöld, mondja az orvos,
és a magasból lenéz rájuk az Isten,
és elborul fenséges homloka, mert
opálos tükröket lát maga előtt…
A falu határában magasodik Törökhalom. Sohasem
szerepelt a térképeken mint település, de uradalmi birtok volt valaha, és a nagyszámú cselédség úgy ragaszkodott a földhöz, mint macska a házhoz, ahol felnőtt.
Mikor megkapták a földet a szegényparasztok, akkor
voltak a legboldogabbak. Nem sokáig örültek neki,
mert be kellett adni a közösbe, de ezt nem élték meg
kudarcként, hiszen soha nem volt semmijük, csak az a
viszonylagos jólét a habókos földesúr miatt.
Az egyszerű elme nem ficánkol,
nem keres kitörési pontokat,.
a határban nyargaló tekintetet
nem zabolázza meg a hatalom,
a párt nem töri le
a szabadság csikókedvét.
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A távolban egy magtár magasodik. Megállnak a
régi temető és a romos épület között. A gyerek unatkozik, mert nincs már itt semmi. A férfi és a nő zavarban
van. A fafaragó dalba kezd. Hangja erős, kissé rekedtes, megedzette az élet. Az asszony előtt is pereg a férfi élete: ízek és szagok, utcák, házak, életek, bálok és
tanyázások.
Benépesednek a barázdák, varjak bucskáznak át
a fejükön: férfiakká, nőkké válnak, mezítlábas gyerekekké. Aratnak, vetnek, kenyeret dagasztanak, jószágot
őriznek: libát, malacot, tarka tehenet. Várják a buszt,
hogy elvigye őket a közeli kisvárosba. Összehúzzák
magukat a kultúrházban, az első tévé előtt. Fekete fehér álomképek villódznak a képzelet monitorán. Kitárul
előttük a világ kapuja. Aztán a kút elapad, bezár a bolt.
Lepereg a házról a vakolat, a vályogházak megrog�gyannak, a téglákból új házak készülnek a faluban. Ezt
látja az ember, és most már látja az asszony is. Mindig
a múlt felől fúj a szél, mert a cserzett bőrön végig pereg
az élet sós harmatja, nem szégyelli ezt az asszony előtt
sem.
Ugarrá váltak a földek,
terméketlenné az asszonyi ölek
a fehér tejben felhígult a múlt,
nem látni benne a jövőt.
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A faragó cigarettája hosszú hamut növeszt. Az as�szony is pergeti az emlékit, mint töpörödött nagyanyja
egykor az olvasót. Néhány éve azt hitte, Isten nélkül
is boldog lehet. Elég egy férfi, akinek erős a karja, aki
védelmet ad, aki ha pityókásan is tér haza, mindig hoz
valahonnan virágot neki.
Mikor kinevezték a tanácsházán, váratlanul érte az
előléptetés öröme. Magasabb beosztás, jobb fizetés.
Meglesz a külföldi nyaralás! Szalad haza megosztani
mással a boldogságot, azzal, akit a legjobban szeret.
Zárva találja a bejárati ajtót, és csodálkozik, hogy
belülről benne van a kulcs. Biztos a másik is érzi, hogy
valami rendkívüli történhetett. A konyha felől szabad
az út. Micsoda furcsa hangok, talán a rádió… A hálószobában meztelen férfiak, ölelik, falják, gyömöszölik
egymást. Egyik, akit szeretett, és a másik, az a tejfeles
suhanc, a frissen diplomázott agronómus. Csalódott
mint feleség, és csalódott mint nő. Szalad a gátra, hogy
nekimegy a víznek. De aztán a gyerekekre gondol és
megcsendesül. A nagyobbik mindjárt érettségizik, minek kavarja fel. Ha a falu a szájára veszi őket, hova
futnának.
Egyedül a házban, egyedül az ágyban,
Sohasem voltam ennyire egyedül.
Kerestél-e engem, kérdezte egy hang,
De nem látott senkit, csak a fűszálak remegtek.
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Párttagnak nem volt tanácsos templomba járni, ő
sem tartotta volna helyénvalónak. Ha eddig kerülte a
gyülekezetet, most egyszerre ott keressen menedéket?
Azóta perel, vitatkozik a belső hanggal, de mégis alázattal. Nem mondta otthon, hogy mit látott, de azóta külön
alszanak. A férj mégsem költözik: egy fizetésből nem
lehet megélni. Egyedül a bor tartja benne az életet:
Fel vörösök, kicsi drága poharaim,
lejt, aki felejt, nem örömtáncot.
Nem kell ide hasis, a lőre hat is,
vagy hat is a lőre, egyelőre!
A jövő a gyermekben van, az unokákban. A hivatali
munka nem fárasztó, a tanácsháza polgármesteri hivatallá változik, a pártitkár és a téeszelnök vagyonos vállalkozóvá. Felbolydul a település, jönnek a Saulusokból
egyszerre Pállá lett szerencselovagok, és nincstelenné
válik a falu. Oda a legelő, az egykori kastély, ahol a gróf
lakott, és az emberek korán halnak, mint a mosónők. A
fórumok egymást érik, felböffennek a régi sérelmek.
Mindenki vagdalkozik, egyedül a tanyasi ember, a fafaragó mondja, hogy mindenkinek van vaj a fején, álljunk
ki a napra és kezdjünk új életet. Csorogjon le a máz,
és maradjon az ember, hogy tudjon mindenki a másik
szálkátlan szemébe nézni. Azt mondják, hülyeséget beszél, biztos már megint iszik, azóta nem emelt szájához
boros poharat. Farag és énekel. Virágok nyílnak a keze
nyomán, mintha mindig csak ezt csinálta volna.
22

Lélek van a fában, kivirágzott,
Ingó-bingó zöld fűszál
Gyereknek libikóka
Asszonynak tükrös
A gyerek messze csatangol vissza csalogatják. A
férfi hatalmas tenyerébe belesimulnak a vékony pálcikaujjak. A faragó szeme tiszta, mint a forrás vize. Buzog benne az élet. Ez volt az első közös kirándulásuk.
Jónásné azóta minden napfelkelte előtt ott áll az
ablakában. Nem időz sokat, csak annyit, míg a másik
elszív egy cigarettát. Meleg tekintet követi minden
mozdulatát. Az utca túloldalán felfénylik a parázs, és
utána elhamvad, mint az élet.
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Három író, három nézőpont
A teremtésnek abban a folyamatában, amit villódzó rivaldafényektől elvakulatlanul irodalomnak nevezhetünk, mindig
történik valami.
A Balogh Gyula–Kocsis Csaba–Bíró Gyula írói trió tekintete ezúttal a Nőre, a női magányosságra fókuszál.
Három író, három nézőpont, illetve látásmód, amelyeknek
egyetlen közös jellemzője a megismerés általában részeredményre ítélt vágya, szándéka.
Balogh Gyula érezhető zaklatottsággal, közvetve ábrázolt
Norájá-nak, Kocsis Csaba már-már szenvtelenségnek tűnő
higgadtsággal megje-lenített Jónásnéjának, a Bíró erotikával
átszőtt egykedvűségének tükré-ben láttatott „évfolyam szépének”, s velük együtt a férfi-nő kapcsolat-nak a rejtélye végső
soron most is felderítetlen marad ugyan, a szerzők sorrendben
immár negyedik közös könyvecskéjét olvasva mégis érzékelhetően villan a felismerés: a Nő lényege nem feltétlenül
„hetvenötbés” melltartójában vagy a lábai közt keresendő, s
hogy a férfi-nő kapcsolat rejtélyének megfejtése öröknek tűnő,
izgalmas feladatunk.
Utólag alaposan megfontolt szándékkal az irodalom barátainak és fitymálóinak egyaránt ajánlom: vegyék, vállalják azt
a szellemi súlyt, ami fordítottan arányos A magányos asszony
című kötet terjedelmével.
Nagy Zoltán Mihály
Balogh Gyula (1972) Nagyrábé
Bíró Gyula (1979) Berettyóújfalu
Kocsis Csaba (1959) Berettyóújfalu
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