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Az aljegyző a feleségét nézte az 
asszonyok padjában. Míg a többi 
menyecske a főkötőjét igazgatta, 
illatos zsebkendőt szorongatott, 
a rokolyája ráncait egyengette, 
egymást fi xírozta, vagy kacé-
rabb pillantásokat irányzott az 
emberek padsorai felé, az ő asz-
szonya egyenes derékkal ült a 
kemény padon, állát felszegve a 
szószéken magasló tiszteletest 
fi gyelte. A nő tekintetén és ösz-
szeszorított ajkain látta, hogy 
most épp vitatkozik a pappal, 
és felsóhajtott, mert biztos volt 
benne, hogy egész úton dohog-
ni fog, miközben egymásba ka-
rolva lépdelnek majd hazafelé. 
Pedig valamikor ezt szerette a 
legjobban ebben a nőben, ahogy 
bosszankodni és lelkesedni, de 
legfőképpen kételkedni tud.

Képtelen volt a prédikációra fi -
gyelni. Ez a tavasz amúgy is olyan 
volt, hogy távolinak érzett min-
dent, ami körülvette. Amikor al-
jegyző lett, végre megházasodott. 
Azóta csak a munkának meg a 
családnak él. Kezdetben nagy 
érdeklődéssel viseltetett az em-
berek gondjai, bajai, ügyei iránt, 
tanácsait ma is hasznosnak ítélik, 
munkáját pedig becsülendőnek. 
Ha az édesanyja most láthatná, 
mire vitte, talán megbocsátaná a 
diákkori kóborlásokat.

Ahogy megnősült, felhagyott 
a botorságokkal, nem nézett 
más olvasmány felé, már nem 
látogatta a diákcimborákat sem, 
és tisztes új életet kezdett. Jól-
esett akkoriban ez a rendes élet. 
Volt benne valami otthonos tisz-
taság. Olyan érzés volt Julival a 
templom felé indulni vasárnap 
délelőttönként, mint amikor 
kisfi úként kimosakodva az any-
ja és az apja mellett szökdécselt, 
vagy éppen mulatságos méltó-
ságteljességgel vonult előttük, 
ha a drága asszony megengedte, 
hogy ő vigye az énekeskönyvet. 
Szinte fájtak az ujjai, olyan erő-
sen szorította, nehogy leejtse 
a szent énekeket a porba, és ki 
ne hulljon a szál virág, amit az 
anyja indulás előtt mindig gon-

dosan beillesztett a fedőlap alá. 
Összerezzent, amikor a gyü-

lekezet belekezdett a zsoltárba, 
restellte, hogy észre sem ve-
szi, mi történik körülötte, csak 
monoton rutinnal áll fel, ül le, 
mondja az áment a bűnvallás és 
a könyörgés végén, mintha való-
jában teljesen máshol járna. 

A mézeshetek idején, míg a 
körülöttük baktató atyafi ak és 
asszonyaik pletykáltak vagy 
földhözragadt örömmel dicse-
kedtek a gazdaságról, ők a csi-
korgó jégen hazafelé egyensú-
lyozva mindig megbeszélték a 
prédikációt, és hogy melyikük 
mit gondol a textusról. Volt eb-
ben valami forradalmi. Ahogy 
az ágrólszakadt aljegyző és az 
árvalány felesége magasröptű 
eszmecserét folytat. Juli ugyan-
is kivételesen éles eszű nő, vala-
hogy egyensúlyban van benne az 
apjától örökölt ügyvédi logika és 
replikázási hajlam a földműve-
lő nagyanyjától származtatható 
ősbölcsességgel. A nagymamája 
ugyanis az a fajta bölcs öregasz-
szony volt, aki érthetetlen mó-
don, bár egy sort sem olvasott 
soha, mindent tudott a világról 
és az emberek természetéről, és 
ezt a maga nyers, tiszteletet pa-
rancsoló modorában át is adta a 
nála nevelkedő unokának.

Az ifjú házasok vasárnapi ri-
tuáléjához tartozott az is, hogy 
ebéd után felolvasott Julinak. 
Mindent. Verseket, regényt, szín-
műveket, mitológiai történeteket. 
Aztán elképedve hallgatta, mit 
mond a nő. Szerette nézni, ahogy 
elszomorodik, és nagy szeme 
könnybe lábad egy-egy fájdalmas 
szonett után, vagy ahogy szikrázó 
dühvel gyalázza a görög istensé-
geket. Amikor Oedipus történe-
tét elmesélte, Juli sokáig bámult 
maga elé. Ő meg alig győzte ki-
várni, mit mond végre.

 – Nem értem ezt az Oedipust. 
Megmondták neki Delphoiban, 
hogy ez lesz. Miért nem ült le 
a jósda mellett, és várta, hogy 
bekövetkezzék? Mégis mit kép-
zelt magáról? – tűnődött, mikor 
nagy sokára megszólalt végre. – 
Ezek a görögök nem írtak vidám 
történeteket? 

Az aljegyző – kissé hümmög-
ve és pironkodva – előkereste 
egyik régebbi komédiafordítá-
sát. Arisztophanész Lysistra-
téját. Arra számított, hogy Juli 
felháborodik az obszcén pár-
beszéden, de a menyecske – 
bár furcsállta kissé, hogy ezt 
férfi  írta és férfi ak játszották 
el – időnként hangosan kunco-
gott, és meg-megjegyezte, hogy 
„jajj, ő úgy beszél, mint Margit 
ángyom”, vagy „Mari néném 
is ilyen derék, nagydarab asz-
szony volt, és mindig hencegett 
a mellével, hogy gyere, leánka, 
fogd meg – ilyen kemény mely-

lyet növessz majd te is, ha meg 
akarod tartani az uradot”. Az 
aljegyző majd’ kiejtette kezé-
ből az irkát, annyira elképedt. 
Sosem gondolta volna Juliról, 
hogy az ő éteri lelkével megfér 
ennyi alpári állatiasság. Szinte 
remegett, amikor azt a részt ol-
vasta, amelyből kiderült, hogy 
a görög nők milyen csiklandók-
kal vigasztalódtak, míg a férjeik 
háborúztak. Juli pedig össze-
csapta a kezét: 

– Jujj, ezer esztendőkkel ezelőtt 
már a görögök is csináltak ilyet?

– Ilyet? – kérdezte gyanakvó-
an az aljegyző.

Erre Juli ragyogó szemekkel 
magyarázta, hogy faluhelyen 
még mindig szokás, hogy a fi -
atalok, ha eljegyzik egymást, 
jegyajándékot adnak: a legé-
nyek fasulykot, a leányok hím-
zett zsebkendőt.

– És?
– És a sulyok markolata simá-

ra van csiszolva, és a zseb kendő 
még kivarrás előtt pu hára van 
dörzsölve, hétszer kimosva, 
hogy kellemes tapintású le-
gyen. Ez mind ugyanerre való. 
Hogy ezzel „vigasztalódjanak” 
olyankor, amikor nem lehet-
nek egymáséi.

Az aljegyző elsápadt kissé. 
Épp úgy érezte magát, mint di-
ákkorában, amikor a nagyobb 
fi úk röhögve mesélték el, mi 
minden van még a világban, 
amiről ő nem tud. És Juli bele-
lendült a magyarázásba, elme-
sélte, hogyan sütik az asszonyok 
a kenyeret, hogy a tészta hogy 
kell cuppogjon, hogy a megfor-
mázott kenyérbe az ujjukkal 
miért fúrnak lyukat, hogy a fe-
hérnépek azért emelintik meg a 
pendelyüket, amikor bevetik a 
kenyeret a kemencébe, mert az 
asszonyöl illata kell a jó cipó-
hoz, ezért nem süthet, akinek 
épp havibaja van. 

– Ne nézz így rám! – nevetett 
Juli – A világon erről a vágyako-
zásról szól minden. Te mondtad, 
hogy az asszonyokért folynak a 
háborúk, az építkezések, a vér-
verítékes munka. Te mondtad, 

hogy még a pénz és a hatalom is 
a nők miatt kell a férfi aknak.

Az aljegyző szégyent érzett. 
A fülében visszhangzottak azok 
az ocsmány tréfák, melyeket a 
férfi aktól hallott az ifjúkori ka-
landokról, a kikapós menyecs-
kékről, és restellte a „hej, mit 
csinálnék vele” féle hőzöngések 
alantasságát. Hol van ez az asz-
szonyok világától, ahol minden 
érintés és illat varázslatot hoz?

– A tiszteletes ma ezt olvasta. 
Én pedig azt mondom néktek: 
ne álljatok ellene a gonosznak, 
hanem aki arcul üt téged jobb 
felől, fordítsd felé a másik orcá-
dat is – törte meg a csendet Juli. 
– Azt gondolom, hogy nemcsak 
annak, aki bánt, hanem annak 
is, aki szeret, ismernie kell a 
másik orcámat is.

Ekkor elkezdte kioldani a ruhá-
ját. Az aljegyző elképedve nézte, 
ahogy asszonya fényes nappal 
meztelenre vetkőzik, kibontja a 
gondosan feltekert hajfonatait, és 
csóknyi mellén kis hegyes bim-
bókkal ott remeg előtte.

Attól a naptól megváltozott az 
életük. Juli mások jelenlétében 
olyan volt, mint azelőtt, de ha 
kettesben maradtak, rakoncátlan 
lett, minden játékká vált, suttog-
va mesélt arról, hogy melyik érin-
tés milyen érzés, hogy álmában 
éppen kik voltak ők ketten, és 
folyton más és más alakban ho-
gyan szerették egymást. 

Az aljegyző úgy érezte, töb-
bet tud a világról, mint bár-
mely más férfi. És ez a tudat 
olyan békét adott neki, hogy 
apadhatatlan jókedvvel intézte 
a közgyűlés nyűgeit, tanulta a 
földmérést, és csak somolygott, 
amikor a többiek a hivatalban 
kakaskodásaikkal hencegtek, 
miközben a levegőbe marko-
lászva mutogatták, kinek mi-
lyen mellye-fara van. Ő immár 
tudta, hogy a hetvenkedő férjek 
nejei otthon, ha levágják a ma-
jorságot, hogyan markolnak a 
testmeleg, sikamlós belek közé, 
tudta, hogy szüretkor, mikor 
az asszonyok-lányok pende-
lyüket fel-felkapdosva tapos-

sák a szőlőgerezdeket, nem az 
óbortól, nem a cigányzenétől, 
nem a férfinép suta udvarlá-
sától pirulnak ki olyan szépre, 
hanem az érzéstől, ahogy a sző-
lőszemek szétbuggyannak a lá-
bujjaik között. 

De ez a béke pár év alatt 
szer te foszlott. Az aljegyző egy 
éjjel felriadva azon kapta ma-
gát, hogy ürességet érez. Hogy 
úgy beleszédült abba a világba, 
amelyet Juli megmutatott, hogy 
teljesen megfeledkezett a ma-
gáéról, és az a régi univerzum 
most mintha helyet követelne. 
Hogy Juli napról napra ragyo-
góbb, bölcsebb, erősebb, ő meg 
mintha egyre szürkülne – mit 
mutathat meg ő viszonzásul, ha 
egy lépéssel sincs előrébb, mint 
amikor egybekeltek? És amióta 
Juliska megszületett, Juli már 
főként róla suttog, azt mutatja 
nevetve, hogy a leányka hogyan 
totyog ki a szobából. Vasárnap 
délutánonként pedig szótlanul 
ülnek egymás mellett a kertben, 
vagy madárhangokat utánoz-
nak, hogy kacagást csiholjanak 
ki abból a fürtös hajú angyalból, 
akivel Isten megáldotta őket, és 
már csak azt a csepp gyermeket 
csodálják, szeretgetik. 

Az aljegyző elmotyogta a Mi-
atyánkot a többiekkel, de aköz-
ben is azon tépelődött, hogy va-
jon az élet csupán ennyi – párra 
lelni, tojáshéjba kerekedni, 
felélni a napokat? „Mégis mit 
képzelt magáról?” – hallotta 
a kérdést Juli hangján. Hogy 
vele nem történik meg, ami so-
kakkal? Hogy ő mézet nyalhat 
anélkül, hogy megkeseredne a 
szája? Azt érezte, hogy fogal-
mazványok és marhapasszusok 
helyett mást kellene írnia. Az 
asszonyokról persze egy szót se, 
nem becstelenítené meg annak 
a világnak az érintetlenségét, de 
a férfi ak magányáról és erejéről 
talán volna még mit mondani. 
Mire a záróének befejeződött, 
biztosan tudta, hogy végérvé-
nyesen visszatér a könyveihez. 
Mert azt legalább bármikor ki 
lehet nyitni és be lehet csukni.

Alkonyati hálaima, 2018

Kicsi madár, hogy tudsz élni, 2018

A MÁSIK ORCA Bonczidai Éva
„Nem volt messze olyan össze-

Illő pár a föld-tekén.”
(Arany János: Nőmhöz)




