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Sarusi Mihály

GEnDEr józsi 
A NőI NAPOZÓBAN
Avagy: Göndör-féle madárlátta

A dolog úgy kezdődött, hogy.
Ha te azt tudnád!
Tudnók, ha tudhatnók. Ha engednék a.
(Engednők.)
(Ez már megint a -nőkről beszél…)
Mert még félreértik, amitől isten ments!
Nem azért, mert valamiben különbözött volna a többiektől. Társaitól a 

férfiúi létben. Ó, nem. Csak.
Igaz, kiskorában – amikor csak tehette, alkalom kínálkozott reá ‒ megleste. 

Hogyne, a lányokat. Aztán jöttek az asszonyok. Néha, jobb híján, a vének. 
jöttek volna, ha.

El erre, el arra. Mígnem elértünk a mái szent napig.
A többit ne firtassuk! Borítsunk reá fátylat. Ha nem is mohamedán 

jellegűt, de.
Bevallhatjuk, mindig nagy híve volt a női nemnek! Túlzások nélkül, 

mentesen a szélsőségektől. Mígnem.
Valamitől kicsikét megkergült? A kor – a kór – (na, jó, de melyik?) az oka?
ókor, ókor.
‒ Tisztázzuk, kiről beszélsz?!
Göndör józsiról, aki néhanap – ha úgy fordul a dolog, mert megszorul 

(orvosi átmetszés nélkül is) ‒, Gender Julinak adja ki magát.
‒ Kender?
‒ Nem Kender, Gender!
Akarja mondani Göndör.
… belezavarják az embert (a belepofázással).
Aznap, amikor meghallotta, hogy apró röpködő csészealjjal lesheted 

fölülről az alvilágot, döntött, és ő is belekezdett! Mert mi gyönyörű lehet 
fölülről belesni a női napozóba! Onnét kukkolni. Onnan, ahol a madár ha lát.
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‒ Göndör féle „madárlátta”…
ne tessenek beleugatni. Mert hogy.
onnast kukkolda az egész világ. A neked való. 
Való, apróság korában – egészen süldő legény idejéig – álmában röpül-

vén egyet, föntről látta az alant elterülő valót. Udvarukat, házukat, virágos, 
gyümölcsös és veteményes kertjüket, disznó- és tyúkóljukat, ló- és tehénis-
tállójukat, nyúlketrecüket, miegyebüket a telkükön az eperfától a barackig 
a körtén túlmenően a málnásba, szóval mindent, de mindent. A fabudijukat 
is, mögötte a ganéhányással, a kapirgáló tyúkokkal. szóval hogy.

De hogy onnét… a lányokat is meglesse? Arra akkoriban még nem volt 
érkezése. Lehetősége még kevésbé. Tán indulatja (út-ja még kevésbé) sem. 

Jött ez a propelleres, vagy milyen micsoda, apraja repülő szerkezet, ha 
nem is csészealj, de szinte. 

‒ Drón, te lüke!
Hajaj, hogy nem jutott az eszébe. (Majdnem mint a derót.) (Derón?)
ilyen gaburgya gyerek maradt a koma. odaát – itten – Túl-a-Dunán.
Hogy keverjünk kicsikét…
Zsuga? Nem, majd legközelebb.
Elgondolta, ahogy méregette a játszótér és libalegelő fölött röpködő 

szerkezetet, amelyet lentről egy szakállas ipse irányított, látható jókora 
szakértelemmel. (Az apja még, ekkora korában, a szomszéd nagyfiú sár-
kányeregetését leste.) (Ma már, ugye, ebben a…) (Ebben a.)

Persze neki elsőre az jutott az eszébe. Mi, mi! Hát az.
A női napozó!
Kisded fürdővároskánkban, még az átkos félfasiszta, valamint egy ültében 

a nyilasokat és a kommunistákat is büntető plutokrata Horthy-világban emelt 
magas (uszkve három méteres?) fa kerítéssel a kíváncsi tekintetektől óvott 
hölgysütkérező a szocialistának lódított moszkovita világban is nagyban élte 
a maga ínycsiklandozó napsüttető mikéntjét a maga meztelen valóságában. 
Amit persze a karbantartó iparos – meg a bent sütkérező anyaszült hölgyek 
(valamint a közéjük „pár”-ban furakodó leszbik) ‒ kivételével senki sem lát-
hatott. (Mesterünk, mesteri módon, likat fúrt az öltözőhelyiségéből közvetlen 
a kerített napozó térre, hogy megvédhesse adott esetben a védtelen nőciket.) 
(volt pofája ilyeneket terjeszteni a sarki csehóban a hatodik kör után.)

(‒ Ne mondd!) 
(‒ De, mondom.)
‒ Te, ezek „ott” is lebarnulnak?
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Mi az hogy! ott még jobban. Mert.
Na, mondom, ezt a női napozóteret vette célba a mi egy kománk! Volt 

esze, nem mondom…
jó, hogy!
Már az öregapja is nagy szoknyapecér vala!
Vele, vala. Vo-álá! (Violinkulcsba fonva.) (Mert neki mindenről „az” 

jutott eszébe.) (Mint Móriczkának a.) 
viccen kívül. 
Persze csak gondolatban. Hogy lett volna hozzá mersze! Különösen így, 

a város másik végében. (…végéből, ahol látta a röpködő akármicsodát.) 
Ami úgy fölkeltette az érdeklődését. Fölkeltette az étvágyát. Ébresztette 
kíváncsiságát. Hogy más ébredezéséről most inkább mélyen hallgassunk.

     
Vaginamonológ… Hogyne! Majd fordítva is elviselik! Példának okáért… 

péniszrekord! pénisz a verandán. péniszduett irinával. Und zo vajter.
Mert ez a kettős mérce… Brüsszelitáéknál kimeríthetetlen!
Az egyiket lehet, a másikat nem szabad.
A nők kitehetik a placcra a mellyüket, ilyen kivágása, amolyan, deré-

kig-dekoltázs, fenékig, műmell kéttenyérnyi, bármi! Nekik mindent szabad. 
Hogy zavarják, zaklassák, meglepjék, leteperjék már a megjelenésével a 
micsodájuknak a szeméremdomb hangsúlyozásával, körbe-beretválásával, 
avagy annak bozótnyi hiányával. 

Hogy a búsba ne! Nekik mindent szabad. Mi férfiak meg kussba legyünk.
‒ Csak te hallgass.
Kuss-kuss.
Hallga.
Ha. Ha, ha.
Adok én nektek.
Megnézhetitek magatokat! Ha egyszer.
„Gender”. Jó, hogy nem Bender. Oszip? 
Ezt nézd meg.
(Hogy – nektek már, a kelleténél korábban, elárultuk ‒ nyomban gönd-

örítsen egyet rajta.)
Kiakadnak tőle, garantálom. Az eddigieknél is jobban.
‒ Vigyázz, mert kihívják a gendercsendérséget!
Göndörcsönd.
Mert ezektől minden kitelik. Ez is. Bármi. Ami őket igazolja. Vica, Verza.
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Veca?
Félre tetszenek érteni.
(Ha ezt Veca nénéd megéri…)

Kovászos, akarom mondani kígyóuborkát akar a fürdőnadrágjába rejte-
ni. Térdig érő, testre szoruló gatyájában így kimenni az uszodai lelátóra, a 
„tízemeletes” napozón valahol középen letanyázva mutatni, amit érdemes. 
Mondhatni, szemre való.

Hány percbe kerülne, hogy hívják a rendőrt?
‒ A nők kitehetik a placcra a mellüket, mi meg nem?! A magunkét, persze. 

Ki; mi meg nincs az a pénz?
A zsernyák már-már a botjához nyúl.

nem, nem, ezzel nem kezdheti.
jó kis gender-mese lenne! (Göndörbe.) De azért. Mégsem. Ezekkel 

kukoricázni. (Sőt, tengerizni!) (Málé mód.)
Még ha poszt-valamibe rakod.
Kovászos ugorkát a köcsögbe, hogyne! ám ez kígyóra formáz!
Mármint.
‒ A Kenderföldön termett?!
Hol, máshol.
A lehető legtermészetesebb.
Még hogy az Üveghegyeken, amikor egyenest a helybéli Kenderáztatón 

túl, már a céldobon által.
‒ Én most adtam el a kenderföldünket, mert már nem bírom a strapát.
ő nem. Mi ellenben… 
Mármint ahogy azt az enyhén görbülő ugorkát nézzük.
      
Azt mondják, gender. (…göndör.) na, ja.
‒ …szakálla volt kender.
Adok én nektek!
Fogja magát – kapja (magára… a fecskéjét) ‒ és beállít a gyógyfördő 

kerített (magas mell-, ajvé, még hogy „mell”…), palánkkal óvott hölgyi 
napförödőző helyére… Avval állít be, hogy már ő is nőnek érzi magát. 
és ott.

A téli öltözőkabinok fölötti tetőre vezető lépcső falán tábla: NőI NA-
POZÓ – írja a feredői női napozó íródeákja, bal felől áthúzott férfiú, jobb 
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kézről (át nem húzva, magát szabadon mutatva) hölgy rajzolata mutatja 
magát. Azaz hogy; mert félreérthetetlennek kell lennie.)

nehogy már!
De biza.
Megtette?
Mi az, hogy!
Azóta is ápolják.
A napsütötte nőciket?
naná, majd kolbász!
‒ Vékony vagy vastag?
Mármint a szalámi.
„szalámi”…. Amikor az kizárólag kalbász. Minálunk!
igen, még Kolbász-széken is.
jó, hogy.
‒ Azt nézd meg!
Elkapja a szemét.
Majd csak a fejét. A szeme rajta csügg. (nem csüng, csügg.)
Mert ekkorát. álmában ha.
sem.
Ha neki. Ha az emberének. Szeretőjének. Lövőlegényének. Hogy ne is 

említsük. Annak a balféknek.
‒ Hosszú!
na, ez az.
Mármint belekezdeni is nehéz, mert a vége a beláthatatlan távoli jövőbe 

vezet. inkább el sem kezdi az ember. Mert hogy a végire érjünk…
Kinek van ahhoz türelme?
     
Mondom, kezdte az álmában való röpködéssel. Ezt folytatta, ki-, be-, 

túlteljesítette volna valamiféle röpködő alkalmatossággal, amely fölvitte 
volna őkelmét a napozó fölé, hogy lásson is, ne csak gyanítson. Mert hogy 
képzelete volt neki, nem is akármekkora. Majdnem mint. Akkora.

na, jó, ne disznólkodjunk.
‒ Hagyd abba! ‒ szól rá a keresztanyja, aki ismeri a jómadarat, nagyon 

jól, mindennel tisztában van.
‒ Azért nem tennél bennük kárt?
ő, bennük?! Az tenné be a kaput.
örömöt, néném asszony, nem csak verbálisat.
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‒ Csak nem Vërba Katóra gondolsz?... És el is vennéd feleségül?
Nénénk lemaradt pár vonással. Hol van már itten… (Sem Vërba, sem 

feleség.) 
Nénénk akkor arra gondol: nagy baj nincs, amíg Józsika drónnal akarja 

becserkészni a nagylányt. és ezzel annyiban is marad a dolog. Amiatt nem 
fog a megmenyecskésített – hogy oda ne rohanjak „megnyenyecskésített”, 
de szépen mondod! ‒ leányzó zabit szülni?!

Mert az unokaöccse az első alkalommal kijelentette, nem nősülni akar, hanem.
‒ Szépen vagyunk.
Nem sül le a bőr a.
‒ Néném, nem úgy gondoltam.
A részletezéssel azért (már megint) adós marad.
Jól is teszi, mert akkor kitörne a botrány. Amire mi szükség?

A d(e)rón – más szerint d(a)rón ‒ után jött az az elvetélt ötlet a női napozóba 
való betámolygásra, mondván, hogy ő senki más, Göndör, valójában Gender 
Julis! Hogy ahhoz mit szólnának a lányok, asszonyok. Köztük a háromgye-
rekes K. iboly, aki a helyi hírharsonában azzal az aláírással tétette föl „A nap 
legszebb lánya” cím alatt a fényképét, hogy három gyermeke van, de még 
férjezetlen! Három nebulóval „leány”…

‒ Én még lány vagyok! – hárítaná el az elhárítandókat, akik épp arra 
gondolnak (amire hogy lenne szabad).

Háromszor pedig már, hogy úgy mondjuk, megvolt a telitalálat. Nem hogy.
De hát mi nem arról beszélünk! Nem erről.
Amarról.
Ugye.

Némiképp liberális – nem nemzeti szabadelvű, arról szó hogy lenne (az 
tenné be a budiajtót, ha Kossuth-huszár féle), csak amolyan mái (valójában 
mindent félremagyarázó) libernyák ‒ a hölgy, akivel Göndörünk, Jóska, 
elsétál (Genderként, mint Julis, persze), elhalad a fördői sétatéren a már 
több ízben – szinte unos-untig ‒ emlegetett napozó mellett. 

Belezavarodik az ember, ha beleröfögtök! szóval hogy. Gender, Göndör. 
Ender. Bender. Kender. Böndör. Fondor. Bondor.

‒ Kend őr!
Kész diliház! sárgaházzá varázsoljátok szép Kis-Magyarországunkat. 

nemzeti lipótunkat.
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Rámutat Józsefünk a hölgyikének a kerített női meztelen-napozóra:
‒ Mit szólnának az ott heverésző, magukat elmaradott nemiségi tudattal, 

mi több ösztönnel nőnek alító személyek, ha én most azzal állítanék be 
közéjük, hogy nő vagyok!

Ne ökörködj, hogy lennél te nőszemély… ‒ legyint magabízón, mi több, 
egyenest lekezelően („Micsoda hülyegyerekkel hozott össze a sors…”) 
amúgy kimondottan szabadelvű hölgyismerősünk.

‒ Nem bolondozom! Ha egyszer, mondanám, ha egyszer nőnek érzem 
magam! nem azt mondjátok, hogy mindent az dönt el, minek érezzük 
magunkat?! Ha a csillárral akarunk nemi életet élni, hát legyen! Ha addigi 
férfiasságomról lemondva beállok a szebbik nem sorába, miért nem? Nekem 
nem szabad, csak nektek? Azoknak, akik… ezt művelik?

Sületlenség! Jól megkennének a nők.
‒ Mert akkor már nem érvényes? 
Amit kisütöttek az okosok. A legokosabbak. A.
Ne is fokozzuk. Fokozzák ők maguktól maguk magukat.

Kenderföldön innét, Kendörfődekön túl. 
Túl-túl, nagyon túl.
Alaposan eltúlozván a dolgokat.
‒ Csudálod?! E mái világban.
Ej, te Göndör józsi, ejnye, józsi… Mi nem jár a fejedben!
Mert közben itten – itten, s nem ottan – már rég szabad a pálya.

„A nő, aki férfiúnak érzé magát, inkább elhallgatja, úgy megy föl 
anyaszültre vetkőzve a hölgynapozóra. Megteheti, ki leplezné le? Hogy 
egy kicsikét élvezhesse szabadon… legalább gondolatban. legföljebb 
a gendercsendőrség – hál’ istennek, az még távol van. Ám készülőben a 
gondolatcsendőrség… Úgyhogy. A finemű ellenben, ha nőnek alítja magát, 
nyomban lelepleződik?”

Kész tébolyda. Rágódhat tovább Göndörünk, Józsi, a napferedőn még 
kívül. Képzeletben azonban már rég…

Meg kéne egyeznie a fürdő gondnokával, engedje oda néha a (tisztító-
szereket s hasonlókat őrző) dolgozószobájából fúrt likon szemrevételezni 
a szemrevételezésre méltó női dolgokat odafönn… a kerített tetőteraszon.

‒ Azért már ránk férne egy kis szabadság!
jó kis szabadság, nem mondom… ideje lenne egy kis rendszerváltozás!
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Amikor.
Göndört akkor egy nőnemű személy nyakon vágta. Mert nem arra vete-

medett, hogy a nőci halmain felejtse a szemét?
‒ Szemét!
Még jó, hogy nem csukatja le.
Arra sem kell már sokat várni! jönnek a.
…Jönnek. Ha nem állnak.
neki ellenben már rég.
régestelen rég.
A brüsszeliek kedvence, a görbe ugorka azon pillanatban elrestellné magát.
‒ Piha!
jól mondod. p.
Akarja, vagy sem.


