
NAGY TERÉZ

A reménytelenség csapdájában

      A  szép  szerelem  boldog  ígérete  megszűnni
látszott  azon  a  reggelen,  amikor  a  rendőrök
rajtaütésszerűen ellepték a  házat.  Bizonyítékok után
kutatva robbantak be a kétes félhomályba, melytől a
csipkefüggönyök  halálos  táncba  kezdtek.  A  macska
nyávogva  ugrott  ki  a  dobogó  lábak  között  a
biztonságosnak látszó udvarra.  Hisztérikus cikázással
megcélozta  az  első  útjába  kerülő  fát,  ösztönösen
elkerülve a kerítésen árválkodó köcsögök sorát. 
     Az  ember  meztelensége  sokatmondó  éji
röppenések  boldog  sikolyait  gyanították.  Az  asszony
gyűrött  hálóinge  bilincsként  tekeredett  lábára.  A
paplan sarka kifordult az ágynemű hirtelen rántásától,
amelyet kapkodva igyekezett magára húzni a nem várt
betolakodók láttán. Szeméből homályos zavarodottság
tükröződött,  lába ösztönös lendülete a  szobát  ellepő
hivatalos közeg elé repítette...Az asszony mérhetetlen
ijedelme néma csodálkozásba torkollott...

      A beszélőre egyedül ment. A rokonok, szülők,
barátok mind kihátráltak mögüle. Néma sikolyait átsírt
éjszakák  őrizték.  Napközben  mindenki  mindenféle
tanáccsal  látta  el.  Legtöbbjük  az  azonnali  válást
szorgalmazta, mert milyen ember az, akit leültetnek,
még ha csak egy lakodalomban eljátszott nóta volt is
az oka. Árva kalászként* lobogott benne a fájdalom,
rettenet  ült  a  szemében,  míg  az  urára  várt  a
mesterséges fényű helyiség nyomasztó zajában. Mikor



meglátták  egymást,  tekintetük  összekapaszkodott  s
tudták, bekövetkezett a végzetük. 

    Egy év hosszú idő. Munka, pénz nélkül, a perzselő
homok  ördögszekeret  görgető  fogságában  Julcsi
kiszolgáltatottságában  kábult,  fészkéből  kiesett,
rémült fiókaként meredt anyja idegennek tűnő arcába.
Fekete  varjú  károgását  vélte  kihallani  hangjából,
előszelét  egy  lopakodó  tragédiának,  mely  pallosként
tornyosult zavarodott feje fölé.

- Már pedig jó lesz neked az az ember. Jól keres, háza
van, a munkája biztos, nem úgy, mint a Sándoré, aki
egyik lakodalomtól a másikig élt. Most meg mindenféle
kétes alakokkal keveredik ott a börtönben. Ki  tudja,
milyen ember válik belőle? Tán még el is  tángál, ha
egyszer kijut onnan –, zúdította lázálmos kételyeit az
öregasszony  a  lányára.  Kevéske  nyugdíja  csak
szegényes megélhetést biztosított számára. Ráadásul
a  vő  rabsága  megfosztotta  őket  a  hétvégi  finom
falatoktól, ami a lakodalmas házak maradékából került
az asztalra. A jövő bizonytalanságot vetített elé. Neki
is kicsi jövedelme van, a lányának meg ugye munkája
sincs  és  belátható  időn  belül  nem  is  ígérkezik,
morfondírozott  magában.  Most  meg  itt  van  ez  az
ember,  aki  a  bizonytalanság  helyett  városi  dámát
csinálna  a  Julcsiból,  egészen  lázba  hozta.  A
szomszédasszony  tegnapi  vendége  az  Ila,  affektálva
csicseregte el, hogy a fia nemrég vált el a feleségétől,
mert az se főzni, se gyereket szülni nem akart, csak a
tanulás járt az eszében, meg az orvosok után koslatott
a kórházi főkötőben...   - A te lányod úgyis egyedül
van...  Fiatal  és  erős,  tudna  az  szülni  akár  több



gyereket is a fiamnak. Más dóga nem is lenne, csak a
pulyákra  vigyázni,  meg  azt  a  nagy  házat  rendben
tartani -, visszhangzott az öregasszony fülében.
      Bár a Julcsi egyelőre hallani sem akar más férfi
emberről, no de az idő és a pénztelenség, meg egy kis
rásegítés  előbb  utóbb  úgyis  döntésre  bírja...  A
szerelem  meg  ugye  mulandó,  pláne,  ha  nem  is
gyakorolják.
      A szél  sivítva járta át a város huzatos utcáit.
Nejlonszatyrot, újságpapírt zörgetve görgetett. A piac
még tartogatott némi maradék árut, de a kofák már
igencsak  készülődtek  hazafelé.  Julcsi  kosara  időben
megtelt a frissen vásárolt jóféle falusi zöldséggel csak
még a kenyérke hiányzott.  No,  de azt  majd a sarki
péknél  pótolja.  Burekot*  is  vesz,  mert  igencsak
ráéhezett. Hiszen kettő helyett kell már ennie... 
     A péktől kifordulva a szél belekapaszkodott hosszú,
szőke  hajába,  ostorként  arcába  vágva  tincseit.  Kis
ideig  még  cibálta,  majd  függönyként  terítette  szét
szeme előtt a hajzuhatagot. Még ez is. Nem elég, hogy
tele a keze, most már látni se lát, rázta meg dühösen
a  fejét.  Amint  némi  fény  bukdácsolt  át
összekuszálódott  haján,  egy  férfi  körvonalai
bontakoztak ki előtte. - Sándor -, sikoltott döbbenten,
miközben kezéből a földre esett a cipó, hogy a maga
útját járva megálljon az útmenti pocsolyában.
- Tegnap szabadultam... - meredt a férfi  az asszony
hasára.  -  Látom,  nem  tétlenkedtél  -,  morogta
felindultan.
      Az asszony karjáról a kosár lassan lecsúszott,
majd a gravitációnak engedve, felgyorsulva zuhant a
földre. Szabaddá vált kezét maga elé kapta, mint aki
abban  reménykedik,  így  el  tudja  takarni  árulása



bűnjelét.  A  kis  élet  odabent  nyugtalanul  mozogni
kezdett, figyelmet követelt. Anyja hirtelen eszmélése,
minden keserve a kicsi életbe költözött. “Árva kalász”
léte  megpecsételődött.  Fájdalmas rúgásai  nyomasztó
pokollá  változtatták  az  asszony  földi  létét.  Riadt
tekintete  a  volt  embere  szemében  régmúlt  idők
szerelmét  kereste.  De  csak  csalódottságot,  dühöt
látott  benne.  A  fájdalmas  felismerés,  árulása,
becsületének  elvesztése  felett  érzett  tehetetlensége
megrogyasztották,  a  földre  kényszerítették.  Bele  a
pocsolyába, a reménytelenségbe, a kiúttalanság és az
újból feltámadó szerelem kilátástalan útvesztőjébe.
       A szél felajzva futott, menekült tovább... 

“Kalász, kalász, árva magyar kalász ...” tiltólistás dal
volt a Délvidéken.


