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Határ Győző

A BANZÁJ

Ma van a majális az erdőben! Bátyóka (Batyusenkó -  Batyuccio) és Ilka (Ilkácska -  
Ilquilina), a párocska előbújik erdőkerülő-kunyhójából, és elindul majálist nézni. 
Táncolni nem mernek, mert kinevetnék őket, ahogy ott forgolódnának, a Bátyó abban 
a csücskös móc báránysüvegben és Ilkája meg ahogy a meggypiros hárászkendő re
pülne utána; beérik azzal, hogy nézik-nézdegélik a táncolókat.

Ogyelegnek erre-arra, bámulják az egerszeges majsztramot, a tekenővájárt, a szí
jártót és szljjártatót, a kirakodósoron a pruszlik- és mellényárust, a habcukrászt, a mé- 
zeskalácsost meg a se vége, se hossza lacikonyhás sátorvárost.

A Csikóhalcsárda tornáca alatt megállapodnának és le is ülnének, hogy pihende- 
géljenek egy sort, de elkergetik őket a morcondák (pincérnek öltözve:) vagy fogyasz
tanak, vagy takarodnak odébb, nem látják, hogy Banzáj van?! Látják-látják, már hogy
ne látnák, a szemüket is kinézik az erdei Banzájon: ma van a majális -  áll a Banzáj, 
tolongnak a rajcsúrozók.

Amit mások körültáncolnak, ők csak körülsétálják -  mármint a májusfát -, és nézik 
a frufrus-firlefáncos, farmeres fiatalságot, ahogy járja a perdüldit, a duduscsinát meg 
a hupákot. Aztán egymást tessékelve-lássékolva továbbsodródnak, el-elbámészkodnak 
a cigányszegkovácson, az erdőfedőn, a kolompárok fazékfoltozó tudományán, a gö
löncsérék ponyváján sorakozva tarkálló pöttyös csuprokon-köcsögökön, findzsákon- 
ibrikeken, mlglen hogy, hogy nem -  újfent ott találják magukat, ahonnan elindultak.

így esett, hogy a Csikóhalcsárda háta mögött, ahol a szerényebb külsejű, félkoldus 
árusok sorakoznak, a kukoricapattogtatók, gesztenyesütők és krumpliba tűzött paplr- 
forgóárusok seregének közreékelve, de félénken és kissé hátrébb, ott, ahol áll és pipáit 
árulja, Bátyóka figyelmes lesz egy pipáit áruló figurámra: rangosabb a többinél, ma
gosabb is, és nemes vonásairól látni való, hogy Ermeneguidónak hívják -  vagyis hogy 
annak hívták, még akkoron, azonkoron, az előző Zöldfülű világban, mielőtt beütött az 
Új Ántivilág, s most, mint afféle született persona non grata, abból él, amiből éppen tud, 
s megfoghatja a végét: gyüszmékel a piacon, jószerencse-váróban álldigál a váróter
mek előtt a pályaudvarokon, cipekedik emitt az érkezőknek-távozóknak, amott a ga- 
valléroknak-kofáknak; és ha nem akad semmi egyéb, hát dikiccsel-árral, vésővel-ké- 
sekkel pipákat farag, és azokat árulja az erdőszélen, az adók és a fináncok megkerü
lésével: jutányosan.

-  Iluska! Ni! Micsoda remekbe faragott pipák.
-  Megnéznéd közelebbről?
-  Meg én!
Megnézik. Bátyóka sóvárogva nézi, az Árus (Ermeneguidó) még kezébe is nyom 

egyet, hogy meglatolja súlyra: igazi gyökér.
-  Ennyi mindenféle!
-  Van, kérem, minden. Csikóhalas pipa. Varangyos pipa. Vörösbegyes pipa. Indiá- 

nos. De van krampuszosom is: amolyan sátánpofájú. Válogasson uraságod.
-  Gyökérpipa!
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-  Valódi vérbélű meggyfagyökér az alapanyag.
-  Vegyél magadnak egyet.
-  A gyűjteménybe?
-  Ha úgyis gyűjtőd.
-  Gyűjteni gyűjtöm, de gyújtani nem gyújtom. Leszoktam róla.
-  Vedd meg, ha annyira elepedsz érte, gyönyörűm.
-  Jól mondod: csak ez a gyönyörűségem maradt, a gyűjtőszenvedély. A rágyújtást 

másokra hagyom.
-  ...Tessék uraságodnak: markolja meg, próbálomra. Hogy milyen a fogása. Ez a 

helyre kicsike?... Vagy ez az alul-szakállas?... Ez a kukoricaszínű kalabás?
-  ...„Kalabás”?!
-  Arabusul. Vagy ez a betyáros, amelyiknek ez a hetykén félrecsapottas tajtéksipká

ja  van?
Szóba elegyednek, eszméket váltanak. Csakhamar kiderül, hogy az Eszmeiség 

ugyanazon történelmi szakadékának az ellentétes két oldalán álltak, és jószerével fe- 
nekedhettek egymásra, még akkor, a Nagy Nemzeti Visszavonás idején. Pirospozsgá- 
san veregetik egymás vállát, és észre se vevődik, hogy a társalgás tegezésre vált, a te- 
geződésnek túlköltekezés a vége: Bátyókának minden csörgőpénze rámegy, vesz öt 
pipát, a hatodikat, a Nagy Krampuszkép-formára faragottat sóváran visszakancsan- 
csalogva -  otthagyja, Ilkája rángatja már.

-  Ilka! Ilonka! Iluska, ne rángass!
-  Unom már a pipáidat.
-  De Ilkácska!
-  Ha nem rángatlak el, pipákra költöd a vacsoránkat, holott nem is pipázol.
-  De gyűjtöm!
-  Tudom. Eheztetni is képes volnál, csak hogy egy pipával többed legyen.
-  Látod, hogy nem vettem meg. Otthagytam.
-  Még szép. Habcukorra bezzeg...
-  Mi az a bezzeg, mit bezzegeskedsz?
-  Bezzeg habcukrot az élete párjának, azt soha. Itt a szezonja, amott a habcukros, 

de hogy azt a fél piculáját rám költené.
-  Hát nem látod? Már itt vagyok, ide vágódtam a sor végére, meglesz, megkapod 

a habcukrodat, csak nyugságom legyen.
Ilka megkapja a maga habcukrát, Bátyóka a tasakjába rázogatja a ragadományt: az 

öt új pipát, ahánnyal a Gyűjteménye gyarapodott, és boldogan pillangóznak tovább. 
Időnként letelepednek a lóitatók szélére, pad híján, hogy megpihenjenek, és elbá
mészkodnak az egerszeges majsztram ügyességén, a szíjjártó szapora szájjártatásán 
meg a planétás kofa fehér egeres mutatványán; míg egyszer csak azon nem veszik 
észre magukat, hogy gyérülnek a sátrak, körülöttük a majális ritkulni, a Banzáj hal
kulni kezd, és ha toronyiránt ilyen kifelé lóstatnak belőle, hamarosan a Grófuraság 
Szarvasparkjában találják magukat: itt is, ott is... Szarvasok tünedeznek fel, és Bátyóka 
is, könyökével egy arra legelésző szarvashátra támaszkodva -  úgy kezdi hangos elmé- 
lődését:

-  Eddig boldog voltam a pipáimmal, de most érzem, hogy egyre feleződik a bol
dogságom, ahogy távolodom a Pipafaragótól; nemsokára a boldogság felének is csak 
a fél fele az, ami tartja még bennem a heves lüktetést, hogy „még, még, pipát nekem”. 
Mely feleződés a boldogtalanságba torkollik, ha így folytatom... En ökör! A Nagy
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Krampuszképűt, a legszebb faragottas egyem-gyökerem-pipáját hát nem otthagytam, 
holott meg kellett volna vennem, még ha Ilkám habcukra rámegy, akkor is!... O, én 
boldogtalan!...

Belső monológját persze Iluska nem hallhatta, de pontról pontra követte: a poszo- 
gását is ismerte már, hát még rejtett gondolatait! És Így szólt:

-  Ej, hát ha olyan nagyon elepedsz, hogy Így esz érte a penész...
-  A penész éppenséggel nem esz érte, de epedni elepedek.
-  Akkor meg menjünk vissza, keressük meg, és nem bánom, előlegezek annyit a

jövő havi költőpénzemből: vedd meg magadnak azt az istenátka pipát, és ne rágd a 
lelkem, ahogy tudom, rágni fogod hónapszám: hogy jaj mért-nem-miért-is-nem-----

Bátyókának nem kellett kétszer mondani: Hárászkendő és Móc Kucsma kézen fog
ta egymást, és indult vissza, hogy megkeresse Ermeneguidót az eladó pipáival.

A majális még javában tartott, jól belekeveredtek a Nagy Banzáj sűrűjébe; de hiába 
keresték a Csikóhalcsárda mögött, a Májusfánál meg a lacikonyhák tájékán: a pipa
árusnak sehol semmi nyoma. Valaki, aki gesztenyesütőnek adta ki magát, de sütőkész
ség nélkül -  tudni vélte, hogy „Guszti már hazament”; egy másik, ugyancsak kétes 
egzisztenciájú, mert a szeme se állt jól, és füstkarikákat árult a karjára fűzve, úgy tett, 
mintha eligazÍtaná őket: „ott laknak Gusztiék az erdő szélén, de nem emitten, hanem 
amarrul felül-la”, és arrafele mutatott, ahol a fák között odarajzolta a kéményüket, s 
az is, mintha füstölögne.

De nemhiába volt Bátyóka erdőkerülő (mert azt elfelejtettem mondani, hogy fog
lalkozására nézve az volt, erdőkerülő): ismerte a maga erdejét, mint a tenyerét. Némi 
bozótos útrövidítés, fűgyaloglás, boroszlánban poroszkálás után el is értek az erdő má
sik végére, ahol azt a másik kunyhósort gyanÍtották az erdőfelvégről, ahol nem voltak 
ismerősek, és ők se a kunyhóőrző kutyáknak, mert ahogy elmentek előttük, a kutya
ugatásnak vége-hossza nem volt. Beóvakodtak az egyik takaros vályogputri vetemé
nyeskertjébe, mely ott parádézott a többi előkertnek ciprusfenyővel, közreékelve; de 
igen megszeppentek, mivel ez amolyan kilencszobásforma putri lehetett kontyos ná
ditetővel, a nádkonty alatt nemesi cÍmer, a veteményeskert vese alakú Mesterséges 
Tavában pedig fejüket félig kackiásan kidugva délceg aranyhalak úszkáltak.

Éppen az a kunyhó volt, amit kerestek.
-  Ermeneguidó úr...?! Merre-hol?
Rangos-termetes asszonyság, sok eladó lánnyal, vőnek való legénnyel.
-  A Guszti? Hát hazajött már? Muci, Puci, Laci! Láttátok?
Senki se látta.
-  Nézzétek meg, hátha hátul az Armáriomban a fegyvereit pucolja.
Megnézik: ott se.
-  A kukoricagóré mögött, az Emlékiratok Házában...?
Ott se.
-  Akkor a fásfészerben: ott a műhelye. Ahol faragja.
-  Faragja a mit?
-  A pipákat. Ott van.
Ott, biztosan. De nincs.
-  Ott sincs.
-  Sajnálom. Mit mondjak neki?
Épp csalódottan, Hárászkendő-Móckucsma indulófélben, amikor limuzin kanya

rodik a ház elé, a belőle kiszálló Ermeneguidó felismeri a kászálódókat, barátságosan 
veregeti egykori haragosa vállát.
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-  Csak nem? Ugye-ugye! A Nagy Krampuszkép: azért jött vissza? Sajnálom: elkelt.
Azt a hosszúra nyúlt, csalódott képet, amit ennek hallatára Bátyóka vágott: ha azt

láthattátok volna, elsírjátok magatokat!
A Faragottas Nagy Krampuszkép: a legszebb szakállas gyökérpipa, az Ilyen-Nincs- 

Pipa. Nincs. Nem az övé. Valami pipakupec pernahajder elkaparintotta az orra elől. 
(Szinte látni vélte az utcán, ahogy telefonál: az a luxusszemétkivirágzás).

-  Mikor lesz megint?
-  Lesz megint, de még mennyire hogy lesz: jövő ilyenkor! Jöjjön akkor! Majálisra 

faragom őket, ami közben van, az a pihenőszünet.
-  Jövő ilyenkor? Az annyi, mintha sohanapján volna...
-  Ugyan már!
-  Soha nem lesz nekem olyanom!
-  Ne keseredjen el: nem a világ!
-  A világon olyan pipa még egy! Többé soha-soha: nem lesz!
-  Honnan tudja?!
-  Tudom!
Látja Ermeneguidó, hogy az erdőkerülő milyen agyonsújtva áll, mint akinek onnan 

mozdulnia nem akaródzik; valami bársonyos-kövérkés női hang a háttérből odaszól. 
-  Ugyan, Guszti. Tegyen már a kedvére.

-  Hiszen ha volna olyan gyökerem...
-  Van! Van! Ne várakoztassa a bácsikát.
-  Jut eszembe. A hegdesemben. Ha abban még van egy, és az az utolsó...
-  No ugye! Vigye a bácsit a műhelybe. Csináljon neki!
-  Az olyan gyökér. Másra tartogattam, mert az az utolsó.
Bátyóka is könyörgőre fogja:
-  Nem fogom drágállni!
-  Szerencséje. Még meleg a faragókám, forog a hajtószíj.
Indulnak a fásfészerbe. Bátyókát Ilka tekintete visszafogja.
-  Hát énvelem mi lesz?
-  Telepedj az árok szélére, Ilkám. Malmozz a hüvelykujjacskáiddal.
Mire ugyanaz a bársonyos női hang, a kis úribegy:
-  Sose telepedjék, sose malmozzon. Jöjjön be az úriszobába, kedveském, helyezze 

magát kényelembe, uzsonnaidő a fiúkkal, itt anyányiak vagyunk, ahányan vagyunk: 
eltársalgunk, megleszünk szépecskén.

Gondolta: Ilkája jól elvan, lemennek, Guszti faragja, ő nézi. Jólesett nézni a magas 
arisztokratát, aki valaha csak a lovakat ismerte, s ilyesmihez nem szokott. Legörbedve, 
ahogy beleadja magát, alakítja a gyökeret, kerülgeti, ami a szakálla lesz; látszik, nem 
az első, amit annak formáz: már megismerszik, ami lesz -  a Nagy Krampuszkép. A 
Sátánpofájú.

Bátyóka belefeledkezik, nézi, ami a pipája lesz, Ilkára alig gondol. Igaz, egyszer 
felszalad, hogy bekukkantson hozzá: az úriszobában viharos kacagás fogadja, tortá- 
liomokban dúskálnak, vígan vannak, az Úrnő is, a fiúk is, Ilkája is. Nincs baj.

így ingázik még kétszer-háromszor a fásfészer meg a magasföldszint között, hogy 
megnyugtassa Ilkáját.

Negyedszerre üres a terem, nem találja.
Leóvakodik a díszlépcsőn, ott találja a társaságot az erdőszélen: a limuzint nyito- 

gatják-csukogatják ki-be, kiszállnak-beszállnak. Ilkácska arcocskája boldogos: semmi
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baj, még nem döntötték el, csak mutogatják. Hogy milyen ülés esik benne. De lehet, 
hogy háromszor megkerülik az erdőt. El, majd: egy kis sétakocsikázásra.

Vissza a műhelybe, le a gádoron. Guszti már glancolja-brunolinozza. Olyan akku
rátus, hogy ez a Nagy Krampuszkép tán még szebb, mint ami elkelt. Annak szarva 
nem volt, ennek van.

Aranyzsinórra járó bársonyzsákocskában pompázik nagy fehér papírlap közepén, 
és a papíron írás:

„Gyökérügyben sürgősen el kellett mennem. A pipáját tegye el, nem tartozik érte 
semmivel, tekintse ráadásnak. Szívja egészséggel.”

Sehol senki.
Bátyóka felkaptat a bádoglépcsőn, beles a termekbe: sehol senki. A putri üres.
Lengedezve lekövetkezik a háromkarú fődíszlépcsőn, ki a Veteményes Előkertbe, 

ki az útra. Hála a papnak: még ott a család; ott Ilkája is. Viháncolnak-hancúroznak, 
csak a vak nem látja, hogy vígan vannak. Már visszajöttek volna arról a sétakocsiká
zásról?

-  Nem, most indulunk. Megvan a pipa?
-  Meg, Ilkám. Mehetünk haza.
-  Mindjárt; csak még előbb háromszor körül az erdőn.
Kiderül, hogy sokan vannak, eggyel többen a kelleténél. Sebaj, aki kiszorul, azt 

majd elviszik bicajjal.
„Bicajjal”...?! Mifélék ezek, jobbról-balról, kik ezek a motorkerékpárosok?
Mindez titokzatosabb, mint amilyen a titokzat lenni szokott, és amilyenekhez Bá- 

tyóka hozzászokott. A vakító verőfény fényes sisakellenzőkön táncol, és ő nem látja 
jól... Kik ezek? Bőrkabátos leninfiúk? Horogkeresztes karszalagosok? És a nagy öb
lű motorkerékpárok libegő acélantennáján mi az a koponyás-halálkeresztes kalóz
lobogó?

Valami dereng: amikor épp nem figyelt, akkor hallhatott róla. Vannak itt farkas
szemet néző bandák, egymásra fenekedő galerik, amelyek olykor utcai harcokba ke
verednek, a harci kávézószünetekben pedig újságírásban élik ki magukat, és adják ki 
dühüket. Az egyik az Ir o d a l o m  ÉS Ir o d a l o m , a másik az És és az És ; de van más 
is, van Bo r t á r s , So r s t á r s , Ba jt á r s , Fa jt á r s , Fa jd -t á r s , Ma jd -tá r s  és több más 
efféle. Felsorakoznak az országút két oldalán, és fenekednek. Bátyóka behúzott nyak
kal elhúzza a csíkot (a fő, hogy a ragadomány ott lapul a zsebében: a csudapipa; immár 
olyannyira az övé, hogy már-már a sajátlagos magáénak mondhatja). Már hogy így, 
ilyenjól begyűjtötte, és sikere koronázottan indulna hazafelé, csak fél szemmel, a rosz- 
szabbik fél szemével látja, veszi észre, hogy nekilendül a limuzin, tele előkelőségekkel, 
és Ilka, akit kiszámoltak, hogy ő legyen az utánfutó, Ilkája egy nagy bendőjű motor
kerékpár hátsó ülésére kapaszkodik -  hogy azon, mintegy utánfogatolva, a sétakocsi- 
kázóknak utánarobogjon.

A lobogó meggypiros hárászkendő, ésde már félig elszáguldóban, mint akinek 
hosszas magyarázkodásra fogytán az ideje, visszaszól:

-  Ülj le, kicsim! Várj! Mindjárt visszavagyok!
így: visszavagyok.
Hogy majd háromszor megkerüli velük az erdőt, ahonnan idehallatszik a nagy Ban

záj, a majális, de a hurkatepsiknek már csak a füstje, a legényegyletnek csak a dobaja, 
a ringlispílnek csak a pántlikája.

Mit néznek rajta? A rászögezett szemek kereszttüzében Bátyóka odébb húzódik,
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letelepszik az árok szélére, mert mi egyebet tehetne, és óvatosan, hogy a keretlegények 
ne is gyaníthassák, zsebéből aranyzsinórra járó bársonyzsákocskáját, abból a pipáját. 
Előveszi, hogy megforgassa-körülnézegesse. A Nagy Krampuszkép: a pipatórium 
dísze.

A szeme retináján még ott van annak a beégetett képe, amikor odafordult, és látta: 
elporzott vele a koskormányos, bikatörzsű motorkerékpár, Ilkája eltakarta, ki ül rajta, 
Gusztiék valamelyik ijafija vagy a legények közül valaki; hogy az irodalmi zárótűz két 
oldalán melyik lap mondhatja magáénak sajátlag azt az eleven ragadományt, a Ra j
t á r s , a Fa jt á r s , a Sa jt t á r s  vagy a Ma jd -t á r s . S most, hogy az itt maradt keretlegé
nyek röhögnek vagy sajnálkoznak rajta, avagy rá se bagóznak, nem mindegy? Mert 
alighanem az utóbbi: jobb is, ha levegőszámba veszik.

Fülére húzva csücskös móc báránykucsmáját -  Bátyóka odatelepedett az árok szé
lére, és beleolvadt a képbe, ahogy a vakondtúrás a zöld mezőbe, mintha odafestették- 
(teremtették [szarták]) volna; vagy mint az (önmagát onnan kiverni nem tudó) bevert 
szög. Vagy mint a kerti törpe, aki festett gipszállagának és rendeltetésének tudatában 
ugyan nincs, de ott van, ahol van.

(1) Bátyóka ült az árok szélén, és Ilkára várt. Ha nem várt volna, nem mondhatom, 
hogy az én mesém is tovább tartott volna: mert nem vitás, hogy várt, és most jön a 
java.

(2) Bátyóka ült az árok szélén, és várt volna, ha lett volna türelme; de mind csak 
szidta rossz természetét, hogy nem úgy, mint mások: ő a türelmetlenségen kezdi.

(3) Bátyóka ült az árok szélén, és ámolyogva elnézdelődött az erdő cudarabb olda
lán azokon az odatelepített sorviskókon-sárputrikon, amiket Mikuvacky főépítész és 
mestervályogvető odavetett az Odalett Rendszer Megvetésre Méltóinak, akik a cicka
farkkóró és cigányzab sövények mögött üzletelnek -  vagy ha még annál is Megvetésre 
Méltóbbak, akkor csak ügyleteinek, és keserűen morzsolgatják a Kivetettség Napjait: 
napjaikat... Nem úgy, mint ő, Bátyóka, aki attól boldog, hogy Ilkája van; mert ha nem 
volna, semmije se volna, és attól lenne boldogtalan.

(4) Bátyóka ült az árok szélén, és várt, mint aki már belemarjult a várakozásba: és 
ha elő-elővette pipáját, csupán azért, hogy ismét zsebre dugja. Nem mintha hibát fe
dezett volna fel a faragásban vagy a meggyfagyökérgöcsört-alapanyag minőségében; 
csak épp olyan gyanú kezdte környékezni, hogy az, amit elmulasztott, mert elvitték 
az orra elől, a másik Krampusz nemesebb vonású -  szakállkája hosszabb, kimunkálása 
finomabb (az arc Kifejezése sátánosabb) -  formája sikeresebb volt. (Környékezte an
nak a gyanúja is, hogy az övé csak plasztik.)

(5) Bátyóka ült az árok szélén, és hogy könnyebben menjen, szakaszokra osztotta 
a várakozást; ha az egyik elmúlt -  újrakezdte. Ennek ellenére eszement hosszúnak 
érezte, hogy belegémberedett a feneke; és zsibbadt aggyal már kezdte elfelejteni, mire 
is vár... Tán Ilkájára?

(6) Bátyóka ült az árok szélén, de ami ilyenkor elkerülhetetlen -  ő nem leltározta 
életét: volt, ahogy volt. Nem irigyelte a tizenkét szobás, dupla vályog viskók/viskókuny- 
hók és döngölt padlójú sárputrik lakóit, azokét, akiknek minden nap banzáj -  ó, nem, 
még akkor se, ha neki és Ilkájának csak egyszer egy évben van banzáj (lévén a követ
kező év -  szinte sohanapján, és minden majálisért meg kell küzdeni). Beérte pipató
riumával, mely ma is, a mai nap reggelén ki hitte volna, hogy ilyen ragadománnyal 
gazdagodik, amilyen a Nagy Krampuszkép -  már csak Ilkája hiányzott, aki mindjárt 
jön, hiszen azt mondta. így mondta: visszavagyok. Mindjárt. De se kisvártatva, se nagy- 
vártatva: nem volt.
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(7) Bátyóka ült az árok szélén, és egy nevet forgatott elméjében: ragozta-hajtogatta. 
Ilka, Ilonka, Iluska-Galuska; Ila, ílea, Ileána, Heliáne. És várt. És várt. És várton-várt,

várt, mint aki elunta a várakozást; és várt, azon morfondírozva, hogy az élet maga 
a hosszanti várakozásnál alig egyéb. Várt három helyett; várt az arra az álláspontra, 
a várakozóra való helyezkedéssel; várt a két tenyerét a feneke alá téve; várt szájában 
az öklével és a szemrehányások özönével küszködve, okolva önmagát. Várt fásultan: 
reményvesztetten; a legrosszabbra felkészülve; várt a csodába vetett hittel -  a várni 
tovább nem bírók égrehorgadásával, és várt a sorsukba belenyugvók letörtségével. És 
várt. És várton-várt, mint a kihűlőfélben lévő tűzhányó lávázó katlana.

(8)
-  Meddig várok még? -  mondta ingerülten, nekidühödve, és felháborodott. De 

azért még várt.
-  Mire várok még? -  mondta semmibe meredő szemmel, és lelke elüszkösödött. De 

azért még várt.
-  Nem várok tovább -  mondta árnyék-önmagának, mintha tehetné és elhatároz

hatná. De azért csak várt tovább.
(9) Az önvizsgálat ideggörcsében már meg azon esett kétségbe, hogy hátha rosszul 

értette? Hátha az, hogy visszavagyok, olyan Titkos Értelmű Rózsa, amelynek müsztiko- 
szünergikus értelme az, hogy összevissza vagyok? Akkor meg, amilyen hülye, az is lehet, 
mert tőle kitelik: hogy rossz helyen vár?

-  Úgy kell neked, te rossz helyen hiába váró, úgy kell neked: egy pipáért!
És nyugtalanul tekingetett jobbra-balra árokhosszat: hogy mi lenne, hol lett volna 

az a jó hely, ahol várnia kellett, és eredményesebben várhatott volna...?
(10) Mire ideért (tízig számolt), Bátyóka elhatározta, hogy nincs tovább. Ha nem, 

hát nem. Az is bolond, aki a szabott várakozási időn túl még mindig vár. De emez ér
velés koronáriumától az esze kereke nem lett okosabb, és tette, amit tennie kell. Várt. 
(És várt.) ([És várt.]) ([{És várt.}])

A délidőből délután lett, a délután estébe hajlott, a hajlása beesteledett, de estebéd 
nem lett. Bátyóka belátta, hogy nincs mit várnia: Ilkájának sehol semmi nyoma. És 
ha itt, az árokszélen, itt kell ülnie három nap?... Akkor három nap. Hogy majd az 
uraságok megszánják, és kiküldessenek az inassal egy kis vacsoramaradékot? Nem
hogy visszautasítja: kiveri a kezéből a gyalázatosnak!...

Vadul gesztikulált, de ültő helyéből egyszer se mozdult. Ilyetén morfondírozások 
közepette már a parádés pipáját is kezdte elátkozni, a ragadományt, hogy a meggy
fagyökér Krampuszpofa az oka mindennek: a Sátánt okolta... -  és így érte az éjfél.

Az erdőkerülő feltápászkodott, mint aki indulni készül, leporolta nadrágülepét, és 
megmozgatta megmacskásodott végtagjait -  amikor szeme-dörzsölve, messze távol, a 
telehold világánál, mintha közelgő pontot vett volna észre. Bátyóka kimeresztette két 
kocsányon lógó szemét. A pont idepiroslott, kisvártatva meggypiros hárászkendő ala
kot öltött, és kezdett az ő Ilkájára hasonlítani.

Ilka, Ilona, Ilonka. Iluskám, Ila, ílea, Ileána, Heliáne! én Édesem!
Sietős léptekkel indult felé, s amikor közel ért, már látta. Az ismeretlenben felis

merni vélte Ilkáját. A mozgásáról.
Vonakodva jött, kocogott-kullogott. Idegen nő volt: ráismert, ő volt, de idegen. Az 

idegen nő sírva közelített, s alighogy odaért, mellé lépett; az erdőkerülő elindult, és 
ő is -  elindult vele. Más nem lehetett, Ilka kellett hogy legyen.

A kunyhó jó óra járásnyira lehetett, az erdő túlfertályán.
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Ilka sírt. Eleinte csöndesen, majd hangosan, szinte énekelve. Mikor már rázta a 
zokogás, akkor már tudni lehetett, hogy aki ilyen vigasztalhatatlan, az könnyözön alá 
akarja árasztani a világot. Se vigasztalni, se csillapítani, se kérdezősködni.

Bátyóka tudta, mi a kötelessége: hogy ilyenkor megrohanja, elhalmozza gyöngéd
sége ezerjelével, eszébe ne jusson faggatóra venni, hol volt, merre volt, mi-volt-ki-volt, 
kivel-mi volt, kivel volt, ha ugyan volt, hogy ilyen sokáig oda legyen, éjnek évadján, 
az erdő sűrűjében, ahol semminek tanúja nincs, holott azt mondta, mindjárt visszava
gyok, nem tartja illendőnek legalább, hogy tartós távollétére adjon némi magyaráza
tot... -  így kellett volna, de az erdőkerülőnek hang nem jött ki a torkán, és csak amúgy, 
pipogyán és bénultan bandukolt.

A sírógörcs nem akadályozza a bandukolást, Ilka is úgy rakta a lábát, ahogy szokta, 
tipegősen. A bandukolásnak hazaérés volt a vége. Benyitottak; de a kandalló tüze la
posra rogyott, és a hamurakás már nem is piroslott. Az erdőkerülő-kunyhó barlang
hidege fogadta őket.

(álom: 1996. január 16.)

Molnár Krisztina Rita

TEA SZINDBÁD RÉGI KEDVESÉVEL

Nem vártam,
mégis eljött -  itt a méz
szivarfüstös kabátban
csókrakész férfi
megállt az ajtóm előtt,
kalapját levette, -  tejszínt?
kedd volt, ezt tudom,
nem sírt soha, de bánatos
ibolyaillatot hozott,
kávéztunk, a szalont szerette,
elnézte hosszan a tapétát, a tükröt, a képeket,
ápolt ujjai közt a csészét
miközben lassú mesét mormolt
úgy tartotta mint becses emlékei
egyetlen bizonyítékát -  parancsoljon süteményt
tekintetével bebarangolta testem
mint egy regény vidékeit
szemembe nézett,
hogy lássa önmagát
udvarias éhsége
lenyűgözött -  vegyen az ánizsosból is
a rizst megvetette,


