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Tűkön ül már. A háború fecsegővé tette az embereket, érzelgőssé, alig
lehet velük rendes dologról beszélni, ha egy kicsit berugtak. Csupa nikkel
minden, fortyog egy teagép, rózsaszínen, kéken, sárgán, mint lámpák a ködből, világítanak a pálinkák a füstön át. A mélységben, a kocsma fenekén
dumálnak és danolnak talán, mintha zongora vinnyogna közbe és gitár —
hogy jön ide gitár? —, de egy gólyalábú szék magasán kuporogva csak sejti
ezt. „Nem a tudat határozza meg a létet, hanem a társadalmi lét a tudatot"
— fölbukkannak ilyen iskolai igazságok, most mit kezdjen velük? Hiába
vesz most egy tételt, a másikat már nem tudja utána gondolni, ami természetes is, kétnapi munkaszünet s most az első és második nap boldog határán s huszonnégy órája az a mennyei malacvisongás — sikított ő is, mint
egy kismalac — a japán bodegában, ilyen visítást nem csapott évek óta,
Budapest óta. Hiába vesz valami gondolatot, boldogan ül a magasban, a
mesgyén, két nap között, ez az idő még senkié. Tegnap berúgott és ma újra,
de ma az örömtől, le tudná harapni a fejét ennek a szószátyárnak, Gregor
Sztepanovnak, örömében meg tudná enni, annyira mérgesíti. Varjacska a
charkovi gyorssal jön, korán le kell feküdnie, hogy k i tudjon menni elébe,
és Zoscsenkát, az aranyfürjecskét és Ivánt, a kis menyétet is hozza magával, az ő langyosnyakú kis csibéit, ezt a két kis drága bocsot, a két tündért, hogy is van csak: a két gyerkőcöt hozza haza Varjacska mamájuk,
Isten áldása rajta. Kér egy menetrendet és megnézi pontosan, bár ez fölösleges, szépen felkel majd, félkilencre beállítja az ébresztőt és megkérdezi
telefonon, az ő okos kis telefonján, nem igaz?
Eközben Gregor Sztepanov, ez a szótömlő, csak önti a magáét:
— Nézd csak barátocskám, nem először fordult elő velem, hogy valami
büzhödtségbe, nyomorba tapostam, igazán semmi jogom állítani, magam
is nyakig benne voltam, talán tudsz róla Iván Ivanovics, szerelmes testvérem és elvtársam, nem ez volt az első eset, elhiheted, sőt még rendkívüli
sem volt különösebben, mert láttam azon a vidéken föld alá fúrt lyukakat
is, amikben nem görények laktak, hanem emberek, én nem is tudom már,
szívem, talán az tette, hogy a villanegyed után következett mindjárt, amelyet alaposan átbolygattunk, ismered azokat a kékcsempés fürdőszobákat,
lágy papirgöngyölegek a klozetban, igazi szőnyegek és igazi gobelinek,
ezüst és üveg ládaszámra, egy csomó szemét, szeretnél belerúgni, tenniszütők és sítalpak egy kamrában, lágynézésű, magashomlokú nők, lehelletnyi
mellük van, a faruk beleférne a féltenyeredbe, majd megőrülsz, mész közöttük a géppisztollyal, szeretnéd harapni vagy csókolni őket, de inkább
a kacatokat rúgod porrá, félnek, mint az istennyila, azt hiszik el vannak
veszve, de te már mész is tovább, nem bántod őket, nem bántod a holmijukat, mert nem proli vagy most, hanem katona, egye meg a fene őket,
mész tovább, mert — ez az én esetem — orvos is vagy, jobban vigyázol,
maradjanak a francba, mész előre, a város felé, a bérházak felé, váratlanul
tüzet kapsz s a dühtől fogcsikorgatva fekszel a járdaszélen, páncélosok
jönnek, felmászol egyre és visz befelé a városba, ott rohadjanak meg a
villák, ahol vannak, de mit magyarázok a n n y i t . . .
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— M i t vajjon? — kérdezi magában, hallani sem lehet, oly csendesen,
Iván Ivanovics. Öt öröméből úgysem lehet kiforgatni, öt perc még és visszavonhatatlanul hazamegy, talán meg is fürdik, a kék csempével egyébként
igaza van, i t t mindenhol fehér, egyformán mindenkinek, de mindenkinek.
Annuska a legokosabb nő, akit életében látott, Varjacskát sem leszámítva,
mert az ő édességei közt csak mellesleg van ott az okosság — Annuska
egy imádandó okos, akit fokonkint fedezett föl és szeretett meg, ahogy lejárt a nyomdába. „ I v á n Ivanovics elvtárs, maga remek tördelő", „ A z t gondolja, szerkesztőnő elvtárs?" Milyen henye szavak ezek az ő pontos szavai
mellett. És végül: „Annuskám, kislányom, hogy is m o n d j a m . . . " „Nem
akarsz velem találkozni többé?" „Igen". Lélekzetnyi kis csend s aztán nem
látta, aztán a japán bár, vad öröm, aztán ez a viszonylagos józanság és
közben mindig a hiánya Annuskának, akit még mindig szeret egy kicsit, de
annál jobb így, oly tiszta, nyers érzés üresnek lenni tőle. S holnap Varjacska, Zoscsenka és Ivánka, drága halacskái jönnek a charkovi gyorssal.
Jól emlékszik még vajjon, hogy tíz körül van az érkezése?
— . . . és betoppanok ott az első vagy második emeleten a nyomorba,
egy konyhába, hatalmas, toronyszerű proliház, mint egy vár, hosszú, körbefutó rács a folyosókon, a lépcsőház szabadon leng a pince és a padlás közt,
még l i f t sincs, nem lett volna szabad, hogy meghasson, hogy meglepjen
ez a konyha, én nem tudom, talán azok a rohadt villák tették, egy nő ült
az asztal mellett egy hokedlin, mint az anyám, mint a testvérem, csak sokkal
szebb, egy ronda vízcsap a sarokban s ő csupa rémület és fáradtság, miért
van fönn, miért nincs lenn a pincében a többiekkel, gondolom, a feje be
van kötve, hogy öregebbnek lássék, két keze az ölében, vörös és rövid ujjak,
de a nyaka olyan, hogy meg kell bolondulni tőle, legjobb, ha megölöm,
töprengek, érted ezt a disznó helyzetet, épen őt. pontosan ezt s már nyugtatom is magam, mért jött föl, mért nem maradt a többiekkel, mért fél és
mért olyan reménytelen és fáradt, mért nem tudja, hogy mért jövök? Beigazítom a pisztolyt, aztán, tudod hogyan van ez, elsírom magam és legszívesebben lerogynék a lába elé, de csak kifordulok onnan, az Istenit, mi
ez, még szeretőmnek se akarom, a frász verje ki ezt a háborút, amit őértük
csinálok...
— Telefonom van. Két hete beszereltettem.
— M i t mondasz, elvtárs? Kedves cimborám, mit mondtál?
Szegény, olyan részeg, hogy sajnálnivaló. De ebből elég most ennyi.
Félkettő, hazamegy, hogy kialudja magát s reggel telefonálhasson.
— Mondtam, hogy ehetett előzőleg, mielőtt jöttem, mert kenyér volt
az asztalon, de ő az ölében tartotta a kezét és nem nézett rám. Kitalálod,
miért? A nyaka csupa vér egy vasszilánktól s ő halott.
Iván Ivanovics lenyel egy pohárral erre a szomorú közlésre, aztán
megy a fogashoz a kabátért és a kucsmáért, nyújtja a kezét Gregornak.
— Szervusz — mondja neki raccsolva, pofozkodó gúnnyal, amiért a
másik ennyire elázott.
— Szent cimborám, — motyog az — jóéjtszakát!
Ezt ő magasról mondja, ez a kitünő Gregor, akinek egy kortyot sem
lenne szabad innia, a bárszék ormáról.
— Csókolom Varjacskát és a kis levelibékákat — dünnyögi még, mintha
sohasem akarna leszállni onnan.
— Csak bízd rám, elvtársam. Jóccakát! — kiált bele az általános
kocsmazajba, zsebregyűri a maradék pénzét és megy.
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Kilépve az utcára, mintha világos nappalba lépne egy fojtott bányából.
Nem a fény. persze, — világosnak sötét ez, a szürkén derengő hó, a holdhideg lámpák — hanem a levegő minősége, ahogy a torkára fut, imént
még mintha zsíros vattacsomókat nyelt volna, most már langyos jeget nyel,
mert hideg sincs tulajdonképpen. A z alkohol, akár egy szellem a füttyentésre, most kiröppen belőle, könnyed búra-formán a feje fölé borul, mint
egy baldahin, mint egy ejtőernyő, mely alatt rangosan lépked, mely viszi
őt lágyan, szinte lépni se kell. Mégis a földön jár, mert nyikordul a hó
alatta, zenél és sír, örül és jajgat. S ő üresen Annuskától, egy régi szeretőjére gondolva, elhatározva, hogy nem bajlódik villamossal, megy a lakása felé, fürödni, aludni, telefonálni és így tovább.
„Ebben mégis igaza van Gregornak — kezd gondolatféléket formálni,
— a mi harcunk nem állhat meg itt, a világ összes prolijáról van szó, a
jó öreg Marx is így gondolta. Nem adhatjuk alább, mint az egész emberiség
és ennek érdekében sürgetnünk kell a fejlődést, megállni semmiesetre sem
lehet, legkevésbbé középen, ahol most tartunk. Mert vegyük példának
Magyarországot..."
De nem veszi, mert makacs párázat száll az agyára, beharmatozza a
nyujtózkodó gondolatokat, álomba harmatozza őket, pihenjenek még. A
gondolatsor végéről valami apróság, csöppnyi horgacska fönnakad benne,
a többi leszakad. Csak éppen valami abból az országból, az évek pincemélyéből, Budapestből, semmi más e pillanatban, mint Mancika, de ő is
csak egy pillanatra s leginkább a haja színe — bronzvörös — s valami a
melle és a hasa habkönnyűségéből, egy pillantra betölti azt a helyet, amit
Annuska oly boldogító-üresen hagyott. Annuskára most nem gondol, csak
Mancikára, de aztán rögtön Varjacskára is, aztán arra a holt lányra a
konyhában, aztán két kis levelibékára. „Nincs abszolut szabadság"
—
próbálkozik megint az értelem, de lesüpped újra a párába, a harmatba.
„ V a n valami — s ez csak homályos dünnyögés belülről, a világért sem
válasz-forma az értelem iménti fölhorgadására, — ami emlékeztet a szabadságra, egy-két üres pillanat, mikor magunkra és régi kedveseinkre
gondolunk. Ó, ez sírnivaló, ez a fertelmes ellágyulás, azonnal abbahagyni,
ha értelmesen nem lehet, ne gondolkozzunk sehogy, irány hazafelé, lefeküdni, t e l e f o n á l n i . . . "
És nem gondol semmire, csak megy a havas utcákon, nyikorgó, csilingelő, halkan sírdogáló lépésekkel, kikapcsolódva, üresen. A járda, mint
egy fehér szalag, sétál a talpa alatt hátrafelé, akárha gép mozgatná azt a
járdát, mert a lába meg se mozdul, úgy tetszik. Csukottak már a redőnyök, erre egy lélek se jár, a parkon — öntudatlanul, mert nem gondolkozik — fél átmenni. A fákról néha pengve hull le egy későre maradt
levél, a fák odvában mókusok alusznak. Felnéz az égre s egy fehér holdat lát, csendesen ül a köd mögött, de ő nem tudja, hogy az a hold. Aztán
visszabillenti a fejét s egy titkos pendülés belül, mint valami óraütés,
örvendve jelzi a szendergő tudat számára, hogy nem hosszú már az út,
pár szemvillanás és hazaér.
Ekkor valahonnan, talán egészen közelről, a nevén szólítják.
— Iván Ivanovics.
Első gondolata, mely ebből az álomszerű szédületből a felszínre bukkan, hogy még mindig a parkban van, elaludt egy fa alatt, mint a mókusok. A hang, az ijedtség, a serkenés megállítja, de nem a fák közt: utcán
van ismét, nem messze hazulról. Előbb a háta mögé kémlel, az utca fehér,
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mint a hab — erre jobb a világítás — és csendes és üres. Aztán előre
fut a szemével, a sarokig, ahol be kell fordulnia, ahonnét már csak pár
lépés hazáig. Egy lélek sincs arra sem. Átnéz a másik oldalra, fölnéz az
erkélyre a feje fölött. Minden fehér és mozdulatlan vagy kék árnyékba
süppedt és dermedő. És nagyon hideg van. Már lépne tovább, mikor újból a nevét hallja:
— Iván Ivanovics.
Lágyan és egészen közelről. A hang majdnem suttogó, nem tudni,
férfié vagy nőé-e. Gyöngéden és halkan zeng, nem úgy mint mikor rászólnak valakire, inkább úgy, mint mikor felismernek valakit, akit nagyon
vártak. Már nem néz semerre, mert holtbizonyossággal tudja, hogy nincs
ott senki. Csak borzong, megtelik félelemmel, lehunyja a szemét és vár.
És a hang harmadszor is megszólal:
— Iván Ivanovics.
Most még lágyabban, mint az imént, parányi fenyegetés — vagy könyörgés? — vegyül belé, félelmetes. A megfenyegetett test önkénytelenül
összerándul, a fej lesunyít a mellre, de a szem csukva marad. És úgy fog
maradni mindörökké, érzi most, mert szeretné, ha úgy maradna, annyira
fél. A hang alulról jön.
Egy pillanatra újból könnyű nedvesség rebben az agyára s értelmének és ösztöneinek ebben a villanásnyi szünetében kinyitja a szemét.
Előtte a havas járda s a csillogó fehérségben, fél lépésnyire tőle egy fekete
folt. S már látja, már tudja, hogy m i az. Egy lányököl nagyságú kecskebéka ül előtte a hóban, fejét szeliden félrebillentve fölnéz rá.
— Te szólítottál
— kérdezi mosolyogva, mert már el is felejtette
iménti félelmét, újból Mancikára gondol és Varjacskára, a két kis angyalkölyökre, és most még Annuskára is, a nyomdára is, a szakszervezeti
ülésekre is, majdnem mindenre, teljes és éber öntudattal. Látja, hogy
milyen komikus ez a béka itt, egészen belepirul, mintha szégyellné magát
miatta. — Te szólítottál? — kérdi hangosabban.
— Igen, Iván Ivanovics. Ments meg engem.
— Különös egy béka lehetsz te — kacag Iván Ivanovics, — a hó megolvad körülötted és emberi hangon szólsz hozzám és olyan lágyan, hogy
a szivem is megolvad.
— Ó, Iván Ivanovics, ne mondj nekem ilyeneket, mert azt hiszem,
hogy tréfálsz velem, ahogy egy békával szokás, a k i kettőig se tud számolni.
— S te tudsz talán?
— Már hogyne tudnék! Nem is vagyok én béka tulajdonképpen, Iván
Ivanovics, hanem egy elvarázsolt k i r á l y l á n y . . .
— Na nézd!
— . . . és csak cikkor változom vissza, ha valaki megszán és hazavisz
magával.
— V á r j csak. Ugy érted, ha én most felveszlek és becsúsztatlak,
mondjuk, a zsebembe és hazaviszlek és o t t . . .
— És ott beteszel az ágyadba . . .
— Na nem, én a fürdőszobára gondoltam.
— Muszáj az ágyadba — mondja a béka bánatosan, — egyébként nem
ér semmit.
Iván Ivanovics elgondolkozik, de nagyon hideg van, szeretné már
befejezni a beszélgetést.
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— Mondjuk az ágyamba. Akkor?
— A k k o r én visszaváltozom királylánnyá. Addig tart a varázslat.
— És szép leszel?
— Királylány.
Ezen megint töpreng vagy két mondatnyit, aztán hozzáveri talpát a
hóhoz.
— Szajhamód hideg van, bocsánat a kifejezésért. Na, j ö j j ö n elvtársnő.
S fölmarkolja a békát amúgy kesztyűsen és gyűri be a kabátja zsebébe, a régi villamosjegyek közé.
És most csak mellekre gondol. A Varjacskáé csupa nyugtalanság, míg
blúz feszül rajta, minden mozdulatra ugrik és toporzékol, összecsapásra
készen. De ha kiszabadul a ruhák préséből, nyugalmasan és szeliden
buggyan a szeme elé — látja már a sötétben is, — langyos nagy hullám,
melyben megmerül a keze, az arca, a szája; meleg és élő kenyér, melytől
nyál fut az ínyre. A Mancikáé egy lehellet, puha kis vicc, apró téboly,
semmiség. „ I l y e n pici, ez nem is igaz!" A z Annuskáé lágy és határtalan,
sosem tudni pontosan, hol van és mindenütt megtalálni, az egyetlen valami
az egész asszonyon, ami fegyelmezetlen, ami tréfás, ami nem s z i g o r ú . . .
Balkezéről lehúzza a kesztyűjét, sebtében belekapar a zsebébe s
u j j a i közt ott érzi a békát, nedvesen, síkosan, ahogy lüktet a hasa és kopog
a szive. Hüvelykujjával megnyomja a homlokát a kitüremkedő szemek
közt s erre az felnyikkan, annyit mond, hogy „ N a ! " , de többet egy mukkot sem.
— Itthon vagyunk, szép kisasszony.
A béka ezt hallatlanná teszi a zseb mélyén. Lábait összébb húzza,
nyakát próbálja kiszabadítani az Iván Ivanovics fagyos u j j a i közül. Közben ő megnyomja a csengőt, topog a hidegben, lóbálja a jobbkezét a kesztyűvel, morog, de hogy mit, maga sem érti, nemhogy a béka.
Zörögve és csoszogva, időtlen várakozás után, jön a házmester elvtárs, a fene a vén csontjába, ebben a hidegben!
— Szalmák vagyunk, Iván Ivanovics elvtársam? — motymorékol,
selypeg a szőrzetéből, mi köze hozzá?
— Nyissa k i a liftet, Kropotkin elvtárs és a többivel ne törődjék,
érti?
Meleg van, a folyosókat is fűtik, a liftet is. Benyomja a fémcsapot,
búgni kezd a lift, hátát a tükörnek támasztja a tejfehér fényben.
A békát kiemeli a zsebéből, szorosan körülmarkolja, csak a szeme
pislog k i a tenyere szélénél.
— Nézze csak, hol vagyunk, kiscicám — és odanyomja a béka orrát
oldalt az üveghez, az meg feszeng, mérgesen egy kicsit és csúnya grimaszt
vág a tükörbe, amitől Iván Ivanovics elröhögi magát.
— Jó cég lehet maga — azt mondja, és visszadugja a zsebébe, fönt
vannak.
Kilép a liftből, egy szusszanásnyira megáll, mintha gondolkoznék, mel y i k az ő ajtaja. Pedig csak arra gondol: „Felhoztam ezt a békát" s már
lép is az ajtóhoz és dünnyögve megszólal:
— A kulcsomon ül, Madame, lenne szives felállni róla? — És a kulcson ragyog a nyál, ahogy betolja a zárba, mert a béka valóban rajta ült.
Az előszobában kiteszi a fehérmázas szekrény polcára, a kefe mellé.
A béka még mindig nem szól, csak nézi őt, ahogy kihüvelyezi magát a bundából.
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— Most mire gondol? — kérdezi végül a béka és Iván Ivanovicsnak
ugyancsak erőlködésébe kerül, hogy megértse a kérdést
— A vonatra gondolok, a charkovi gyorsra, — mondja egy kicsit szomorúan — és az emberiségre.
A tükörbe néz, borzas a haja, kiserkedt a szakálla, elneveti magát.
— És maga? — fordul a békához, mely töprengve ül a polcon a kefe
mellett.
— Én az igazat megvallva, arra, hogy hol lehet a toalett; nem mondaná meg, uram? Felfáztam a hidegben.
Lenyom egy kilincset a falon, kinyilik a fal, az örödg gondolta volna,
hogy ott ajtó van, leteszi a békát a küszöbre s az sietősen ugrál befelé a
fehér kövön.
Megtörténik ez is, a béka most a fürdőszobába kéredzkedik,
nem
úszkálhatna egy kicsit a mosdóban? Közben Iván Ivanovics ágyat vet az
egy rekamién s mikor elkészül, leül az ágy szélére, dögálmosan, és merengve néz egy képet az alacsony könyvespolc fölött, melyet sosem értett — havasi tájkép vagy birsalmák egy konyhaasztalon? — még Pesten
vette egy fiatal festőtől, de most sem talál rá megfejtést. „Abszurdum"
— mondja mély átérzéssel, bár ingerültség nélkül „abszurdum ez a kép".
Aztán kiballag a fürdőszobába, fürdésre már nem gondol, olyan álmos,
de jólesnék megmártani a fejét egy kis hidegségben, s ahogy nyúl a csap
után, megpillantja a békát, amint sebesen köröz a teleengedett mosdóban.
— Pompás! — kiáltja a vízből. — E l sem tudok képzelni remekebbet, Iván Ivanovics.
Ledobja a kabátját, az ingét; a békát kiteszi egy törülközőre száradni.
Fejét odanyomja a csap alá, mindjárt más minden, fölenged az álmosság,
emlékszik mindenre, huszonnégy órára visszamenőleg is, ha nagyon muszáj.
— Vegyen magára valamit, mégsem i l l i k — sürgeti a béka s ő fölránt egy fürdőköpenyt és dörzsöli a fejét egy bolyhos törülközővel. Most
már csak fogmosás és hónaljon kapja a békát, viszi be a szobába, rácsücsülteti egy hamutartóra.
— Egy pizsamát kérek, — azt mondja a béka a hamutartón — tegye
oda az ágyra.
— Csak nem gondolja komolyan? Az ágyat!
— Dehogynem. Megmondtam, hogy addig tart a varázslat. És különben sem alhatom az asztalon, mit képzel?
Most vitatkozzék ezzel a békával? Lehet az ilyennek magyarázni? De
hátha beérné egy hálóinggel is?
— A hálóingeimből adok egyet — zümmögi.
— A maga hálóingeiből? M i t kezdjek vele? Háromszor beleférnék,
nem alhatom olyan holmiban, ami lötyög rajtam.
— A m i azt illeti, háromszázszor is beleférne.
— És utálom a hálóinget, eszébe ne jusson magának is azt fölvenni.
Nincs a feleségének egy pizsamája?
Dehogynincs. Még az hiányzik, hogy összezilálja a Varjacska pizsamáját, ha egyszer kiteregeti az ágyra, nem tudja többé rendesen visszatenni a szekrénybe.
De ezzel a békával nem lehet ellenkezni. Ő pizsamát kér, mert másban
nem tud aludni és pont.
K i n y i t j a a szekrényt, Varjacska illata csapja meg belőle. Anna min-
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den okosságával, erélyével — vagy talán éppen azért? — nem tudott parancsolni neki, mellette sosem érezte, hogy esze és akarata ellenére él,
mellette nyugodtan szerethette Varjacskát. Annuska nem gát volt, hanem
hinta, mely átlendítette őt azokon a nehéz napokon, mikor a mozgalomba
is belefáradt, azokon a csüggeteg időkön, közvetlenül a háború után. És
mégis: most szimatolva issza Varjacska teste illatát, felszabadultan, nem
úgy, mint eddig.
Közben keze — az esze nem is jár ott — kibontja a szalaggal átkötött csomóból a Varjacska pizsamáját, azt a világoskék selymet vékony,
fehér csíkokkal s kivesz magának is egyet, egy bordó vásznat, melyet csak
nyáron szokott viselni, nadrág nélkül persze, mert rövidebb és szellősebb,
mint a hálóing.
A kékselyem nadrágot és kabátkát kibontja az ágyra, k i is gombolja,
hogy könnyebb legyen belebújni.
— Maga csak vetkőzzék szépen a másik a szobában, — rendelkezik
a béka — a többit bízza rám.
K a r j á n a bordó pizsamával, borzas, nedves hajjal, szegény Gregor
Sztepanovra gondolva — vajjon mi lehet vele, hazament már? — átmegy
a másik szobába. A z ajtóból visszanéz, a béka előrefeszített nyakkal ül
a hamutartón, ugrásra készen.
— Csukja be az ajtót és ne leskelődjék! — és Iván Ivanovics engedelmeskedik s ahogy behajtja az ajtót, hallja még, hogy megmoccan a
hamutartó, amint a béka két hátulsó lábával ellöki magát az asztaltól és
hallja azt is, hogy lehuppan az ágyra.
Képek a falon, egy borzas kis aranymálinkó, egy drágalátos csöppnyi
ökörszem s köztük Varjacska, sötét, fodros hajával, két gödörrel a két
arca közepén, rövidujjú blúzban, a k a r j a keményen gömbölyödik k i belőle,
a melle feszül és szinte remeg a képen is. Ujból eszébe jut egész öröme,
az asztalra kapja a szemét, ott van a telefon, kiszólhatna most is, de mért
zavarja ilyenkor a vasutat? Csendesen vetkőzik, a pizsamanadrág zsinórra
jár s a zsinór egyik vége eltűnt valahol, „Belészaladt a madzag" — mérgelődik — „erre mondják" és elmerülten dolgozik, míg megtalálja, míg
előcibálja. Leoltja a villanyt s a falnak támaszkodva vár. A redőny nincs
leeresztve, kintről világosság vetődik a szobába, csillog a telefon, egy
üveges szekrény, a képek a falon, két kis fianyúl és Varjacska. Álmos
ahhoz nagyon, hogy leeressze a redőnyt.
— Lehet már! — egy idegen hang a másik szobából, egy nő mély és
picit talán álmos hangja. „Meg vagy te őrülve?" — kérdezi most magában és a falnak nyomja a homlokát. „Teljesen berugtál?" De fogalma
sincs, hogy miért mondja ezt, nem is sejti, mi történik vele. „ A z üzem ma
az elsők között van" — ömlik át r a j t a egy vigasztaló hullám — „és két
év mulva mi leszünk a legelsők, elvtársak" — ez jó beszéd volt és az új
ötéves tervben tényleg szépen dolgoztak.
Lassan benyitja az ajtót, a szobában csak egy kis ernyős lámpa ég
az ágy mellett. Távoli ismerős ez a szoba. A szekrények, a könyvespolc,
az asztal, a fűtőtest a helyén van, de a szőnyegen dúlás, a fotőjökön rendetlenség, az ágy rézsút elfordítva; Kisimítja a csipketerítőt az asztalon,
belebotlik egy cipőbe. És hirtelen az ágyra néz.
/
A lámpa lágy fénykörében, derékig lecsúsztatott paplan alatt, a Varjacska világoskék pizsamájában egy idegen nő fekszik. Nyaka halványan
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válik el a párnától, a szive lüktetését ott látni benne, a torkán egy kis
forradás, apró kopás ezen a gyönyörű prémen.
— Mitől van? — kérdezi és megcsókolja azt a kis heget.
— Brosstű. Még gyerekkoromban, az anyámé.
Haja szétterül a párnán, hullámos aranyhaj, rőtes csillogású. Homloka magas, fehérebb, áttetszőbb a nyakánál is. Szemöldöke sötét arany,
de piros szikrák izzanak át ezen is. Szeme sötétkék s mintha együtt volna
benne minden szem kéksége, amit csak látott, és óriási — és bronzvörös
pillák fölötte, alatta. Szája és álla és foga és füle: e piros és rózsaszin és
fehér szinek és tüzek és hajlatok: mind annak a mélyről gyúló aranynak
a visszfényében, s ismét a nyaka és az arca és megint a homloka, a halántéka és a szemöldöke és a pillája: mintha most fedezné föl az emberi arcot,
ezt a sok szépséget, lehet ez? Kigombolja a gombjait, kifejti mellét a kék
selyemből: s elfeled minden mellet, amelyet valaha látott s már csak
erre az egyre akar emlékezni. Lehajtja a paplant — meztelenül fekszik
alatta — és behunyja a szemét a káprázattól, megcsókolja azt a két térdet, melyen oly finom bőr feszül, mint a selyempapir, arcát odatemeti
ahhoz a csipőhöz, mely lágyabb, mint a tündérek méhe. S még egy értelmetlen tekintetet seper végig a szobán, az ismerős szögleteken, a karosszékre dobott kombinén, a fotőjbe hanyatló selyemruhán, a szőnyegre
szórt cipőn és harisnyán. Leoltja a lámpát s kihúny az aranycsillogás, a
szem mélységes kékje, a száj pirosa.
Lecsúszik a takaró alá, keze a csipőt öleli — mely most, mintha csendesen reszketne, dorombolna, — szája megkeresi azt a leglangyosabb,
ajaknyi lágy foltot a combján, mindjárt a térde fölött, melynek szorítását
a térd nem felejti. Aztán fölfelé indul a combon, a hason, a mellek közt,
„istennő — buzdul föl magában — királylány!", a nyakon, az áll gödrében, az orron és a szemen a homlokáig, a hajáig s a szájáig végül.
S míg a királylány alszik mellette, félálomban gondolkozik, távoli
dolog jut eszébe, táj, melyről gyerekkorában álmodott, barlang szűk torkába kellett görbülnie és csúszni hason és négykézláb a bezártság fojtogató érzésével, de végül kitágult az alagút s ő napfényben tündöklő mezőre
lépett; mely zöldebb volt minden valóságosnál, óriási hegyeket látott,
melyek az égig értek, vígan ömlő folyókat és szállongó madarakat, melyeknek ő is utánozhatja röptét, s a halak futását is a vízben, ahogy kedve
tartja. Ezzel a képpel alszik most el, nem viszi át az álomba, csak azt a
gyerekkori, otthonos érzést, hogy megérkezett valahová, ahol jó lenni.
Felriad egyszer-kétszer álmából, a királylány ott lélekzik mellette,
nem nagyon érti, megtapogatja a vállát és a haját, a lány csak annyit
mond álmában: „ N a ! " és alszik tovább. „ M i lett vajjon szegény Gregor
Sztepanovval — töpreng, — hogy elváltam tőle?" S valamivel később:
"Mi lett vajjon velem azután?" De már süllyed is vissza az álomba s mikor hajnal felé újra fölnyitja a szemét s látja azt az idegen szobát, azt
az idegen nőt maga mellett, a széthányt ruhákat, azt hiszi, hogy Budapesten van s ettől elalszik újra.
*

— Iván Ivanovics! A z Istenért, valaki jár ebben a lakásban. Ébredj
föl!
Rázza őt egy ismeretlen nő, a Varjacska pizsamáját viseli, az u j j a
fel van gyűrve a csuklóján, mert hosszú neki. Ez az a nap! El ne aludja
a telefont. S már ugrik, megfeledkezve a nőről is — de késő.
2*
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Varjacska ott áll az ajtóban s ő négykézláb az ágyon, keresztben
alatta csendesen reszket egy idegen nő, vörös haja van, könnyei folynak.
— Meg vagy te őrülve? Az egész házban ég a villany, még a klozetban is!
— A z nem is csoda, a béka nem olthatta le — mondja halkan Iván
Ivanovics. Hirtelen eszébe szalad valami, nézi a karóráját. — Még csak
féltíz! Hogy lehet ez?
— Úgy Iván Ivanovics, hogy kilenckor érkeztünk, nem engednéd k i
őnagyságát abból az ágyból, igazán furcsán térdepelsz fölötte, hátha föl
akar kelni az elvtársnő?
Hogyne engedné, már csúszik is le a másik oldalon, tápászkodjék minél gyorsabban, csak legalább ne viselné a Varjacska pizsamáját, vajjon
ez hogy történt, gyalázatos egy ügy.
A nő feláll, nem túlgyorsan, ledobja magáról a pizsamát, meztelenül áll az ágy előtt Iván Ivanovics és a felesége közt, fehéren villog, mint
a kivont kard, aztán belebújik lassan a kombinéjába, rózsaszínű nadrágocskát húz föl, harisnya, cipő, fésülködés, kölni a mellére és a szemhéjára, puder, rúzs, végül veszi a ruháját, fekete prémje van hozzá, még
mosolyog is: „Viszontlátásra, Iván Ivanovics, au revoir, Madame" és kisuhog a szobából, a dereka meg se mozdul, csak a fenekét himbálja, egészen finoman.
Varjacska fölcsippenti a pizsamát, ledobja egy székre.
— Pfuj!
Aztán odalép az ágyhoz és nagyhirtelenséggel nyakonüti jobbról is,
balról is Iván Ivanovicsot.
— Meg vagy őrülve? Te hólyag!
Varjacska meghízott, a melle reszket a blúz alatt, a kozák sapka még
a fején van, bundáját sem vetette le, csak szétnyitotta, olyan nyugodtan
áll ott, mint egy hetman. Egy vastag fekete fürt kicsúszott a sapkája
alól, szeretné megcsókolni a hidegtől, a meglepetéstől, a haragtól kipirosodott arcát, de későbbre halasztja. Viszont:
— Hol vannak a gyerekek? Zoscsenka és Ivánka? Kis madaraim!
— Még kérdezed? Lent hagytam őket Kropotkin elvtársnál, aki azzal
fogadott, hogy hajnalban másztál haza. M i t keresett i t t ez a nő?
— Fel kellene hozni őket.
Varjacska leveti a bundáját, ledobja a sapkát is, nem is hízott meg
annyira, csak arcban. Megy az ablakhoz.
— Előbb kiszellőztetek. Felelj a kérdésemre, te sündisznó!
Lesimítja a haját s egyelőre csak annyit mond:
— Nem olyan egyszerű, előbb mégis fel kellene hozni a gyerekeket,
a kis csibéket.
— Szó sincs róla. Előbb halljuk, hogy volt. De ne hazudj nekem!
Átmennek a másik szobába. Iván Ivanovics hanyatt teríti magát a
sezlongon, Varjacska feszes derékkal leül melléje.
— Na, halljuk!
És Iván Ivanovics elkezdi mondani onnan, ahogy elbúcsúzott Gregor
Sztepanovtól — „szép kis cimboráid vannak", szúrja közbe Varjacska —
és kilépett a kocsmából. Maga is csodálkozik, hogy minden részletre pontosan emlékszik, mintha szinjózan volna.
Persze Varjacska egy szót sem hisz az egész meséből, ő csak azt
hinné el, ami az ágyban történt, ezt meg Iván Ivanovics nem nagyon részletezi, úgysem tudná elmagyarázni, mitől volt olyan boldog?
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Átfonja a felesége derekát, fejét odahajtja a mellére.
— Hozzuk fel őket.
— Amért ilyen szépen hazudtál nekem? Szép kis dolog, mondhatom!
De mért kell hozzá meséket kitalálni, nem megy a fejembe. Ügy nem
jó, ahogy volt, ha egyszer megtörtént, a fene a bőrödbe.
S hagyja, hogy Iván Ivanovics megcsókolja az arcát és a mellébe f ú r j a
az orrát. Aztán föláll, kimegy a szobából.
Iván Ivanovics megy mosakodni, a fürdőszobában össze-vissza vannak
dobálva a törülközők, egy a földön hever, azon ült éjjel a béka, mikor
kiemelte a mosdóból. Furcsa lesz a szakítás után találkozni Annuskával.
Pedig a nyomdában nem kerülhetik el egymást, az elvtársnő sűrűn lejár.
A z idén tízezer ívvel többet nyomtak, mint tavaly, nagyon rendes üzem,
de nem szabad elfelejteni, hogy ez nem minden, ami itt van, ha nagyon
szép is. Mert a fejlődésnek ebben a stádiumában... S most pontosan
illeszkednek egymáshoz a tételek és gondolatok, nagyjából stimmel minden. Délután moziba mennek, délelőtt befejezi a Faulkner-regényt,
csupa pesszimista determinizmus, de érdekes, Amerikában is mozdul
valami.
Lekeféli a haját, belebújik a házikabátjába. Mikor kinéz az előszobába,
akkor röppen be az ajtón két kis vörösbegy, de az is lehet, hogy sármány
az egyik.
— Zoscsenka, Ivánka, édeseim!
Fölkapja, földobja őket, két karján viszi be a szobába.
— Gregor Sztepanov csókol benneteket — s csókolni kezdi őket, ahol
éri. — És téged is Varjacska!
KÉRY
NEM

LÁSZLÓ

LÁTLAK.

A köd izmaimat
lazítja.
Megbomlott
a fény,
a tócsa táncol és kacsint.
Léptemet lépted
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