DUSÁN

kuzel

A rózsaszín ernyős lámpa
Bolyongok az utcákon, s egyszer csak Annába ütközöm. Meglepődve nézzük egymást. Elmosolyodik, s én érzem, hogy omlik le bennem egy röpke szempillantás
alatt a néhány évi szorgalommal emelt feledés fala. Tulajdonképpen azért jöttem
ebbe a városba, hogy felejtsek. Hogy öt elfelejtsem. Megállnak az autók és villamosok, az apró esőcseppek ott maradnak a levegőben, a furcsa csendben minden
megmerevedik, s én csak 'állok e nevetséges romok közepén, és tanácstalanul pislogok. Tovább bámulom, istenem, olyan kevéssel különbözik attól a gyengéd, törékeny
Annától, akit csukott szemhéjaim alatt állandóan magammal hordtam, hogy elszorul a torkom.
A kockaköves tér kellős közepén hirtelen kinő egy fenyőfa, alatta patak csobog,
újból ott sétáltunk a partjain, és én pirulok, akadozik a szavam, m a j d leveszem a
cipőmet, és mezítláb a vízbe lépek, kezemmel a meglazult part alatt kotorászok,
inkább pisztrángok, mint szavak után kutatok. Anna valamit mond, h a j á t arcába
f ú j j a a szél, időnként .ujjaival hátrafésüli, lélegzetelállítónk ezek az öntudatlan mozdulatok. Magasra csap bennem a gyöngédség hulláma. Figyeljük a pisztrángokat,
melyek először nyugodtan úszkálnak a folyókanyarban, azután testük hirtelen megrándul, s mint :a nyü, úgy törnek előre az ár ellen. Mogyorót szedek, zsebkésemmel
feszegetem héjukat. Anna mókusfogacskáival rágicsálja. Mögötte lépkedek, nehogy
észrevegye a megvágott mutatóujjamból csöpögő vért. Erőltetem a mosolyt; úgy kell
nekem, miért vagyok ilyen ügyetlen. Az erdőben leülünk Szűz Mária kápolnájánál.
Nincs bátorságom megérinteni Anna kezét, magamban (kifogásokat keresek, gyávaságomat megvágott u j j a m r a kenem. Belemártom a jéghideg forrásba, mely éppen
Szűz Mária lába alól buzog elő, szenteltvíz, állítólag maga a püspök szentelte meg.
Elindulunk az erdei úton, most a kis tó következik, majd egy elutasító fejmozdulat
és lesütött szempillantás. Tovább m á r nincs semmi. Visszatérünk hát ide a térre,
ahol megállt a forgalom, s ahol az esőcseppek még mindig a levegőben lógnak,
mintha megfagytak volna.
Anna mosolyog. Csak nemrég érkezett ide. Sokáig keresett megfelelő m u n k á t .
Még szokatlan... Idegen városban, ú j környezetben mindig nehéz a kezdet. I v á n ?
Ó, annak már régen v é g e . . . Tulajdonképpen azért is jött ide. Talán itt könnyebb
lesz a feledés. Nem, nem, szerencsétlennek azért nem érzi magát. No, mondjuk, ©gy
icike-picikét... Az első napok a legnehezebbek, egyedül van . . . Roppantul örül a n nak, hogy találkoztunk, legalább lesz itt egy barátja.
Az esőcseppek újból a kövezetre hullnak, az autók, villamosok elindulnak. Anna
a kezét nyújtja. Egy cédulára felírja telefonszámát, mielőbb hívjam fel. Elmosolyodik és eltűnik a loholó járókelők között, istenem, 'hiszen még visszatarthattam volna,
meghívhattam volna egy kávéházba, jó lett volna leülni vele, vagy még inkább
hazakísérni...
Egy kis ideig céltalanul bolyongok a téren, legszívesebben máris felkeresnék egy
telefonfülkét. Feldúltan bámulok a kirakatokba. Minden vágyam, hogy 'hazamenjek,
végigheveredjek az ágyon, és álmodjak. Az álomban mindig helyre lehet hozni azt,
amit az ember a valóságban elrontott. De mégsem! Az álmodozásoktól m á r régen
eltiltottam magam. S ha véletlenül mégis rajtakaptam magam az álmodozáson, t e r jedelmesebb tananyag, vagy most — mióta a kutatóintézetben dolgozom — túlórázás
volt az önmagamnak kiszabott büntetés. Haha, azt beszélik rólam, hogy szorgalmas
és becsvágyó vagyok. Ma este például benn maradok a laboratóriumba^ és elkezdem
a kísérleteket, melyeket csak holnapra terveztem. Mit szólsz ehhez, főfőnök gyöngye?
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Ügy, úgy, kolléga úr, a tudományért áldozatokat kell hozni! Azután szélesen elmosolyodna és a sugárzó fölé hajolna, ujjaival szeretettel megsimogatná és kipróbálná
az összes kapcsolót és érintkezéseket. Mert ez a sugárzó a büszkesége, a szerelme.
Az igazat megvallva — mindnyájunké! Tulajdonképpen nem valami korszakalkotó
fölfedezés, az amerikaiaknak m á r néhány évvel ezelőtt sikerült laszollitot készíteniük, de először mégis a főnökömnek az agyában született meg a szekundáris laszollitsugárzás elvén alapuló sugárzó. Több mint egy évig dolgozott r a j t a az egész osztály. Még az egyetemre jártam, amikor az első tervvázlatok készültek. Belépésem
után én is egykettőre beleszerettem a tervezetbe, és csakhamar a sajátomnak tekintettem. A sugárzó alapjában véve nagyon egyszerű találmány, gyártása olcsónak
ígérkezik, és a főnök sokat var gyakorlati fölhasználásától
főleg a növénytermesztésben. Feltételezései szerint a sugárzásnak meg kellene gyorsítania egyes élettani
folyamatokat és ellenhatásokat, mint a porzózás és megtermékenyülés. Az előírásoknak megfelelően a sugárzót be kellene csomagolnunk és elküldenünk a mezőgazdasági kutatóintézetbe, de a főnök még habozik. Fejét rázza, gondterhelten ráncolja
homlokát; nem, kolléga urak, én valahogy nem bízom azokban az emberekben, lehet,
hogy jó szakemberek, de ez meghaladja tapasztalataik területét, én nem is t u d o m . . .
Talán az volna a legokosabb, h a magunk készítenénk el a hitelesítő alapsorozatot,
hogy megtudjuk végre, hol tartunk, mit is várhatunk. És nem ártania, ha foglalkoznának egy kicsit a növénytannal. A főnök a kezét dörzsöli. Szétszéledünk a laboratóriumokban. Brosúrákat kölcsönzünk, melyek az asszimilációt, porzást, trágyázást
tárgyalják. Földdel teli ládikókat hurcolunk, túrunk és öntözünk, szenvedélyesen
kertészkedünk. És ne feledkezzenek meg, kolléga .urak, arról sem, hogy mikor ez a
burján kihajt, maguk hozzáfognak a sugárzás szabályos adagolásához!
Elhaladok a portásfülke előtt. Köszönés helyett bólintok. A portás megszokta,
hogy esténként itt ólálkodok. Növénykélm még m a megkapják az első adag sugárzást, melyet csak holnapra ígértem nekik. És egyáltalán... Én leszek az első az
intézetben, aki használni fogja a sugárzót. Na, és akkor mi van, kérdezhetné valaki,
de ez mégiscsak bizonyos elsőbbséget jelent, mely tagadhatatlanul örömöt szerez
nekem. Lépteim visszhangzanak az üres folyosókon. Szeretem ezt a munkaidő utáni
különös csendet. Valaha benn maradoztam tanítás után az iskolában. Bolyongtam a
tantermekben, kinéztem az ablakokon, összefirkáltam a táblákat. Azután többnyire
megkerestem Anna padját, és beleültem. Ujjaimmal gyengéden cirógattam, miközben
különös izgalmat éreztem. Ügy tetszett, a padból Anna 'hajának illata árad. Persze
ez butaság volt. Hiszen nem is ismertem hajának illatát. Csak a szememmel imádtam őt. De azért el tudtam képzelni azt az illatot. Meggyőződésem volt, hogy ha
erősebben néznék a pad felületére, meglátnám r a j t a Anna keze nyomát. Egyszer kiszakított irkalapra akadtam a padban. Tele volt firkálva mindenféle ákombákomokkal. Anna biztosan r a j t a próbálta ki tollhegyét. Hazavittem a papirost. Elhitettem
magammal, hogy ez Anna levele, melyet hozzám írt. Titkos írással.
Megpróbálom kinyitni a laboratórium ajtaját, de nem és nem tudtam megfordítani a kulcsot. Végül rájövök: nyitva van. Elkedvetlenedek. Benn Ilona kisasszony
— a laboránsnőm ül az (asztalnál, divatlapokat nézeget. Mindketten titkoljuk rossz
kedvünket, és udvariasan köszöntjük egymást.
— Ne zavartassa magát, Ilonka, én csak ú g y . . . mit csinálnék o t t h o n . . . gondoltam, még ma elkezdem a kísérleteket...
— Csak végezze a munkáját, mintha itt sem volnék! Tudja, a lakótársnőm megkért, estig n e jöjjek haza, látogatót vár. Mit csináljak v e l e . . .
Ilona kisasszony sietve átadja helyét, nem, nem, ¡maradjon csak nyugodtan,
mindössze a füzetemet veszem ki, szükségem van rá, hogy belejegyezhessem a sugáradagolás kezdetét, és néhány kísérő észrevételt... írok. A laboratóriumban halotti csönd uralkodik. Csak néha zizegnek a divatlapok. Eleinte — mikor beosztották
mellém — megkörnyékeztem Hona kisasszonyt, és igyekeztem szórakoztatni, de ő —
úgy vettem észre — csak megvetően lebiggyesztette ajkát. Így is jól van, mondtam
magamnak, ő — a szép, modern lány, aki mindig a legújabb divat szerint öltözködik
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— biztosan más, szellemesebb partnereikhez szokott. Egy időben arra is gondoltam,
hogy szombatonként este meghívom valahová, de féltem a balsikertől. Megpróbáltam
beszédbe elegyedni vele, miközben bután vigyorogtam. Végül dühbe gurított ö n m a gam fölösleges lealacsonyítása. Hozzászoktunk, hogy némán végezzük tennivalóinkat.
Kivettem az asztalkából a sugárzásmérőt (megtévesztésig hasonlít a ceruza alakú
doziméterre, melyet az atomkutatók használnak), és az előírásoknak megfelelően,
fehér köpönyegem felső zsebébe dugtam. A másikat odanyújtottam Ilona kisasszonynak. Szó nélkül elfogadta, de tekintetéből kiolvashattam, hogy szőrszálhasogatónak
tart. A feltevések és az eddigi kutatások eredményei szerint a laszollitsugárzás n e m
ártalmas az emberi szervezetre. Ennek ellenére szigorúan «utasítottak, kötelességünk
feljegyezni és mérni a legkisebb sugárzást is, amely ér bennünket.
Öntözöm a csírákat, és bekapcsolom a sugárzót. Izgatott vagyok, szaladozom az
asztal «körül, a ládikók fölé «hajolok, «ujjaimmal megérintem a hajtásokat, mereven
figyelek. Mindez butaság! Természetesen nem vehetek észre semmilyen elváltozást.
Most még «nem! Az majd néhány heti mindennapi besugárzás után fog jelentkezni.
Még sincs ny.ugtom. Azután, magam sem tudom, miért, otthagyom a növényeket,
már nem érdekelnék,- fél szemmel a divatlapokat böngésző Ilona kisasszonyra kell
néznem. A sugárzás vöröses fényében még szebbnek látom, mint máskor. Szép profilja van, finom, kissé pisze orrocskája. Térdeit az asztalkához támasztja, «a feszülő
szcknya sejtetni «engedi gömbölyű combjait, szvettere alatt levő domborulatai -hatására eláll a lélegzetem.
Hirtelen felém fordítja fejét. Mintha gondolataink egymásra leltek volna. Tekintetünk találkozik. Rám mosolyog. Ügy, mint még soha! Azután feláll, és csípőjét
riszálva jön felém. Szédülök. Ütközői egyenesen r á m irányulnak.
— Hogy halad ?
Szorosan mellém áll, a növények fölé hajol, simogatja őket. Közben az asztalka
széléről lelöki jegyzetfüzetemet. Egyszerre nyúlunk utána. A jegyzetfüzet helyett a
kezét ragadom «meg, s magam sem tudom, hogyan, m á r öleljük egymást, vágyakozva
összefonódunk, azután rázuhanunk a széles «asztalra, «hempergünk a gabonahajtásokon, az egész laboratórium forog, hullámzik, semmit sem tudok, semmit sem értek,
az egyetlen, amit fel tudok fogni, az a gyönyörű test, melyet most hámozok «ki héjából — a szűk, modern ruhából. Ö is segít, mindketten lihegünk.
Azután fáradtan heverünk a ledöngölt növényeken. A -hajával játszom. Fojtó
földszag terjeng körülöttünk. Az órámra nézek. Sokáig tart, míg ráeszmélek az idő
múlására. Az ablakok feketén ásítanak, tkínn már besötétedett. Ügy állok fel, m i n t h a
részeg volnék, és «kikapcsolom a sugárzót. A növénykék -mértéken felüli sugáradagot
kaptak, szegénykék, -egészen le vannak taposva, «a föld feltúrva, nem is tudom, nevessek-e, vagy sírjak. Némán segítek leporolni Ilona szvetterét, szoknyáját, hálából
kitisztítja zakómat. Gyorsan bezárom a laboratóriumot. Adná laz ég, hogy holnap a
főnöknek még véletlenül se jusson az eszébe ellenőrzést tartani. Majd csa'k magukhoz jönnek idővel a lehengerelt növények. Elkísérem Ilonát, mindketten zavartan
hallgatunk. A kapu alatt hosszú csókkal «búcsúzom Tőle. Alázatos, hűséges -tekintettel
néz rám. Győzelmem csak most tölt el igazán nagy-nagy örömmel és büszkeséggel.
Rögtön ezután eszembe jut találkozásom Annával. Fejemben óriási zűrzavar -uralkodik.
Bolyongok a néptelen utcákon, a sötétséget lassan szürkület váltja- föl. Eh, mit,
beszélők magamban, úgyis tapasztalatokra ¡kell szert tennem más nőknél, h a n e m
akarom elmulasztani a kínálkozó alkalmat, és újból elveszíteni Annát félszegségem,
ügyetlenségem miatt. Azután mégis, magam se tudom, -hogyan, Ilona k a p u j a előtt
találom -magamat, s eszembe jut odaadó tekintete. Egy pillanatra kételyeim támadnak afelől, nem őt kívánom-e erősebben, mint Annát. Hajnalban végre hazavánszorgom, «ágyamra dőlök, s egy szempillantás alatt elalszom. A laboratóriumba rohanva érkezem, kifulladva, elcsigázottan. Az első, amibe beleütközöm, nem más, m i n t
Ilona tekintete. Ugyanaz a tekintet, mely egész éjszaka üldözött. Lesütöm a szemem,
időnként hambán mosolygok, félszegen «társalogná próbálok. Mintha mi sem történt
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volna. Bizonytalanságom kiterjed az egész intézetre, kerülöm a kollégák fürkésző
pillantásait. Ügy érzem, mintha fehér köpenyem hátára cédulát tűztek volna, melyre
mindaz rá van írva, ami velem történik, s ezt mindenki érti, csak én nem. Szórakozottan munkához látok, ideges ujjaim minduntalan leejtenek valamit, a laszollitsugárzót is olyan ügyetlenül kapcsolom be, hogy kis híján eltörik. Lopva Ilonára nézek, nem, nem szabad, hogy „az" megismétlődjön, elég volt a zűrzavarból! De nyomban ezután olyan erős vágyakozást érzek iránta, hogy csak a legnagyobb önmegtagadással bírok dolgozni, s türelmetlenül várom, mikor tűnnek el a kollégák, mikor
lesz vége a munkaidőnek.
Semmit sem értek, úgy tűnik, mintha furcsa, ismeretlen erők hatalmába kerültem volna, melyek arra kényszerítenek, hogy a laboratóriumban maradjak. Hogy
igazolást nyerjek önmagam előtt, bekapcsolom a sugárzót, és munkához látok, de
ugyanakkor azt lesem, mikor hangzik föl a folyosón Ilona lépteinek koppanása.
S majdnem mindig fölhangzik. Félénken nyit be, bocsánatkérően mosolyog, azt
mondja, valamit itt felejtett, vagy még be kell fejeznie a munkát, szeme csakhamar
tágra nyílik, vad fények lobbannak benne, s szenvedélyes ölelésben végezzük. Aztán
hazakísérem. Egyik .este moziba megyünk, utána felviszem a padlásszobámba. És ott
úgy védekezik, mint egy vadmacska, holott a laboratóriumban mindig hajlandó odaadni magát, még türelmetlenkedik is. Űjból feltámad bennem a zűrzavar, mely elpusztítja csírázó önbizalmam első hajtásait.
Néhány nap múlva rajtakapom, amint a főnökömnek hagyja magát fogdosni.
Vihogása egybeolvad a főnök vastag röhögésével. Bevágom az ajtót, úgy kell nekem,
mondom magamnak, s ezzel egyidőben valami megkönnyebbülésfélét érzek, tehát
ilyen vagy, n a jó, legalább ez is eldőlt, elkerülöm a lelkiismeret-furdalást. Lekicsinylő
kézmozdulattal mondok ítéletet a női nem fölött; mit, hiszen nekem itt a munkám,
abban nem csalatkozhatok.
Túlzott méltóságteljességgel nyitom íki a jegyzetfüzetemet, és bekapcsolom a
sugárzót. De ebben a pillanatban bekopog a takarítónő, söpörni a k a r és rendet csinálni. Hogy neki is megvan a maga munkaideje, és senki sem kívánhatja tőle, hogy
egész éjszaka itt vacakoljon. Kedvemet vesztve ülök az asztal mögé azzal a szándékkal, hogy addig elvégzem jegyzeteim értékelését
Csakhogy a takarítónő, ahelyett hogy takarítana, beszélgetésbe elegyedik velem,
körülöttem forgolódik. Erős, megtermett asszonyság, jól fölvágott nyelweL S abban
a pillanatban átvillan agyamon a gondolat: ilyen nőm még nem volt! Alig bírom
visszatartani a nevetést, s mégis borzalommal érzem, hogy veszettül (kívánom. Nem,
hiszen az képtelenség! Kitépem magam a karjaiból, és zavartan magyarázkodom:
ki kell kapcsolnom a sugárzót. A takarítónő sértődötten begombolja blúzát, lehord
mindenféle huligánnak, s arról igyekszik meggyőzni, hogy ő rendes és tisztességes nő.
Összegörnyedek a szóáradat alatt. Gyorsan belebújok a kabátomba, és elrohanok.
Bolyongok az utcákon, mint annyiszor az utóbbi időben. Érzem, ez m á r túl sok.
Ezután ott ragadok az első putikban, és iszom, istentelenül korhelykedem, pedig
egyébként nem szokásom. Reggelfelé kitámolygok a folyópartra, a korláthoz dőlök,
lábam mázsás súlyú, a fejem meglepően könnyű és tiszta. S ahogy így bámulom a
vizet, mint elektromos kisülés, úgy szalad át r a j t a m a felismerés; 'homlokomra ütök,
s egy szempillantás alatt mindent megértek. Gondolatban visszatérők a sugárzó első
laboratóriumi kipróbálásához. Visszaemlékezem a kísérletéket végző kollégák rejtelmes izgatottságára, kétértelmű megjegyzéseikre, tekintetükre, melyet a belépő laboránsnőkre vetettek. És emlékeznem kell a laboránsnők kihívó viselkedésére, kidüllesztett mellükre, riszáló csípőjükre, fojtott, ingerlő nevetésükre. Felröhögök, s a
korai járókelők megbotránkozva bámulnak utánam. Rohanok haza, hogy kissé rendbe
hozzam magam, azután irány a laboratórium. Mert minden ú j elmélet csak kísérlet
ú t j á n igazolható. Az elsők között érkezem. A folyosón összetalálkozom a kis fekete
Ivonne-nal a könyvelésből. Régóta tetszik nékem. Barátságosan hívom a laboratóriumba, jöjjön, nézze meg, hogyan haladok a kísérletemmel. A kislány bizalommal
követ. Bekapcsolom a sugárzót, és hosszasan magyarázom az elvet, melynek alapján
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működik. És — mint azt helyesen sejtettem — Ivonne szemében hamar (tüzek gyulladnak, s megszűnik érdeklődése a növények és sugárzás iránt. Sietve kikapcsolom
a sugárzót, a folyosóról kollégáim léptét hallom, meglephetnének.
Ezen a napon már semmit sem csinálok. Laboratóriumról laboratóriumra járok,
érdeklődöm kollégáim munkaeredményei iránt, beszélgetésbe kezdek velük holmi
pletykákról. Ravaszul mosolygok. Munka után, mikor Ilona veszi a kabátját, m é g
egy kísérletre szánom el magam. Bekapcsolom a sugárzót, s ő, mintha mágnes von2ására tenné, lassan visszajön, és leveszi. Ekkor kikapcsolom a sugárzót, s Ilona
megunt távozni akar, de újból bekapcsolom. Ilona teljesen megzavarodik, végül leroskad egy székre, és sírva fakad. Csitítgatom, m a j d lekísérem az utcára. Azután
visszatérek egy percre, kinyitom a jegyzeteimet, méricskélek, számításokat végzek.
Rendben van! Kattan a füzet fedele, becsukom a laboratóriumot, s határozott léptekkel távozom.
*
Szédület, felkavart gyomor, keserű íz a számban. Ez minden, öreg, szétszáradt
körhintán utazom. Halott erdőben mászkálok, melyben a f á k csak díszletek.
Ivica, Babuci, Ivonne, Ilona, Éva. Hideg csillagszórók, kezemben n e m m a r a d
más, minit elszenesedett drótjuk. S mindennék a tetejében a tompított, vöröses fény.
Padlásszobám sarkába rózsaszín ernyős állólámpa kerül. Kevés fényt áraszt, de
meghitt hangulatot k e l t
A vén körhinta forog, csuklóiban recseg-ropog a reuma. Meghajlok, táncolok.
Táncolni sohasem jártam. Erősen magamhoz szorítom a lányt.
— Ivicának hívnak.
— Számomra Ivka lesz!
Álmodozó szem, hosszú, leengedett 'haj. Állítólag diáklány. Karcsú derék, széles
csípők. Alakja a termékenység kifejezője. Tüzet adok, ügyetlenül cigarettázik. Fanyar, fehér bort iszunk, s a díszletfák között kószálunk. Egyszer, amikor Annával
sétáltam, felmásztam egy fenyő legtetejébe. Valami madárfészek miatt. Ne bántsd,
kérlelt Anna!
— Ivka, ez valódi brazil kávé!
Bekapcsolom a forralót. A kávé hamarosan bódítóan illatozik. Felteszek a gramofonra egy lemezt. Addig nézem forgását, míg elkészülök. Mosolygok. És h a nem
j.ut eszembe semmi, hallgatok. Így azt a látszatot keltem, mintha ném akarózna
beszélnem.
Ivica szürcsöli a kávét, és félénk pillantásokkal kísér. Mellé ülök, gyengéden
megfogom a kezét.
— Nagyon jó magával!
A gramofon elhallgat, de az önműködő kikapcsoló elromlott, a lemez tovább
forog. Forgását csendes zörej kíséri. Száraz es'ő esik a szobában. Anna p a d j á n a k
durva felületére gondolok, mennyi irkafirka volt rávésve, belekarcolva, hogyan lehet
az, hogy ő egyetleneggyel sem szaporította őket, hát nem érzett csábítást, kísértést?
És mégis, a 'mindenfélétől maszatos, tintával annyiszor leöntött padból Anna h a j á n a k
illata áradt. Ujjaimmal simogattam felületét. Gramofonra játszottam, fejemben Anna
dalolt, csendesen, mint a harangjáték. Sokszor a tanítás u t á n is benn m a r a d t a m az
iskolában. Azt terjesztették rólam, 'hogy magolok.
— Ivka, megengedi, hogy bekapcsoljam a hangulatvilágítást?
Meggyújtom a rózsaszín ernyős állólámpát, s egy kicsit türelmesen várakozom.
Nem sokáig, ennyi idő alatt a víz sem forrna fel a rezsón. Leülök a heverőre.
A főnökömnek megmondtam, okosabb volna, ha az emberek mégsem tartózkodnának a laboratóriumban a kísérletek alatt, mert mint észrevettem, a laszollitsugárzásnak mégiscsak van némi kedvezőtlen mellékhatása.
A Leverőnek kereke nő, rohan a váltókon, a világ féloldalra dől. Minden úgy
történik, ahogy történnie kell. Azután eloltom a lámpát, egy percig a sötétben f e k szünk, pihenünk.
— Kapcsold már ki a g r a m o f o n t . . . Kérlek!
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Nem sietek vele túlságosan. Készakarva tovább hagyom sercegni, és kárörvendően mosolygok.
A fürdőszobáiban megmosakszunk. Sötétben öltözünk. Lekísérem a lépcsőn. A ház
kapujában rövid, odaadó pillantás, néhány csók, mikor látlak újra?
— írd fel nékem a telefonszámodat, majd felhívlak, Ivka!
Tűsarkának kopogása lassan elhal, a kapu gongszerűen becsapódik. Szellőztetek,
kiürítem a hamutartót, elmosom a kávéscsészéket. Legvégül a gramofont is kikapcsolom, pedig zöreje m á r soha többé nem hagy el, örökre agyamba vésődött.
Azután újból tévelygek, ¡bolyongok, míg megint véletlenül valakibe ¡bele nem
ütközöm.
,
; i ,.;
— Elnézést, kisasszony!
— Szólítson Babának!
— Babucinak fogom hívni, szebben hangzik.
Unottan taposom a járda aszfaltját, tördelem a bokrok száradó ágait, ujjaim
köré csavarom őket. Babuci mosolygó mókuskára hasonlít, a sarki papírüzletben elárusítónő, kéz a kézben haladunk, tenyere szárazon, papírmódra zizeg.
— Valódi brazil 'kávét tartok otthon.
Babuci nem tudja, hogyan viselkedjen, összeszorított térdekkel üldögél. Türelmetlenül veti magát az elé tett néhány összetört kekszre. Riadtan nézelődik, ölébe
morzsáz, azon csodálkozik, hogy alig törődöm vele.
Kintről harangszó hallatszik, s én a hegytetőn álló toronyra gondolok. Egyszer
Annát is felvittem oda. Én már sokszor jártam ott, tudtam, hogy kell ¡kifeszíteni az
ajtót. Nem, nem tiltakozott Anna, biztosan nem szabad bemenni. Mit félsz, nincs itt
senki, gyere! Felsegítettem a korhadt létrán, végre megfoghattam a kezét. Az aprócska toronyablaknál arcom a hajához ért, beszívtam illatát, éppen olyan volt ez
az illat, mint amilyennek elképzeltem. Nézd csak, ott van az iskola, és ott ia házunk,
mellette megy az autóbusz, jó a kilátás, mintha mindez a tenyerünkön helyezkedne el.
— Babuci, csuda jó kettesben magával!
Azután letelepedtünk Annával egy gerendára. Fejünk fölött a nagy és nehéz
harang. Minden pillanatban lezuhanással, szétlapítással fenyegetett. Lenn a faluban
alig lehetett hallani nevetségesen vékony csilingelését. Amikor ráütöttem, dörgött,
zúgott, azt 'hittem, összeszaladnak az emberek. Anna megijedt, s könyörögni kezdett,
menjünk onnan. Szelíden szót fogadtam. Szerettem volna még egyszer megérinteni
a kajáit. Nem, kérlek, ne! Mindenben szót fogadtam neki. Lehet, hogy épp ezért
vesztettem el.
— Babuci, megengedi, hogy bekapcsoljam a hangulatvilágítást?
Ivica, Babuci, Ivonne, Ilonka, Éva! Látom rózsaszín fényben úszó arcukat, izgalomtól kitágult pupillájukat. Hallom szívdobogásukat s a gramofoneső halk zörejét.
Hona néha ¡magától is beállít.
— Csaó, légy szíves, kínálj meg a szenzációs brazil kávédból, m e g k í v á n t a m . . .
Ivonne először roppant félénk volt, még csókolózni sem akart. A lámpa kapcsolójához nyúltam, m a j d odaálltam az ablakhoz, és némán várakoztam. Nemsokára
mellettem termett, belém kapaszkodott, s úgy dorombolt, mint egy nyugtalan cica.
Éva két emelettel lejjebb lakik. Egy örökké morcos katonatiszt felesége. A férje
gyakran jár éjszakai szolgálatba. Az asszony szerfelett szenvedélyes, mindig ő -maga
nyúl a lámpa kapcsolója után.
— Megengeded ugye, hogy meggyújtsam. Imádom az intim hangulatvilágítást!
Bólogatok. Mosolygok, és a toronyra gondolok, ahol Annával üldögéltünk, meg
az á r ellen úszó pisztrángokra, a mogyorókra, ia megvágott ujjamra. Azután Iván
magabiztos mosolya kínoz. Elegáns mozdulattal karolta át Anna vállát, úgy sétáltak
patakom partján. S gondolnom kell még a liaboránsnők elnéző mosolyára is, mellyel
ügyetlen udvarlásomat kísérték. Libák! Nem sejtették, hogy csak felejteni jöttem
ide, ebbe a városba, elfelejteni azt az Annát, akinek ők a nyomába sem léphetnek.
4»
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Munkámba temetkezem, v á r j csak, Anna, bebizonyítom, mire vagyok képes,
azután eléd állok, hogy l á s s a d . . . Nem, talán mégsem állok eléd. Talán csak elmegyek melletted az utcán, hátha észreveszel, és m e g k é r d e z e d . . . Vagy ezt se! Még
nem döntöttem, mit fogok csinálni, Anna. De kitűnő brazil kávét tartok otthon, s
van egy rózsaszín ernyős állólámpám is. Ha eljössz hozzám, Anna, mindezt szívesen
kidobom a szemétre!
Ivica, Babuci, Ivonne, Ilona, Éva. Forognak a feltárcsázott számok, halkan zörögnyikorog az elkopott lemez. A hrazil kávé megkeseredik a számban, a lámpa rózsaszínű fénye is csak pislákol.
A cédulát, melyre Anna följegyezte a telefonszámát, valahol elvesztettem Nem
marad más hátra, mint bolyongani az utcákon, vagy várakozni r á a gyárkapu előtt.
Jön! Ez már maga olyan csoda, melyet az első pillanatban el sem akarok hinni.
Kedves látomásnak tartom. Behunyom a szemem, és látom. Kinyitom, és látom.
Homlokomra csapok, és nevetek.
Üjból f ú j a szél, felborzolja Anna haját. A szívemet csiklandozza ez a haj.
A szelet még eddig észre sem vettem.
A lobogó h a j alatt meghúzódik Anna szomorú mosolya.
— Miért nem hívtál föl?
Nem válaszolok. Mit tudom én, miért nem hívtam föl. Sétálunk a folyóparton,
belebámulok a zavaros vízbe. Azután kimegyünk a ligetbe. Elmesélem néki, mi- m i n dent csináltam azóta, mióta megpróbáltam elfelejteni. Eljátszom egy száraz levéllel,
mely a hajába gabalyodott. Ujjait csókolgatom. Szégyenlősen mosolyog, és finoman
igyekszik őket kivonni kezemből. De erősen szorítom a drága zsákmányt. Azt hiszem,
ma mindaz, amit elrontottam, rendbe hozható: a mogyoró feltörésekor megvágott
ujj, szófogadásom a toronyban, és az is, hogy szó nélkül félreálltam, mikor megláttam Iván magabiztos mosolyát, örvendezve mesélem Annának a történtéket, velünk történtek, istenem, nagy részüket csak kitaláltam, majdnem mindent kitaláltam, neked és rólad szólnak, tehát igazabbak minden valódi történetnél. Nem, n e
félj, már soha többé nem fogadok szót n e k e d . . .
— Kérlek, ne, ne haragudj, é n . . .
Finoman eltol magától, s én hülye, ezerszeresen elátkozott hülye, újból szót fogadok, szelíden lépdelek oldalán, és buta bocsánatkéréseket mormolok. Előreszegezi
tekintetét, az utat nézi, melyen haladunk. S újból közénk emelkedett a fal. Hogyan
is nőhetett ki ilyen egyszerre a semmiből, egyetlen szó, érintés nélkül? Beleütközöm,
betörik a fejem, körmeim felhasadnak a hiábavaló, fölösleges küzdelemben.
Visszatérünk a folyópartra, nékitámaszkodunk a hideg korlátnak, megütközve
hallgatunk.
— Ne haragudj rám, é n . . . tudod, mi ketten talán m é g s e m . . . Lehet, hogy buta
v a g y o k . . . mi ketten csak barátok lehetünk.
Nem akaródzik elmozdulni a jéghideg korláttól. Lehet, hogy sikerül kővé válnom. Megüvegesedett szemmel bámulok a hideg vízbe.
— Haza kell mennem.
— Gyere fel hozzám egy percre, Anna. Itt lakom a közelben. Leülünk és elbeszélgetünk egy kicsit, mint két jó barát. Valódi brazil kávém van, m e g k í n á l l a k . . .
Kabátjaink nedvesek, átfáztunk, a központi fűtés bordáinál próbálunk felmelegedni. Kitöltőm a forró kávét. Anna óvatosan, ujjai hegyével fogja a csészét.
— Jó veled, Anna!
Félénken elmosolyodik. Körülnéz a szobában. Felteszem a lemezt, kopott a tű,
szárazon karcol.
— Megengeded, hogy bekapcsoljam a hangulatvilágítást?
Arca egy szempillantás alatt rózsaszínűvé válik. Így még szebb. Szeme kitágul.
Apró léptekkel közeledem hozzá. Lassított suhanás ez egy hídról, gyűrűző vízbe,
zavaros hullámokba. Fejünk fölött harang himbálózik, fejünkben hanangzúgás. Mogyoróbokrok hajladoznak a szélben. Egyik nyáron a szünidő alaitt eljártam irtani
őket a hegyoldalba, de gyengén fizettek, ezért később beálltam a pisztránghalászokhoz segíteni. Mihelyt az elektromos aggregátor hozzáért a víz felszínéhez, lábamnál
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megjelentek a felfordult halak, úsztak, mint a dögök, egymás után raktam őket a
hordóba. Egy csomó hideg, nedves testet.
A lemez lejárt. Következik a száraz eső.
Anna magához szorít, kedvesen, én olyan buta vagyok, ne haragudj rám, én
olyan, de olyan boldog vagyok, hidd el, kedves, kedves . . .
Azután elcsendesedik, megmerevedik.
— Már igazán kikapcsolhatnád a gramofont!
Azért sem kapcsolom ki! Vésődjön agyunkba zörgése. Kárörvendöen mosolygok.
Segítek begombolni Anna ruháját Azután állok a kitárt ajtóban, s ő felnéz
rám odaadó, meghunyászkodó tekintettel. Kedvesem, kedvesem, mikor látlak? Felhívlak, válaszolom, s integetek a cédulára firkantott telefonszámmal.
Az ablakból még utánanézek. Ugrándozik, mint egy gida, kikerüli a tócsákat.
Állandóan visszafordul, integet. Szemében magával viszi a meghunyászkodó, csendes
örömöt. Az ablakhoz esőcseppek ütődnek. A gramofon serceg, azután megpattan
benne valami, elhallgat. Nem törődöm vele.
összegyűröm a papírdarabkát, és kiejtem az ablakon. Anna után bámulok. Lehet,
hegy többé fel sem hívom. Végeredményben Ilona soltkai jobban megállja helyét
az ágyban.

(Ardamica Ferenc
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