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Mindaz, ami mo8t itt következik: egé8z
ponto8an megtörtént velem. Sokat é8 sok
seor 8zenvedtem amiatt, hogy fájdalmá~

magamba zárva kellett tartanom. Nem volt
é8 m08tmár azt hi8zem nem i8 le8z 8enkim,
akinek el tudtam volna mondani. Azért
mondom el itt tgy. Akik még megvannak
ebblíl az idiibiil 8 szerettek ebben az alvilági
mélyben: azoknak ajánlom.

I.

Novembervégi éjszaka, ritkás jéghideg köd, a dér hulló I jég
hideg szilánkjaival s a lámpák óriási gömbjei a halálosan
üres és kopott Rákóczi-téren álmos holdakként világítanak.
A vásárcsarnok épületén fél 3-at mutat az óra kivilágított
üveglapja. két-három zsufolt falusi szekér már álldogál az
épület előtt s zsákjaik és kosaraik tetején alszaknak gazdáik:
mozdulatlan kendő- és bundacsomók. Mi néhányan a hidegtől

kőkeményre és lilára fagyva támaszkodunk a kapu melletti
falhoz; sorrendben, ahogy jöttünk; ha kell majd ugyanolyan
sorrendben lépünk elő a kosarakat és zsákokat hordani. Aki
előbb jött, azt előbb illeti a munka. ~n másodiknak jöttem
ezen az éjszakán - tegnap és tegnapelőtt elkéstem és reg
gelig kellett várni, amíg munka akadt. Az első mint mindig,
most is Winter. Okos, kemény, hideg és epés arc, még a bo
rotválatlanság alatt is, a szakadatlan álmatlanságtól össze
húzott szúróan éles villantású szemekkel; nappal újságót
árul, "standja" van neki, kora éjszakától éjfélutánni kettőig

az olcsó külvárosi kávéházakban házal olcsó könyvvel és
füzetes regénnyel, utána idejön a' csarnoki árusok zsákjairi'ál
és kosarainál segíteni s magam is nem egyszer láttam, hogy
amint virradni kezd a pesti ősz és tél koromfekete hajnala :
ott áll a standnál és elkezdi árulgatni az újságokat. Hogy
mikor alszik, rejtély. Hogy miért halmozza így ezt a három·
borzalmasan sivár idegölő kereseti módot, azt nem lehet bizto- .
san tudni, hiszen ezt így egyvégtében csinálni akkora akarat
erőt, találékonyságot és nyugalmat kíván, amivel egy országot
el lehetne kormányozni. Amellett minden szava és mozdulata
sejtteti, hogy intelligens ember és egy szilánknyi sincs benne
a .valaha "jobb napokat látott" ember porrázúzott gögjéből.

Fölénye - tudni kell, hogy olyan hűvösség árad belőle~
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mint valami jégtömbből - egészen más természetű. Azt sej
tem róla, hogy valami földalatti szervezkedés összekötője,

kőkemény és keserű ideologus, a multkor egy éjszaka "mun
ka" után bementünk egy névtelen hajnali kávémérésbe, ahol
másfél órán át beszélgettünk a hegeli dialektikáról !

Néhány héttel ezelőtt váratlanul felkeresett alakásomon ;
vendéget hozott: arra kért, hadd aludjon nálam két éjszaka
egy Magyarországon átutazó bolgár diák. Vállat vontam 
miért ne, van a szobámban egy öreg dívány is és hamaro
san megjelent egy sápadt, vézna, szétálló és áttetsző fülű 30
év körüli diák, olajzöld bőre alatt valami láthatatlanul égő,

lázas izzással. Rossz német nyelven beszélgettünk, egy kül
városi kávéházban átbaszélgettük az egész éjszakát, politikai
menekült volt. (A nevét csak akkor tudtam meg, amikor Bécs
ből írt s aláírta D-vel kezdődő nevét. Most amikor ezek a so
rok nyomtatott betűkkel megjelennek, 1940-et irunk. 1933
ban az egész világ megismerte a nevét. 1935-ben Moszkvában
volt és megcsinálta a Népfrontot. Azt hiszem még emlékszik
rám, mert Bécsből nagyon melegen írt: Winter, akivel ott tá
maszkodtunk a vásárcsarnok falának, eltűnt azóta.)

A másik szomszédom egy faluról pár éve Pestre züllött le
gény, afféle rossz útra tévedt őstehetség, aki otromba betűk

kel irkalapokra másolt verseivel gyalogolt fel annak idején
itle, a télen, szélen és a sáron át s még máig is inkább az őrü

lethez hasonló aszkézissel akarja azéthelyezni primitív
népdalokra emlékeztető verselményeit, ennek izzásából azon
ban semmisem látszik belőle. Most is olvas afféle széfrongyolt
filléres regényt, közben néha jókedvűen felnevet és közli ve
lünk a lenyűgöző Iordulatckat. Mi azonban hallgatunk. S a
hallgatásunk alatt: sorsok és kérdések.

Ime, bennem ezek:
Ideje lenne már, hogy végre számolhassak ezzel az állapot

tal, amelyben hónapok óta mint valami álomban élek, a köny
veim és a könyvtárból hozott külföldi folyóiratok között, de
ha felemelem róluk a pillantásomat, akkor keskenven és. fer
dén, ahogy a szobám ablaka elé ugró épületszögelés en
gedi, látom a külvárosí tetőtenger hullámai felett a téli felhők

sötéten lógó rongyait. Úgy vetődtem ide, mint valami hajó
törés után, örülök, hogy kiköthettem itt, ahol havi 16 pengő

ért az enyém lehet egy tűrhetően világos zúg, amelynek kes
keny ablaka belenyílik a tűzfal beszögellésébe. A szomszédos
ház földszintes. Óriási udvarát teherautó-garázs veszi körül
még késő éjszakánként is felébreszt a mélyből felfelé áradó
gyenge dörgés. Valamelyik vidéken járt teherautó jött haza
s az udvar közepéri türelmetlenül durrogó motorral, féllángra
eresztett fényszórókkal várja, hogya helyére mászhasson. De
a motorok nappal is zajongva járnak, amint javítják őket.
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Egész nap hallatszik a fém éles csengése; a zajt úgy megszok
tuk, mint valami meredek tengerparti szikla lakói a hullámp~
moraját, . ! ' .. ~

Künn a nagyvárosi mellékutca, a kora téli ég alatt, a leve
gőben napok óta készülö, de megindulni nem tudó havazás
ritkás, éles pelyhei, a közelben a Mátyás-tér, drőtkerítésé

vel, padjaival, lámpásaival, mintha valamni négyszögletes
széles, alacsonykávájú kútból nézne az ember felfelé. Ott van
Szabó bácsi kávémérése, ahol a zöldre festett falakról vissza
verődő fény is vizenyős, zöldes árnyékként dereng, benne
munkanélküliek billiárdoznak, az egyik asztal még utcai tüz
köárusé, innét mennek ki a Rákóczi-útra, amelyet szakaszok
ra osztottak egymás között, cserélgetve egymást a veszélyes
pontokon. Az egyik - fekete, alacsony, lódenkabátos ember,
a Treiber - jó barátom. Akkor szoktunk össze, amikor egy
darabig a Szabó bácsi polgárista kislányát tanítottam németre
és számtanra a kávémérés kerek márványasztala mellett. Ide
jár késő délelőttönként még a fiatal Kátai is, valamikor talán
félbenmaradt egyetemi hallgató volt, a némafilmek idején
mozizenekarokban játszott, persze csak afféle kis muzsikus
volt, a hegedű gályarabja. délután háromtól éjfélig játszott
mindennap a reszkető, vibráló vászon előtt, a perolin szagú
fülledt sötétben, délelőtt aludnia kellett, az első előadásig lé
zenghetett egy-két órát, ha akart. Abbanmaradt ő is, az élet
útja is; rajta lehet látni, milyen kísérteties engedékenység
gel formálódik át az ember a környezet nyomásai között. Ma
jegyszedő az egyik szomszédos utca mozijában, de segít az
irodában is; elégedetlen, intelligenciátlan, fantaszta és elnyo
mott. A sötétvörösre festett, olajos padlójú mozihall, a sötét
nézőtér széksorai, a gyöngyszürkén derengő mozivászon hatá
rolják el az életét, a főnöke, a pénztároskisasszony és a heti
18 pengő. Délután 3-tól éjféli háromnegyed tizenkettőig zeng,
rikácsol, hullámzik és szuggerál a vásznon az ezüstös sugár
zás, fénykévéjében a földgömb tájaí lobbannak fel, a tenger
be zuhogó grönlandi jéghegyek s a Broadway fénvreklámjá
nak tüzörvénye, kínai kikötők alvilága és amerikai sweat-har
tok, revűtáncosnők, akiket csak a strasszok szikrázó tündök
lése föd, félelmetesen üres és édes bájú arcok; egy világ ég
hamúvá a film vetítés sápadt és kemény röntgenfényében, itt
körös-körül mindenki úgy festi magát, úgy szeretne élni, mint
ezek itt. Néha beülők én is valami olcsó helyre, vagy a Kátai
bevisz az első vagy utolsó előadás üres páholyába és' amikor
kijövök, úgy tetszik, mintha ez a szeles sarok, amelyre kes
keny sötét mellékutcák magas bérházai nyílnak, lenne dísz
let és az amit a hátamögött kaptam az a valóság, amely egy
szerre csak előbukkan a díszletek mögül.

De a díszletek makacsul folytatódnak. Házak és emele
tek tengere, udvarok, lépcsők, vaskorlátos folyosók, lakások.
Kapualjak. Otromba irással : "Agy munkás-embernek olcsón
kiadó." Az utcasarki újságárus-állvány címein diplomáciai tár-
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gyalások hírei. Gyilkosság. Egy ordenáré kávéház, az ablak
kereteiben sötét és nyomott arcok. "Minden este cigányzene."
"Polgári árak." A téren túl a Teleki-tér felé szeles, sivár
mellékutcák nyílnak, bennük a gettó teleki tér környéki ssí
gete Budapest társadalom földrajzában. Ocskabútor-raktárak,
piaci és kapualj-üzletek mellett felírás magyar és héber nyel
ven: "Imaterem az udvarban jobbra. Állandóan olcsó székek
bérelhetők." Átjáró udvarok, felettük a felhős, szürke ég le
lógó szakadtjai; akik alatta laknak, azok felett Jeruzsálemig,
Odesszáig, Varsóig és Prágáig ér ez az ég, alatta szél, száza
dok, zsúfoltság és vándorlás. És rabbik írásai: görbe héber
jegyekkel balról jobbfelé. És utcák határain túl: az Idegenek
Városának tengerzúgása. Mellékutcák, amelyeknek hálózata
kifelé a kültelkek formátlan sivatagába vész. Valami furcsa
neuraszténia arra kényszerít, hogy bennmaradjak itt a gettó
folt és az azt környező proletármellékutcák területén, nem
megyek túl sem az űllőt úton, vagy a Rákóczi-úton, vagy a
Körúton. Esténként, amikor kímozdulok kissé a levegőre, fe
lém fénylik a ritkás, vörhenyes ködön át valamelyik főútvonal,

ilyenkor mint valami ideges vad, visszafordulok. Úgy hatnak
mintha határok lennének; rajtuk túl idegen és ellenséges te
rület kezdődik. Az írásaimat, amikből élek, most már csak
postán küldöm át ezeken a határokon.

. . . És vajjon milyen lehetett ez a Pícearda Donati, akivel
ifjúkoruk emlékeit újítja fel Dante a Paradicsom harmadik
énekében s aki mínt a vízbehulló kő tünik bele a zene árjába,
maga is az Ave Máriát énekelve?

"Cosi parlommi, e poí comincio' Ave
Maria' cantando, a cantando vanio
come per acqua cupa cosa grave."

Már hetek óta kísérti a fantáziámat ez a gyengéd és édes
Donati-Iány, szerétnék írni róla valamit; csak egyetlen felvil
lanó alak ugyan a Dantei Paradicsom alakjainak tengerében,
de a terzinák - a Mennyezetet, az Avet, az örök távolságokat
:zengetve körülötte - szinte szerelmesek. Elképzelem őt: egy
gyermeklány és az ifjú zárdaszűz barnasan sápadt arca, elmo
södö és gyönyörű vonások, vékony szemöldök s a túlvilágba
pillantó szemek, oly cseppnyi száj, mint amekkora egy asz
szony mellbimbója. Novellát kellene írni arról a földi találko
zásról, amely még akkor is bűvölete alatt tartotta aköltőt,

amikor a Paradicsom karzatait méregette; jól ismerte Piccar
dát, hisz Donati lány volt s a San Jacopo di Ripoli kolostor
ból, ahol apáca volt, a saját bátyjai ragadták el, hogya család
hatalma érdekében férjhez adják Rossalino della Tosához.
Megadta magát sorsának, de belehalt a bánkódásba kolostora
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után l Díno Compagni krőníkája mondja el néhány mogorva
és egyszerű szóval ezt a történetet és' a nagy Davidsohn a hat
kötetes Gesíchte von Florenz egyik kötetében megemlíti, hogy
oklevelek is maradtak fenn az esetről, - azonban lehetett-e
a kis Píaccarda Donati más, mint rendkivüli és gyönyörű ha
még élete utolsó éveiben is gyulladt fel alakja?

* ...
Ezen tünődöm s ezt próbálom felvázolni itt az éjszakában,

dehát lehet-e? Olyanok v-agyunk, mint a magányos vad álla
tok, de mindannyiunkban van valami, ami kemény és éles
mint a késl

(folytatása következik.)

HEGEDOs ZOLTÁN:
, II II ,

HAROM EZUSTOS TALLER
Elszoktam én a tarkán
zengő szavaktól balgán,
elszoktam már a kényes
álmoktól s a beszédes
lyányok szemétől, -

Kölyökkalandtól s mástól,
mi vénséget palástol,
s ezüst tallért keresve
lassan hajam ezüstje
int nyugalomra.

Mert enélkül csak baj ér,
három ezüstös tallér
kelléne hozzá l - pengve
perdüljön. tenyerembe
s enyém az élet!

Futnék, jaj, futnék érte,
ha csillan kopott ezüstje!
Fényes tallérom, kincsem,
elsőhö íűrtöm, tínesem,
szép ifjúságom!

Volt, nincs. Eltünt mint röpke,
szeszélyes furcsa lepke,
kamaszkorom is szépen
szétíoszlö messzeségben
illan előlem.
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