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A vásárcsarnok órájának sárgán derengő üveglapján alig
akarnak előremozogni az óramutatók. A hideg hömpölygése
szinte árad, a fagy metszése éles, ez már a második hideg
éjszaka, ma, úgy látszik, nem érkezik már több próbálkozó,
csak mi maradtunk itt, legéberebb és legedzettebb harcosok,
és - a nyitásig még meg lehetne inni valami meleget itt a
közelben, valamelyik .Jráromkornyítöban". A vásárcsarnok
háta mögé már Budapest alvilág negyedének mellékutcái
torkollanak s a ködben itt-is, ott-is széles, sárgafüggönyös
kirakatahlakok fénye dereng: "Nyitás éjfélután háromkor".

Nem egyszer megesik, hogy Winterrel ugyanakkor gon
doljuk ugyanazt.

- Jó, én is megyek, - mondja. - Miskolczi bácsi majd
fenntartja helyünket. - Miskolczi bácsi bólint, szívesen, csak
idejében visszajöjjünk ! S a helyünkre áll és, annak, aki ké
sőbb érkezik, megmagyarázza majd, hogy ez a hely minket
illet, várjanak ránk, míg vissza nem érünk. Ebben a társa
dalmi mélyben, amelynél rnélyebb már nincs is és minden
réteg efölött tornyosul: keménnyé és egyszerűvé préselőd

tünk mind az összetartás keserű fegyelmében. Nem tudom,
hogy ebben a fegyelemben mennyi a szeretet. Ellenben bizo
nyos, hogy sok van benne egy állatfalka ősszetartozásából.

Mi pedig Winterrel együtt nekivágtunk az útnak.
A kávérnérés, ahova megyünk, a legnagyobbak közé tar

tozik a közeliek közt, a legolcsóbb és már majdnem kávé
ház jellegű; amint mondják, kávéház is volt valaha, füstös,
forgalmas, zsúfolt éjszakai aquárium, de azután meg kellett
szünnie, mert valami sötét rendőri ügy szálai idevezettek.
Most egy kemény, barázdáltarcú zsídóé, aki afféle vásár
csarnoki büffévé és tözsdévé szervezte át, de eltűri azt is,
hogy a még kávéházi időből megmaradt berendezés páho
lyaiba becsapódjék és rajtuk négyig-ötig átvonuljon az éjfél
után kettőkor csukó közeli vendéglők éjszakázó törzsvendé
geinek hada is. Pincérlányok tűnnek fel kísérőikkel, pincérek
kártyáznak fillérekben és álláscserékben és néha-néha a
mélységnek egészen mástermészetű tájékairól, de fizikailag

* Az olvasók elnézését kérjük a regényrészletnek az elmúlt
számból való kimaradása miatt. A szerző katonai szolgálatot tel
jesít és regényünknek ez a része még ott íródva, vele volt. Szerk.
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egészen köreiről felbukkan és átfut egy-egy ernyedt és
éber kifestett arc is. Látogatásuk alig tart tovább, mint hogy
- többnyire álIva, a pultnál, sietve és idegesen - megisz
nak egy-egy forró teát, kávét vagy rumos feketét. Uteáík ho
mályos lámpásai idederengenek a kávémérés függönyel fe
lett szabadon maradt párás ablakfelületeken át, de a mi vi
lágunk és az övék között van egy kegyetlenül kemény vonal.
Mi dolgozunk.

- Keresték! - mondja Winternek, mikor megpillant
bennünket a füstben és gőzben a sarokmelletti ajtónál fel
bukkanni Marika, a pincérlány. Csak ritkán esik meg, hogy
Winter bizonytalan, vagy éppen ideges, de most az; még
Össze is rezzen.

- Mit mondott annak, aki keresett?
Az vállat von. Nincs ebben semmi különös, Mi itt szavak

helyett inkább afféle egyezményes jelekkel érintkezünk, jel
képekkel, mint a térképen és rövidítéssel, mint a gyorsírás
ban. Aki ezt nem érti, nem idevaló, s Winternél az apró és
áruló jelek közül való, hogy néha kiesik ebből az érintkezési
stilusból. Ebben a pillanatban nem érti, mit mond a vállat
vonás. De az égőhajú, álmosszemű lány megmagyarázza neki
szóval is, szinte durcásan:

- Hát mit mondjak neki? Azt, hogy keresse meg a csar
noknál, ott szok ilyenkor lenni! Vagy nem? - Azután meg
kérdi meg, de már egészen hivatalos hangon: - Mit hozok?

Mind a ketten feketét kívánunk; "nagyot", "nagy rum
mal". Ezek a mértékegységek elég böségesek, a nagy fekete
három deci folyadékot jelent, beleértve a féldeci rumot is.
Hogy előttünk öntsék bele, a becsülethez tartozik. A szesz:
nem játék itt. S mikőzben a rum és feketekávé összekeve
redett illata körülfolyja merevvé fagyott arcomat, ismét ját
szani kezd velem a kísértés, mint a délibáb, hogy egyszer
megírva mindezt, megírom, hogy ebben az életformában
ekkora részt foglal el s milyen összefüggésekben álI mind
nyájunk életével a szesz, Hogy ez az íz és a hő, amit áraszt,
az a marás és édesség amit ad, mennyivel fontosabbá teszi
számunkra, vagy bármely más osztály számára. (Akkor, ami
kor erre gondoltam, először tudományos szociográfiát akar
tam írni, később inkább mű-regényt. Még nem tudtam, hogy
így fogom megírni, mint alakítatlan valóságot, egy kort és
egy élet egy darabját).

De ebben a pillanatban ez fontosabb mindennél: a forró
ital, hogy felolvassza bennünk a hideget. Az arcunk ég, 
csak akkor éreztük, milyen hideg volt, amikor idáig jöttünk
a vásárcsarnok kapujától; mintha folyékony: jégbe lépeget
tünk volna, vagy talán inkább jéghideg légnemű ércben.
Csak ezekkel a hasonlatokkal lehet érzékeltetni ezeket a téli
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éjszakákat, amikor a hideg metszően áll, az érintése éles
mint a kés, s a súlya olyan, mint valami bronz kolosszusé,
Körülfolyja az embert ezzel a súllyal és a lebegése mégis tes
tetlen. Ezrek és ezrek vagyunk, akik nem tudunk ellene har
colni semmi mással, hajlékot szerezni és ételt szerezni ellene,
csak csupasz önmagunkat és csak napról-napra, mint valami
kor régen, vajjon hogyan sikerült ez a mai éjszaka. Tudunk-e
keresni valamit? Amikor majd fizetek itt, éppen pár fillér ma
rad majd a zsebemben és ha gyengén fut le ez az éjszaka, ott
állok majd a nap előtt, étel nélkül és alaptőke nélkül, oda
haza jéghideg szoba vár, a hátam mögött egy éjszaka, ami
legyőzött és előttem egy éjszaka, ami le fog győzni, én pedig
nem szeretem a legyőzetéseket.

- Nézzen körül! - mondom óvatosan Winternek -- Hátba
Lehetne valami jobb munkát biztosítani. Maga itt jobban is
meri az embereket!

De Winter legyint.
Ö már körülnézett, megbecsülte a helyzetet, az a négy

nagy ceglédi ügynök, akik a legjobb emberei és mindig
nagy szállítmánnyal jönnek fel, nincs itt, ez a társaság itt
alig szakmabeli, talán majd később jönnek.

A zajongó, telt helyiség nekünk valóban nagyon sivár.
Három fülkében is csak pincérek és kártyások ülnek, vastag
porcellán feketekávés csészékből isszák a rumot, - szeszt Itt
tisztán nem volna szabad kimérni, - a nagy asztalnál az
egyik közeli nagysöntés egész nap hajszolt pincérlányai tar
tanak utólagos elszámolást egymás között. A többinél csupa
ismeretlen arcok, a vásárcsarnok szállítói közül egy sincs itt,
akit ismernénk és aki munkát adna, lehetőleg egész reggelig.
Az egyik páholyból a társnője és két ismerőse mellöl átjön
a Vali, valamelyik Nagyfuvaros utcai korcsma pincérlánya;
éjfél után néha meg szokott ott fordulni Winter, mikor köny
vekkel házal, ott jól ismerik. Fáradtarcú, okos, öregedő lány
s keménysége és józansága alatt tele van jóindulattal

- Keresték nálunk kétszer is, - újságolja Winternek
barátságosan és leül. Nem egyébért, csak azért, mert egész
nap talpon volt és a lábai fájnak. Egyszer vártak is
magára.

Winter bólint. Nyugalma mögötr újra, mint valami acél
hálón, megfeszül az éberség és az idegesség. Azóta sem lát
tam senkit, aki a rejtőzés és valami rejtélyes tett akkora fe
szültségében tudott volna élni. Nem is hiszem, hogy ez a
helyzet többé ,8 bármikor megismétlődhet. De akkor, 1931
ben, egészen más volt a világ, mint ma: a Balkánon akkor
nemrég lőtték agyon Stambulinszkit; Bukarest - a maga
zűrzavaros nappali és színes éjszakai életével - titokzatos
és ismert hírtovábbító központ volt, Erdélyben, úgy emlék
szem, éppen Kolozsvárt, a középeurópaí magyarság számára
szerkesztett kitűnő szélsőbaloldali folyóirat jelent meg s a
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budapesti irodalomnak nem egy tagja tartotta fontosnak,
hogy annak néhány budapesti fiataljával, az itteni szociál
demokrata forradalom disszidenseivel jó viszonyban legyen;
Prágában orosz avant gardista filmeket játszottak a mozik,
Bécsben pedig a taborstrassei Central-kávéházban magam is
ültem nem sokkal később s körülöttem, mint valami aranyló
fényű lázban, a marxista Bécs egyesületi, irodalmi, mozgalmi
és szellemi vezérkara ült és vitázott, Berlinben még gépfegy
veres harcok folytak a Moabit-városrész lapos háztetöln és
szeles, sivár utca sarkain, a francia belpolitikában akkor lett
nagyhatalommá a Vörös Öv, amelynek életéről éppen akkor
jelent meg Lhande könyve: a "Christ dans le Banlieu",

Az asztal mellől, ahol akkor ültem, tulajdonképpen
korunk történetének egy darabját láttam. Az az "ügy", mely
ben Wintert keresték, az ebben a metszetében villoghatott
az európai éjszakának: abucuresti Capsa-söröző gözkörétöl
s olajzöld félgörög és féltatár arcairól valamelyik prágai
kávéház vékonyszemüvegű, sápadt, nagyállú szláv entellek
tueljein át a Bécset övező Karl Marx- és egyéb erődítésházak

gondnoki irodáiig, párisi elővárosok városházainak hivatalaiig.
A tél ekkor kemény volt és kiterjedt egész Európára, a je
lentések szerint csak Magyarország maradt még hó nélkül a
Kárpátok koszorúja közt. A hó alól és hófelhőkön át világí
tottak oda az éjszakába Bukarest lámpái, hó volt a bécsi
Stefansdom magasba nyúló kőcsipkéin s alatta a város utcái
jéggé fagyott hóval fedve, egészen úgy, mínt valami ostrom
lott város árkai. Berlinben egészen befagyott a Spree és
magas hóhegyek emelkedtek az Alexander-platzon. Még Pá
risban is hó esett. A Montparnasse egészen havasi képet
nyújtott és a Montmartre fölött szétszórt lámpák közt hal
ványan világított fehér márvány falaival az a bazilika, me
lyet engesztelésül ajánlott fel éppen bűneinek mocsara felett
Jézus Szentséges Szívének a bűnbánó Franciaország. Ilyen
volt Európa körülöttem az éjszakában.

De azok, akik körülöttünk voltak a Rákóczi téri vásár
csarnok hátamögötti mellékutcák egyikének sarkán, néhány
füstös villanylámpa alatt s piszkos, függönyös sárga üvegfal
között: nem tudták ebben a pillanatban, hogy errő van szó.

(Folyt. köv.)'
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