
IJJAS ANTAL:

KÜLVAROSI ÉJSZAKA (1931)
REGÉNY

Nyílik az ajtó, s tatár süvegével, tatár arcával megjele
nik a gőzben és a fényben Miskolczi bácsi. A Vásárcsarnokot
már nyitják, három teherautó érkezett Ceglédről, a gazdáik
már kérdeztek is utánunk. Sietni kell. Winter elfojtja izgal
mát, ő is jön. Ott künn már hajnalodik. A kép még teljes éj
szakát mutat, a sötétség tengerébe merült lámpák villogásá
val, a ködöt szél vitte el és ezekben a szerencsétlen utcákban
itt köröskörül metsző és mozdulatlan fénnyel ragyognak a
lámpák mint a gyémánt, de ez már mégsem éjszaka, hanem
a téli Pest koromfekete hajnala. Az utcák már élnek, a haj
nali korcsmák és kávémérések nyitnak, társzekerek és teher
aut'ók csörömpölnek, a Csarnoknál még reszketnek és dörög
nek a frissen megállt ceglédi teherautók motorai, a kocsi
falakról és a rakományból pedig még áradnak a ködfoszlá
nyok, azok a párarongyok, amik még benne maradtak az Al
föld vastag ködtengeréből, amelyen át a kocsik egész éjszaka
futottak. A féllángra eresztett, sárosüvegű reflektorlámpák
fényhálójában egy hatalmas, bőrkabátos asszony kemény és
súlyos férfiarca ; ezt az arcot Ceglédtől egészen idáig met
szette a mellette elsüvöltő fagyos köd, de a rézvörössé fagyott
vonások erősek és kemények, a világoskék szemek pillantása
súlyos és biztos mint a kő, hangja rekedt és nyers; ismerjük
őt és nem örülünk, hogy ma nem az ügynökeivel küldötte,
hanem maga jött árujával. Kegyetlenül kemény, szűkmarkú

asszony, testileg és lelkileg is erősebb mint az átlagférfinak
még a java is, egész modora és egyénisége olyan mint valami
tűzben és ecetben edzett durvaszemű acélráspoly. Félig-pa
raszt, félig üzletasszony egy szikár, sápadt és hallgatag férj
oldala mellett és sokszor vagyok kívánesi arra, milyen lehet
a nyers és hatalmas egyéniség élete, de én csak ezt a darab
ját látom: megjelenik itt átfagyottan, éberül és rettentő erély
lyel az autólámpa fénykörében, megszemlél minket, meg
alkuszik velünk, hajt' minket és lohol utánunk a vásárcsarnok
lámpáinak fényességében s ha jó kedve van, még külön bor
ravalót is ad, igaz fösvényen, de ad, aztán lehet hogy csak
a következő héten látjuk ismét; azt mondják róla, mindenfelé
jár ennek az éjszakai teherszállítás hálózatának útjain,
Szegedig és Debrecenig, és azonkívül, hogy ideszállíttat más
felé. is ad és vesz. - Minden a pénz! - mondta róla egyszer
majdnem gyűlölködve vékony és kicsiny s a félelmében
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élessé és energikussá edződött férje; valóban így is lehet, de
néha ha körülpillant s én látom a fagy tól vörösreégett és al
egyéniség belső erejétől keményre faragott vonások mögött
és a száj kemény vonala mögött az érzések forró és édes ér
hálózatát. Hát ilyen asszony Szalkainé.

Mostmár aztán nincs idő gondolkodni, mert az ő marká
ban vagyunk és kezdődik a munka, a ládákat és zsákokat és
ketreceket lerakni és vinni a vásárcsarnok fénnyel és köddel
eltelő jéghideg zöldség- és húsbűzében. Enni is kellett volna
valamit! Igy üres gyomorral az ember néha majdnem rosszul
lesz, de mindegy, szaladni kell, így is a hányás ingerének
görcsétől fakó és verejtékes arccal, a hideg verejtéktől belül
talpig csuromvizesen, de azután elmúlik ez is, és Szalkainé
hatkor kifizet. Miskolczí bácsi, Winkler, én: mind a hárman
neki dolgoztunk ma éjszaka. Kapunk két-két pengőt.

Mískolczí bácsi az, aki a maga szemérmes és nyugodt
öntudatával megkockáztatja a külön jutalom dolgát, - ma
több volt' az áru. mint egyébkor s pontosan és jóllehordtuk.
Morog és ad még harminc-harminc fillért, és amikor egyedül
maradunk, Miskolczi bácsi vidáman kijelenti: ezt pedig ő el
issza. Gyomrában, amely olyan kemény ráncokkal szikkadt
tele, mint az arca, már évek óta nem volt más, mint szalonna,
kenyér és pálinka, nincsen igénye másra, mint erre a há
romra és abból a két pengőből, amit kapott, megél ha kell,
akár egy hétig is; azokban az időkben, amiket vele töltöttem,
seitettem meg halványan valamit a kínaiak szívósságából és
rettenetes igénytelenségéből. Később sokszor gondoltam arra,
hogya magyar parasztságba beleszívódott mongol réteg teszi,
ennek a rétegnek irtózatos igénytelensége, hogy parasztsá
gunk e fajtája fölé nem nőtt az igényesebb javak cseréje,
kereskedelem, városi kultura, a szellem élénksége és ereje.

De mi ketten most nem tartunk Mískolczí bácsival. Oda
künn kékesszürkén, sötéterr és feketén párolog a hajnal, a
Rákóczi-tér fáin túl már mozog a körúti forgalom, az ég kö
szürke, lapos és mozdulatlan, és a levegőben van valami az
eleredesre váró hópelyhek szúrös élességéből. A lépéseim
nehezek. Kifelé, a Mátyás-tér felé magyünk.

Sohasem feledem el ezt, ezt a hajnali beszélgetést Wink
lerrel, ott az egyik utcasarkon, egy hajnali kávémérésben,
ahova a lépcsőkön kellett lemenni, a fénynek valami hideg,
zöldesárnyalatú fázós vizébe, a fénytől és az éjszakázástól
zöldessápadt arcok közé. Azonban ez a kávémérés a legol
csóbb itt a messze környéken és kapni benne mást is. Alig
eszünk, Winkler máris beszél arról, amiről szokott s elem
zései élesek, de rosszak. S közben a fény - mint valami sá
padt és szétfolyó röntgenvetítés - az ő arca mögött is kiraj
zolja a tipus vonásait. Zsidó, semmi kétség, hogy zsidó, nem
zetének erős komoly és éles barázdáltságával arcán és egész
lényében; ezen az arcon ebben a pillanatban a gúny és eg
zaltáció váltakoznak.
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- Mi az, mit néz úgy rajtam? - kérdezi, amikor látja
milyen hideg szemekkel figyelem.

Vállat vonok:
- Ne haragudjon érte. Csak az jutott eszembe, meny

nyire nem történhet bűntetlenül, hogy valakinek pátriárkák
és próféták voltak az ősei és hogy olyan népből származik,
amelynek egész léte arra volt beállítva, hogy a Megváltást és
annak folyamatában a saját művűket várják. Ön is meg
akarja váltani a világot. Csakhogy a világ: egy bizonyos Ná
záreti Férfi által már régóta megváltatott.

Amit mondtam, nincsen emfázis nélkül. Dehát az ébren
töltött éjszakának, a fagynak, a teherautóról leemelgetett s a
csarnokon görnyedve és verejtékezve végigcipelt néhány má
zsának, az ember tagjaiban az evés után szétáradni kezdő

melegnek megvan a maga mámora; és talán csak nem fo
gom kiejteni Jézus Krísztus nevét itt, ezek között az arcok,
ezek között az ajkak és hangok között, ebben a keserű és
homályos fényben s magam is keserű és homályos szívvel!

- Nem, nincs megváltva. - Most kimozdul nyugalmá
ból, gesztikulélni készül, de bennem egy pillanatra felébred
nek a dominikánus zárdában töltött évek:

- Jól De vigyázzon, ezt most ne tagadja meg. Tudniillik
ezzel azt állította, hogy az emberiség megváltásra szorul,
tehát úgy ahogy jelenleg van rossz, viszont el lehet képzelni
egy ideálisan jó állapotot. Ezzel elismerte a Jót és a Rosszat,
elismerte az Áteredő Bűnt, elismerte a Megváltás szükséges
voltát, a katolikus dogmatikának néhány sarokkövét.

- Nem, ezt a vitát nem fejezzük be. Azt hiszem nem
fejezzük be... - s az elfűggönyözetlen nagyablaktáblára
nézett, amelyen át az utcán menőknek csak a lába látszott.
Egy pillanatot még várjunk ... - és arcán megjelent az éber
ségnek és az üldözöttségnek ugyanaz az éles vonása, ami
előbb. - Várjon, én talán előre megyekl

Fizettünk, felment a lépcsőkön, kilépett az utcára, átvá
gott a másik sarok felé. A párás üvegen át láttam távolodni
alakját, azután egy teherautó jött és eltakarta, én is indul
tam, de amikor kiléptem. már nem láttam sehol és azóta nem
láttam többé. Számára csak álcázás volt a szerep, amit az éj
szakában játszott. Elmenekült-e vagy elfogták, máig sem
tudom; de legkevésbbé sem csodálkoznám azon, ha kezébe
kerülve valamelyik írásom, írna Moszkvából, vagy valame
lyik téli reggel ködös virradatában elénk lépne ugyanúgy
testet öltve a hajnali derengésből és az utca párarongyaiból,
ahogyan mintegy közéjük foszlott, s arcán nem látszanék meg
az azóta elmult tíz év. De a nevét sem hallottam azóta, Az
évek messzeségében látom magamat, amint akkor ott állok az
utca sivár félhomályában, azzal a homályos elöérzéssel, hogy
nem talátkozom vele többet, érzem fejemen és szememen
ugyanannak az ólmos fáradtságnak fátyolát, amit akkor érez
tem, e fátyol alatt feltűnik egy-két akkori gondolat '79klatott
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és nyugtalan töredéke. Akkor arra gondoltam, hogy a szocí
ális kérdésnek nem-e ez az egész lényege: Hogya társadalmi
osztályok együttes munkával vegyenek részt a Megváltás mű

vében. De ezt a gondolatot azóta sem tisztáztam magamban.
Gyönge és magányos voltam hozzá s valószinű, hogy az is
maradok.

(Folyt. köv.)

HOLLÓ ERNŐ

BESZTERCE

Szőlő- és gyümölcsöskertek körül.

Domboldalakon fürgén kúszík a

a jólét, itt minden-minden cseng, örül,

az élet ízes, tiszta dallama

lüktet, mint szív, mely izgatőn teli

s ért kertjeit a szél ringatja csak.

.:\. táj dús örömökkel fizeti
gazdáit, harsány és vidám szavak

szállnak, a levegőben mustszagok

szűrődnek, mint verőfényes napok

s néhány temploma a magosba szúr.

És távol zöld fenyőkkel integet

s a felhőfoszlányoknak ad kezet
hatalmas erdőrengeteg, Henyul.
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