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Kapkodva eszik, kezének azzal a reszketésével, amely
félig fázás, félig idegbajos remegés. Esete, azt hiszem, kli
nikai példája annak, hogyan válnak az emberek ebben a
környezetben idegronccsá. Minthogy illegálisan koldul, s az
zal játszik, hogy toloneházba kerül, mindig és mindenkitől

fél; kapkodva nézeget körül és már a feléjehaladó árnyéko
kat is érzi agyonfeszített beteg idegzetével. A pincérlány
most jobban siet mínt máskor és váratlanul kell kitérnie a
másiknak - csak éppen a közte s a lámpa közt vetődő ár
nyék esik oda hirtelen, de ez elég ahhoz, hogy a kanál csö
römpölve essen ki reszkető kezéből.

Fölugrik és üvölt.
Nem valami meghatározott szót mond, a düh és a szé

gyen artikulátlanul szakad elő belőle, torz, magános és ret
tenetes fájdalom.

Amikor látja azt a megdöbbenést, amit keltett, magához
tér.

Egy pillanatig csendbe mered a ránézökkel. azután ösz
szemarkolja az előttefekvő filléres és tízfilléreshalmot
húszfilléres is akad közötte - és odavágja a földre:

- Engem mindenki csak bánt! - s a padlón csörögve
fut szét a pénze, ő pedig kitámolyog az ajtón. A füstszínű

asszonyi hang továbbénekel a grammofonban. Holnap pedig
advent első vasárnapia lesz ...

Az utcának ma, hétfő délután szenzációja van. Egyszerü
hír, de felrázta köröskörül a ködös, hideg kapualjakat, a si
vár és szennyes emeleti folyosókat, a főbérlő-lakókat és az
ágyrajárókat. Ennek a környéknek a lakossága többé-ke
vésbbé állandó és a kislányt, akiről szó van, sokan ismer
ték. A kávémérésben megmutatja a szemüveges. kurtáranyirt
hajú, ősz Szép bácsi, a krajcáros néplapot és benne egy napi
hírt.

ELTÜNT ISKOLASLÁNY. A utca .. , számú
házból tegnapelőtt eltávozott az ottlakó Kovács András
házfelügyelő és vállalati altiszt tizenöt-éves Mária nevü
leánya. A leánypolgári legfelsőbb osztályát vég-zi és dél
utáni különórájára ment az iskolába a szülői lakásról.
A Bérkocsis-utcában látták utoljára. A feltűnően fejlett
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és csinos, fiatal lány szürke nyúlszőr prémes kék kabá
lot és vörös kötöttsapkát 'Viselt, matr6zruhát, barna ha
risnyát és fekete egészcipőt. A kétségbeesett szülők

kérnek mindenkit, akik leányuk sorsáról bármit is tud
nak, értesítsék őket és a rendőrséget, a főkapitánysá

got vagy, bármelyik őrszobát.

Egy napihír... Napihír Kovács Máriáról.

Majdnem az egész környéket ismerem, hát őt is ismer
tem, már azért is, mert a Szép bácsi kis neveltlányának, az
Ilonkának, aki a második polgáriba járt, egy darabig segí
tettem reggeli fejében a német-, uzsonna fejében a számtan
feladatokat megcsinálni s ő sokszor volt ott, mert a kor
különbség ellenére is jó barátnők voltak, sőt kettőjük kö
zött ő, a nagyobbik, volt a szelídebb, félénkebb, passzívabb,
puhább, és inkább a kisebbik volt az élénkebb, a tüzesebb,
a nyugtalanabb, vakmerőbb és a határozottabb; fínomarcú,
csinos és metszően okos kis külvárosi hölgy a tizenkétéves
kis Ilonka. Mindig pedánsan tiszta, és bolondul a csinos ru
hákért, fehér matrózblúzában gőgösen és kényesen ül dél
utánonként a kávéntérés egyik kerek márványasztala mellett
a sarokban, kékpapírba bekötött iskolakönyvei és füzetei
mellett. Úgy tesz, mintha tanulna és feladatain dolgozna, de
tulajdonképpen az ott folyó beszélgetéseket hallgatja égő kis
fülével és újságokat is olvas. Barátnője, a félénk, őzszemű,

telt, fehérbőrű lányka .. , hova lett vajjon?
Ott künn kéken, kormosan és hidegen párolog a Mátyás

tér télelói évszakának koradélutánja, a térre nyiló utcák tá
voli torkolataiban sötétvörös az ég, alkonyodik, délután fél
háromkor. Tegnapelőtt ugyanilyen időtájban tünt bele Ko
vács Mária ebbe a vörös, hideg, kormos téli délutánba.

Én pedig leülök a szekott helyemre, de nem azt a tanul
mányt írom meg, amit akartam, hanem szinte félálomban
megírom róla a versemet.

BALLADA KOVÁCS MÁRIÁRÓL

Minden kő hallgat róla és minden kő róla hallgat erre lent,
mert látták őt a néma kövek, amikor az utolsó délután erre

ment

mert látták őt a néma kövek, mert mindennap erre kellett
járnia

eire megy mindennap iskolába lába, - a neve Kovács Mária.

Az apja bankfiókban altiszt és ő a negyedik Bé-be jár
szobakonyhás lakásban laknak és fel kell kelni 7-re már

és meg kell 1/2 8-ra reggelizni és iskolába menni, óh,
és iskolaablakok mögül nézni, hogy hull a hó, óh mennyi hó,
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De számtan után fizika, földrajz; s az élet ez, az órarend,
a nyomtatott órarend vonásainak rácsa, pedig milyen jó vol

na lent

sétálni künn az utcán!
De ez csak vágy felvillanó és elillanó

és nem lehet.
Háztartástanból és fizikából utoljára rosszul felelt,

Délben majd hazamegy és megebédel és aházmesterlakás
az udvar mélyén oly setét,

a tűzhely mellett üldögél a konyhán egy iskolai kézimunkába
belekötve 15 éves lágy kis életét.

Marad-e utána más, mint ez a csipke? Ű nem jön vissza
sose már,

Ki mondja meg, ki mondja meg, hogy merre jár, hogy merre
jár?

Könny, rémület, megilletődés két eltünt könnyű láb után,
de olyan kormos és vörös ott künn a téli délután.

Ismerős szemek rémülettel és vihogva nézik az újságok
sorát,

a neve van a napihirben s kutatják rendőrszobák.

Mi van vele? Fiatal arca váltott-e színt, vagy él s beteg?
akormosvörös délutánban ki inthetett. mi inthetett ?
A kávémérés üvegajtaján át már csak emléke integet,

egy asszony jár a külvárosi utcán és odakünn a félhomály
dagálya nő,

Könnyektől félőrült szemekkel néz egy kékkabátos lányt,
hátha ő.

Kié lesznek ruhái otthon és kié lesz annnyi iskolakönyve.
mondd,

Megtört-e barna özszeme, vagy él még s valahol könnyet ont?

Szürke délután, szürke könny: nyomtalan eltünt köztetek
s úgy érzem a könnyek köröttem tóvá ömlenek.

Ki tudja, hogy merre Jal', a tájon milyen ár locsog
tán megfulladt egy durva kéztől s testében kéj volt és mo

csok.

Ballada Kovács Máriáról, ki így ment el és így tünt el áh
és nem maradt más utána, más csak egy szürke, szürke,

szürke tó!
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A vers, amit írtam és éles szőtagrímeivel majdnem pa
ródiája annak a modern balladaköltési stílusnak, Paul Fort
és Guileum Apollinaire műveinek odakint Párisban, és nem
is közlésre készült, csak így magamnak írtam, de mégis
őszinte és hű: az élet itt ugyanolyan tarka, egy fokkal harsá
nyabb, nagyobb lélegzetvételű, ordénárébb, mínt . azon a
négyszögön túl, melynek határait kijelöltem magamnak és
köztük kívánok élni valami furcsa tériszonnyal és az egész
emberi társadalommal szemben, ami körül esik ennek vona
lain. De ezt az életet csak így lehet kiszedni ezekkel a har
sány sorokkal és ordénáré rímekkel.

Ekkoriban elég sok verset írtam, néhány még megvan,
egy-kettőre még emlékszem, a többi elkallódott; azt hiszem,
nem kár értük. Azonban mégis van egy, amit szintén itt
adok; az arca, amelyről írtam, valóságos élő arc: való arc: a
külváros arca.

(folyt. köv.)

ROZVÁNYI VILMOS:

LELKESEDÉS
Nem férfias: hagyjuk! ... A számat
összeszorítom : nem szabad most!
Húsz év? Hát annyi! ... Minden bánat,
gond, kín, szorongás leszakadt most.
Akkor minek?.. Hisz épp fordítva,
sikongani kell az örömtől;

agyam az örömöt ordítja
s szívernen mégis könny dörömböl? ..

Nem, nem férfias ... Jaj, le kéne
kattantani a rádiót most! ...
Itt az öröm s hogy zeng a fénye!
Minek hallgatni annyi szót most? ..
on, lám, csak nem félek? Nevetség!
Mitől félnék?.. Igen, a könnytől.

Ha kiperdül, ha könnyem esnék;
ellop valamit az örömből ...

Gondoljunk másra: száraz tényre.
Minek sírni? Természetes volt!
Igy kellett lenni. Ki megérte,
tudta, megéri ... Ez helyes volt,
erre gondolni. Lám, kiléptem
a gyerekesen síró körbül ...
És íme, - a könny lassan, szépen
az én arcomon is végiggördül.
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