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A verset azóta is őrzöm. A címe: A névtelen arcballadáJa.
Ime, itt következik.

Külvárosí fényképész-kirakatban ott áll a képe, ismerösen
ismeretlen arc:

egy vánnyadt, gyatra, sápadtareü férfi,
a szeme pillantása ólmos és letakart, -
ki Ő, mi Ö, és van-e valaki, aki szereti őt és életét megérti?

Előtte elvonul a külvárosl utca,
nagy kockakövein megrakott szekerek dübörögnek 
kocsisnak látszik II is, ruhája és minden vonása durva,
egy hely egy társzekér bakján : a sors aligha adhat néki töb

bet.

Itt él valahol a közelben e zsúfolt és élénk külvárosí tájon,
valamelyik nagy szállítócég istállótelepére hajt be este,
a napja végetért és majd végighever valahol egy vaságyon,
s mít adsz néki, Uram, hOI{Y seíve felrepesne?

Ne haragudj rám, hogy külvárosí kávémérésben is ez marad
tam:

volt szerzetesnövendék, hajdani teológus,
de mindenben most is csak Te érdekelsz, mint ahogy engem

Te is hívsz és érintesz szakadatlan
nem mos le rólam Téged semmi itt ömlő és maró lúg.

Mint angyalod Jákobbal, úgy küzd velem kegyelmed
és semmi zivatar Tebenned meg nem ingat -
ezt adtad énnekem, de mit adsz vajjon ennek,
mennyit és hogyan adsz egy rosszareá kocsisnak?

Értelmében alig van összefüggés és a világ csak így van
benne:

hiányosan a széteső darabokban -
hová lesz rajta a Te érettünk földreszállott Szent Fiadnak

szerelme,
s öt Szentséges Sebének kiömlött vére hol van?

Úgy tetszik egyszer láttam őt: a sarki söntés nagy üvegfalán
át
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láttam a söntésasztal előtt álldogálni, hogy az italos féldecit
hoz-e már,

és olyannak tünt fel nékem, mintha ő nem is volna Néked,
nem törődnél vele és mintha meg se látnád,

óh nem azért, mert iszik s azért mert proletár

hanem pusztán azért, mert mintha kivül maradt volna
a Te megértésedhez szükséges méreten -
mért nem függsz fölötte is mint énfölöttem, igy, szeretö gyöt-

relemmel lehajolva
megoldja-e a kérdést a kérdő értelem?

Lehet, hogy nem is olyan rossz számára az élet,
mint nékem itt, hisz ő megszekta már,
hogy étel többnyire szalonna és kenyér s alacsonyak a bérek,
de gyermekkorától fogva erre a sorsra várt.

Este tréfálkozik ő is a többiekkel és ha az ember él, hát jól
esik az étel,

a dologgal, amik körülveszik, nincs keserű haragban,
és vasárnap délután úgy karol össze ő egy izzadt kis cseléd

del,
mint akinek karjában és szívében a legédesebb és leggyö-

nyörűbb kaland van.

Nem ezt panaszlom én, másért faggatlak eretnek lázadásban
- Ám Te úgy is tudod, hogy szívemben mi van
azt keresem én, hol van körötte kegyelmed áradása
még csak nem is azt, ami ott tündökölt a szentek celláiban,

hanem csak azt az egyszerű kegyelmet
amiből nékem olyan sok jutott:
Te tudod jól, hogy hányszor milyen erőtlenül s mily kevéssé

szeretlek,
ám Tőled elszakadni sehogyan sem tudok.

De Szent Ágostont olvastam nem egyszer én s görög egyház
atyákat

és Canterbury Szent Anzelm irását
arról: a Második Személy mért adta át magát testben is a

világnak,
és ismerem Nagy Szent Teréz varázsát,

így ismerhetlek én, tudhatok rólad én és retteghetlek én, 
de mit tud rólad Ő, ez a vánnyadt kocsis, mit tudhat ő Te-

rólad
ahhoz, hogya dolgokon túltekintsen, fátyol van a szemén,
érintésed mit hozzáküldenél: e külvárosi dolgokon elolvad!

Vagy mégis vagy neki valami módon? Neki s a többi milliók-
nak
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akik ily módon hányódnak és vetődnek,

hozzájuk kicsinyülve őnekik is ragyoghatsz
és sugaraid arcukba verődnek?

Hisz végreis : megkisebbíted magadat mindnyájunknak
még a szenteknek is, hisz Te egyszerű vagy és szetény vagy
tán ez az a szeretet, amit szived meg nem unhat:
hogy befogadhat Téged bármi szegény szív és szegény agy!

Nem gondoltam egy pillanatra sem, hogy vannak akiket egé-
szen elhagysz,

nem igaz Kálvin megkísértetése,
tudom, hogya mí dolgunk, hogy azoknak, akikhez te ilyen

nehezen hatsz:
azoknak arcába vonásaidat a mi kezünk műve vésse,

mégis félelmetes kérdések ezek szívemben
és zaklatott vagyok és nyugtalan és Teelőtted- gondolom ma

gamban:
érintsd meg arcát ugyanazzal a kézzel, amivel engem,
s Arcod Hasonlatosságát őrizd meg ebben azarcban s száz

milliók arcában szakadatlan!

VI.

Miskolczi bácsi végigkereste értem az egész környéket, míg
végre megtalált a kávérnérésben. Mcstanában ott húzom meg
magamat, itt meleg van míg odakünn kemény és nyers hideg,
amelytől már napok óta nem tud leesni a hó. Most azonban
valamit enyhült és a levegő odakünn tele van a hóesés rit
kás, lengő függönyével, a hópelyhek szinte szemünk előtt sar
jadzanak elő a levegőből. Mískolczí bácsi abban az ügyben
jön, hogy tartsak velük én is. Együtt dolgoztam egész nyá
ron át, vegyük fel a szerszámot most is együtt. Nagy hőesést

érez az öreg, azt mondja, hogy heteken át el leszünk látva
munkával. Bennem nincsen semmi vonakodás, hogy megfog
jam a lapátot, rendben van s ekkor kiderül, hogy nincs is
más tennivaló, mint hogy átvegyem az öregtől a szarszámot.
Miskolczi bácslék már' gondosan és előre mind vált-ottak
számot azokban a pincékben, ahol hólapátolásra lehet jelent
kezni, sőt számomra két szám is van, az egyik esti nyolctól
éjfélután kettőig, a másik éjfélután kettőtől, reggel nyolcig.
- Keményen meg tudja fogni a fiatalúr is - bíztat az
öreg - vádolja mind a kettőt! Kemény munka, a hó jég
I'éteggé fagy majd rajtunk, de végreis nyolc pengő, az nyolc
pengő.

A kávémérés meleg cigarettafüstjében és ételgőzébea

odajött az asztalhoz Treiber, a tűzkőárus. Most egyedül ül
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az asztalnál és nagyon meg van viselve, átíázott, borostás és
elhanyagolt, az üzlet, rosszul megy, a detektívek nemrég
csaptak le valami közeli albérleti szobában meghúzódó tűzkő
raktárukra. különben is vannak néha rossz időszakok és a
tél, mint valami ostromló tábor keményen szorongat itt ezek
ben az utcákban és köröskörül az elővárosokban néhány
százezer embert. Treiber hallja, míröl tárgyalunk a tatársüve
ges öregborsódi kubikussal, megáll az asztalunk előtt és azt
mérlegeli, hogy esetleg ő is jönne. Ö csak egy munkaszakot
vállalna. Ugyan csak négy pengő, de biztos négy pengő s ne
ki ennyiért esetleg reggeltől estig változtatnia kell a Rákóczi
térre torkolló utcák sarkait, majdnem megveszve a hidegben
az üldözött vad éberségével lesve az utca árjában meglapuló
detektívekre. A "munka" tehát csábító, Treiber tehát mind
össze azt nem tudja, bírná-e? Végül dönt, és éjszakára ő is
beáll; Miskolczi bácsinál van még egy felesleges szám. Mind
járt meg is beszéljük, ho~y este félnyolckor itt találkozunk.

Ott állunk a kávémérés nagy üvegablakánál és aggódva
lesünk ki. A hó azonban egyre gyengébben szivárog, úgy lát
szik, nemsokára eláll. Nagyon hideg van - mondja Miskolczi
bácsi - attól nem tud leesni a hó.

- Elmehetne már ez a hideg, hogy Ieessék! - mondja
majdnem gyűlölködve Treíber. Kalapja a fején van, zöld ló
denkabátjának zsebeibe dugja keztyűtlen kezeit és lila ajak
kal fázik. Ha nincs pénze, míndíg fázik. Ideges kisstílű kül
városi vagány, ennek a már fél-alvilágnak tagja. Na, mind
egy, ma úgylátsdk, nem lesz pénz a hómunkából.

Ekkor jött át a téren reggelizni Kátai. Koradélután van,
de ilyenkor reggelizik csak, mostanában néhány nap óta már
nem a mozíban van, hanem zongorista a közeli kávéházban,
s az - most látom csak, hogy éjszaka és reggelfelé vetődöm

haza - egész éjszaka nyitva tart, zengés, fény és forróság
sugárzik elő sárgafüggönyös ablakai mögül, holott nappal sö
tét és hideg odu, ablakaiban néhány mogorva arc, amint vé
gigüldögélik a délelőttöt és a délutánt és a fehérkabátos pin
cér leteszi elébük az érkező délelőtti, vagy délutáni újságo
kat. Bejáratának két oldalán egy újságárús ütötte fel állvá
nyát.

Kátai este kilenctől hajnalig van itt, zene csak hajnali
négyig van ugyan, de akkor már ott marad hatig. Azt beszé
lik, hogy éjfélután kettőtől minden asztal zsúfolt, egészen
tele van. Jöjjek be - ajánlja - kilenctől kettőig remekül
lehet ott dolgozni és borravalóval együtt míndössze ötven
fillér egy fekete. Hogy az életem így átcsúszott az éjszakába
és mégiscsak úgy látszik, hogy ma éjszaka is fel kell kere
kednem valamiféle alkalmi munka után, elég jól is jön az
a tanács. Dolgoznom is kell, egy Sonnenschein-tanulmányon
dolgozom, életrajzát ugyan csak könyvismertetésre kaptam
egy folyóirattól, de úgylátszik, hogy tanulmány lesz belőle.
Jó, majd elmegyek.
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Mlskolczí bácsi, Treiber, Kátai magamra hagynak, mikor
látják, hogy kiteregetem írásaimat a nagy üvegablak melletti
kerek márványasztalon. Treiber unaimában billiárdozni kezd
azzal a lompos, kecskeszakállas ügynökkel, akinek minden
zsebe lóversenylapokkal van tele; aki veszt, az fizeti a partit
és fizet a másiknak húsz fillért - "egy huszast" ahogy itt
szekták mondani. Elmerülten és roppant műgonddal majd
nem egy óráig játszanak azért a húsz fillérért. Dehát nem
szabad azt gondolni, hogy ez valami sötét hangulat kifejezése.
Itt ezek azok az órák, amikor az élet valami oldott és köny
nyű lebegéshez hasonló, hasonló valami .langyos, kellemes
félálomhoz. Én dolgozom, megvárom a kis Ilonkát, kinek
megint a számtanban és nyelvtanban segítek; az apja "ter
mészetben" fizet érte. A csinos, sovány, magas gyermeklány
arcában egy asszony érett, forró és szenvedélyes szemei tün
dökölnek, az a különös lelki és ídegzetí koraérés, amellyel a
külvárosí földszinteknek és emeleteknek ezek a virágai tizen
kétéves korukra fölragyognak és fölvirulnak: az élet alapjában
véve nagyobb hőfokkal és gyorsabban ég itt, mint máshol. Ez a
kislány fehér csipkegallért visel kellemes rozsdabarna színű

ruháján, szüleitől selyemharisnyát veszekedett ki magának,
barátnőjével moziba mászkál, puderrel és rúzzsal próbálko
zik, - tetszik neki, ha "megnézik." Polgári után kereskedel
mibe készül, már előre villongásokban él apjával. nehogy
.Jparra adja". Másféle életút vár rá, az erjedt és zavaros
társadalmi erők között? Itt ül az asztalomnál és osztunk:
törtet-törttel, egész számot törttel, törtet egész számmal, meg
próbálom elképzeltetni vele, hogy az á1límánykiegészítő alany
lehet főnév és lehet melléknév is, és megpróbálom megtörni
értelmét azzal, hogy mi a német "vegyes melléknév-ragozás''.
Mindez azonban hideg, távoli és idegen anyag neki. Hogy az
állítmánykiegészítő alany lehet főnév és lehet melléknév az
számára éppoly érthetetlen és tartalomnélküli állítás, mint
az, hogy ugyancsak az állítmánykiegészítő alany lehetne
mondjuk tört vagy egész szám, ami a szorzást és osztást illeti,
semmi csodálkozást vagy megértést, vagy megnemértést kel
tene benne az is, hogy főneveket kellene vagy lehetne szo
rozní malléknévvel és igéket lehetne osztani névmásokkal.
Az iskolai anyag üresen és hatás nélkül zúg itt e tájak felett,
de az újságcímek és a slágerek hangosan beszélnek s hango
san zeng és rikácsol a mozivászon .ís, ezüst zuhagatában
amerikai képek, autók, gazdagság, szerelem, platinaszőkehaj
zatok, íves szemöldökök, táncoló lábak. S ahogy elképzelem
ennek a csak ajkával tanuló gyermeklánynak agyacskáját az
öntudatlan ösztönök és vágyakozás félálmában : egy a kira
katban látott kékszínű szvetterre gondolhat most, a tegnapi
mozíelóadás képei lobbannak fel benne forrón sugározva ...
és igen: az állítmánykiegészítő alany lehet főnév is, mellék
név is.

(folyt. köv.) Ijjas Antal
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