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Mi volt az, ami itt zengett és ordított ebben a külvárosi zen
gerájban, mik voltak azok a hangok, amelyeknek mélyén
mindig volt valami rémület és üldözött sikoly és mindig volt
ezekben a hangokban valami, ami édes volt és forró, mint ami
lyen csak egy asszonyi test lehet. A márványasztalok körül
a kopott plüss-pamlag páholyokból az éjszakai élet félőrült

zsibvására folyt. Amíg - igen gyanus körűlmények között
-. meg nem halt, gyakran láttam a történelmi nevet viselő

sebhelyes balarcú, szakállas, előkelő nyugalmazott urat, akit
beteg szenvedély tartott hatalmába és éjszakénként a külső

kerületi kocsmákat járva végig a pálinka gőzeiből szedte ma
gához suhanc barátait. Azok itatták magukat, eljöttek vele
ide is, kifosztották, a legtöbbje végül megszökött előle, de
a megmaradtak koszorújában úgy ült magányosan, sebhelyes
bal arca, ahol a vágás az arcot mozgatö idegeket metszette
ketté, bénán, mozdulatlanon, míg másik arca tele az értelem,
gúny, önmegvetés, lezüllöttség és akaratlanság nyugtalan
barázdáival és ebben a gyötrelmes elesettségében, ezek kö
zött a bűztől párolgó páriák között is - éppen ilyenek felé
vonszolta őt ösztöneinek valamiféle borzalmasan érthetetlen
eltévelyedése - még itt is meg tudta tartani az ápoltság, a'
jó modor, a szellem, a formák fölényét, pedig gyötrötten go
noszul és kiéhezetten ült közöttük, mint maga a BűN. Egy
szer mikor "társaságával'~ bejött, a szomszéd mellékutcákból
való egyik leány leköpte, ő pedig csak letörölte a ráhullott
szennyet s a tartözkodásnak, megértésnek, barátságosságnak
egy csodálatos mozdulatával meghajolt, de szemének pillan
tását soha sem felejtem el: beteg és megbántott állat pillan
tlisa volt,

Ha valaki itt ült napról-napra, éjszakáról-éjszakára en
nek a kávéháznak asztalainál, s nem veszítette el a valóság
helyes arányait és mértékeit, az hovatovább érezhette, hogy
amü körülötte van, az már a ltársadalmi mélytenger vize,
mély tenger víznyomásával, amit csak ettől a víznyomástól el
torzított életek és alakzatok bírnak ki, az apróbbak rajában
néhány nagyobb és félelmetesebb is, mint amilyen ez a pél
dány volt.

Míg ezt szemléltem, néha órákon át siklott a tollarn a fe- .
hér papíron, egy Sonnenschein-életrajzot írtam a nagy je
zsuita folyóirata számára, életrajzot és apróbb cikkeket, - és
közben hajnal lett, itt benn pedig sűrűvé lett a füst és ami
itt jelen volt, az már nem is volt levegő, hanem dohánvfüst,
pára, ételgöz, szesz, parfőm, és mocskos női testek szaga.
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És hajnalonként odajön az asztalomhoz a Cigarettás
Klári, odajön hozzám dagadt lábain, megmutogatja, hogy az
egész éjszakai járás-keléstől milyen dagadtak fiatal bokái,
leveti félcipőit, mert sarkain, talpán és lábujjain ég az agyon
gyötört harisnya, és megkér arra, hogy segítsek elszárnölni
neki. Azután leadja tálcáját és az elszámolást a tulajdonos
nak, ő maga pedig kiégett szemekkel ül az asztalomnál és
értelmetlenül nézi azt a kis halom krajcárt, tízfillérest és
húszfillérest, ami előtte maradt. Már marad két-három pen
gője ilyenkor reggel, már érti hogyan kell a vendégek elé
odatenni a cigarettát kéretlenül is, már kezdi tudni, hogyan
kell kényes arcot vágni, ha csak annyit kap, amennyi jár,
már kezd körülötte is kóvályogni erre a két-három pengőre

éhesen valaki, "a fiú", ahogyan hívja: kisegítő zenész, nern
cigány, hanem valaki letört "jobb fiú", még sápadt züllöttsé
gében is van benne valami fanyarul elegáns, de van benne
valami, ami kegyetlenül ijesztő is, úgy hogy a leány fél tőle.

De az én fejem fáj az éjszakától, összeszedem az írásaimat
és elmegyek, - odakünn a hajnal, a feketén virradó pesti
és téli hajnal, a fagy éles, a levegő tiszta és az utca szaka
déka felett még égnek - és vajjon még emlékeznek-e rám?
- a József-utcai csillagok. A hajnal sötét rongyokkal párolog
körülöttünk, az utca már népes, ilyenkor mennek munkába
azok a szakmák, amelyek már a hajnalban kezdenek: a
nyomdászok, a gyárimunkások, a fűszerüzletek kiszolgálói.
Allok és gondolkodom és didergele és a fejem fáj: elmenjek-e
kisegíteni a Rákóczi-téri csarnokba? Végül úgy döntök, hogy
még sem megyek el. Mára elég volt, a héten többfelől kapok
pénzt és van még néhány pengőm, az éjszkakaí élet ebben
az olcsó, füstös lebujban valahogy olcsóbb, mintha nappal él
nék: ezt a nappalt is át fogom aludni abban a jégbarlanggá
vált hideg oduban, amit most nem fűtök és ami a szobám
volt, este majd felkelek, veszek valamit enni és éjszaka két
nyegyvenfilléres fekete partján majd újra dolgozem. Az élet
így a maga egészében elég tűrhetövé egyszerűsödött le, nincs
benne semmi más, mint az önfenntartás legegyszerűbb ösztöne
és az önfenntartás megvalósításának a legkevesebb fáradság
gal és ellenállással megvalósítható formái.' Az ember azt hin
né, hogy már olyan fáradt és kiéhezett, hogy fáradtabb és
kiéhezettebb már nem is lehetne, és ekkor kiderül, hogy
igenis lehet, és ennél nincs egyszerűbb; maga a tény beszél
saját magáért. A baj pusztán az, hogy az élet köre egyre szű

kebhé és szűkebbé szorul már körülötte, már kezdek én is
innét tekinteni fel a mélytenger mélyvizéből, és ez valahogy
nincsen jól.

Harmadnap végre itt a hóesés, amire vártunk, még dél
után felráz az öreg kubíkos: kora délelőtt megeredt a hó,
.mintha csak öntenék, az utca gyönyörű, márís egész munkás
seregek dolgoznak: itt van a két jegy a két munkaszakra,
nekem is, gyerünk.

Alldogálunk a Tisza Kálmán-téri pince előtt hosszú so-
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sokban ácsorgók között, álldogálunk, hogy biztos legyen a
munka és a sor egyre nő. Szinte csodálatos az a hallgatag
fegyelem, amivel ezek az elesettek beállanak a sorba, szinte
valamiféle nyájnak vagy összeszokott csapatnak kollektív
rendtartásával, erőszak nélkül, nyugodtan, a munka biztos,
négy pengő, mintha már is a markunkban volna. Hát álldo
gálunk csöndesen, a sor nem mozdul előre, közben csöndesen
belep minket a hó. Egy új, pesti proletár Verescsagin meg is
festhetné ezt: ronggyal és hóval betakartak mozdulatlan és
néma kolonnádját. Az összeszokott baráti társaságok között ci
garetták járnak szájról-szájra, mindenkit két szippantás illet
meg, míndőssze ennyi a mozgás. Miskolczi bácsi mozdulatla
nul .pipál mellettem, mint valami hóember vagy keleti bál
vány, azzal a mozdulatlan nyugalommal, amelyről most kez
dem sejteni, hogy igénytelensége és passzívitása mögött
mennyi irtózatos erő feszül, ez tartotta életben a magyar pa
rasztságot annyi viharos évszázadon át. Ennek a mozdulat
lauságnak és passzivitásnak takarója alatt a munkabírás és
a jóság szinte hihetetlen erői lappanganak, lám, mennyit ad
nekem az erejéből most is, amint ott állok mellette, fázva,
mert én csak éppen annyit mozgok, hogy megtörlöm néha a
szemüvegernet, hogy ne legyen egészen vak a hótól. Közben
már este van, a teret elnyelik az elektromos lángok és a sö
tétség. Félnyolc felé végre megmozdulunk, mert érkezik már
visszafelé az előző csoport a munkaeszközökkel. Végre indul
hatunk és, a sor most megindul.

Olyan ez az egész, mintha az ember valamiféle álomból
ébredt volna fel és mégis olyan, mintha ugyanakkor valamit
álmodnék. A szemüvegem homályos a hótól és három lépé
sen túl már kezdődik a tél, a sötétség és a végtelen.

(Folytat juk.)
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