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Emlékezés, valóság, káprázat és hangulat csodálatosan
folynak össze ismét, mintha csak a szélnyomás röpítene át
a másik oldalra, szaladunk a lámpák alatt, a kirakatok fé-
nyében, befordulunk a Szővetcég-utcába, nagyon hosszan fu
tunk előre. - Talán, talán nincs is itt ilyen pince - vádol
juk Miskolczi bácsit s a keménykalapos is rendületlenül ál
lítja, hogy az egy másik utcában van, eggyellejebb a Miksa
utcában vagy pedi.z följebb az Alsóerdösoron, de Miskolczi
bácsi még csak nem is válaszol. A vén vad úgy ismeri Buda
pest kődzsungelét, mintha csak itt született volna és eIigazod
nék ilyen munkahelyek felé akár álmában is!

Felvesznek bennünket; úgy hat rám mintha valami hi
deg, kékes ködön át történne körülöttem minden, távoli fél
álomban. A félálomból néha mintha egészen álom lenne,
mert Miskolczi bácsi és a keménykalapcs mintha úgy éb
reszten ének fel a melIékutcákat keresztező nagy hosszanti
utca sarkán, amikor neki kell kezdeni a munkának. - Egész
más volt a nyáron! - korhol és emlékeztet a nagy nyári
munkateljesítményekre Miskolczi bácsi. Valóban a nyáron
még egészen más voltam, erősebb és szívósabb, dehát az ré-
gen volt, azonkívül most már hat kemény munkaóra áll mö
göttem. Még nekik is nehezebben megy. Itt is összetartunk
és összetartani jó, ha hárman dolgozunk együtt, akkor az
egyik mindig pihenhet úgy, hogy tulajdonképpen csak mi
meIi a munkát, igaz hogy a másik kettőnek ugyanakkor
mégiscsak keményen kell dolgoznia,' És végre mégisosak
magamhoz térek a szélben és a hóesésben.

Ki lehet ez a keménykalapcs ? Úgy dolgozik mintha va
lami gép lenne, szinte mind a kettőnk helyett néha, néha vet
ránk egy-egy pillantást, azután elfordítja arcát. Néha meg
szerétném kérdezni, de most nincsen ennek ideje és alkalma,
csak úgy vonszoljuk magunkat előre, lámpától-Iámpáig: az
utca felett középen égő villanylámpák egymástól való távol
ságában mérjük a munkát, - a munkát, a hajladozást, a fá
radságot és a kíntl

De azért ő mintha csak sejtené, hogy mire gondolok.
Végül azután - amikor Mískolczí bácsi elmarad tőlünk a
nagy utcába beleszakadó melIékutca torkollatának közepén,
mi pedig már új halmot lapátoltunk a sarkon - felegyenese
dik egy pillanatra és rám néz. Én éppen a szemüvegemet
törlöm meg, mert újra vakok a hótól. Megkérdezi: - Nem
emlékszik rám? - S a hangja olyan különösen cseng. Az
emlékezés ezen a rekedt csendületen keresztül indul el ben.
nem, most már kezd mégiscsak ismerősnek rémleni, de nem
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ismernék rá, ha meg nem említené, suttogva, míközben újra
lehajol és újra lapátoini kezdi a havat: - A Népszállóból!

Valóban, most már kezdek lassankint emlékezni rá. Hát
persze, hogy ott találkeztam vele, és emlékezetemben felra
gyognak azok a hideg szeptembervégí esték, amikor egy hé
ten át ott lakva hazamentem a Népszálléba s a kapubejárat
nál álló nagy villanylámpa úgy világított a járda mellett álló
fák sárguló lombjain keresztül, mint valami mozdulatlan,
teljes tejüveg hold! Ott szekott üldögéini a gyéren, homályo
san megvilágított mély földszinti étterem valamelyiksarká
ban, mogorva magányban, valamíféle utcán felszedett újság
gyűrött lapjai mellett. Azt mondják, emberemlékezet óta la
kott ott a Népszállóban, elhanyagoltan, gyürötten, ápolatlanul
és míndíg tele pénzzel, és senkisem tudta, honnét és míbűl

van pénze. Sokan arra gyanakodtak, hogy betörő, sokan ar
ra, hogy zsebtolvaj, viszont ellenőrizni lehetett, hogy egyik
sem, mert minden éjszaka ott aludt a szállodában, ahol egész
hónapra előre megváltott hálófülkéje volt, nappal pedig lom
hán üldögélt vagy a társalgöban, v,agy a szállóhqz közel
eső egyik kávémérés párájában. A betörő éjjel tör be, az
nem Iehetett, ahhoz pedig, hogy zsebtolvaj legyen túlságosan
ormótlanok és durvák voltak ujjai. A gyanú oka az volt,
hogy mindíg volt pénze és senkisem tudta honnét. Még köl
csönöket is adott. s az a hír is járta róla, hogy ezeknek a
filléres uzsorátból rakja össze a pénzét. Akkoriban, amikor
ott laktam, magam is sokszor tünődtem arról, hogy ki lehet.
De azután eljöttem onnét. Most pedíz itt lapátol mellettem,
lomhán, titokzatosan, egy állat erejével, és felvetette az is
meretségét, noha látta, hogy nem emlékeztem rá. Tehát a
Népszállöböl!

Süketen és közönyösen bólintottam. Jó. Minden mozdu
latlom egyre könnyebb és könnyebb, ha lett volna, egyre ér·
zéstelenebb és érzéstelenebb. végre pedig egészen lebegek az
'űrben, csak a lábaim fáznak és az arcom fáj. Majd vége lesz,
ez az egyetlen reménység, és azonkívül talán: elkezd vírradni
majd.

Virradní ugyan még nem kezd, de Pest életének virra
data még is [elentkezík, az utcákon végigdöcögnek küzködve
a hóval az első tejeskocsík, a mellékutcákban akoránnyitó
kávémérések üevztáblái és utcai lámpái világítanak már, al
előttük lévő második sarkon már hosszú ideje ég a sarki
söntés lámpája s üvegajtaja mögött melegen, sárgán lángol
a . fény. Akkor pedig hat felé közeledhetünk, mert ezek a
söntések hajnali ötkor nyitnak. Csak odaérnénk már!

Amire odaérünk, sokkal több van mint hat óra, valóban
hajnalodik. Ahogy lassú és lassú árnyalatokkal egyre világo
sabbá és világosabbá válik a levegő, míntha egyre könnyebb
és könnyebb lenne az a súly, ami a munkánkat és mozdula
talnkat nyomasztja. Most már nem beszél senki, még az se
gyujt rá, akinek van cigarettája, az összeszokott csoportok
gépiesen rogyadozó mozdulatokkal hordják halmokba a ha-
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vat; a hóhalmok - éjszakánk művei - hosszú láncolatok
ban húzódnak hátunk mögött egészen a körút~, mi pedig
most értünk be a Rózsák-terére! Ott a Rákóczi-út felől ef!Y
másik munkáscsapat küzdí magát velünk szemben. A levegő

egészen világos és kék, amikor öszeérünk,
De milyen különös, a nappali vi~ításban minden el

kezd újra súlyossá és álomszerűvé válni. - A fáradtságtúl
van - vigasztal Miskolczi bácsi, amikor látja ólmos mozdu
lataimat. De a többiek is ugyanígy vannak, azok is, akik
nem dolgoztak két munkaszakaszt, És míntha nemcsak a tui
mozdulataink lennének ilyen ölmosak, hanem maga az idő

is áll. A mutató sehogyan sem akarna továbbmozdulní arról
a fél nyolci ól, csak lenne már nyolc óra, de sohasem lesz
már nyolc óra, a világ így marad, az idő mozdulatlan álla
potában és mi benne fogunk hajladózni egy rettenetes örök
kévalóságon át. Az ember megpróbál megpihenni, - meg
pihenni csak egyetlen pillanatra, nekitámaszkodva a lapát
nak, de utána csak annál rosszabb, mert addig csak fáradt
volt és nehéz, de utána már fáj mínden mozdulat, De mínd
egy. Már harmadszor próbálom mez, amikor Miskolczi bácsi
megérinti a vállamat: - No hagyhassuk már! - mondja re
kedten. Mégcsak háromnegyednyolc, de a szakasz leállhat.
Elmehetünk, hogy kifizesenek.

Végigballagunk az úttesten,az éíszakában átázott rongv
csomók, vállainkra vetett lapátokkal. az üzletek nyitva van
nak, gyerekek mennek körülöttünk iskolába, emberek mun
kába, kívánesi és lenéző pillantásokkal találkoztam, emléke
zetern azóta is megőrizte egv csinos fiatal élénk lány arcát,
amint felém fordította, bizonyára irodába ment. Egy pilla
natra mintha me« akartam volna állani, de a keménykalapós
belémkarolt. -- Jöjjön csak szépen, Vigyázzon. Elesik. - ~

többi aztán olyan volt, mintha újból álomból ébredtem vol
na. f'el.

Igen, ez mégiscsak valóság lehetett, hogy közben ébren
fentjárva elaludtam, mert akkor már csak Mískolczí bácsival
együtt mentem hazafelé, a Mátyás-tér felé a Nagyfuvaros .
utcán. Megyünk hazafelé és éberek és vidámak vagyunk,
mert a zsebünkben ott van a nyolc pengő. A nyolc pengő, ba
jól beosztom, majdnem egy hetet jelent, azalatt pedig több
felől, több írásért, várok pénzt,' olyant, ami egészen biztos,
hogy befut. - Igyunk forralt pálinkát! - ajánlja Mískolczí
bácsi, amikor elmegyünk az utca nagy söntéskocsmája előtt.

- Az majd felmelegít! - Jó, nem bánom, nem vagyok sem
éhes,sem szomias, sőt már fáradt sem, de ez az égő meleg,
amit a forró italnak még az elképzelése is jelent, rettenete
sen jól esik. Bemegyünk,elköltünk ötven-ötven fillért, az
után Miskolczí bácsi egészen a házig kisér. - Majd jó nagyot
pihen I - búcsúzik el vidáman, én pedíg felmegyek, a kul
csot tapogatva a zöld lódenkabátnak a hótól nedvessé ivódott
zsebében, - milyen jó lenne, ha nem találkoznék a házi
asszonyommal. Milyen furcsa, éppen most jut eszembe a ke-
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ménykalapos, hogy vajjon ki lehet. A lépcsőház mellett a keskeny
udvar sarkában, a mí lakásajtónk mellett félig-meddig még
az éjszaka dereng és a hosszú folyosó végesvégig üres. Egyet
len lélek sem lát, amikor az éjszakától nedvesen. ronggyá
gyűrődve megérkezem s a lakáskulcs nincs, benne belől az
ajtóban. A háziasszonyom úgy látszik, már vásárolni ment.

Odalentről. a garázsból, ahol teherautókat javítanak, már
hallatszik a munka fémcsengése. Most egyszerre megrohan a
kimerültség és irtózatosan fázom, szerétnék még lemosá
kodní, de lehetetlen: a szebában. ahol egész télen át nem fű

töttek, sokkal hidegebb van, mint odakünn. Arra gondolok,
hogy megvárom, hogy megérkezik, azután pénzt adok a házi
asszonyomnak, hozasson tüzelőt, talán főzzön teát is, - és a
hét pengő ötvenet amarkomban szorongatom, mikor az ágy
ban fekszem.

Ezt a hét pengő ötvenet szorongattam a markornban, akkor
is, amikor felébredtem süketen, gyöngén és kábultan: oda
künn Budapest kor mfekete virradatában hajnalodott, a
hajnalnak azzal a színével, amit virradati hazatéréseim alatt
szekott mutatní a levegő, amikor megjöttem a vásárcsarnok
körül éjszakai teherhordásból, a kávéházban írás mellett töl
tött éjszakák után. Mi az? Végigaludtam volna egy napot?

Megpróbáltam mozdulni, de roppant nehezen ment, ha
lálosan gyönge voltam és ugyanakkor mégis könnyű, az em
lélekzetem ís olyan különös, mint valami tábla, amelyet spon
gyával tisztára töröltek. Lassan-lassan kezdett bennem va
lami derengeni. Az éjszaka, a hó, Miskolczí bácsi, a kemény
kalapos, a nénz ... Emlékeztem. hogv utoljára a keménykala
possal foglalkoztam, amikor lefeküdtem, de mi történt az
után. " mintha utána mégiscsak történt volna valami. Mégis
mi lehetett? A markomban szinte görcsös erővel ott szoron
gattam azt a pénzt és akkor az ágyon gyöngén és mozdulat
lanul fekve elkezdett rémIeni, mintha hosszú-hosszú
idő telt volna el azóta, hogy lefeküdtem és ezalatt sokat sír
tam és panaszkedtam volna iszonyú lázban. Kezdtem emlé
kezni .valami szörnyű hőségen át való megkínzott vándorlás
ra, arra, hogy fáradt, levert, megkínzott voltam és szornjas
és a fejem iszonyúan fájt. Mindenesetre: beteg és lázas le
hettem egy-két napig és valaki mindenesetre gondoskodhatoit
rólam, mert a szobám nem volt olyan ordítöan és súlyosan
hideg, be volt fűtve, falai langyosak voltak a melegtől.

... Néhány perc mulva megtudtam. hogy tizenkét nap
mult el azóta, hogy lefeküdtem, ezalatt nem tértem magam
hoz egyetlen pillanatra sem, süket szavakat dadogtam iszo
nyú lázban, - valószínűleg agyhártyagyulladás volt, agy
hártyagyulladás, amivel megküzdöttem mint Jákob az an
gyallal és senki sem tudta, mit azorongatok a kezemben a
körülöttem imbolygó és jövő-menő lázrohamok között is.
Amikor ezt elmondták, letettek mellém nyolcvankilenc pen-
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gőt, mert pénzem jött azalatt, amíg a lázrohamokkal vias
kodtam és ennyi maradt belőle a fűtés és ellátásom után.
Rámbámultak, amikor azt mondtam, hogy most már seeret
nék fölkelni, és valóban nem is tudtam. Leemeltem a falon
mellettem lógó kis tükröt, megnéztem magamat benne: láztól
elapadt arc tekintett vissza rám, cserepes ajkak, kisarjadzött
szakáll, mintha nem is énmagam lettem volna, hanem vala
mi második vagy harmadik személy. Valami változás belül
is történt bennem, ami idegenné tett saját magammal szem
ben, valami megroppanás és valami kettössé válás, az em
beri kategóriák fogalmi nyelvén nehezen lehetne kifejezni.

Feküdtem még néhány napig süket kábulatban, még en
ni sem kivántam, de azért ettem, odalentről bezajongtak a
garázs kalapáesütései. Le kellett számolnom azzal, hogy az
alatt az idő alatt, míz betegen feküdtem, nem törődött velem
senki, csak egy adott környezet konkrét kapcsolödásai, ami
nem számított, - nem, semmiesetre; olyanná lettem, aki
nem számítok senkinek, nem tartozom senkihez. Nincs sen
kim. Már régóta váratott magára ez a kegyetlen Iellsmerés,
de akkor valósággá vált és szembe kellett vele néznem. És
ekkor beleégyeztem abba, hogy elszakadjak szülőtől és test
vérektől, akik hl! távol is, de valahol mégiscsak voltak. El
szakadtam tőlük és sohasem kellettek többé. És hosszú időre

kisizakadtam mindabból, amit bármilyen viszonylatban em
beri kapcsolatnak lehet nevezni. Csak hosszú idő múlva kí
vántam újra ilyent és az emberek felé való többszálú kap
csolat még máig is sokszor terhes, majdnem hogy elvíselhe
tetlen.

Különös volt, de az, hogy mi lesz velem, nem érintett
egy pillanatra sem. Nem tartoztam többé senkihez és sem
mihez nem volt számomra kapcsolat, ami bármire is kötelez,
osztály, amelyhez tartozom és amelynek életstílusához al
kalmazkodnom kell, vagy legalább is annak szokványai sze
rint kell értékelnem sorsomat és magatartásomat. Nem volt
többé családom, amelynek igényeihez hozzá kell fűznöm bár
miféle becsvágy beváltását. Egyedül voltam, egymagam, ma
gányos mint egy állat, és magányos mint egy súlyos beteg.
Valóban az is maradtam hosszú-hosszú évekig. A lábadozá
som egyik napján azután megérkezett hozzám egy levél,
amire ösztöneim vártak: a hatalmas jezsuita írt, válaszul
azokra a cikkeimre. amik egyik folyóiratában megjelentek,
tetszenek neki és mivel szereine a közelében tudni, munkn
társul és szerkesztőül fogad egy másik kisebb folyóiratához.
Abból, amit ad és amit még cikkeimért rendszeresen fizet
het, meg tudok élni. Bólintottam és megpróbáltam örülni, de
nem ment. Miért így és most kerülök oda? Bírom-e majd így
összeroncsolva ? Mindenre a jövőnek kellett megadni a vá
Iaszt., De azért karácsony előtt egyik nap előkín1ódtam az
ágyból, felöltöztem a nagykeservesen rendbehozott ruhákba,
megborotválkoztam és eltámolyogtam hozzá.
(Folytatjuk.) Iiias Antal.
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