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KÜLVÁROSI ÉJSZAKA (1931)
REGÉNY

Szép, hideg téli nap volt, a levegő tiszta mint a kristály, a
napsütés átlátszó jeges arany. Menni hosszú-hosszú fekvés
után, felvánswrogni három emeletre és úgy tenni, úgy tár
gyalni mintha rendben volnék, irtózatos volt és kimerítő.

1931 december 23-a volt. Utána hazamentem és csak más
nap, karácsony estéjén keltem fel és elmentem - éjféli mi
se előtt - a kávéházba. Az nyitva tartott ezen az éjszakán is.

Ez tehát karácsony csodálatos éjszakája itt, és kűnn lá
gyan vizes pelyhekben esik: a hó. Az utcák feketén s üresen
fénylenek, a szél néha sodorni kezdi a havazás sűrű, súlyos
és nedves fátyolát, a hófátyol elsöprődik a kávéház függönyö
zetlen ablakai és üvegajtaja előtt, az utca fényei aranyvörö
sen ragyognak a hó és viz hálóján át. S a rádióban egy Pa
lestrina-kórus.

Hangjait a kölni székesegyház gyermekkara énekli bele
a rádió-antennákról szétvillanó rezgéskörök trillióiba - az
antennák gigantikus acéltornyai lágyan himbálóznak magas
ba futó drótköteleik között az éjszaka és a lég tengeré
ben - s ezer és ezer voltokkal üzenik szét a zengő hangde
bozoknak a karácsony énekét. A mélyen és maróan édes
hangok kataraktája átitatja a kis kávéház fényét, füstjét s
a fogasokon lógó száz újságot, amik közt mi régi, megátal
kodott törzsvendégek, még- ezen az éjszakán is ülünk.

Furcsa egy társaság- ez itt a villanyfénynek kék ciga
rettafüsttel átszőtt arany vizében, ide verődve össze, mint
valami bizonytalan és vert sereg. Csak a Tanár Úr hiányzik,
Zöldarcú, vékony, ijesztően bizonytalan emberke, kopott,
megható és nevetséges eleganciával öltözve, mindig pontosan
éjfélkor bukkan fel az éjszakából, szeme - két merev, nyug
talan r'ekete fényben égő és pislogó gomb - áhitattal bá
mulja meg a három pincérleányt. Negyven- vagy talán öt
venéves ember. Francia lapokat olvas és az ördög tudja, ki
csoda. Legtöbben azt hiszik róla, hogy francia nyelvmester,
'(fe honnét jön mindig éjfélkor? Csillag úr, a silentiumra
ítélt ügyvéd, akit valami zavaros ügye miatt fosztottak meg
az ügyvédgyakorlattól s megswkott fordulni ilyen helyeken,
azt állítja róla, hogy afféle alportás egy zugszállóban. És
éjfélkor leváltják.

De még nincs itt, még messze van az éjfél. S a rádió
zeng, a hangszórót odatették a kályha melletti asztalra, hogy
ott énekeljen, kristályt és aranyat ontva, piszkos kis ember
életek felett s a liturgia csillagos egének karácsonyéji bolto
zatát vetítse a cigarettafüsttől keserűre és piszkossárgára pá
colt kávéházi mennyezet helyére. Dehát, ki ismeri itt a gyl:S-
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györö és rettenetes lzaiás havannegyedik fejezetét? Nincs
~am a magyar szentírási szöveg, hát megpróbálom utána
1JengeDi az ének latin sorainak. dadogva barbár nyelvemen:

"Ú, majd ha azéttöröd magad körül az Ég
zár~it és alászállsz:
akkor, majd szétíolynak a hegyeégek teelőtted,
mert te valóra váltasz .minden csodát, amire várunk,
... És örökkön öröktől fogva
nem volt szem, amely látta volna
és nem volt fül, amely hallotta volna,
mi az, amit te készítettél
azoknak, akik Tereád várnak!"

Ez az advent negyedik vasárnapia után való csütörtök
breviáriuma lectioja s a szívem görcsös lesz és nehéz. Mi az,
amire én várok itt, magányban és könyveim közt csavarog
va, mínt fülledt ingeket váltogatva magam körül hónapos
szobám parányi zugát, a könyvtár folyóirat-olvasótermének
íaberakásü falait és ~t a fantasztikus kávémérést, fantaszti
kus embereivel. Jobbvállam csúnyán ég néha odafent, 
valóstíniileg tüdőcsúcshurut lesz. S ha nem esnék ilyen ned
vesen a hó, sétálnék egyet éjféli míséíg,

"És ekkor íf1:y szél hozzám a fekete Bözsi, az egyik kiszol
gáló kisasszony:

- Tanár úr, kérem, a főnök úr vendégei lesznek egy
tára!

S leteszi elém a teát kopott alpaccatálcén, rumot és tea
süteményt. Mel1ettük aranyzsinórral körülkötött ~enyöág, iga
zán csak néhány tűlevél, "a személyzet karácsonyi ajándéka".
Nagyon kedv-es, és szórakozottan, a gondoktól félig álomban,
adok neki húsz fillért.

- Na mi az fiam?
Ezt kérdern. A lány zavartan mosolyog, nem tudja, mit

vAr, de én tudom. Egy jó szó alamizsnáját várja. mert ö is
egyedül van, mint mindnyájan itt, s tudjátok meg: az asz
szanyi lélek. titokzatos zárait könnyebben felnyitja a magány,
mint a miénket. De az én arcom hideg és merev, - vajjon
mi közöm az ö magányához és bánatához?! Ki ad jó szót ne
kem. kivert kutyának? S a lány elmegy.

És ekkor felharsan a hangszérön lzaiás próféta jövendö
lése, amit az éjféli misén fogok hallani majd:

"Tudd meg, hozy először rabságba esik Zebulon és
Neftali földje,

de azután újra ,tisztességre jut,
... Mert fiú született nekünk, gyermek adatott nékünk,
Akinek vál1ainaz uralom palástja
S a nevei ezek:
Tanács. Erős Isten. JÖVleIldő Atyja,
S a Békesség Királya !,.,
Már bánt. hogy oly rideg voltam. S a harmadik asztaltól

átjön Stark úr. Stark úr ügynök, komor, éles redőkkel át-
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szántott öregedő férfi,. de valamikor rabbinövendék volt, la
tinul is jól ismeri a szentírási szöveget és még most is sok
szor olvas mazoréta-szövegeket az asztalnál, ahol tilalmas
ételeket eszik. Modora éles és biztos, az egész ember érdes,
akár a ráspoly. A felesége, aki miatt annakidején otthagyta
pályáját, elvált tőle, ő pedig letört és évek óta ügynököl

- Milyen szépek latinul is! - mondja rekedten és vál
lamra teszi a kezét. Héberül mondja az ének mellé a ssö
veget si a hangja mély és keserű. A keze remeg és remegnek
a lábai is, ezek a szegény lábak, amik Jeruzsálemtől Madridig
és Budapestíg futottak, gőg, fájdalom s évszázadok között.
Én nem válaszolok; minek? Az én magános és kóbor szívem
is énekel itt titokzatos éjszakában, kétszáz méter magas, ru
galmas acéltoronyvázak énekelnek a földgömbön és ringanak
az éjszakában, s az ősi Nép egy fia csak mondja, mondja,
nyers, sziszegő, érdes és monoton nyelvén a vágyat a Meg
váltöröl. Az éjszakai zsolozsmát kórusban mondják szertessét
a földgömbön, szerzetesházakban és karmelita apácák kolos
toraiban.

A rádió elnémul, az ajtó nyílik és belép a másik tanár
úr. Szenzácíó! Ma már féltizenkettőkor megérkezett. Megér
kezett, csupa lucsok a kis öreg a hótól és köszön áhítatosan
és alázatosan a kíszolgáló lányoknak,

Ezt adja szegény borravaló helyett, de mind szívesen f0
gadják, még a hideg, büszke és szép Myra is, - úgy libeg
tálcáival a kopott asztalok között, akár egy száműzött tündér;
szőke, tudatos és jeges kis szépség, kiszolgálókisasszony volt
a Ilegnagyobb pesti áruházban, de kivágták, ma ő szolgálja
ki a zöldarcú apró gnómot.

A rádió hallgat, de Csillag úr és a tulajdonos erősen

kutatnak, hogy mit találhatnának a világürben. És ime, ki
derül, hogy van M. S. a világhírű hegedűművész, aki most
tért vissza az indus gyarmatokon tartott körútjáról, hang
versenyt ad, mintegy ajándékul, karácsony éjszakáján Hol
landiának, a hílversumí nagyadon át.

S elkezdik csavargatni a rádió korengjait.
Én türelmetlen vagyok és menni készülök, soha nem ér

dekelt a hegedűsze és szerétnék ott lenni a míse kezdetére.
Már nyakamban van a sálam, amikor megszólal a hegedű.

Velem együtt már többen is idegesen készülödtek, de ők is
visszaraknak mindent a fogasra és leülnek.

Mi az a varázslat, ami megtölti aranyával ezt a füstös
odut itt, ahova olvasni és enni járunk, ídegesen, éhezve és
mégis étvágy nélkül, azért járunk ide, hogy társaságban le
gYÜDk és mégis egyedül. Egy varázslatos, idegen madár
éneke a hilversumi studióban és a hangja: kristályt és ara
nyat ont a könnyre és a genyre, ami felgyűlt a szívünk
mélyén.

Kimondja el, mit mond a hegedű? Mindenkinek mást
mond. Nekem ime ezeket mond]a:
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- Tudd meg,
hogy amint írva van a karácsonyi vigilia prímájában:
5199 esztendővel a Világ Teremtése után, és 2759 éve

a Vízözön óta,
2015 évvel azután, hogy Izrael Népe kivonult Egyiptomból
a 65-ik évhétben Dániel jövendölése óta,
a 194-ik Olimpiász alatt és 752 évvel Róma alapítása

után,
Augusztus: császár uralkodásának 12-ik esztendejében,

amikor béke volt az egész Földön:
Jézus Krisztus, a Fiú és örök Isten, meg akart testesülní,
A Szetitlélek fogantatása és a Kilenc Hó letelte után
Betlehemben, Juda törzséből, Máriától, A Szűztől.

Az ember körülnéz, mintegy álomban. Miért oly komor
és keserű Csillag úr ebben a pillanatban? A lakbére nincs
kífízetce és hitelbe eszik itt. de azért máskor vidám szokott
lenni. Oh, nem! Az a világ terheli meg, amit ez a Születés
hozott a földre. És Stark úr ott áll a márványasztal mellett.
Héberül beszél: lzaiás próféta egyik jövendölését mondja eb
ben a zenében. Pedig ez a zene nem más. mint könnyü és
édes dallam, oly könnyű és édes, mint vízbe hullott falevél
és amint átszáll az éjszakán a sötétben kivilágítva égő váro
sok felett a távíródrótok fázó hárfái felett: ama könnyű és
édes bájt lebegteti, amit az asszonyi kéz hozott ránk. Akik
itt vagyunk, mind egyedül vagyunk, asszony egyikünk életé
ben sincs. És mégis, milyen különös csoda: mínd érezzük,
hogy volt életünkben asszony. Olyan hiány ez mindnyájunk
életében, amit nem tölt ki asszonyi mcsoly - amit csak az

, tölt ki, aki a földkerekség minden vágyát van hivatva be
tölteni.

Szegény "Tanár úr" - úgy sír. mint valami elhagyatott
kJisfiú. Zöld, epés és különös gyermekarcán csak úgy csurog
nak lefelé a könnyek. Csak most látszik, mennyíre vén és
gonosz ez az arc. A gyenge gyerekarc maszkja mögül elő

tűnik az em berí romlottságnak valami fenekeUen örvénye.
Ki ez az ember? És miért váltotta ki belőle ezt a görcsös
konvulzíöt erre a lágy, szerelmes zenére? Nem lehet meg
tudni sohasem!

Künn esik a hó. Olyan súl~'osan söpri a szél. mínt az
esőt és én készülódtem. Készülódöm, mert karácsony éjsza
káján nem lehet Itibírni a Hangnak ebben a varázslatábans
ebben a hatásban, amit itt, körülöttem kiváltott Senkisem
tudja, hogy az örök Igéret kincseit mulasztotta el, csak én,
és ldlépek az éjszakába. öt perc mulva éjfél, velem szemben
aranyvörösen égnek a Mester-utca lámpái a nedves szél ára
mában. Karácsonyi otthonok fenyői az emeletiablakokban
~ .
es:

"ne féljetek Júda és Jeruzsálem, holnap eljő hozzátok
Ű és veletek lesz örökké!"

(Vége.) Irta: Ijjas Antal.
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