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ROBERTO ARLT

A Corrientes ut ca éj sza ka1

Mindhárom írás Bu e nos Aires-ról szól, és a szer zõ 1933-ban meg je lent Bu e nos Aires-i 
réz karc ok cí mû gyûj te mé nyé bõl va ló. A Corrientes ele gáns, bel vá ro si ut ca.

Mi lyen cso dá la to san lé ha a Corrientes ut ca éj sza ka, ahogy el tör pül a 
ha tal mas koc ka épü le tek mel lett, és vil log nak kö rös-kö rül a grill csir ke-
sü tö dék, arany be tûs já ték ter mek, ko ka i nos stan dok és szín ház be já ra tok! 
Mi lyen pom pás és mi lyen ti tok za tos! Mint ha nem is ut ca, ha nem va la-
mi élõ lény vol na, te remt mény, mely nek min den pó ru sá ból báj árad; õ 
a mi ked venc ut cánk, csak ne ki van eb ben a vá ros ban lel ke, egye dül ez 
az ut ca von zó, bá jo san von zó, akár egy kö zön sé ges nõ, és emi att még 
gyö nyö rûbb.

A Corrientes ut ca éj sza ka! Míg a töb bi tisz tes sé ges ut ca bé ké sen 
alus  sza ál mát és majd reg gel hat kor éb red, Corrientes, ez a cé da, es te 
hét kor gyújt ja fel a fény rek lá ma it, és zöld, vö rös és kék tég la lap ok gyû-
rû jé ben olyan metilénkék és pikrinsárga fényt szór a fe hér fa lak ra, hogy 
az még egy pi ro tech ni kus nak is a be csü le té re vál na.

Eb ben a va rázs la tos fény ár ban a Sirio ka ri ka tú rá it for má zó nõk 
jár nak le s föl, és vul ká ni ere jû vá gyat szí ta nak a sok ke mény gal lé ros 
mi hasz ná ban, akik jazz band-ektõl tar kál ló ká vé há zak ban asza lód nak 
az asz ta lok nál.

Cim bo ra ság

Õrök, ki fu tó fi úk, ke rí tõk, szín há zi por tá sok, kül dön cök, áru sok, hi va-
tal no kok, ko mé di á sok, köl tõk, tol va jok, és ki  tud ja mi fé le ke res ke dõk, 
írók, csa var gók, szí nikri ti ku sok, fél vi lá gi höl gyek; pá rat la nul kü lö nös, 
koz mo po li ta tár sa ság ta lál ko zik ös  sze a vá ros nak eb ben az ár ká ban, ame-
lyeket ki zá ró lag csak a szép ség nek és a bol dog ság nak tart fenn.

Úgy bi zony, a szép ség nek és a bol dog ság nak.
Egyet len lé pés is elég, és ér zi az em ber eb ben az ut cá ban, hogy itt 

más, itt ele ve nebb, moz gal ma sabb az élet. Itt min den él ve ze tet kí nál. 
Min den.

Kezd ve a trattoriáktól, ahol jé gen tar tott, ten ge ri rák fé lék töl tik meg 
a ki ra ka tot, egé szen a cuk rász dá kig, ame lyek édes ség he lyett se lyem be-
at lasz ba öl töz te tett, pa zar ba bá kat és gye rek sze mû, mo soly gó ku tyá kat 
ál lí ta nak ki. És a sok könyv, nõ, bon bon és ko ka in meg zöldesszínû ci ga-
ret ta és név te len gyil kos itt mind jó cim bo rák ként ger jesz ti az ára mot,
mely ben ma ga san iz zó fény meg va la mi fé le né ma vib rá lás lap pang, és 
amely rõl nem tud ni, hogy va jon a föld mé lyé bõl tör-e föl, vagy pe dig
odaföntrõl, a fel hõt len ég bõl eresz ke dik alá, kö vet ve a je ge sen fe hér lõ 
hold fényt, mely meg tö rik a fel hõ kar co lók pár ká nyán. 

Bá bel

A jár dák rop pant kes ke nyek, a szé le sebb sza ka szo kon pe dig an  nyi 
a tör me lék, hogy az em be rek kö tél tán cos ként ba lan szí roz nak az au tók
sár há nyói közt. Min den úgy fest, mint ami kor a szín ház ban ki al sza nak a 
fé nyek, és már csak a dísz le tek lát sza nak, egy-egy fél be vá gott ház meg 
né hány sza lon, ahol – va la mi cso da foly tán – sér tet le nül meg me ne kült  
a vá ro si épí tõk csá ká nyá tól egy négy szög le tes arany pa pír vagy a La Vie 
Parissien-bõl ki vá gott kép. 

Vas be ton vá zak, szeb bek, mint egy nõ. Ge ren dák kal, desz kák kal 
kö rül ke rí tett, fe ke tél lõ szenny víz ár kok. Agya gos pin cék ben vil ló dzó 
fény ívek,  ro pog a mo to ros csör lõ lán ca. Száz ton nás te her au tók. Csö-
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röm pö lõ vil la mo sok, zöld pa pír ral bo rí tott, ud va ri ka puk, s raj ta arany-
be tûk kel: Ki sebb kü lön ter mek. Nõi fod rá sza tok, fér fi ak jár nak ki-be. 
Bér há zak, ahol min den egyes la ká son egy va gyont nyer a tulajdonos… 
meg a rend õr fõ nök. Ki fõz dék, ahol fon  nyadt or só hal lal dí szí tett „ma ka-
ró nit” fal nak. Köny ves bolt ok és an tik vá ri u mok, ahol por nog rá fi á val te li 
kö te tek so ra koz nak a Mart ín Fierro mil li omo dik ki adá sa mel lett. An  nyi 
kö teg fény kép, hogy azon még Ma tu zsá lem is meg le põd ne. Fény kép-
mû ter mek, me lyek fény ké pen kí vül ezer nyi mást is árul nak. Rik kan csok 
te ge zik a tel jes dísz ben pom pá zó dá má kat. Ura sá gok, az ing mell ükön 
gyé mán tok, s ke zet szo rí ta nak a dancing né ger por tá sá val. Új don sült szí-
nész nõk, akik úgy néz nek ki, mint a vá sá rol ni in du ló pan zió-tu laj do nos-
nõk. Mû vész ki né ze tû, tisz tes sé ges as  szo nyok. Macs kák, me lyek hír hedt 
bû nö zõk nek is el men né nek. Ki má zolt ké pû, sza ru ke re tes szem üve get 
vi se lõ tol va jok. Ár tat lan nak tû nõ csi bé szek és rab lók nak lát szó õrül tek.

Itt min den el ve szí ti az ér té két. Min den át ala kul. El ha lad egy úr és 
meg szó lal:

– Jó es tét, fõ nök.
Bic cent a fõ nök. Az em lí tett fér fi ú nak már nyolc kö rö zés van a szám-

lá ján, meg két nõ, aki öl töz te ti, hogy szép sé ges alak já val pa rá déz zon a 
sok bo lond meg ci co ma közt. 

Itt min den el ve szí ti az ér té két: át ala kul. Ki száll egy au tó ból egy szép-
ség és oda szól az új sá got áru ló ide gen nek:

– Hé, Serafín, van „fü ved”?
A hold – fe hér, mint a cink szul fát, ke rek és vi lá gos – ré zsú to san 

ha lad, le met szi a fel hõ kar co lók pár ká nyát. Idõn ként fel néz rá egy-egy 
ide gen, majd oda szól a ha ver já nak:

– Hé, me gyünk zsu gáz ni?

Nin csen pár ja

Pá rat lan ez az ut ca, le he tet len, cso dá la tos. Itt le het ál mo doz ni, le het 
el tûn ni, in nen in dul hat az em ber min den fé le si ker, min den fé le ku darc 
út já ra; ez a bol dog ság ut cá ja, ez az ut ca csi no sab bá és va gá nyab bá te szi 
a nõ ket; eb ben az ut cá ban a sza bók ta ná csot osz to gat nak az írók nak, a 
rend õrök bra tyiz nak a bû nö zõk kel; ez a fe lej tés, az õrü let, a milonga,
a sze re lem ut cá ja. Ez az orosz, fran cia meg a hely bé li nõk ut cá ja, akik 
ko rán el szök tek ott hon ról, és va la mi gaz em ber ol da lán mu la toz nak; ez a 
tan gó és az ál mo do zás ut cá ja; er re az ut cá ra em lé kez nek az ötös fog dá-
ban a ra bok; ez az ut ca reg ge len te ké ke sen ele nyé szik, be bo rul, mert az 
õ éle te csak a metilénkék, a réz szul fát-zöld, a pikrinsárga mes ter sé ges 
fé nyé ben le het sé ges, az táp lál ja ben ne a szi por ká zó, fél té keny esz te len-
sé get. 

1929. már ci us 26.

Asz ta lok a jár dán
Eszem be jut nak Roberto Mariani Iro dai no vel lái. Hogy di csér te a kor-

só ban ál ló, hab zó sört, mely ap ró, fe hér tó csá ban úszik a jár dá ra ki tett 
asz ta lon – az az egyet len asz tal, mely nél oly kor meg pi hen het a fá radt
em ber! 

Aka rat la nul tör nek most fel be lõ lem Mariani di csé rõ sza vai ar ról a 
bi zo nyos asz tal ról, mely ott áll az er nyõ alatt a jár dán a ko ra nyá ri dél-
elõtt.

Cso dás ér zés, ha ilyen kor ki ül oda az em ber, ki nyújt ja a lá bát és ked-
ve sen bá mul ja a fe hér folt tal tar kí tott, fe ke te or rú ku tyá kat. S köz ben 
mil li ár dos nak hi szi ma gát, pe dig egy do boz ti zen öt da ra bos ci ga ret tá ra is 
alig te lik. (Ó, men  nyi mél tó ság volt is a ti zen ötös ci ga ret ták ban, az örök-
re el tûnt Poupéban, a hal ha tat lan Excelsiorban!) És ott van hoz zá egy 
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ká vét so sem lá tott ká vé vagy egy po hár fel hí gí tott sör, mely nek olyan 
íze van, mint a cisz ter ná ban meg pos hadt esõ víz nek.

A gya lo go sok

Rop pant sze re tem a dél elõtt re a jár dán fe lej tett asz ta lo kat, akár egy-
egy üres bár hoz tar toz nak, akár ven dég lõ nek mu tat ko zó tej csar nok hoz. 
Sze re tem õket, mert mel let tük pi hen nek meg a gya log lás tól ki fá radt, 
be da gadt lá bú em be rek, akik sok mér föld nyi, hi á ba va ló fut ko sás után 
úgy zu han nak le a szék re, mint egy agyon haj szolt ló. 

A dél elõt ti ká vé há zi asz tal mel lé ön kén te le nül is fel idé zem a sok 
el ad ha tat lan por té kát; fel idé zem a ser dü let len, kis srá co kat, akik az ut cá-
kat kény te le nek jár ni a min den na pi be te võ ért, dél elõtt ti zen egy re már 
ki me rül nek a ló tás-fu tás tól, és el gyö tört ösz vér ként rogy nak le a fém-
szék re, ren del nek egy ká vét vagy po hár sört, és 
a tá vol ba me red ve kém le lik a bol dog ság so sem-
volt bi ro dal mát. Úgy fes te nek ott, mint va la mi 
iro dal mi kör, pe dig – a fe nét! – szó sincs ró la. Ez 
a va ló élet, en nek a vá ros nak az éle te, mely ben
nõt tön-nõ a mun ka nél kü li ség meg az idõ sza kos 
el bo csá tás. Szin te min den pro le tár csa lád ban ez 
az élet jut a gye re kek nek, nincs azok nak se kép-
zett sé ge, se ke re se te, se ál lá sa.

A jár dán ál ló asz tal egy faj ta oá zis, ahol meg-
pi hen a be da gadt lá bú ván dor, aki a tég la- és vas-
be ton si va tag ban már ki fu tot ta ma gát. 

Mert bi zony a gya log lás tól be da gad a lá bunk.
Nincs is ne he zebb mun ka, mint nyár idõ ben va la-
mi lyen áru val sza lad gál ni. Nem csak a test, ha nem a lé lek is be le fá rad,
a hõ ség ben meg a fut ká ro zás tól ha mar meg za va ro dik az em ber fe je, s 
az tán ami kor le zu han a fém szék re, mint egy agyon haj szolt ló, el er nyed-
nek az iz mai a ki me rült ség tõl, s po ko li szom jú ság mar ja a gyom rát.

A ven dég sze re tõ asz tal

Fosz la do zik az er nyõ vász na, a szé le már ki fa kult, de alatta friss 
agyag szag van, va la mi cso dás, mocs kos, so ha fel nem szá ra dó ned ves-
ség il la ta leng, és úgy hû sí ti a le ve gõt, mint ha va la mi jég szek rény bõl 
jön ne.

Az asz tal min den ki me rült ven dé get szí ve sen fo gad. Az ide-oda kap-
ko dó száj hõ sö ket, a „re mek üz let tel” di csek võ ket, a pom pás zsa ro lást 
fon tol ga tó kat, meg azo kat is, akik va la mi új ke nõcs „ál lan dó kép vi se le-
tét” sze rez ték meg, vagy épp egy tö ké le tes fog krém ét, mely épp úgy hasz-
nál ha tó fog mo sás ra, mint fém csi szo lás ra; és le dõl nek a vas úti sín és a 
mé reg közt va cil lá ló ön gyil kos je löl tek is; to váb bá ott köl tik ki ver se i ket 
a köl tõk, akik ret te ne tes ál lá sok ban ke re sik a ke nye rü ket; ott esze lik ki 
a mun ka nél kü li ek, hogy mi lyen ha zug ság gal ad ják elõ oda ha za a rossz 
 hírt, mi köz ben a meg nyug vás és a re mény szá la it szö vö ge tik; és az ut cá-
ra né zõ asz tal ott a vá ros min den el esett jé nek vi gaszt nyújt  és meg ven-
dé ge li egy po hár esõ víz ízû, eny het adó sör rel.

Sze rény, ked ves kis asz ta lok. Rá kar col tak már né hány pom pás
Bello-figurát meg kez det le ges Sirio-utánzatot; ezek az asz ta lok – akár 
az ör dög vagy a gyón ta tó szék – már hal lot ták az em ber min den rej tett
tit kát, aki épp oly bi za lom mal ke res ná la me ne dé ket, mint a sír ban vagy 
egy as  szony ölé ben.

Meg sok szo ro zott re mé nyek

Min den két ség beesett em ber ked ve li eze ket az asz ta lo kat, mert mel-
let tük ki pi he ni a fá radt sá gát és fel éled ben ne a re mény. Nincs olyan 
nyo mo rult, aki ne ta pasz tal ta vol na még meg, hogy mi lyen az, ami kor
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holt fá rad tan ki köt az em ber az asz tal part ján, és fel hajt egy csé sze mé reg-
ká vét vagy egy po hár po ko li sört, és ne gyedóra ül dö gé lés után el fog ta 
az a re mény te li ér zés, hogy nem is olyan sú lyo sak és fon to sak az õ ba jai
és ne héz sé gei.

És az asz tal, va gyis az asz tal ban meg bú jó ör dög, mely olyan kor ott 
la pul a hi deg fém ben vagy a nyir kos már vány ban, min den fé le öt le tet súg 
a bol dog ta la nok fü lé be: új ter ve ket az élet hez vagy épp va la mi nem várt 
ala pot a re mény hez. És akik így le ül nek a jár dán lé võ ká vé zó asz ta lá hoz, 
félóra múl va – ha nem is vi gasz ta lód tak meg tel je sen – újult erõ vel vág-
nak ne ki a se rény ke nyér ke re sés nek.

Hát ezért ér de mel nek di csé re tet, tisz te le tet az asz ta lok, ott, a sok ap ró,
„bi li árd te rem nek” mu tat ko zó ká vé zó ban meg a ven dég lõ nek mi nõ sí tett 
tej csar nok ban, me lyek az er nyõk alatt friss a le ve gõ vel és egy kis vi gasz-
 szal erõ sí tik a bá na tos szí ve ket.

1930. ok tó ber 25.

A kül vá ro si har mo ni ka 
di csé re te

A kül vá ro si har mo ni ká ról mon dok di csé re tet; a sok já ték tól már fél-
sze mû vé lett, há rom szo ro san fog hí jas fúj ta tó ról; azt a har mo ni kát ün nep-
lem, amely hold fé nyes éj sza ká kon a bér há zak ud va rán a csú nya fér fi ak 
bá na tá ról meg a per kál ru hás lá nyok kín ja i ról da lol; a har mo ni ká ról szól-
va azt a fáj dal mas szo ron gást ma gasz ta lom, ami a Mi kor sír a milongá-
ban hall ha tó, a kül vá ros lel két, mely a han gok szár nyán a csil la go kig 
ha tol, me lyek ott pis lá kol nak a bá dog te tõs Nueva Pompeya, Mataderos, 
Bajo del Belgrano és Vil la Luro ne gye dei fö lött. A kül vá ro si har mo ni-
ká ról szól va a Rossz tár sa ság ban hall ha tó ci vó dá so kat mél ta tom, meg a 
La Cumparsita mé la bú ját, a Ezüst ha rang ra vasz csat ta nó ját, a Ma es te 
lerészegedemben meg szó la ló zül lött nõk bá na tát; a gyö nyö rû sé ges tan gó-
ban la ko zó mély sé ges fáj dal mat ma gasz ta lom; a tan gót, mely nek gát jai
a mi gát ja ink, és amely biz ton sá gi sze lep ként sza ba dít ja fel be lõ lünk e 
vá ros min den bá na tát.

Csend…

Hold fé nyes éj sza ka; szín te len ezüst le mez re em lé kez te tõ bá dog te tõk; 
mí ni um mal be kent, vö rös lõ te tõk; kát rá nyos, fe ke te te tõk; ap rócs ka vö rös 
meg zöld ab la kok, desz ka aj tók, át já ró nál vil lo gó lám pák; jár õrö zõ tiszt 
sí po lá sa; bá dog ke rí té sek;  tó csák ban bre ke gõ bé kák; ko szos vi zek ola jos 
fel szí nén im boly gó csó nak. Eb ben a  kör nye zet ben le het meg ra gad ni 
a har mo ni ka min den bú ját. Har mincla ká sos bér ház, amely ben két száz 
bol dog ta lan al szik; iszo nyú ká tyúk kal tar kí tott ut cák, me lyek bûz le nek 
a zsí ros gyap jú tól meg a pá rol gó kén tõl meg a kén sav tól; ut cák, ahol a 
vö rös fa lak ka ré já ban egy re mek öt száz ló erõs di na mó du ru zsol, mi köz-
ben ös  sze ve rõd nek egy cso port ba a szén hor dók és szív ják az ópi u mot. A 
Dock Surról be szé lek, meg Avellanedáról, Barracasról, ahol száz szám ra 
van nak csö ves ka zá nok a ha tal mas tel ke ken; a Boca-negyedben lé võ
Riachuelóról be szé lek; azok ról az ut cák ról, ame lyek egye ne sen, ki hal-
tan ha lad nak, s ame lye ket mind két ol da lon bá dog gal fe dett, kis ve len cei 
er ké lyes és zárt bel sõ ud va rú há zak sze gé lyez nek; ar ról a mér he tet len, 
vég te len szo mo rú ság ról be szé lek, amit a vá ros ös  szes mocs ka önt be le a 
har mo ni ka bá gyadt ja jon gá sá ba. Hold fé nyes éj sza ka a bal jós kül vá ros ok-
ban. Ré misz tõ vol na a csend és a ma gány, ha egy re pe de zett kõ lap ok kal 
bo rí tott patióból, ha egy mudéjár stí lu sú vas ka pu val zárt ud var ból nem 
tör ne fel hir te len a sok szen ve dõ fér fi em ber cu dar bá na ta, amint fáj dal-
muk ban a ze ne szent val lá sá ba ka pasz kod nak. 
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Egyet len ki út

Har mo ni ka: egye dü li ki út, tö ké le tes sze lep, me lyen át sza bad utat kap 
a fá radt ság, a re mény, a vágy, a kéj, a fé lénk sze re lem, a szen ve dé lyes 
öle lés, az ál nok ha rag, az ál nok tõr dö fés, a fér fi ak macsó szur ká lá sa, 
akik sem mi lyen nyel vet nem tud nak, csak a fúj ta tó meg hitt stí lu sát is me-
rik,  han go kat,  me lyek egy bol do gabb or szág utá ni vá gya ko zást hor-
doz nak. Har mo ni ka; szin te min dig vén hang szer, min dig ko pott, min dig 
tö re de zett a si lány gyöngy ház; két bil len tyû je hi ány zik, lyu kas a vász na:
har mo ni ka, te, ru gal mas ge rinc osz lop, mely ös  sze hú zódsz, majd ki egye-
ne sedsz egy-egy csa var gó vagy me lós üte me sen moz gó tér de közt, ami-
kor azok úgy érzik, dal lal kell be töl te ni ük a bér há zuk vagy a farm juk
csend jét, éle tük da lá val.

Har mo ni ka, a dé li vá ros rész ópiuma…
Ami kor el nyúj tó zol egy bá na tos fér fi ke zé ben, a már ágy ba bújt mun-

kás lány ok egy sze ri ben fel kap ják a fe jü ket a pár ná ról. Min dig sze rel mes 
dal tü ze li fel a lel ket. De az öre gebb je is fü lel – már alud ni ké szül tek –, 
és el me ren ge nek a fi a tal sá gu kon; kik pe dig nem ér tik az „or szág nyel-
vét”, a kü lön fé le cseh, szlo vák, bos nyák ná ci ók, akik ré misz tõ ka lyi bák-
ban lak nak, for go lód nak a vé kony desz ka ágyon és a tá vo li ha zá ról, a 
zöl del lõ lej tõk kel tar kí tott he gyek rõl és kecs ke nyá jak ról ál mod nak; és 
ke se rû ség töl ti el azo kat is, akik egy ma guk ban al sza nak, akik nek há nya-
tott éle tet adott a sors, akik meg jár ták a bör tönt és most egy hû tõ ház ban 
dol goz nak.  Nincs te rem tett lé lek, aki hir te len ne ül ne fel és ne me resz te-
né a fü lét a sö tét ben a mu zsi ka irá nyá ba, mely most azon a cso dás, ócs ka 
har mo ni ka csal fa, öb lös hang ján tör fel az éj sza ka csend jé ben, mely ben 
egye dül egy öt száz ló erõs vagy ki lo wat tos, nik ke le zett di na mó du ru zso-
lá sa je len ti a ci vi li zá ci ót.

Bá gyadt han gon sír a har mo ni ka, bár mi le gyen is a tör té net; a bár mi
azt je len ti, hogy sze rel mi tör té net. Ve sze ke dõs vagy bá na tos a hang. 
Pa na szos vagy szû kö lõs, mit szá mít! A har mo ni ka fáj dal mas hang já ból 
min den fül a sa ját kín ját hall ja ki. Nincs lé lek, aki ne azo no sul na a kül-
vá ros ban a har mo ni ka lel ké vel.

Be töl ti a hang ja az éj sza kát, még a tá vol ban egy más nak fe lel ge tõ 
ku tyák is ab ba hagy ják az uga tást. Elül a lár ma a sar ki kocs má ban, ha 
ve sze ke dés volt; a zsu gá sok le te szik a kár tyát, ha tud ják, ki ját szik a 
har mo ni kán, majd szót la nul kö ve tik az ud var ba, és ak kor – nem szá mít,
hogy bû nö zõk, tol va jok, úton ál lók vagy épp gyil ko sok – kö ré áll nak;
ko mor kör az, vi asz szí nû, mor cos ar cok, ös  sze ha ra pott aj kak, ös  sze vont 
szem öl dö kök, min den ki el mé lyül ten kö ve ti a Bu e nos Aires-i bá nat 
da lát, me lyet a ko pott, lyu kas fúj ta tó fe hér-fe ke te bil len tyû in oly zen gõn
szó lal tat meg egy  le gény, aki nek már van pri u sza L. D.-ben, most majd 
Ushuaiába in dul ha lá los köhögéssel…

Ugyan mit szá mít mind ez! A har mo ni kást hall ga tó lel kek most mind 
ab ban az or szág ban jár nak, amit meg ta ga dott tõ lük a sors.

1930. ja nu ár 9.

Scholz Lász ló for dí tá sai


