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A szomszéd asztal mellett .- mutogatja Kátai a törzsvendé
geket - a "Károly bácsi" kártyázik; kietlen arcú, szemüve
ges,őszülő, elhanyagolt ruhájú iparos, valamiféle pinéemű
helye van valamelyik szomszéd mellékutcában, "jól keres",
de a felesége beteg, ő pedig itt üti agyon az éjszaka felét.
Elhozza magával egyik segedjét - ugyanolyan vágású, csak
nagyobb és valamivel fiatalabb, de még kopárabb ember,
mínt ő -, ott ül az asztaluknál a kávéháztulajdonos is és el
merülten kártyáznak. A saját helyét elhagyva ott ődöng az
asztalok között egy sápadt, magas, keskeny figura, csontváz
sovány fő, kőkemény pillantású szemek s vékony, a nikotin
tól egészen szürke száj: a "Keskeny Dani", ahogy itt neve
zik, hivatásos hamiskártyás, de az ő órája még nem jött el s
tisztességes játékba "nem szállhat be"; ez szígorú elv itt.
Az ő alakja körül már az igazi alvilág árad.

Ugyancsak közel hozzám. a szomszéd asztalon túl, egy
kétszemélyes, egészen kicsiny asztal: "foglalt". A szék hoz
zátámasztva s az alpacca-tálcán már ott áll egy kisüveg ko
nyak. Akire vár, az éppen jön és Kátai róla is tudja, ki:
Csillag úr hajdani ügyvéd, már évek óta szilenciumra ítélve,
vagy az ügyvédi gyakorlattól örökre megfosztva -. mindegy.
De azért zugirászkodik, tulajdonképpen nem is titokban; az
alvilág tanácsadó ügyvédje, aktatáskái tele a kriminológia
apróformájú, vastag kézikönyveivel és megmondja, pontosan
megmondja a hozzáfordulónak, hogy amire készülnek az
miféle "kockázattal" jár és meghányják-vetik a módot, ami
vel négyévi fegyház helyett legfeljebb kétévi börtönt kockáz
tat az, aki valamire készül. Az éjszakákat azért tölti itt, mert
felesége elhagyta; s ő pontosan ilyenkor idejön minden éj
szaka, megiszik némán, elgondolkozva, mozdulatlan, keserű

és zsidó arccal két deci konyakot. A zsidó ritkán lesz meg
rögzött szeszivövá, de ha az lesz - abban is végletes és má
niákus.

. . . Csupa törött és meghasadt élet. S a zene szünetében
még újabb figura jön. Apró, fáradt, kopott emberke, a tél
ben is vékony, rövid burberry-felöltő rajta; ő is a megszo
kott asztalához megy - ő a "tanár úr". Hogy miért tanár
úr, azt senki sem tudja itt; engem azonnal doktor úrnak tett
meg a kávéházi argo. A mostan érkező valószínűleg azért lett
tanár úr, mert nagyalakú francia lapokat hoz és azokat ol
vassa, s az arca zöld, a vonásai fáznak. Szegény, keserű kis
gnóm, itt a közelben senki sem ismeri, nem tudnak róla sem
mit: éjfél után kettőkor érkezik, meghúzza magát a mellék-
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utcai szárny egyik ablakában, s hajnalban úgy tűnik el,
mintha a távozó éjszaka foszlányaival együtt párologna bele

, a világosodó mellékuteába, Ki ő és hol tanult meg franciául,
mi köze lehet ehhez a tündöklő nyelvhez, amelyben mintha
röntgenfények gyulladnának ki a mondatok mögött, mi az,
ami őt a keskeny hasábók vékony betűi mögött Franciaor
szághoz s a francia dolgokhoz köti? A Sorbonne padjai ta
lán? Vagy valami párizsi proletárszállo apró szobácskája,
ahol meghúzta magát, míg .nappal Citroennél dolgozott? Ki
tudja. Belemélyed újságjaiba és látszik, hogy abban a világ
ban él, ami azokból elétárul; most eltünt körülötte a pesti
mellékutea s ő Párizsban van: viharos ülés, szenvedélyes
tárgyalások a Chambre folyosóin, nagy gyarmati botrány
Indokínában, a Fígaro első hasábjain WIadi mir d'Ormesson
nak egyik brilliáns cikke, a lyoni esküdtszék előtt valami
proletár crime passionnel vádlottjai, egy lázasarcú, csinos, ér
zéki proletárleány, aki miatt meg akarták ölni egymást ket
ten, valami ilyenféle az, amit most olvas - és a gyönyörű

Franciaország, a Pireneusok és a Rajna s az Atlanti Tenger
és a Mediterránum között sötéten fekszik a téli szél korom
fekete áradása alatt. Itt Budapesten egy magányos, beteg
félrecsuklott élet tartozik hozzá valami módon. Talán azzal,
hogy a kései latin irodalom valamelyik korának csodálatos
világossága és szépsége tanította egyszer. talán valami fran
cia asszonyszemély forró és felejthetetlen karjai ölelték, ta
lán egyszerűen csak az, hogy ott élt egy darabig és feled
hetetlen marad beteg szívének Párizs zúgása s szívének aj
kai most is csak ezen a nyelven kívánnak szólani? Ki tudja l
A külvárosi éjszaka, mínt valami sötét áradat, láthatatlan és
súlyos hömpölygése hordja ide figuráit és sodor be az ajtón
egyszerre többeket. A zene újra szél, Kátai újra felment a
zongorához, de nini, megjelenik Treiber zöld lódenkabátban,
lilára fagyva a hidegtől és köhögösen a ködtől. Meglát és
odajön az asztalomhoz.

- No, hogy megy? - Ez az ő szokott kérdése, de nem
jelent semmit, sem a szavak, sem a kérdés feltevése, vagyis
inkább tulajdonképpen azt akarja kérdezni, hogy leülhet-e
az asztalomnál. Le is ül és rendel egy rumos feketét.

A Keskeny Dani asztalánál már kártyáznak. Megkérde
zem a Treibert, kik. Kiderül, hogy romantikus volna azt kép
zelnem, hogy valamiféle "áldozatok", - nem. Kicsinystílű

külvárosi sipisták mind, csak unalomból és szórakozásból
játszanak. Ez az időszak olyan nekik, mint másvalakinek egy
munkanélkül átlézengett délelőtt. "Még korán van."

Már nem is lehet számon tartani az érkezőket. A majd
nem üres kávéház egészen megtelt, arcok, alakok zűrzavara

körülöttünk, feketék, sörök, lárma, nevetés, a zene zengése,
a közeli két asztalt összetolják, két lány érkezett meg, tár
sasággal, az egyik bundás, vékony kicsiny teremtés, arca CSlU
pa romlottság és csupa édesség, sötét haja és sötét szeme
van, fülében szokatlanul nagy aranykarikák, olyanná teszik,
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mint valami indián leányt. A másik magasabb, a haja pla
tinaszőke, a szeme szürke, a pillantása fanyar és bágyadt.
Treiber azt dörmögi, hogy szoktak néha ideránduini társasá
gok más kávéházakból is, ezek artistalányok lesznek valame
lyik kisebb lokálból, ahol a műsor ilyenkor már lejár és ők

idejöttek, mert itt lazább a hangulat. Az asztalok között, tál
cáját maga előtt emelve, ott jár a cigarettás Klári, fiatal arca
sápadt és fáradt s a nyakában aranykereszt himbálódzik
pókhálóvékony fonálon, parányi aranykereszt -a Megfeszí
tett mintha mégis itt járna-kelne valamiféle formában és
jelenlétére figyelmeztetne ... jelenlétére figyelmeztetne a ze
nén, olcsó alkoholon és olcsó vágyakon át. Mi azonban nem
vesszük észre az Ű [elenlétét ...

(Folyt. köv.) Ijja3 Antal

Háromházi Ferenc: Kolozsvár. Bethlen-bástya.
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