
JUST BÉLA

VÖRÖS VAGY FEKETE

- Egészségére és nemes vállalkozásának sikerére! - A
holland mérnök koccintott Lalával, aki az ünnepélyes pilla
nathoz méltöan, kipirulva nézett rá, azután mindketten aj
kukhoz emelték a poharat. - Jó burgundi, de ezt csak ki
vételes alkalmakkor ihatjuk, tisztes keresetünkből hétköz
napra ilyen nem telik. Mit csinál az én párizsi magyar ba
rátom, még mindig azon a teherpályaudvaron dolgozik? I

- Igen. üdvözli önt és azt üzeni, szorgalmasan gyüjti
az ezerötszáz frankot. Egyelőre azonban még nincs semmije.
De újév után, amikor a Chapelle-on kevesebb lesz a munka,
meglátogat bennünket, és ha már játszani nem játszhat, leg
alább kipróbálja elméletben a szisztémát. Nizzát is meg sze
retné nézni, s általában a Riviérát, mert ezen a vidéken még
nem járt.

- Természetesen expresszel jön - mondta nevetve a
mérnök - és első osztályon. Úgylátszik ez is jó szísztéma,

Lala figyeimét annyira lekötötte a tányérjára tett vese
pecsenye (az utolsó párizsi hetekben már tojásos makarönira
sem telt), hogy csak percek múlva válaszolt:

- Azt hiszem, igen. De azért időnként nyugtalan voltam
és főleg reggeltől kezdve szdvesebben ültem volna harmadi
kon szabályos jeggyel a zsebemben. Tudtam, nagy baj akkor
sincs, ha véletlenül felszáll -egy ellenőr és kéri a jegyet; de
sajnáltam volna azt a hatszáz frankot kifizetni, amibe az első

osztály kerül. Később pedig azon kezdtem el töprengeni,
mit csinálok, ha ön nem jön ki a vonathoz?

- S kitalált valamit?
- Nem, de a kritikus pillanatban valószínűleg támadt

volna valami mentő gondolatom. Remélem, - tette hozzá 
a rulettszisztéma nem jár ennyi izgalommal.

- Az teljesen öntől függ. De hagyjuk a hivatalos ügye
ket délutánra. Örüljön a Riviérának, gyönyörködjék a vi
dékben, és ne hagyja figyelmen kívül ezt az ebédet sem,
melyet ma nyugodtan, gond nélkül fogyaszthat el. Holnaptől

kezdve úgyis vége mindennek.
Megállt, mert Lala olyan elképedt arcot· vágott, hogy

mosolyognia kellett. Aztán folytatta :
- Igen, holnaptól kezdve mindennek vége. A táj min

dennap szebb lesz, megkezdődnek a hangversenyek és ope
raelőadások, ragvozó nők érkeznek a világ négy tájáról, a
szálloda szakacsa a legraffináltabb étkeket eszeli !ki, hogy
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.vendégei kedvében járjon, - de ön míndebböl nem lát,
nem. hall, nem ízlel semmit, mert egész lényét egyetlen gon
dolat és érzés tölti be: a Rulett Egyszemű, zöld ciklop ez,
telhetetlen apokaliptikus szörnyeteg, mely nőni kezd, felfalja
a lukszusszállodákat, mulatöhelyeket, mozikat, üzleteket, az
után elnyeli a pálmás szíklapartot és magát a tengert is.
Nizzában, San Remóban vagy Badenben is felütötte a fejét,
de ott az ős-szörnynek csak egy szelíd, elfajzott ivadéka je
lent meg. Ezeken a helyeken, s még másutt is, a rulettgolyó
csak délután és este kilenctől tizenkettőig pereg. Monte-Car
lóban reggel tíztől hajnali két óráig megállás nélkül játsza
nak, húsz, huszonöt asztalnál, a Sporting és a nyári kaszinó
termeit nem is számítva. A levegö itt órák alatt megfertőzi

a vonatból kiszálló vigyázatlan embert, aki azzal a tervvel
jön ide, hogy kipiheni magát, szórakozik, megnézi a vidéket
s esetleg benéz a kaszniéba is. Majd alkalma lesz megfigyel
ni: itt csak az jár mozíba, színházba, kávéházba vagy mula
tóhelyre, aki elvesztette a pénzét s várja, hogy otthonról
ujabb küldemény érkezzen. Itt senki sem törődik a tájjal, a
tenger csilloghat, zúghat, háboroghat, senki sem veszi észre
és a város szívében fekvő pálmakertben, amelynek máshol
csodájára járnának, csak tipegő aggastyánokat lát. Ezzel
szemben, a Kaszinó előcsarnokában már reggel kilenckor
gyülekeznek az emberek, sorba kell állítani őket, és amikor
a szárnyas ajtókat felnyitják, a roham elsöpri a libériás szol
gák hadát.

- Bocsásson meg, de nem értem, - vetette közbe Lala,
aki látható érdeklődéssel hallgatta a mérnök előadását 
miért sorol be a priori engem is a rulett áldozatai közé. Én,
amint ön is tudja, nem a játék öröméért jöttem, hanem mert
nem volt kedvem Párizsban éhenhalni.

- Rendben van. Készséggel elhíszem. hogy nem a
játék kedvéért jött ide, s még azt is feltételezem, hogy meg
fogadja tanácsomat, és napi két-három óránál többet nem
játszik; de én azt is játéknak nevezem, ha valaki reggeltől

estig csak a rulettre tud gondolni, számítgat, statísztíkát ve
zet, szívdobogva gondol vissza az előző nap veszélyes pilla
nataíra, és összeszorul a gyomra, ha eszébe jut, hogy este
kilenctől tizenegyig megint hallani fogja, a kis csontgolyó
utánozhatatlan zaját. S ha visszagondolok az itt töltött első

napokra (amint tudja, tízenegy éve vagyok állandó monte
earloí lakos), azt kell mondanom: ez a dolgok rendje. Ha

. jó idegei vannak, lassanként ismét normális. emberré válto
zik: de két hét múlva már élvezni fogja az Excelsior konyha
ját, de két három hónap is eltelik, amig a játék varázsa las
san fakülni kezd. És félév mulva, elalvás előtt, már nem a
krupié rekedt hangját fogja hallani.

Atmentek a társalgeba és feketekávé meIlett folytatták a
beszélgetést, Kettőjükön kívül csak néhány idősebb férfi és
nő tartózkodott itt, mindnyájan angolok. Egy pincér időnként

megjelent az ajtóban, körülnézett és eltűnt. Lalát egyelőre
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még nem kerítette hatalmába a játék-őrület, mert az étvágy
gyal elfogyasztott ebéd után látható élvezettel szürcsölte at
feketét. A másik érezte, hogy ez a szüresölgetés elsősorban

neki szól, válasz az ebédlőben elhangzott j6s1atra, de úgy
tett, mintha nem is venné észre.

- Ami a szörakozást illeti, mondanom sem kell, hogy
itt mindent megtalálhat. Ha nincs megelégedve a helybeli
mozikkal vagy a színházzal, átmegy Mentonba, Nizzába, eset
leg Cannes-ba. A téli szezónban San Remo nagyszerű opera-
előadásokat rendez. Lassanként majd megtanulja, hog-y a dél
utánt legjobban a Gafé de Paris-ban lehet eltölteni: kitünő

fekete, külföldi újságok, kellemes társaság, figyelmes kiszol
gálás. Az American Express mellett jó cukrászda van, ott
haboskávét is kaphat. Ha este táncolni akar és nincs társa
sága, csak a Sporting jöhet számításba. Két zenekar, revű

számok és sok táncraváró nő. Hozzá kell tennem, mind fia
talok, mert az a rengeteg öregasszony, aki Monte-Carloban
ad találkozot egymásnak, legfeljebb aSporting játéktermét
látogatja. Viszont, ha ismerős nővel akar táncolni, a Maxim's
nevű mulatót ajánlom, vagy a kevésbbé előkelő, de .annál
vidámabb Tout va-t. És majd az is előfordul, hogy hölgy
ismerősét untatja az itteni mű-hangulat; menjen át vele
Villefranche-ba és nézzenek be a Gorsaire-hez címzett matróz
lebujba. De revelverét ne felejtse otthon ...

- Majd veszek magamnak revolvert - felelte Lala mo
solyogva, és hozzátette: - Az első nyereségből ...

A mérnök diadalmasan, rácsapott:
- Tessék, itt a bizonyíték. Ravaszul szórakozásröl, nők

ről kezdek el beszélni, de ön az első alkalmat felhasználja,
hogy arra a tárgyra terelje társalgásunkat. mely megérkezése
után néhány órával már egész lényét betöltötte. Nem, kedves
barátom, itt csak nekem van jogom inyeneként szürcsölgetni
a kétségtelenül fínom feketét. Ön akkor őszinte, ha gyorsan
fölhörpinti és megint a játékra gondoL Higyje el nekem,
Monte-Carloban csak az a néhány tucatnyi ember élvezi iga
zán az élet apró örömeit, akik, mint én is, fáradságos mun
kát látnak a játékban. Este kilenctől tizenegyig szürke híva
talnokok vagyunk" kelletlenül megyünk a Kaszinóba, akár
egy adóhivatali tisztviselő a hivatalába, ha nem lenne fel
tűnő, fekete klottot húznánk a karunkra, hogy kabátujjunk
ne fényesedjék kia munkában. ,És amikor tizenegyet üt az
óra, leplezetlen örömmel kelünk fel zöld mnnkaasztalunk
mellől. A legtöbb ember azért tartózkodik Monte-Carloban,
mert játszani akar; mi azért játszunk, mert Monte-Carloban
akarunk tartózkodni. Monte-Carloban, vagyis a tengerparton,
a kényelmes szállodai helyiségekben, a kávéházban, színház
ban, - de nem aKaszinóban.

- Engedje meg, hogy közbevágjak és azt mondjam:
igen, ez mind nagyon szép és irigylésreméltő, De igy élni
évekig, évtizedekig? l ...

- Látom, ön azt hiszi, hogy azok az emberek, akik at
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rulettből élnek, mind naplopók. moral insanityk vagy ron
csok. Hát először is: majd ha megismerte az önre váró fel
adatot, látni fogja, hogy az a két-három óra, amit a játék
asztalnál tölt, iobban kifárasztja az embert, mint a napi hat
nyolc óra irodai vagy gyári munka, a felelősségről nem is
szölva; Másodszor: egész csomó úgynevezett tisztességes,
polgári foglalkozást ismerek, mely szerintem összehasonlítha
tatlanul immorálisabb a mi mesterségünknél, Például a poli
tizálás vagy a gázbomba-gyártás. Ami pedig a roncsokat il
leti, alkalma lesz majd megismerni közülünk néhány urat,
akik igazán nem nevezhetők roncsoknak. Este talán be tu
dom mutatni egy norvég lírikusnak. Hazájában elismert te
hetség, tanulmányokat írnak róla, irodalmi társaságok tagja,
de mindettől nyugodtan felfordulhatna, mert a norvégek 1Jtsz
telik a lírikusokat. de nem vesznek verseskönyvet. Ö viszont
máshoz nem ért. Hat éve él Monte-Carloban: napi egy-két
órá~ dolgozik a Kaszínöban, a többit álmodozással és, vers
írással tölti. Ha hazájában marad, és az egyik irodalmi tár.
saság elnöke szánalomból benyomja, mondjuk a postához,
reggeltől estig bélyegeket pecsételhet, de álmodozásra, vers
írásra nem maradna ideje. Ezzel szemben, amióta itt tartóz
kodik, három könyve jelent meg hazájában és költeményeit
állítólag már az iskolában is szavalják.

Megállt, tiltakozó mozdulatot tett, azután folytatta:
- Ön úgy tekint rám, mintha tréfálnék, pedig komolyan

beszélek. Meggyőződéssel állítom, hogy Borsen úr sokkal er
kölcsösebben él így, mintha az oslói postánál teljesítene szol
gálatot vagy egy norvég napilap riportere lenne. Az első

jöttment irodalmi lókupec többre tartaná magát nála, mert a
tarkója vastagabb vagy több pénz van a zsebében. Igy pedig
a távolság dicsfényt fon homloka köré, a Földközi-tenger
parlján élő nagy költő lett belőle, és amikor utoljára otthon
járt, teán fogadta a sajto képviselőit.

- Boldog leszek, ha megismerhetem Borsen urat, a köl
töt - mondta Lala és hozzátette: - Sajnálom, hogy nem
tudok norvégul, s így nem élvezhetem verseit eredetiben.

- Helytelenül teszi, ha gúnyolódik. Borsen versei való
ban szépek, amennyire azt a francia fordításen át meg lehet
ítélni. De ha nem is lennének értékesek, magatartása min
den tiszteletet megérdemel.

- ön téved, nem gúnyolódok - felelte Themán Lajos.
- Csodálom őt.

- Természetesen vannak köztünk is roncsok, mint min-
den társadalomban. Nem büszkélkedünk velük, de amed
dig szégyent nem hoznak ránk, megtűrjük őket magunk kö
zött. Az is előfordult már, hogy az ilyen roncsból a polgári
társadalom oszlopos tagja 1ett. Élt Monte-Carloban né
hány évvel ezelőtt egy oszrák fiatalember, aki egy állítólago
san csodálatos szísztéma ellenére, melyet nem árult el sen
kinek, inkább apró kölcsönökböl tengődött, mint becsületes
munkából. A Sporting ötórai teáján megismerkedett egy
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lyoni gyáros leányával és a dolog házassággal végződött.

Február végén alkalma lesz látni az illető urat. Feleségével
a Hotel de Paris-ban lakik, maga vezeti a Talbot-ját, s ha
hinni lehet a szavának, reggeltől-estig dolgozik a lyoni tex
tilgyárban. Még mindíg a csodálatos szísztéma szerint játszik,
de a millíomosok számára fenntartott külön termekben"
ahova a magunkfajta napszámos sohasem teszi be a lábát.
Látja, ha kitaszítjuk társadalmunkböl, teljesen elzüllik vagy
főbelövi magát.

- Igen, ez nekem is megfelelne. Itt élni s az első adan
dó alkalommal beülni egy kényelmes igazgatói bőrfotelbe.

Szerenesés megoldás.
A másik lesujtó pillantást vetett rá:
- Ezt ön sem gondolja komolyan. Ami engem illet,

őszintén mondhatom, nem cserélnék osztrák barátunkkal.
Pedig nem vetem meg a kényelmes életet. De reggeltől es
tig robotolni. családi életet élni, a kötelező társadalmi érint
kezést fenntartani, - nem, inkább Monte-Carloban küszkö
dök, de legalább független ember vagyok és nyugodtan
szemlélődhetek.

- Nyugodtan szemlélődhet? Ez lenne az ön életcélja?
- kérdezte Lala, s csak most vett magának annyi fáradsá-
got, hogy közelebbről szemügyre vegye különös mentorát.
De a másik zavartalanul folytatta, míntha önmagának be
szélne:

- Igen, nyugodtan szemlélődhetek, vagy ha jobban tet
szik: kontemplatív életet folytathatok, mint a kartauziak.
Azzal a különbséggel, hogy én hitetlen vagyok, s így szem
lélódésem tárgya Isten helyett annak állítólagos teremímé
nye, az ember. Az ember, mozdulataiban, gondolatainak és
cselekedeteinek különös összefüggéseiben. Ha költői tehetsé
get éreznék magamban, regényt írnék; ha filozófus Lennék,
tizenöt-húsz év alatt hatalmas rendszert dolgoznék ki. De mert
csak a kontemplációhoz van hivatásom, reggeltől estig szem
lélódöm. Csakhogy ebből a mai anyagias világban nem lehet
megélni, s vagyonom sajnos nincs, - ezért kénytelen vagyok
kilenctől tízenegyíg, néha tizenkettőig, a játékasztal mellett
megkeresni kenyeremet.

- Ha nem tévedek, bizonyos hasonlóság áll fenn Bor
sen úr és az ön magatartása között, azzal a különbséggel,
hogya norvég költő munkája, bár gyakorlati szempontból ér
téktelen, de mégis produktív, ön ellenben hangúlyozottan
improduktív életre rendezkedik be. Ezt természetesen nem
elítélőleg mondom, csak attól tartok, előbb-utóbb megunja
majd a terméketlen szemlélődést és ...

- Produktiv, improduktív... vágott közbe a mérnök.
- Ne dobálódzzunk nagy szavakkal. Egy aktagyártó hivatal-
nok vagy egy gázgyári főtisztviselő munkája húsz év mulva
hatásában semmivel sem mutatkozik majd hasznosabbnak az
én terméketlen személődésemnél. Ami pedig azt ilLeti, hogy
megunom a kontemplációt és életem így zsákutcába kerül,
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(nemde ezt akarta mondani, amikor félbeszakítottam?) ezt
<el,sem tudom képzelni. Itt annyi ember fordul meg és a já
ték olyan érdekes elemekre bontja szét énjüket, hogy a
személődőt mindíg újabb és újabb meglepetések érik. Talán
tudja, hogy Monacoban van ft világ legszebb akváriuma. A
fejedelem milliókat áldoz évente a különböző tengeri ször
nyekre, okvetlenül nézze majd meg. Nos, állítom, hogy Monte
Carloban van a világ legérdekesebb ember-múzeuma, a leg
változatosabb példányok nyüzsögnek itt, s naponta mindíg
friss szállítmány érkezik. Nem, kedves barátom, akiben csi
petnyi érzék van a humor és a tragikum iránt, nem unja
meg sohasem ezt a nagyszerű látványt!

A mérnök olyan lelkesen beszélt, hogy a szalonban tar
tózkodók közül néhányan érdeklődve néztek feléjük. Lala
kényelmesen kinyujtotta lábát s csak röviden válaszolt:

- Az előbb azt mondtam, csodálom Borsen urat. Most
hozzáteszem: önt mégjobban csodálom.

Just Béla.

CSEREl SZÁSZ LÁSZLÓ:

CSAVARGÖK ÉNEKE

Se házam,
se bivalyam;
mégse szánom
én magam.

Erdő; mező

a tanyám,
friss patakban
vacsorám.

Agyat vet a
puha mart,
páfránylevél
eltakar.

Madár-ének
a dalom,
vágyam véle
altatom.

Tüzem lobja
piros fény,
csillag játszik
li! hegyén.

Lángos tüzem
messzi süss:
ég feletted
kormos üst,
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s ha egy percre
senyvedünk
beléhull az
életünk.
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