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Rulett
SZALAY ZOLTÁN

Arnold felesége délután fejfájásra hivatkozva visszavonult a hálószobába, 
de a lelkére kötötte Arnoldnak, ne törődjön vele, nyugodtan menjen, fedezze 
fel a környéket nélküle. Még csak egy napja érkeztek, de eddig nem nagyon 
tudták élvezni a kirándulást, szinte mindennel gond volt, az utazással (alig 
találták meg a hónapokkal korábban az interneten foglalt szállást), a szállással 
(a szállásadójuk egy teljesen más épületben adott nekik szobát, mint amit 
kinéztek s lefoglaltak), s ráadásul az első vacsorával mindketten elrontották 
a gyomrukat, pedig nem kockáztattak, egyszerű natúr csirkesültet rendeltek 
párolt zöldséggel. Arnold gyorsan jobban lett, de Izabella még egy teljes 
nappal a baljós kaland után is fehér volt, s folyamatosan reszketett, most 
pedig a feje is megfájdult. Arnold egy ideig sürgött-forgott körülötte, teát 
főzött neki, gyógyszereket készített elő, a kezét szorongatta, de mikor mély 
álomba zuhant, egyszeriben otthagyta, csak a dzsekijét meg a pénztárcáját 
vette magához, s kiviharzott a lakásból.

Kintről nézve még szánalmasabb volt a szállás, mint bentről, Arnold 
gyorsan szedte a lábát, hogy mihamarabb elvessze szem elől a jellegtelen, 
omladozóban lévő épületet, amelyben rajtuk kívül valószínűleg senki 
nem szállt meg. Az egyetlen pozitívuma ennek a szállásnak talán az volt, 
hogy sokkal közelebb feküdt a parthoz, mint az eredetileg kiszemelt hely. 
Arnoldnak csak néhány utcácskán s egy kókadt bokrokkal szegélyezett 
úton kellett átvágnia, hogy kijusson egy kis bódéhoz, amely főszezonban 
strandlokálként működhetett, most azonban a hallgatás fátyla borult rá. Ezen 
a bódén túl már ott volt a tenger, alattomos hallgatásban, csak valamiféle 
lusta suttogást hallatott, amitől Arnold eléggé zavarba jött. Koszos tollú 
sirályok daloltak körülötte, s le-leereszkedtek a parti vízből kimeredő, 
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vastag algaréteggel borított cölöpökre. Sötét volt az ég, majd lezuhantak 
a nedvességgel teli zord felhők, magukkal rántva az egész világmindenséget. 
Arnold vaktában indult el a széltében-hosszában teljesen üres part mentén, 
egészen közel a lábához apró gázlómadarak szökdécseltek, az egyiknek 
lefelé görbült a csőre, a másiknak felfelé, ügyet sem vetve Arnoldra cibálták 
ki a gilisztákat a tömény iszapból. Ahogy szaladtak a homokos parton, nem 
maradt utánuk nyom, mintha csak árnyékok lennének, röpke képecskék. 
Arnold megtorpant, a háta mögé pillantott: neki sem voltak ott a lábnyomai, 
mintha ott sem lett volna, a fövenyt kivehetetlen iszapábrák tarkították.

Várta, hogy Izabella rákérdezzen, mért jöttek ide, azaz mért pont ide 
jöttek. Mikor Hamburgban sétáltak le a fapados légitársaság Boeing 737-
esének lépcsőin, s a savas eső kövér cseppjei széttoccsantak az arcukon, 
szinte biztos volt benne, most végre megkérdi. Készen állt a válasszal, bár 
arról nem volt meggyőződve, valóban képes lesz-e kimondani, ha Izabella 
felteszi a kérdést. Nem tette fel, talán ő maga is tisztában volt a válasszal, 
azaz, hogy nem mehettek napfényes helyre, abba belepusztultak volna, 
felemésztette volna őket a fény. Ahhoz a helyhez, ahonnan jöttek, ahol 
egymásra találtak, ahhoz a néma városhoz sokkal jobban illett ez a komor 
part, a szárazföld északi pereme.

Nyáron, főszezonban nyüzsgő hely lehetett, most is látszott ez-az a 
kopottas nyári pompából. Arnold hosszú, több mint egy órás séta után 
rátért egy kikövezett sétányra, amely bevezette őt az üdülőövezet szívébe, 
pislákoló neonfények, lepukkant görög meg török éttermek, savanykás 
döner- meg heringszagok közé. Most kezdte csak igazán a hatalmába 
keríteni az az érzés, amely attól a pillanattól fogva környékezte, hogy kilépett 
a lakás ajtaján. Úgy érezte, összezsugorodik az izgalomtól. Kisebbnek, 
keményebbnek, tömörebbnek érezte a testét. Nyílegyenesen tartott az egyik 
buján díszített épület felé, szinte lihegve kereste a bejáratot. Odabent sűrű 
félhomályt talált, a sötétségben néhány görnyedt alak, szinte moccanatlanul. 
Eltelt néhány perc, mire a szeme hozzászokott a sötétséghez, s mire vette 
a bátorságot, hogy beljebb lépjen. Egy nagy, kopottas rulettasztal mellett 
találta magát.

A félhomályhoz különösen fülledt levegő társult, de Arnold hamarosan 
mindkettőt megszokta. Alig nézett körül, nem nagyon törődött a rulettasztal 
körüli kis kártyaasztalokkal, illetve a további helyiségek felé vezető ajtókkal, 
amelyek még titokzatosabb bűnbarlangokkal kecsegtettek. A rulettasztal 
körül alig páran lézengtek, elhízott, apatikus középosztálybeli németek, 
valahonnan a Ruhr-vidékről, akik talán az örökségüket elverni jöttek ide. 
Mindenki a maga sajátos tájszólásában dünnyögött, Arnold nem értette 
egyetlen szavukat sem. Tulajdonképpen két játékos volt csak, akik mintha 
ikertestvérek lettek volna, még a borotvával is a nyakuk ugyanazon pontján 
vágták meg magukat. Unottan dobálták zsetonjaikat a mezőkre, szemlátomást 
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nem volt semmi koncepciójuk, csak valami körülhatárolhatatlan, a semmi 
kellős közepén lebegő nyereségvágy. Kitűnt azonban a bárgyú társaságból 
egy fi ckó, aki szintén a rulettasztal körül ólálkodott. Afféle néma kibic 
volt, nem játszott, de nem is szólt bele a többiek játékába. Amennyire a 
félhomályban fel lehetett mérni, drága öltönyt viselt, mellénnyel, markában 
kis elektromos pipát szorongatott. A játékosokat láthatóan zavarta, ahogy 
nézte őket, s ahogy időnként a szájához emelte kis pipáját. Igyekeztek 
neki hátat fordítani, nem nézni rá, bujkálni előle. A krupié – kölyökarcú, 
aszott öregember, Arnoldnak elsőre az a gondolata támadt róla, talán 
Bajorországból szökött ide, valami nőügy elől menekülve – is csak tátott 
szájjal bámulta.

Arnold félrehúzódott egy sarokba, s óvatosan vette elő a tárcáját. Egyre 
csak lüktetett benne az izgalom, zsugorodott a feje, már csak akkorának 
érezte, mint egy golfl abda. Átfutott a fején, amit Izabellával tervezgettek, még 
a repülőben, amikor a pilóta bemondta a hamburgi hőmérsékletet, s hogy a 
látogatóknak nem árt esőköpenyt bekészíteniük. Alig voltak látogatók, a gép 
kongott az ürességtől, csak néhány laptopjához szegezett üzletember jött 
velük. Arnold és Izabella vidáman vették számba, mi mindent csinálhatnak 
majd, bejárják a környéket, Lübecket, Travemündét, hajókáznak a tengeren, 
akár Dániába is átruccanhatnak, tengeri herkentyűket kóstolgatnak (persze 
csak visszafogottan!), fi nom borokat isznak majd üvegszám, leülnek a 
sziklákra a sirályok közé, s nézik a szürkén hullámzó Balti-tengert.

A markába szorított egy kisebb tételnyi bankjegyet, a többit gondosan 
visszahelyezte a tárcába, a tárcát pedig a farmerja farzsebébe süllyesztette.

Óvatosan játszott, nem kapkodta el. Partnereinek először nem is nagyon 
tűnt fel, hogy bekapcsolódott, vagy ha mégis, azon bosszankodhattak, 
milyen kis téteket tesz meg, míg ők komoly összegeket forgatnak. Váltakozó 
szerencsével játszottak, olykor hosszabb nyerő szériákat is sikerült kifogniuk, 
de az ettől támadt bátorságukba rendre gyorsan belebuktak. Arnold 
veszített. Egyforma összegeket tett fel, s mindet szép sorjában elvesztette. 
Háromkörönként váltogatta a mezőjét, később már kétkörönként, de ez 
tulajdonképpen teljesen mindegy volt. Szép fokozatosan eljátszotta az 
összes zsetonját. Halvány mosoly terült szét az arcán, egyre csak a kopottas 
rulettasztalt bámulta, s zseton nélkül maradva sem mozdult el mellőle egy 
ideig.

A következő fordulóban kissé begyorsított. A kezdéshez képest 
megduplázta a tétjeit, s most már a partnerei is felfi gyeltek rá. A biztos 
technikájára, ahogy elfojtott izgatottsággal kiválasztja a garantáltan vesztes 
mezőt. A két kövér lefi tymáló pillantásokat vetett rá, s még az álmos képű 
krupié is csatlakozott hozzájuk, ajakbiggyesztgetve fi gyelte Arnoldot. Az 
öltönyös fi ckó megállt egy helyben, s nem vette le a szemét Arnoldról, aki 
szép lassan megint mindenétől megszabadult.
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Kipirosodott, mintha egymás után pattogtak volna el a hajszálerek az 
arcában, az orrában, a szeme sarkában apró kis könnycseppek csillogtak. A 
menet végén végighordozta a tekintetét a termen, a magas mennyezeten, 
a pókhálós sarkokon, a nyomorúságosan sötét zugokon, ahol talán egykori 
milliomosok testei hevertek kifosztva, összeroppanva. Megyek, iszok 
valamit, mondta végül a rulettasztalnak, s ahogy odébbállt, csak úgy dőlt a 
mozdulataiból a keserű boldogság.

Az öltönyös követte őt a pulthoz, de nem szólította meg. A nyomában 
volt végig, míg két konyak után, egy harmadikkal a kezében, visszabotorkált 
a játékasztalhoz. Arnold most már leplezetlenül vidám volt, egyfolytában 
mosolygott, mint egy eszelős. Lazán nyúlt a farzsebébe a tárcája után, s 
könnyedén vette ki belőle a maradék bankjegyeket. A mozdulatai kezdtek 
koordinálatlanok lenni, de továbbra is biztos kézzel vesztett.

Ócska vidéki lebuj, de azért ki van találva, hallotta Arnold a háta mögül 
a szavakat. Azonnal tudta, hogy az öltönyös fi ckó az. Kint állt az épület 
egy kis huzatos előcsarnokában, egy bankautomatánál, a világ bármely 
bankjából lehetett itt pénzt kivenni, ha volt az embernél egy használható 
bankkártya. Arnold hátrafordult, a fi ckó ott állt tőle alig karnyújtásnyira. 
Nincs ezzel a hellyel semmi baj, mondta neki Arnold, nem nevezném 
lebujnak. Kissé bizalmatlan volt a hangja, de nem tartott soká, hogy 
feloldódjon. Hamarosan azon kapta magát, hogy kint áll az épület előtt 
a fi ckóval, egymás után szívja a cigiket, s szenvedélyesen magyaráz. Ha 
tudtam volna, Robert, ha tudtam volna, hadarta, hogy erre van szükségem. 
Tudod, kerültem mindenféle játékokat, jól tudtam, hogy kétbalkezes 
vagyok, született vesztes, mindegy, milyen játék, kártya vagy félkarú rabló, 
bármi, mindig vesztettem, betonbiztosra, senki nem akart velem lenni, 
végül már játszani sem, nem volt semmi értelme, s ez azért eléggé tudja 
frusztrálni az embert. Most sem tudtam, mért jövök ide, nem sejtettem, s 
most… Mulatságos, mondta a maga törhetetlenül elegáns hangján a másik, 
akit Arnold Robertnek nevezett, igazán mulatságos, amit mesélsz. Tehát 
egyfolytában vesztettél, egész eddigi életedben, játszhattál bármit is. Te 
még biztos nem hallottál ilyesmiről, mondta Arnold levegőért kapkodva s 
hevesen szívva cigijét, de így volt, és épp ezért sosem kockáztattam, mindig 
csak a lehető legkevesebbet, a lehető legóvatosabban. Akkor biztos sokat 
sikerült összekuporgatnod, mondta Robert, összekuporgatnom?, van egy 
cseppnyi lakásom, amit a nagyanyámtól örököltem, két éve halt meg, s 
most már a lakás egyik feléből kiszellőzött az áporodott szaga. Meg van 
egy kétajtós Seat Ibizám, a nagybátyámtól vettem használtan, nemrég kissé 
sikerült összetörnöm, belém hajtott egy mopedes egy körforgalomban, 
pedig keveset járok a kocsival, még szerencse, hogy egyedül ültem benne. 
Egyedül, kérdezte Robert. Egyedül. Akkor éppen. De van egy feleségem, egy 
kis asszonykám. Ez itt a nászutunk. Robert erre hahotázni kezdett, gyere, 
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gyere még egy konyakra.
A játék szüneteiben átvillant olykor az agyán, hogy most már ki lehet 

húzni a dániai kiruccanást, most már el lehet felejteni Lübecket, Travemündét, 
most már nem lesznek sem herkentyűk, sem borok, de egyre önfeledtebb 
volt, csak úgy folyt ki a keze közül a pénz, s már kurjongatott, lelkendezett, 
odagyűltek az asztal köré a kaszinó vendégei, az összes borzas alak, 
keveredtek a különféle tájszólások, csóválták a fejüket a kövér pénzeszsákok, 
hogy ebbe meg mi ütött. Robert ott állt Arnold közvetlen közelében, állát 
az öklére támasztotta, s csak akkor lépett egyet-egyet hátra, mikor Arnold 
ujjongva táncolta körül az asztalt, mert megint vesztett. Konyakot locsolt 
szét maga köré, s táncolni akart a krupiéval, de az hideg maradt és sötét, 
mint az egész lepusztult kaszinó körülötte.

Délfelé botorkált vissza a szállásra. A dzsekijét elhagyta, farmerje 
szakadozott volt, ingje szétgombolva, a haja széttúrva, bíborvörös arcán 
híg takony és vér kenődött szét. Ahogy belépett a lakásba, mintha egyből 
összeszedettebbnek érezte volna magát, újra visszatért abba a méretarányos 
testbe, amelyből előző este kiszorult. A fejében egymást kergették mindenféle 
hangok, Robertért kiabáltak, s csengtek-bongtak a zsetonok. Jóval többet 
költött el, mint amennyit valaha megszerezhetett volna. A másik szobában, 
a bezárt ajtó mögött ott várt rá Izabella. Talán hosszú jelenetet rendez majd, 
vagy mindössze kijelenti, ennyi volt. Eszébe jutott, hogy míg játszott, amíg 
ott pörgött a golyó a kerékben, egyetlenegyszer sem gondolt rá, a kicsi, 
madárszerű testére, a fáradt, fehér gumóarcára. Lassan kinyílt az ajtó, a 
kisírt szemű asszony az ágy szélén ült, s ahogy megpillantotta Arnoldot, 
kinyújtotta feléje a karját. Csak annyit bírt kinyögni, úgy aggódtam érted, 
Arnold.
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