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1. FEJEZET 
KÁRTYAPARTI, – VALÓJÁBAN KI 

VESZTETT? 

A sem nem túl szerény, se nem túl elegáns ház az 
Allée de le Reine és a Marguerite út keresztezésénél 
nézelődött, az Auteuil kerületben, megszokott unal-
mával. Tulajdonképpen gazdagok lakta környék volt, 
akárcsak Neuilly és Boulogne. Ám megtalálható volt 
itt az alsó középosztálytól a felsőig szinte Franciaor-
szág minden rétegének képviselője. Egy részük kü-
lönc vagy bolond volt, főleg a leginkább jómódúak 
köréből, azok inkább ráérnek a különcségre, meg a 
bolondságra, a Szajna-parti proletár viszont ritkáb-
ban. A ház kívülről kétszínű volt, egyik felén sárga, a 
másikon fehér, belül, lakói között pedig szintén 
akadtak kétszínűek, mert a jómódban élők is rákény-
szerülnek, hogy legalább két színt birtokoljanak: a 
történelem, ez a nagy folyó változik, sokkal inkább, 
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mint a Szajna, – és egy szín nem elég! Olykor még 
kettő sem… 

Hugo Belard kispolgár volt, de nagyszájú, és utób-
bi tulajdonsága majdnem a felső osztályba emelte. 
Egyszer, amikor sok pénzt nyert, félig-meddig oda is 
emelte. Akkor örömében szinte az égig ugrott, 
azonban barátainak, jó érzékkel, nem árulta el sze-
rencséjét, azok nem is értették, hogy miért fizet ne-
kik a kocsmában egy féldeci szilvapálinkát, mert 
Belardnak nem volt szokása az efféle bőkezűség. Ma-
gában már jachtról, nagy házról és hivalkodó kertről 
ábrándozott, úszómedencével. Miután azonban a 
pénzt elvesztette, egy részét kártyán, másik részét a 
földalatti vasúton, a Sors visszadobta nagyszájú kis-
polgárnak. Belard egy ideig tűnődött rajta: mi lett 
volna, ha a Sors nem veti vissza kezdőhelyére, mint a 
társasjátékban a szerencsétlen számot dobót? 

Később kibékült a sorssal, annál is inkább, mert 
házmester lett, az pedig nem rossz hivatás annak, aki 
egyben-másban mester. Mikben? Nos, ezt nem rész-
letezem, mert nem célom rossz útra csábítani az ár-
tatlanokat, – csábítsa inkább őket oda az élet, akár a 
kisbetűs, akár a nagybetűs. 
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Most Belard kártyázott, két másik kispolgárral, 
egyikük nagyon kicsi kocsma tulajdonosa volt, a má-
sik lakatosműhellyel rendelkezett, ahol olyan kulcsok 
is készültek, amelyek nem csak törvényes zárnyito-
gatásra voltak alkalmasak, így megkövetelték a laka-
tot készítőjük szájára, a harmadik kártyapartner pedig 
a köztisztasági hivatal alkalmazottja volt, így tulaj-
donképpen proletár, és jelenleg öntudatos sztrájkoló 
is. 

Belard kártyapartnerei nem ezen a tájon laktak, de 
jól ismerték a ház lakóit, főleg Belard elbeszéléseiből. 
Ezek az elbeszélések kicsit túlmentek a kritikai rea-

lizmus klasszikus alkotásain, de azért még nem érték 
el a szocialista realizmus forradalmiságát. 

Nem pénzben játszottak. Mi volt a tét? 
Hát az különös dolog volt: a ház jómódú vagy 

gazdag lakói. El lehetett nyerni többek között 
Brunhilda Asszonyt, aki középkorú hölgy volt, fenn-
hordta az orrát, de azért nem volt megközelíthetet-
len, Lilykét, aki liliomos ártatlanságot színlelt, de 
azért, aki jó füllel hallgatódzott, az tudhatott egyet és 
mást a szeretőjéről, aki angol volt, és ráadásul Sir, de 
még Olívia sem volt rossz, legfeljebb a cselédjéhez. 
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Az, aki hölgyet nyert, egy hónapig azt csinálhatta 
vele, amit akart, – és amit tudott! A hölgy, persze, 
erről semmit sem tudott, meg más illetéktelen sem, 
mert ha a dolog kitudódott volna, akkor Belard nem 
csak az állását vesztette volna el, hanem annál sokkal 
többet. 

A kártyán aznap Belard úgy nyert, hogy valójában 
vesztett, mert Lisette nénit nyerte el kártyán, akiből 
nem sok jó nézett ki Belardra, ha valamit kezdeni 
akart volna e nyereséggel, de baj és veszély annál 
több. 

Mohamed, a párizsi köztisztasági hivatal alkalma-
zottja, aki valahonnan Ázsiából jött erősíteni a francia 
munkásosztályt, ha ugyan tényleg azt, ráadásul na-
gyokat röhögött Belard balsorsán, lévén Lisette néni 
nem az a személy, akire ép eszű férfi vágyakozik, de 
most, mindjárt az első fejezetben, még nem kívánom 
részletezni, hogy miért nem. Később is leteheti az 
olvasó ezt a könyvet, – a lényeg, hogy előbb megvá-
sárolja! 

Mohamed, ez a mérsékelten jóképű, de marha erős 
ember, azt mondta Belardnak: 

– Egy hónap alatt meghódítod Lisette Néni szívét, 
feleségül veszed, ő elveszi a kis pénzecskédet, és már 


