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    legnagyobb veszély az, hogy esetleg meggazdagszanak.
George Mikes, az Angliában élt, magyar származású író és
humorista a rá jellemzô bölcs humorral és éleslátással járja
körül a pénzhez való viszonyunkat, a milliomoslét gyötrel-
meitôl az alkudozás mûvészetén át a szegénység világtörténe-
téig, s bebizonyítja, hogy a szegénység nem kerülni való,
                 hanem kifejezetten kívánatos állapot.
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Tisztában vagyok azzal, hogy bármelyik pillanatban el-
veszíthetem a szegénységemet. Mégsem aggódom egy csep-
pet sem. Bátran szembenézek a bajjal, ha netán elôadódik.

Amikor Jamaicában jártam (lásd a bevezetôt), egy idô-
ben érkeztem a szállodába egy amerikaival, akirôl a hely-
béliek áhítattal mondották nekem, hogy sokszoros millio-
mos. Én egyenesen a szobámba mentem, ô azonban elôbb
a hallban lévô telefonhoz ment, és felhívta a New York- i
tôzsdeügynökét. (Mindig a hotel halljából telefonált, har-
sány hangon üvöltözve, hogy mindenki hallva- hallja be-
szélgetésének minden részletét.) Nemsokára kinek-kinek
kialakult a napi idôbeosztása. Én dolgoztam, ezalatt ô a
New York- i tôzsdeügynökével beszélt. Mialatt én a teraszon
egy rumpuncsot iddogáltam nagy élvezettel, ô a chicagói
tôzsdeügynökével tárgyalt. 

Az úszómedencében úszkáltam – ezalatt rekedtre ordí-
tozta magát a Los Angeles- i ügynökével. Így töltötte a nap-
jait. Az éjszakáit valószínûleg a szobájában töltötte a tele-
fon mellett, ausztráliai és dél- afrikai tôzsdeügynökeivel
üvöltözve. Amikor aztán végre eljött az áldott hajnal, biz-
tosra veszem, hogy a londoni ügynökével beszélt tele -
fonon.

Egy ízben megkérdeztem tôle, hogy miért jött el egyál-
talán Jamaicába. Azt felelte, hogy alaposan ki kell pihen-
nie magát, merthogy New Yorkban – úgymond – minden
idejét a telefon mellett tölti.

Ennek a viselkedésnek épp az ellenkezôjét tapasztal-
tam egy régi, kedves barátomnál, aki szintén író. Néhány
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esztendei távollét után visszatért Angliába. Volt egy kis
pénze, amit valami bölcs szakértô tanácsára hadikölcsön-
be fektetett. Idônként megkérdeztem tôle, hogy áll a hadi-
kölcsöne, mire többnyire ideges dünnyögéssel válaszolt.
Néhány hónappal késôbb közölte velem, hogy eladta a
hadikölcsönkötvényeit.

– De hát miért? – kérdeztem. – Hiszen nem ment le az
árfolyamuk!

– Nem. Én mentem le. Az önbecsülésem csökkent ro-
hamosan. Minden reggel kézbe vettem a The Times friss
példányát, és mielôtt egyetlen pillantást vetettem volna a
fôcímekre, máris a hadikölcsön árfolyamát kerestem. Bol-
dogan fütyörésztem, mint egy pacsirta, amikor néhány
pennyvel felment az árfolyamuk, és rossz kedvem lett, ha
leesett néhány pennyvel. Lassacskán aztán megharagudtam
önmagamra. Az maga lenne a vég – mondtam magamban
–, ha olyan fickó válna belôlem, aki minden reggel rohan
megnézni, hogy áll a hadikölcsöne. Így hát eladtam a köt-
vényeimet, és takarékba tettem a pénzemet.

Elkomorodott és megkérdezte: – Úgy mellesleg… Te
honnan tudtad, hogy a hadikölcsön árfolyama nem megy
lefelé?

Lesütöttem a szemem.
– Én is mindig meg szoktam nézni. Még mielôtt a fô-

címeket elolvastam volna. Miattad tettem. Örülök, hogy
eladtad a rohadt kötvényeket. A fenébe a hadikölcsönnel!

Ebben megegyeztünk. Abban is egyetértettünk, hogy
az egész ügyben van valami aljasság. A háború már régen
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véget ért, a hadikölcsönöket mostanra már vissza kellett
volna fizetniük.

A sok pénz megváltoztatja és eltorzítja tulajdonosának
személyiségét. Akad néhány gazdag ember, akiben él vala-
mi homályos elképzelés errôl a tárgyról, és kitalál valamit,
hogy a problémát megkerülje. A leggyakoribb, amikor
gazdag férfiak (és nôk) szívóskodnak, hogy az emberek
„önmagukért” szeressék ôket, ne pedig a pénzükért. Regé-
nyek, színdarabok, filmek ezrei gerjesztik az efféle megva-
lósíthatatlan vágyakozást.

Természetesen az egész elképzelés nevetséges. Elôször
is, a gazdagok rendszerint nem szeretetre méltók, így hát
örüljenek, ha valaki bármi okból szereti ôket. Másodszor
senki sem szerethet valakit igazán „a pénzéért”. Szeretheti
a pénzt, és elfogadhatja a személyt, aki együtt jár vele, ez
azonban egészen más, mint az illetôt szeretni a pénzéért.
A Platnik-briliánsok régi története jut errôl újra eszembe.
Azok számára, akik nem ismerik, elmondom megint.

Két New York- i hölgy, két régi barátnô, akik nem találkoz-
tak, amióta kikerültek az iskolából, véletlenül összefutnak, és
beülnek egy kávéházba beszélgetni. Egyikük kábítóan gyö-
nyörû gyûrût visel. Amikor a barátnôje már ötödször kezd
áradozni a csodálatos briliánsról, a gyûrû tulajdonosa meg-
jegyzi, hogy hát igen, a híres Platnik- briliánsok valóban
nagyon szépek. A másikra nagy hatást tesz a közlés, de be
kell vallania, hogy bizony sohasem hallott eddig a Platnik-
briliánsokról.

– Ez a gyûrû is a Platnik- briliánsokkal van kirakva –
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mondja a gyûrû viselôje. – Nagyon szépek és egy vagyont
érnek. Ámde sajnos átok terheli ôket.

– Milyen átok?
– Mister Platnik.
Igen. Valóban így van. Jobb, ha a világ platnikjai bele-

nyugszanak.
A gazdag ember – ez a harmadik pont – ugyanolyan

kevéssé tud megszabadulni a gazdagságától, mint a szegény
a szegénységétôl, a nagyon egészséges ember az egészségé-
tôl vagy egy magas ember a termetétôl. Mindezek a dol-
gok az illetô ember személyiségének mint egésznek részei
– vagy azokká váltak az idô folyamán. Nem lenne ugyan-
az az ember a szegénysége, az egészsége, a magassága – vagy
a pénze nélkül. Aki egy gazdag embert szeret, szereti – és
ha vonakodva is, de elfogadja – a pénzét. Tudnék szeretni
egy nôt a pénze ellenére – de a pénze kedvéért soha.

Nincs ebben semmi szégyellnivaló – az ostoba gazda-
gok nagyon tévednek. Akárhogy is: a gazdag ember, aki
belehuppanhat a saját magánrepülôgépébe, és átrepülhet
Párizsba, hogy a Grand Véfourban vacsorázzék, merôben
másfajta ember, mint a gitáros, aki a földalatti Aldgate
East- i állomásán muzsikál, és nem tudja biztosan, hogyan
jut hozzá néhány szendvicshez, amit elfogyaszt ebéd he-
lyett.

Fiatalabb éveimben, amikor még nem akartam ôszin-
tén és igazán szegény lenni, arról álmodoztam, hogy fiatal
és szép nôk szeressenek a pénzemért. Nem vált valóra. Sa-
ját magamért kellett hogy szeressenek. Szegények.
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