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R ejtő Jenő neve nagyon sokáig 
egyet jelentett azzal az íróéval, akit 

Magyarországon unszolás nélkül olvasnak. 
Egyebek mellett azt is állítják róla, hogy 
könnyű kézzel írt történeteiben mítoszt te-
remtett azokból hétköznapi helyzetekből, 
amelyekben egyébként semmi misztikus 
nincsen. 

Ugyanilyen fontos felfedezése volt, hogy 
rájött: az olvasó nem annyira izgalom-
ra, mint amennyire egzotikumra vágyik. 
Kiemelt terepe volt például a francia ide-
genlégió, amelyről száz évvel ezelőtt szám-
talan romantikus mendemonda keringett. 
Rejtő közvetítésében az idegenlégió a kül-
városi csibészség és a férfias helytállás ele-
gyedésének sajátos terepévé manifesztáló-
dott, ám az olvasói elvárások azóta sokat 
változtak. Az írói teljesítményt ma már mé-
diaeseményként szokás jegyezni, így amiről 
az írott vagy az elektronikus sajtó nem tesz 
említést, az nem is létezik. 

Innentől az is nyilvánvaló, hogy a mai 
ifjúság már közel sem lelkesedik annyi-
ra Rejtőért, mint a harminc-negyven-öt-
ven évvel ezelőtti. Fél évszázad alatt az 
is kiderült, hogy a rejtői világ egyenlő az-
zal a sajátos nyelvezettel, amelyre ezek az 
egyébként nem túl acélosan megkonstruált 
történetek felépülnek. Ékes bizonyítéka en-
nek az, hogy aki megpróbálta filmre vinni 
valamelyik Rejtő-regényt, kivétel nélkül be-
lebukott ebbe. 

A következtetés innentől rém egyszerű: 
Rejtő Jenő elsősorban a magyar nyelv le-
hetőségeinek és hihetetlen gazdagságának 
utolérhetetlen mestere volt és az is ma-
radt. Mindez pedig teljesen független attól, 
hogy olvassuk-e vagy sem. Ami engem il-
let, inkább arra bátorítanék mindenkit, hogy 
olvassuk.

Majoros Sándor   
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regenytar@gmail.com | a lapszámban föllelhető helyesírási hibákért sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget 
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URAM! A KÉSEMÉRT JÖTTEM!
Sivatagok és tengerek, kikötők és oázisok, légionárousok, 
matrózok, csavargók és szélhámosok – csupa olyasmi, ami-
vel egy átlagos polgár sosem találkozik. Álomvilág, ahol 
hatalmasak a pofonok, a törvényt bikacsökkel szentesí-
tik, egyik veszély a másikat éri, és mégis boldog a törté-
net végén mindenki, akit Rejtő Jenő tolla a jó oldalra raj-
zolt. A rosszak meg pórul járnak, mint a mesében és a 
Bud Spencer-filmekben. Ezért imádjuk a rongyosra olvasott 
ponyvákat – meseként olvassuk őket, gyerekként faljuk a 
néhol már blődlibe hajló sztorikat, ám senki sem titulál de-
dósnak mindezért. Senki, mert nincs, aki ne olvasná, nincs, 
aki ne szeretné. Ha netán mégis lenne, magára vessen.

És nincs, akinek ne fordult volna meg a fejében, hogy a 
napi robot helyett inkább Fülig Jimmyvel kellene végigcsa-
varogni a nagyvilág kétes hírű mulatóit, hogy Galamb baj-
társaként lenne csak igazán mulatságos a Szaharában üt-
legelni az ellenérdekelteket. Pedig tudjuk, nem mindenki 
hagyja a kését valami matrózban, akad, akinek azt szán-
ja a sors, hogy odatartsa a hátát, és messze nem biztos, 
hogy olyan simán megússza, mint a Honolulu Star szállás-
mestere. Hiszen még a mesebeli királyfinak sem sétagalopp 
a hétfejű sárkány leterítése, mégis olyannyira drukkolunk 
neki, annyira azonosulunk vele, hogy már-már a helyébe is 
lépnénk. Persze csak az ábrándozás szintjén. Egy sárkány – 
még ha a tudomány legújabb álláspontja szerint valójában 
nem is létezik – erősen bűzlik, tapintása mindenfajta gusz-
tust nélkülöz, és a levágandó fejek hajlamosak mérgező gá-
zokat okádni az inzultusra vetemedő királyi ifjakra. Józan 
ésszel erősen meggondolandó elfoglaltság ilyen kalandokba 
keveredni, ahogy az is belátható, hogy a Fehérvári út kies 

otthonosságából a szingapúri kikötők kocsmáiba vágyakoz-
ni több mint épületes marhaság. 

De mégis erről ábrándozunk P. Howard mester sárgult 
kiadásait lapozgatva, és ennek egyszerű oka van. Mind a 
történetek szereplői, mind a helyszínek kívül esnek a „nor-
mális”, a „rendes” emberek környezetén, a társadalmi 
konveciókon. A Rejtő-könyvek lapjaira való vágyakozásban 
az örökké és imádva vágyott kívülállásunk ölt testet, rá-
adásul veszélytelenül és láthatatlanul. Matróznak lenni egy 
csempészhajón: kívülállás! Légió: kívülállás!  Miközben bent 
ülünk a szobában – ez ám a paradox!

Rejtőt olvasni: kívülállás! Persze mára minden felgyorsult 
a harmincas évekhez képest, az idő is, az élet is, alig van 
időnk olvasni, nemhogy álmodozni. De ha mégis lopunk pár 
órát, amit egy könyv társaságában töltenénk, válasszunk 
gondosan! (Pl. igazi álmodozó nem nyúl Platón után, hogy 
lapozgatás után Szókratésznek képzelje magát – az ókori 
görög föld rengeteg meleg szülötte között egy szál lepedő-
be tekerve korzózni maga a megtestesült életveszély.) Azt a 
kevés időt, amit olvasással és álmodozással tölthetünk, te-
kintsük a modern kor rohanási kényszere elleni lázadásnak, 
minden utálatunk kifejezésének, a vélt vagy valós egykori 
aranykor zászlójának, mai kívülállásunk díszünnepségének, 
mert manapság már nem hosszú férfifürtökkel, virágosra 
hímzett trapézfarmerrel, ordító gitárokkal kell lázadnunk. 
Ma a nyomtatott betűkhez fűződő bensőséges kapcsolatunk 
a negmarkánsabb kívülállás. 

Uram! A betűimért jöttem!

Bornemissza Ádám

Vezérjegyzet 



– Uram! A regényemért jöttem!
– Hol hagyta?
– Valami matrózban.
– Akkor az ott is marad. Ilyen egy hülye sztrovacsek.
Hogyan kerül Wagner úr a Piszkos Fred, a kapitány nyitá-

nyába? – köszöni szépen, jól. Végtére is a ‚piszkos’ minden-
hol kapitány. A ‚wagner’ pedig vagy a makk alsó belépője a 
Lohengrin című operából, vagy maga Kékszakáll - de legin-
kább mind a kettő felváltva.

A kérdés azonban nem ez. Hanem hogy mi köze van 
mindennek a Csontbrigádhoz, ami köztudomásúlag nem is 
így kezdődik („A tábori pap hátrahőkölt, amikor meglát-
ta a halálraítéltet néhány perccel a kivégzés előtt a kato-
nai ügyészség fogházának egyik cellájában” – frakkban, ré-
szegen, fehér virággal a gomblyukában, havanna szivarral, 
fütyörészve). De úgy kezdődik, mint minden valamire való 
Rejtő-regény: egy jelenet kellős közepén, mintha mi is ép-
pen ott lennénk merő véletlenségből. Belepottyanunk, mint 
légy a levesbe, béka a vajba – aztán nézhetjük, hogyan 
keveredik mindenki bajba, hogyan kapálózik és köpül, míg 
végtére az úr, vagy Piszkos Fred („az Ószövetség Istenének 
alvilági változata” – Kemény István) meg nem old minden 
gondot és a gyászos-díszes sereglet a tánckar kíséretében 
elabgangol a színről.

Hetekig böngésztem a Rejtő-irodalmat. Ha megengedik, 
összegzem: rom. Akár egy szétlőtt ház, vár, város; nagy 
igyekezetünkben, hogy elfoglaljuk, porrá zúztuk. Minden 
tisztes és tiszteletlen szerző azzal kezdi: ne keverjük ösz-
sze a szerző életét a regények történeteivel, alakjaival. De 
összekeverik. A Rejtő-szakirodalom ekként bizony az is: 
Rejtő-szakirodalom. A megállapítások az életrajzból ered-
nek, arra utalnak, abból származnak. Van is benne ráció. 
Kevés a kalandor a magyar prózában, hát még mennyi-
re kevés a kalandor író! Meddig is kell visszahátrálni? – 
Kassákig, Cholnoky Trivulziójáig, Jókai Hírhedett kalandorá-
ig, a vándor Petőfiig, Csokonai, Tinódi korába? És ki olvasta 
ezeket a harmincas években? „Az áradó elbeszélő készség 
egybeolvadt a költőiséggel, a fantasztikummal, a példás sti-
lisztikai műgonddal és a szerkesztési fegyelemmel” – írja 
Cholnokyról Hegedűs Géza. S ez a legfontosabb: hogy fik-
ció, hogy fantázia, hogy irodalom.  Nem csoda, hogy a csa-

vargó-romantikát a személyes sorsával egybemosó Rejtő-
alak érdekesebb, mint egy szimpla regényhős-világ.

De nekem most nem tisztem az egész P. Howard-
birodalomról értekezni. Akkor sem, ha valóban érdekel – 
mint annyi mindenki mást is – a dilemma: irodalom-e mind-
ez, légióstul-kalandostul-tréfástul, vagy jó lektűr, ponyva, 
örökös bestseller. Amit/akit Babits még a betegágyán is ol-
vas („Ismered a most legdivatosabb magyar írót? Howard-
ot? / Rejtő Jenő a neve. / Egyet olvastam. Az elején tény-
leg mulattam, később kicsit meguntam.”), akiről Szentkuthy 
rajongva fejtegeti a Frivollitások…-ban: „Amit ő írt, az sem 
nem ponyva, az sem nem útszéli krimi, hanem igenis nagy 
művészet és – hamarjában használom a szót, noha ki nem 
állhatom – humánum.” Akkor sem, ha magam is tucatszor 
olvastam szinte minden regényét, noha fejből csak néhány 
bekezdését tudom (szemben például Kocsis Zoltánnal, aki 
„képes volt bármelyik Rejtő regényből szó szerint idéz-
ni úgy, hogy találomra felütöttük a könyvet valahol…” – 
Mocsári Károly).

Ezért szerepel mottómban a kompillll… vagy komplik… 
mindegy: áció. Mert bizony úgy látom, hogy a regény, a 
Rejtő-regény ott maradt egy matróz hátában. Pontosabban: 
az összes matróz hátában ott van, csak alig látszik. A 
Csontbrigádban éppen fordítva: ott a regény látszik, a ’mat-
róz’ meg nem. 

Pedig mily egyszerű ennek a története is, voltaképpen 
egyszerűbb, mint a legjobb többié. „Idegenlégióst halálra 
ítélik, végül mindenki boldog.” (Az átirat forrása: a men-
tor és sakkpartner Karinthy Hamlet-szinposzisa, Dán király-
finak megjelenik apja szelleme, végül mindenki meghal.) 
Henry Fécamp elvállal egy gyilkosságot, halálra ítélik, de 
a kivégzést elhalasztják: Fécamp titokgazda, ha tudja, ha 
nem. Büntetőszázad, kínvallatás, férfias kitartás, néma dac. 
Következő stáció: a Pokol tornáca, Ahonnan Nincs Visszaút. 
De mert Fécamp titokgazda, van mégis. Harmadik stáció: 
a Nő eljövetele. Aki nem is hozzá. Hanem csak, mintegy, 
véletlenül. Valójában hozzá, mert Akar Valamit. Nem a fér-
fit. (Egy másik férfit.) A Titkot akarja, amiért a Másik férfit 
ugyanott tartják rabparancsnokként. De aztán már nem a 
Titok kell és nem Sirone, a rab parancsnok, hanem Fécamp, 
a férfi, a hős, az áldozat. Miként A Nőnek mindig, minden-

MÁNYOKI ENDRE

EGY FEJEZET NÉHÁNY
TUCATNYI MONDATA
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hol. És meg is kapja. Mint mindig, minden regényben. (Vagy 
nem. Vagy túl későn. Másik, „igazi” regényekben.) Van még 
hűtlen barát, csalárdság, sőt, cinikus árulás, van még Tető, 
Tűznézés, Üvöltés, Hang, Út – odafent, ahol „virág, fa, for-
rás nem létezik. Csak társadalom. A puszta társadalom”. 

Az a szomorú igazság, hogy mindezektől – még ha ér-
zékenyebben, de legalább kevesebb iróniával monda-
nám el, akkor is – a Csontbrigád nagyon rossz is lehetne. 
Sokkalta rosszabb, mint azok, amelyek utána sorakoznak, 
és a maguk műnemében kiválóak. Az ún. társadalomkriti-
kával egyetemben, a 4-es számú magaslat, a negatív utó-
pia csupasz valósága, elpusztult nyelve, a túlélés minimu-
mára ’optimalizált’ magatartásai ellenére. Semmi nincsen 
benne, ami eredeti volna; a történet merő fantazmagória, 
se logika, se lélektan, se valamifajta valóságérzet nem tart-
ja egyben. Az alakok elnagyoltak, Fécampot is csak azért 
lehet látni, mert nyomban az első ügyirat leírja: 

„Név: Henry Fécamp
Születési hely: Bayonne
Születési év: 1910. hó: ápr. nap: 7
…
Haja barna, arca kerek, szeme kék, orra rendes, szája 

rendes, fogai épek. 1,87 magasságú, jól táplált, mindenfé-
le katonai szolgálatra alkalmas egyén. Feltűnő ismertetője-
le: jobb tenyerének belső felületén mintegy tízcentiméteres, 
szabálytalan forradás, amely a közepén kiszélesedve, a hü-
velykujj alatt végződik. Újonc, szobrásznak mondja magát 
(…)” A többi szereplő sem keltene érdeklődést, ha…

Ha nem volna köztük Sirone kapitány. Akinek nem-
csak sorsa van, de világa is. S ebben a világban mel-
lékalakok: Gouillaume főhadnagy, Libourne főhadnagy, 
Minkiew, az orvos, Ligert, a továbbszolgáló írnok – valódi 
életvesztesek, lezárult sorsok, befejezetlen vagy hirtelen 
lefutó gesztusokkal, saját szavakkal, érezhető tekintetek-
kel, szagokkal. Átjárható terek, mérhető távolságok, fé-
nyek, árnyékok, hangok. Ebben a világban a hegedű va-
lóban, sőt igazán megszólal. Ebben a világban a fájdalom, 
az elvágyódás, a beletörődés, a végeérhetetlen halál, a 
sorvadás, a fuldoklás: valóság. Közvetlen tapasztalás, ami 
elől az olvasó el se futhat. Ebben a regényben a kaland-
szál, a krimi, a bűnregény még csak arra szolgál, hogy 
benne tartsa a történetben az olvasót. De látnia, éreznie 
mást kell. Sirone sorsában a lágert, a lágerban a sorsot. 
A sorsban a teret, a létezés terét, minden mélységével és 
homályával, fojtott, rejtett vagy nyersen megmutatkozó 
drámájával. És ez a dráma ott van a regényben. Egészen 
pontosan: ott van a regény, ahol ez a Sors van. És ez 
mindössze három fejezet. 

Különös, hogy ez eleddig, a jelek szerint, nem érdekelt 
senkit. De az még különösebb, hogy két hivatalos kiadá-
son két különböző évszám alatt fut a kötet: az Albatroszén 
1938, a Kossuth kiadóén 1941 szerepel. Ez utóbbihoz már 
új mitológia is társul: „Még két év, és Rejtő Jenő munkaszol-
gálatos halott.” Nem csoda, ha az annotáció szerzője „légi-
ós regények sorának végéről” beszél. 

Holott az igazán izgalmas felvetés ez: ha az írói életpá-
lya kezdetén? derekán? egy regény három fejezete egé-
szen másként szólal meg, mint a teljes életmű összes szö-
vege, az mire vall? (A lexikon szerint 1936 és 1939 között 
a Nova kiadó 13 regényét adta ki, köztük A pokol zsoldosai 
(1936), a Menni vagy meghalni (1937), Az elveszett cirkáló 
és A megkerült cirkáló (1938) a legismertebbek, de a teljes 
œuvre ennek a többszöröse.) 

Nos, nem tudom, mire vall. Vannak legendák, miszerint 
a kiadója tucatoldalanként irtotta a szövegeit, de talán eze-
ket is Rejtő gyártotta. Ha igaz is, nem tudhatni, miféle szö-
veg volt ezeken a kidobott árkusokon – vajon olyan-e, mint 
a Csontbrigád ama három fejezete? 

Vagy megmutatta, tud ő mást is, másként is, mint ami-
vel sikeres lett? Nem csupán a kabaréhumor átültetője a 
kalandregénybe, hanem igazi író? Volt egy elnyújtott pilla-
nat és egy alkalmas helyszín, ahol valódi embereket látott 
abszurd helyzetben, és ennek a csábításnak, ennek az írói 
kihívásnak nem tudott, nem akart ellenállni?

Fogalmam sincs.
Talán Kemény István tette fel a jó kérdést? „Miért nem 

lett Rejtő Jenő egy Franz Kafka? (…) Miért nem lett igazi 
irodalom? Az ember gyerekkorában falja Rejtőt, aztán ki-
fejlődik az irodalmi füle és rájön, hogy ez azért nem Kafka. 
Pedig valahogy annak kéne lennie. Sőt. Egy olyan Kafkának, 
aki teljesen Kafka, és ezen kívül kell megfulladni rajta a 
röhögéstől.” – de mégsem. Valahogy nem stimmel ez a 
Kafka-vonzat.

Valami más rejtőzik itt. Valami, ami a véggel és a nosz-
talgiával testvér. Mert akkor már, 1938-ban nagyon vége 
van annak az irodalomnak, amelyben ezek a mondatok 
otthon voltak: „Az alkony árnyaiba mosódó bútorok der-
medten figyelik. Van valami fenyegető ebben a perma-
nens mozdulatlanságban, amellyel szekrény, asztal, szék 
némán körülveszi az embert. A tárgyak várakozása halá-
los titkot őriz. Talán, mert ösztönében már régóta sejti, 
hogy a valóság csak szimbólum. Érzés, fogalom, szekrény 
és bánat: ez mind csak a jelképe valaminek, ami állan-
dóan kifejeződik, de mi nem érthetjük meg soha.” Ezen 
a nyelven új irodalmat írni? – lehetetlen. De megidézni 
ezt az irodalmat, amelybe még idejekorán bekéretőzhetett 
volna… Ha csak egyetlen gesztus erejéig is feltépni né-
hány törött gombot a csavargó ingmellén, hogy látni le-
hessen a dobogó szívét… Giccsparádé? Igen, de csak eb-
ben a megfogalmazásban. 

Én még hallgattam éjjeli presszókban agg zongoristá-
kat Chopin-keringőt játszani csak maguknak, mikor vendég 
már alig lézengett s az is mind mata részegen. Ilyen volt 
az is: giccses. De azóta se hallottam Chopin-keringőt olyan 
szépnek, azóta se volt az a szépség annyira az enyém, mint 
akkor. Ennek a három Csontbrigád-fejezetnek ez a néhány 
tucatnyi mondata abban a világban talán ugyanezt az el-
vágyódást érezteti meg. És a belátást, hogy oda már csak 
ennyire… 
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Hommage à Rejtő Jenő

Szereplők: 
Belevaló Csávó                                 
Jellegzetes Figura
Tűzrőlpattant Menyecske
Bal Fácán
Tolakodó Fráter 
Megesett Szívű
Rámenős Fazon
Mokány Csóró
Lelki Gyermek
Isten Barma 
Bájos Teremtés (alias Kicsi Szívem)
Furcsa Szerzet
Jogot Végzett Ember   
Jónép
Ön 

Ott, ahol máskor is össze szokott gyűlni, most is össze-
gyűlt a jónép. Féldeciket, ilyesmiket kért a Jónép. Egész 
deciket, olyasmiket is. Egy tűzrőlpattant menyecske se-
rénykedett deci-ügyben. Adta ki, amit kértek tőle, szedte 
be, amit kért tőlük. Időről-időre a Jónép próbálkozott ez-
zel-azzal Tűzrőlpattant Menyecskénél. De nem ment. Nem 
és nem. 

Az idő telt. Akkor bejött egy jellegzetes figura. Sürgött-
forgott, fiszlikolt. Kedélyes volt és harsány. Közkedvelt 
nem. Jellegzetes Figura is próbálkozott Tűzrőlpattant 
Menyecskénél. Neki sem ment. Nem és nem. Volt neki at-
tól orra fokhagymás. Mint fakutya, röhögött a Jónép.

Az idő telt. Akkor bejött egy tolakodó fráter. Kicsit ilyen 
volt, kicsit olyan volt, de leginkább tolakodó. Ő is próbálko-
zott Tűzrőlpattant Menyecskénél. Neki sem ment. Nem és 
nem. Hozzá még Tűzrőlpattant Menyecske jól pontra is tet-
te. Megregulázta rendesen. Úgy, ahogy kell. Mint megvert 
kutya, sompolygott félre Tolakodó Fráter. Mint fakutya, rö-
högött a Jónép. 

Ön akkor ott állt Tűzrőlpattant Menyecske közelében, de 
nem tudott dönteni, próbálkozzon-e dettó?

Az idő telt. Akkor egy ideig nem jött be senki. Akkor egy 
darabig nem történt semmi. Pedig mindenki várta, hogy 
történjen. Mindegy, hogy mi, csak történjen már. Mozduljon 
egyet valamerre valahára valami. Legyen vége annak, hogy 
nem mozdul semerre semmi. S akkor mozdult egyet va-

lamerre valami. Történtforma ez-az. Na, akkor az jó volt. 
Utána várakoztak megint tovább. 

Az idő telt. Akkor bejött egy furcsa szerzet. Mindenki ala-
posan megnézte, mert furcsa volt erősen. Senki nem em-
lékezett, mikor látott utoljára ilyen furcsát. Miután cókmók-
ját letette, Furcsa Szerzet csinált valami furcsát. Igen-igen 
furcsát. Ettől mindenki felhördült. Összehúzódtak a szem-
öldökök. Elsötétedtek a tekintetek. Ezt nem lehet csinálni! 
Ezt nem szabad csinálni! Ilyent nem! Itt nem!

Az idő telt. De nem sokáig. Mert akkor előlépett egy 
rámenős fazon meg egy mokány csóró. Hogy ők majd 
móresre tanítják Furcsa Szerzetet. Kesztyűbe dudálni is. 
Ráhúzzák a vizes lepedőt, megmutatják neki, hol lakik a 
Jóisten. Igen ám, de került valaki, akinek megesett a szíve 
Furcsa Szerzeten. Állította, hogy Furcsa Szerzet végered-
ményben ártatlan. Nem csinált semmi rosszat. Csak vala-
mi furcsát. 

Az idő telt. Akkor kialakult egy vita. Akkor a dolgok el-
durvultak. Rámenős Fazon és Mokány Csóró majdnem el-
látták Megesett Szívű baját. Kérdezgették: mely sanda ok-
ból pártfogolja Furcsa Szerzetet? Firtatgatták: mi a búsnak 
üti orrát abba, amibe nem kell? Viszont Megesett Szívűnek 
akadtak hívei a helyiségben. Ő rendelkezett barátokkal, ő 
nem volt egyedül. Ketten is odaálltak melléje, megvéden-
dő őt. Ezekkel szemben Rámenős Fazon és Mokány Csóró 
megfélemlítő beszédmódot alkalmaztak.

– Isten barma! – mondta zordan Rámenős Fazon az 
egyiknek. – Seggeden köpöd ki a fogaidat, úgy kaplak 
szájon!

– Lelkem gyermekem! – mondta lágyan Mokány Csóró 
a másiknak. – Tisztulj az utamból, vagy bogot kötök a 
pöcsödre! 

De Isten Barma és Lelki Gyermek nem hagyták magára 
Megesett Szívűt. Példásan tömörültek, közös frontot alkot-
tak. Véd- és dacszövetséget hoztak létre. Pedig féltek a ki-
köpéstől, féltek a bogkötéstől.

Ön akkor ott állt a zenegép mellett, de nem matatott 
vele, Ön akkor be volt tojva.

– Így is, úgy is kinyomjuk Furcsa Szerzet szemét – pró-
bálta megvilágítani az ellenállás hiábavalóságát Rámenős 
Fazon.

– Hozzá még letépjük Megesett Szívű fülét – tett szán-
déknyilatkozatot Mokány Csóró.

Isten Barma és Lelki Gyermek azonban nem hátráltak 
meg, nem táncoltak vissza. A presszionálásnak direkt el-

MOLNÁR VILMOS

FÉLIG TITKOS TÖRTÉNET

Novella 
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lenálltak. Furcsa mód megkedvelték Furcsa Szerzetet, meg-
esett a szívük Megesett Szívűn. Nem hagyták őket cser-
ben. Pácban, szarban. Először meggyőzéssel próbálkoztak. 
Szívhez szóló emberi jó szóval.

– Rosszak vagytok – közölte Lelki Gyermek Rámenős 
Fazonnal és Mokány Csóróval. Intőleg még hozzátette: – 
Legyetek jók! 

– Szeressük egymást, gyerekek – jött a nagy ötlettel 
Isten Barma.     

De Rámenős Fazon és Mokány Csóró nem hallgat-
tak az emberi jó szóra, nem tetszett nekik a nagy ötlet. 
Zelegorkodtak tovább.

– Ne zelegorkodjatok tovább! – hangzott ekkor váratlanul 
a bejárati ajtó keretéből. A bejárati ajtó keretében ott állt 
egy bájos teremtés. Minden tekintet ráirányult. Mindenki 
elbájolódott.

Ön akkor csüggött a szemével Bájos Teremtésen és 
pénzt dobott a zenegépbe, hogy szóljon. 

Bájos Teremtés kecsesen belejtett a helyiségbe. 
Játékosan megpöckölte Rámenős Fazon orrát. Incselkedőleg 
megcsiklandozta Mokány Csóró állát.

– Guc-guc – mondta Bájos Teremtés bájosan.
Újfent elbájolódott mindenki. Rámenős Fazont és Mokány 

Csórót kivéve. Ők rámenősködtek, mokánykodtak tovább. 
Zelegorkodtak is.

Az idő telt. Akkor különféle egyének mindenféle ötletek-
kel álltak elő. Egy jogot végzett ember az erőszakmentes-
séget hirdette. Úgy tanítani rendre a rendre tanítandókat, 
hogy közben ne támadjon rendetlenség. Egy balfácán sze-
rint a kiút Rámenős Fazon és Mokány Csóró kiéhezteté-

se. Igaz, ők is kiéheztethetik a kiéheztetőket. És megoldás 
az is, ha együtt böjtöl mindenki. Jobbá válik általa ki-ki. 
Egyáltalán: úgy néz ki, a diétázás megkerülhetetlen.

Az idő telt. Akkor Rámenős Fazon és Mokány Csóró ren-
detlenkedni akartak Jogot Végzett Emberrel. Éhhalállal kí-
vánták sújtani Bal Fácánt. Zelegorkodtak megállás nélkül. 

Az idő telt. A megoldás annyira egyszerű volt, hogy da-
rab ideig épp ezért nem jutott eszébe senkinek. Darab idő 
után viszont eszébe jutott valakinek. Akkor gyakorlatba ül-
tették. Akkor többet nem volt probléma. 

De konkrétumok kellenek. Konkrétan az történt, hogy 
hátulról előlépett egy belevaló csávó. Az, hogy Rámenős 
Fazon és Mokány Csóró ennyire semmibe veszik Bájos 
Teremtés békítő szándékát, erősen felkavarta őt. Érzelmi 
felindulás vett erőt rajta. Lelki nyugtalanság fogta el. Akkor 
kipattant belőle a megoldás. Hogy hogyan kell kezelni a 
problémát. Ahogy lehet, amivel lehet. Könnyedén, lezse-
rül. Csípőből, visszkézből. Éles helyzetet éles tárgyakkal, 
súlyos problémát súlyos tárgyakkal. Legyen már egy nagy 
menet! S akkor lett egy nagy menet. Akkor a probléma 
megoldódott.

– Kicsi szívem – mondta ekkor lágyan Belevaló Csávó 
Bájos Teremtésnek –, gyere, sétáljunk egyet a réteken, me-
zőkön, ilyesmiken. Ottan, hol a pacsirta szól. 

Akkor kézen fogva elindultak egyet sétálni. Akkor csak 
mentek, mendegéltek. Akkor a Jónép csak ámult: ni, egy-
szerre hogy átváltozott Bájos Teremtés Kicsi Szívemmé!

Ön akkor bánta erősen, hogy nem vett részt a nagy me-
netben, állt csak végig mamlaszul.
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KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY

AZ ELHAJÍTOTT SÖRÖSKORSÓK ESETE

Novella 

Ketten egyszerre érkeztünk aznap délután Port Saidba: én 
és a kolera járvány. A koleráról csak később értesültem, 
pedig egy fedélzeten utazott velem bizonyos Sean O’Hearn 
nevű liverpooli matróz képében, aki három ékességéről volt 
nevezetes: arany pecsétgyűrűjéről, arany szemfogáról és 
aranyeréről. Utóbbi általában kevésbé volt érdekes, de ne-
héz lett volna nem észre vennünk O’Hearn jajveszékelését, 
amelyet akkor hallatott, amikor asztalhoz ült a kantinban. 
Ám ez egy másik történet.

Mire a járandóságunkat kifizették és engedélyt kaptunk 
a partra szállásra, kora este lett. Egy régi manilai matróz-
mondás szerint a kikötői este rum nélkül olyan, mint a há-
zsártos feleség: ki lehet bírni, de minek? Port Saidot jól is-
mertem, elsősorban bizonyos Hétszűnyű Hildegard nevezetű 
holland hölgynek köszönhetően, aki az első ide érkezésem-
kor segített beszerezni egy térképet meg egy olyan nyava-
lyát, amit penicillinnel szokás kezelni. Így legalább tudtam, 

hová nem érdemes elmenni. Ugyanakkor mivel a térképet 
Rettegett Iván közismert futtatótól emeltük el – aki a ne-
vét azért kapta, mert csecsemő korában bepólyálva egy ha-
lászbárkában felejtették, és mire a halászok rátaláltak, már 
egy egész éjjelt ott rettegett –, azt is megtudtam, hová ér-
demes. Iván nem adott két pofont azért, mert a zsebébe 
nyúltam, úgyse tudott térképet olvasni, igzából olvasni sem 
tudott, a térképről meg, amelyet előző este kártyán nyert 
el egy nagyon részeg kávéügynöktől, kiderült, hogy való-
jában London Notting Hill negyedét ábrázolja. Ezért inkább 
együtt eladtuk egy angol könyvkereskedőnek, és elittuk az 
árát. Iván azt mondta, én voltam az első, akinek sikerült már 
majdnem észrevétlenül kivenni valamit a zsebéből, ezért a 
bizalmába fogadott, megmutatta a legjobb helyeket, így az 
Elintézőt is, ahol hajnalban beavatott a bal egyenes ütés tu-
dományába is. Ez nem ment simán, mert a szabadnapos 
taxisofőrnek, akit Iván a feladatra éles szemmel kiválasz-
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tott, nem volt kedve gyakorolni, így néhány jobb horogra is 
szükség volt, hogy rávegyük, állja kitartóan a bal egyene-
seket. Azóta ha itt jártam, sosem mulasztottam el felkeres-
ni az Elintézőt. Oda indultam ezen az estén is.

A 13-as dokknál két alakot sodort elém a véletlen, akik 
jobban el voltak ázva, mint Szingapúr monszun idején. Az 
egyikük megkérdezte, tudnék-e tüzet adni. Természetesen 
ezt a trükköt mindenki jól ismeri a kikötők környékén, ezért 
a Rettegett Ivántól tanult bal egyenes technikával alaposan 
állcsúcson vágtam, mielőtt közöltem volna, hogy sajnálom, 
de a dohány élvezete meggyőződésem ellen való, amióta 
egy adventista hittérítővel verekedtem. (Egy szent ember 
volt, az alkoholról is megpróbált lebeszélni, de az már na-
gyon fájt neki.) Aztán a két fickót elnézve úgy döntöttem, 
éppen jók lesznek aznap estére ivócimborának, elvégre az 
ivás jobban esik társaságban. Javasoltam nekik, tartsanak 
velem az Elintézőbe, ott az ilyen igényeket is kielégítik. Erre 
fellelkesültek, kiderült, a legénységük másik tíz tagja már 
órák óta ott várja őket, de ezek ketten akárhány helyre be-
mentek megnézni, hogy jó helyen járnak-e, mindenhol it-
tak egy rumot, így aztán most már tulajdonképpen azt sem 
tudják, melyik kikötőben vannak.

Az Elintéző aznap este nem volt zajos, vagy két tucat 
alak ült bent, köztük egy szikár, vállas könyökképű, aki 
azonnal kirítt a többi közül. Nem is annyira gombhíjas sár-
ga kabátjával, tépett gyapjúingével és fél pár harisnyájával, 
mint inkább azzal a lorgnonnal, amely egy kifogástalan, fi-
nom mívű kerékpár-áttétellel volt a nyakába akasztva, és 
amelynek segítségével úri módon könyvet olvasott vacso-
ra közben. Az ilyen alakokba boldog békeidőkben jól esik 
belekötni, de a fiúknak egyelőre nem fűlött hozzá a foga. 
Hosszú úton voltak, New Yorkból érkeztek, és reggel indul-
tak tovább Tahiti felé.

Amúgy jókedvű társasággal hozott össze az ég. José 
Pombio, a spanyol tag, aki tüzet kért tőlem a dokknál, pin-

cér volt a Honolulu Staron, a másik Wilson Hutchins, vérbe-
li New York-i pedig fűtő ugyanott. A tíz másik között ott ült 
a szállásmester is, aki dörzsölt róka lévén mindegyikük pa-
pírjait begyűjtötte, nehogy szerte szaladjanak indulás előtt 
az éjszakában. A második közös rum után elmesélte, hogy 
ez a módszer mindig beválik. Egyszer például, amikor egy-
szer egy francia hajón szolgált, az egyik indulás előtti este 
úgy berúgott, hogy ő maga szeretett volna kereket oldani, 
de mivel eszébe jutott, hogy a papírjai nála vannak, úgyse 
tudna hová szökni. 

A baj abból lett, hogy Hutchins és Pombio San 
Franciscóról, a Honolulu Star végcéljáról kezdtek beszél-
getni, és felidéztek egy bizonyos Vörös Lucy nevű hölgyet. 
Ez önmagában még nem lett volna baj, csakhogy ezek nem 
bírtak megegyezni abban, hogy Lucy anyajegye a bal, vagy 
a jobb vállán van-e. Ezen annyira összekülönböztek, hogy 
elkezdtek teli sörös korsókat hajigálni egymáshoz, még-
pedig a szállásmester számlájára, az utolsó kört ugyanis 
ő fizette. Persze, egy sörös korsó nem mindig tudja, ki-
nek címezték, általában ebből támadnak a bonyodalmak. 
Egy például, amelyet Pombio hajított el, kis híján eltalálta a 
lorgnoso ember jobb fülét.

– A fejemre igen kényes vagyok, uraim – mondta amaz 
pedáns szigorral –, tehát az ilyen ingerkedést lehetőleg 
mellőzzük.

Még be sem fejezte korholását, amikor a második korsó 
repült feléje úgy, hogy a vállát súrolta.

– A verekedésnek ezennel vége! – jelentette ki 
határozottan.

Többre nem emlékszem.
Amikor magamhoz tértem, szétvert kocsmát láttam ma-

gam körül. A csapos és egy orvos, akit késelés miatt hív-
tak ki, mondták, hogy a szállásmester meg a lorgnonos fér-
fi már elindult a Honolulu Star dokkja felé.

Rigmus

REGÉNYI HUBA

AJÁNLÓ

(A Rejtőt nem olvasóknak)

Elég lenne bár egy löket
Rejtőtől még sok is jöhet: 
Az ütleg nagy, a humor kövér
Versbe szedi (vagy tropára ver) 
Tropauer Hümér!
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Elbeszélés

SALÁNKI ANIKÓ
AZ IGAZI SZŐKE CIKLON
1908. március 1-jén születtem, negyedik lányként a családba, 
és a Magdolna nevet kaptam a keresztségben. Nem mond-
hatnám, hogy apám pezsgőt bontott volna az örömtől, ami-
kor meghallotta a hírt. A Havanna szivart is visszatette a 
tokjába, arra akkor kerül majd sor, ha a madám kikiabálja a 
szülőszobából az örömhírt, hogy: fiú! Erre azért várni kellett 
még néhány évet, de 1914-ben Gáspár – aki természetesen 
apánk nevét kapta – mindenki megkönnyebbülésére a világ-
ra jött. Mit nekünk világégés, politika, katonai behívók, majd 
jegyrendszer, fekete szegélyes értesítők, sorban állás meg a 
többi, amikor a bölcsőben vöröslő arccal üvöltött a gyermek, 
akit annyira vártak.  

Én pesztráltam, ringattam, etettem, tanítgattam. 
Szerettem őt, meg hosszú évtizedek során minden gyerme-
ket, bár nekem nem lett. Jó, hogy nem látunk a jövőbe, ez a 
sors egyik legnagyobb adománya.  Nézem a kopott régi al-
bumot, már nem él senki a családomból. A hosszú élet átka, 
hogy tele van hiányokkal, tele van titkokkal. Egyedül ma-
radtam. Néha eszembe jut, hogy ki temette el Rodostóban 
Mikes Kelement? S ki fog engem? Gondoskodnom kellett 
róla. Egyedül, magam, magamról. 

Nyolcvan évesen költöztem az otthonba. Ki tudtam fizet-
ni a teljes összeget egy külön szobáért, kis zuhanyozó meg 
teakonyha is tartozik hozzá. Nem szeretek közösködni. Akkor 
még azt hittem, kevés időm van hátra, aztán átmegyek a túl-
partra. Hitem szerint már várnak ott rám. Teltek az évek, s én 
még mindig itt vagyok, mintha a Teremtő elfeledkezett vol-
na rólam. Igaza volt a férjemnek – sose gondoltam úgy rá, 
hogy a volt férjem –, aki azt mondta, hogy „Az élet nehéz, 
de meghalni sem könnyű”.  Aztán arra gondoltam, meg kell 
írnom valamit. Féltem, ha meghalok, eltűnik velem együtt az 
a boldog majdnem húsz hónap is. A sírkövemet megcsinál-
tattam, még egy éve meg is tudtam nézni, olyan lett, ahogy 
kértem. Visszafelé megállítottam a taxist, és odamentem 
egy könyvesbolthoz. A férjem könyveivel volt tele a kirakat. 
Olvasgattam a címeket, de nem sírtam. Hogy nézne az ki!

Egy bőgő öregasszony motyogja, hogy, Piszkos Fred, 
a kapitány, Az elveszett cirkáló, A fehér folt meg a többi. 
Akkor, azon a szép őszi napon voltam kint utoljára a szo-
bámból, 2000 szeptemberében. 

Egyre többet gondolok a múltamra. Sokáig nem történt 
velem az égadta világon semmi különös. Elvégeztem a gép-
író iskolát. Tovább tanulásról szó se esett, igaz, én se erőltet-
tem. A házban lakó német asszonykától megtanultam a nyel-
vet, a franciát meg csak úgy magamtól. Valahogy ragadtak 
rám az idegen szavak. 1936-ban bevittem egy szerelmes no-

vellát a Színházi Életbe, Párizsban játszódott, sok csókkal és 
szenvedéllyel. Arra már nem emlékszem, ki írta. Arra viszont 
tisztán, hogy az ajtón kirohant egy nagyon magas fiatalem-
ber, kócos haja a szemébe lógott, és olyan csúnya szavakat 
kiabált vissza az irodába, hogy én megriadva simultam a fal-
hoz. Észre se vett. A főszerkesztő meg nevetett, megmond-
ta a nevét a kirohanó írónak, aki megint előlegért jött, mint 
mindig, most azért, mert megnősül. Összeszorult a szívem, 
nem tudtam, miért is? Sose volt udvarlóm, mindig dolgoztam, 
nem jártam társaságba. Ha tükörbe néztem, egy szép nő né-
zett vissza rám. Kék szemem volt és hosszú szőke hajam. A 
varrónő, aki az egyetlen jó kosztümömet varrta, nem győzte 
dicsérni vékony derekam, hosszú lábam, adtam is neki egy 
pengőt a kialkudott béren felül.   

1937 január végén a szerkesztőség előtt rám köszönt egy 
férfi, és meghívott a közeli kávézóba. Igen, ő volt, az író, akit 
már mindenki ismert, könyveiből, színdarabjaiból egy-egy 
frappáns mondat szállóigeként a futótűz sebességével terjedt 
el a fővárosban. Sikk volt tőle olvasni. Azt is tudtam, hogy hi-
ába keres vastagon, lobot vet a pénz a kezébe, a kártya elvi-
szi, meg azt is beszélték, hogy sokba került a válása is. 

Elvált, elvált – ezt dübörögte a szívem, és csak ültem 
azon a kényelmetlen kis széken, a kávém elhűlt, s hallgat-
tam, ahogy mesélt, nevetett, kifigurázta a világot, geszti-
kulált, s csak engem nézett. Tűrtem szótlanul, hogy meg-
fogja a kezem, s az utcán átkarolja a vállam. Olyan vagy, 
mint egy alvó tűzhányó – ezt súgta a fülembe –, mint egy 
szunnyadó szőke ciklon. Megcsókolt a Hősök tere közepén. 
Két hét múlva a felesége lettem. Butaság, ugye? 

Olaszországba utaztunk, ott is maradtunk. Most már tu-
dom, ott éltem, csak ott. A többi időt előtte és utána vala-
hogy eltöltöttem. Három hónap múlva már olaszul pereltem 
és alkudoztam a piacon. A férjem írt, én legépeltem és már 
küldtem is haza, Pestre. Beleborzongtam, amikor azon a gyö-
nyörű mély hangján felolvasta a fejezeteket, meg praktikus is 
volt, mert olyan pocsék volt a kézírása, hogy néha csak ösz-
tönösen tudtam, mit is akart, alig tudtam megfejteni. Sose 
nézte át a letisztázott kéziratot, megbízott bennem. Korán 
reggel írt, akármilyen későn is jött meg, mert itt is megtalál-
ta, hol lehet kártyázni. Aztán egész nap sétáltunk, felfedez-
tük Firenzét, Rómát, Nápolyt, meg a kis tengerparti városká-
kat. Fáradhatatlan volt, tele lobogással, energiával. Egész nap 
bámultuk a kikötőket, ahogy jöttek a hatalmas hajók, pakol-
ták ki a fütyörésző munkások a ládákat, a matrózok össze-
kapaszkodva pajzán nótákat énekeltek és hujjogattak a szép 
fekete lányok után. Volt, amikor a panzióból éjszaka surran-
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tunk ki, két kis bőrönddel, mert már annyi volt a tartozásunk. 
Nem is jutott eszembe, hogy ez helytelen lenne, elmentem 
volna vele bárhová. Mert szép volt az életünk, tele nevetés-
sel, egy tányér megfelezett bazsalikom pesztóval, hozzá egy 
pohár marsala.  

Közben fordítgattam a habkönnyű szerelmes történeteket, 
a fordulatokban gazdag és mégis mindig egyforma bűnügyi 
regényeket, ezek is hoztak valami kis pénzt, mert abból az-
tán mindig hiány volt. 1938. szeptember 11-én komor arccal 
jött meg a férjem, én épp nagy szemű fehér szőlőt öblítet-
tem le, és frissen sütött kis kenyérkék illatoztak egy fonott 
kosárban. Fölém tornyosult, válláig se értem, s azt mondta, 
menjek haza, elválunk. Akkor, ott kellett volna, hogy megáll-
jon a szívem, mint a romantikus regényekben. Nem értet-
tem. Elválni? Haza menni? Amikor a szemébe néztem, dühöt 
láttam benne és tehetetlenséget. Kitette a tárcáját az asztal-
ra, meg az útlevelemet, és megsimogatta a hajamat. Kis sző-
ke ciklonom – dünnyögte, majd úgy bevágta maga mögött 
az ajtót, hogy tenyérnyi vakolatdarabok záporoztak az ócska 
kis szőnyegre. Három napig vártam rá, hiába. Nem sírtam, 
amikor a kisebbik bőröndbe betettem az ócska írógépet meg 
egy-két holmim. Nem volt sok.  

A kosztüm lógott rajtam és pecsétes volt a szoknyám, de 
nem érdekelt. Annyi pénzt vettem magamhoz, amennyi ép-
pen kifutott egy 3. osztályú jegyet Pestig. Kábultan szálltam 
fel a vonatra, ma se tudok felidézni abból az útból semmit, 
egyetlen képet se. Amikor leszálltam, olyan idegen volt a 
pályaudvar, kitámolyogtam a villamos megállóig, minden-

ütt plakátok lógtak és fásult arcú emberek siettek el mel-
lettem. Az eső is esni kezdett. A hivatalos válásunkra 1940-
ben került sor. Nem voltam többé -né, egy kikötése volt a 
férjemnek, hogy vegyem vissza a lánykori nevemet. Nem 
érdekelt engem a politika, az se, hogy ki milyen származá-
sú, vagy milyen a vallása. Később döbbentem rá, hogy ez-
zel a válási procedúrával talán az életemet mentette meg. 

Soha többet nem láttam. Fiatalon halt meg, idegen föld-
be temették, sokadmagával. Mellettem meg elment az élet. 
Néha álmodok vele, átöleli a derekam, ujjaival a levegőbe 
rajzolja, milyen szép is a ferde torony. Ilyenkor mosolyog-
va ébredek, aztán csak nézem az ablakot, és csodálkozom, 
hogy nekem megint eljött egy új hajnal.

Itt ért véget a régi írógépen leírt szöveg, ami már nem 
folytatódik tovább. Aki írta, békésen elaludt, és nem ébredt 
fel többé. Egy kopott bőröndben néhány könyv volt, az írógép, 
egy firenzei térkép, s összehajtogatva egy ódivatú kosztüm.

Az otthon igazgatója letette a teleírt lapokat. Ma lesz a te-
metés. Amikor kiment a temetőbe megnézni, rendben van-e 
minden – a felvételi lapon a legközelebbi hozzá tartozó rubri-
ka üresen maradt –, csodálkozva nézett a sírkőre. A név alatt 
ott volt az élethatárokat jelző két szám:1908-2008, ahogy 
szokás, de belevésve ott volt az is, hogy „Élt: 1937 febru-
ár – 1938 szeptember ”. Akkor nem értette. Most már igen.  

Magdi néni, a szőke ciklon?  – nézett az üres ágyra.  
Ki gondolta volna?

( A novella nyomokban valós életrajzi adatokat tartalmaz.)
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Volontaires? – kérdezte mosolyogva a kapu mögött cigaret-
tázó ügyeletes, amikor meglátta, hogy befelé törekszünk. 

Április vége volt, felénk ez a tavasz közepe, de Provence-
ban teljes erőből nyár. Egy nappal korábban érkeztünk 
Aubagne-ba, és rögtön a légió keresésébe kezdtünk. Joci – 
mint egykori légiós – úgy emlékezett, hogy a bázis a mar-
seille-i út mellett van, de így is meg kellett kérdeznünk né-
hány helybélit, mire a Légion Étrangére feliratot megtaláltuk. 
A belépést ekkor még nem kíséreltük meg. Joci néhány hete 
volt túl egy olyan műtéten, amit minden eufemizmus nélkül 
amputációnak is nevezhetnénk. Külön fejezetet érdemelne ez 
a történet, de a lényeg sűrítménye az, hogy a cimborám a 
jugoszláv polgárháborúban a horvát oldalon harcolva aknára 
lépett, és ez köztudottan azzal jár, hogy az ember elveszíti az 
egyik lábát. A háborúban csak arra törekedtek, hogy össze-
dolgozták a sebét, és bár műlábbal képes volt járni, a hegye-
sen maradt lábszárcsont minden lépésnél kínozta. 

A korrekciós műtétre éppen abban az évben szánta el 
magát, amikor a légiós nosztalgiatúra ötlete előbukkant. 
Úgy kalkulált, befekszik a kórházba, egyenesre fűrészelte-
ti a csontot, aztán fölkerekedünk és meglátogatjuk az ide-
genlégiót. Alig volt néhány száz eurónk, de úgy gondoltuk, 
egy hetet kocsiban is ki lehetett bírni. 

Ennek ellenére a megérkezésünk napján ki kellett ven-
nünk egy motelszobát, amire ráment majd’ száz euró. Joci 
rögtön lefeküdt, én pedig megpróbáltam eljutni a belváros-
ba, hogy ha már itt vagyok, lássak is valamit, de egy autó-
pálya miatt inkább ellenkező irányba indultam, bele a pro-
vence-i táj unalmas érdektelenségébe.

Ezen a ponton arról is szót kell ejtenem, mi csábított 
bennünket az idegenlégióba. A magyarázat Joci múltjának 
ködében rejlik. Ha igaz volt, amit híresztelt magáról, a het-
venes évek elején három év szolgálat után meglépett a 
légióból, majd egy hosszabb beilleszkedési kísérletet után 
megint visszament és jelentkezett önkéntesnek. Ez telje-
sen ellentmondott a paraszti józan észnek, mert elég ne-
hezen érthető, hogy aki egyszer megszökött a légióból, mi 
a fenének megy vissza másodszor is?! És ami ennél sokkal 
misztikusabb: mért bocsátanak meg neki?! 

Közös ismerőseink arról pletykáltak, hogy Joci ügynök, 
úgyhogy ez a szökéses dolog csak meskete. Mindezt az 
is alátámasztotta, hogy a polgárháborúban végbevitt hős-
tettek után sem tudott beilleszkedni a hétköznapi életbe, 
és olyan szinten keveredett összetűzésbe a törvénnyel, 
hogy végül a szegedi Csillagban kötött ki. Ekkor kerül-
tem vele újból kapcsolatba, mert ifjú koromban rövid ide-
ig egy vállalatban dolgoztunk, amikor a cimborám éppen a 
géplakatoskodással próbálkozott. 

A börtönből írt, hogy segítsek nyomdakész állapotba hoz-
ni a memoárjait. Azt válaszoltam, ha nem gyilkosságért ül, 
segítek. Hamar kiderült, hogy valamilyen gazdasági vét-
ségért, bár egyesek szerint inkább zsarolásért kasztlizták 
be, de ez véleményem szerint még belefért a róla kialakult 
képbe. Megküldte a kéziratát, és már az első oldal elolva-
sása után láttam, hogy ennek a memoár dolognak nem 
lesz jó vége. 

Ha háborúba kellett volna mennem, habozás nélkül 
Jocit választom fegyvertársamnak, de mint írótól, őrizzen 

Élményriport

MAJOROS SÁNDOR

KÉPI BLANC A KANTINBÓL
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meg az isten. Ahhoz képest, hogy katona volt, meglepően 
szentimentalista módon, sőt – mondjuk ki – giccsesen írt. De 
a legnagyobb baj az volt, hogy minden mondatából ordított: 
hazudik. Abban reménykedve, hogy nálam nagyobb szakér-
tők is rávezetik erre a szomorú igazságra, megállapodtunk, 
hogy néhány részt megfuttatunk a neten. Hamarosan jelent-
kezett is egy Korzikán szolgáló, magyar származású légiós, 
aki levelében hosszan ecsetelte, mekkora gyalázat ez az iro-
mány. Mentegetőzve válaszoltam, hogy a sztorit nem én ta-
láltam ki, de ez nem győzte meg sem Jocit sem a levélírót. 

Végül beláttam, hogy a dolog reménytelen: Joci történe-
téből sosem lesz figyelemre érdemes olvasmány. Legjobb 
esetben is csak azok fogják értékelni, akik ismerik, vagy 
akik elvakult módon érdeklődnek a légió iránt. Ezzel végleg 
elment a kedvem a légióskönyv rendbetételétől. Különféle 
ürügyekkel húztam, halasztottam a munkát, úgyhogy ami-
kor a cimborám hároméves büntetését letöltve meglátoga-
tott, a nyomdakész anyagnak még nem volt se híre se ham-
va. Keservesen bántam, hogy belementem a játékba, de 
nem voltam elég bátor hozzá, hogy kimondjam: nem csi-
nálom tovább. A hónapok pedig múltak, és a börtönéveket 
gyorsan elfelejtő cimborám egyre ingerültebb lett. Végül ki-
fundálta, hogy menjünk el egy idegenlégiós nosztalgia útra, 
hátha attól megjön a kedvem a szerkesztéshez.

Sosem kedveltem a bizonytalan kalandokat, de Joci olyan 
ügyesen kapacitált, hogy beleegyeztem. Valahonnét szer-
zett egy automata váltós Mitsubishi Lancert – Vukovári 
rendszáma volt –, ez lett a járművünk, és a tervek sze-
rint ebben is aludtunk volna az utazás során. A cimborám 
szerint az olasz és a francia benzinkutakon adott volt a vé-
céhasználati és a zuhanyozási lehetőség, úgyhogy apró-
pénzből letudhattuk az egészet. Arra gondoltam, legalább 
elmondhatom majd magamról, hogy belülről is láttam az 
idegenlégiót, nem úgy, mint Rejtő Jenő.

Az első napunk Aubagne-ban ehhez képest elég dicste-
lenül alakult. Joci a lefüggönyözött motelszobában szenve-
dett, én meg céltalanul kóboroltam a gyártelepek meg a 
raktárak között. De másnapra mindketten rendeztük sora-
inkat, és miután a cimborám egy rá nem jellemző őszinte-
ségi rohamában kis híján bevallotta ügynöki dolgait – a lé-

gió bázisát kerülgetve egy helyütt a kerítésre mutatva azt 
mondta: itt mászott be, amikor majd’ egy hétig meg kel-
lett figyelnie valakit –, leparkoltunk a főbejáratnál, és befe-
lé vettük az irányt. 

Arra gondoltam, hogy amit most művelünk, sikeresen öt-
vözi a kabarét a királydrámával: Joci sántikált, mindkettőn-
kön volt vagy tizenöt kiló fölösleg, a hajunkban meg több 
volt fehér, mint fekete. 

Az ügyeletesről ordított, hogy legszívesebben elhajtana 
bennünket, de a szabály az szabály: aki önkéntesnek jelent-
kezik, azzal akkor is foglalkozni kell, ha a hóna alatt hozza a 
saját fejét. Joci rögtön szóba elegyedett a katonával, és bár 
a franciatudása finoman szólva nem vetekedett egy Dumas-
regényeket fordító akadémikuséval, egész jól megértették 
egymást. A cimborám szerint ez is a légió egyik arca: a ka-
tonáknak tudniuk kell kulturáltan beszélgetniük egymással. 

A laktanyák kapuja mellett a világon mindenütt van 
egy épület, ahová az érkezőket beinvitálják, és ez a légió 
Aubagne-i központjában sem volt másként. Puritán egy-
szerűséggel berendezett irodába léptünk, vasvázas székek 
és egy hentesasztalra emlékeztető íróasztal közé, amely 
mögött nyitott ajtó vezetett az őrparancsnok irodájába. Az 
ügyeletes látta, hogy nem kell komolyan venni bennünket, 
de azért időzhettünk nála néhány percet. Úgy ácsorogtam 
ott, mint süketnéma a lakodalomban, amikor Joci egyszer 
csak jelentőségteljesen odasúgta: elintézte, hogy beme-
hessünk a kantinba, ami nagy kiváltság, mert a civileket 
odáig nem szokták beengedni.

Föl sem fogtam, mekkora megtiszteltetésben részesül-
tem. Erősen sántikáló cimborámat követve átvágtunk a 
díszszemlékre kialakított téren, közelebbről is megnéztük 
a légió szellemiségét szimbolizáló földgömböt, amely mö-
gött ott fehérlett a múzeum modern kockaépülete, benne 
Danjou százados híres fakezével*. A kantin egy szinttel föl-
jebb a felső udvarhoz csatlakozó épületek között rejtőzött, 
ide valóban nehezen juthattak be a civilek. 

Joci nem először járt itt, és miközben azon izgultam, hogy 
a kantin vajon mennyire fog hasonlítani a Rejtő-könyvek lé-
giós kocsmáihoz, megmutatta, az átmeneti század épületét, 
ahová a tengerentúlra küldött katonákat ideiglenesen elszál-

Regénytár e-magazin | 13

Az idegenlégió logisztikai bázisának 
főbejárata Aubagne-ban.



lásolják. Az állandó jövés-menésben senki sem ismer senkit, 
így könnyel elidőzhet ott bárki anélkül, hogy megkérdeznék, 
honnét jött és hová igyekszik. Amikor azt a valakit megfi-
gyelte – nem árulta el, hogy kit – ő is itt éldegélt, az átme-
neti században.

A kantin inkább egy olcsó szuvenírboltra hasonlított, mint 
légiós kocsmára. A pult mögött bogarászó, hivatalnoknak 
tűnő alkalmazottat leszámítva nem is volt bent senki. Rögtön 
fölfedeztem, hogy nemcsak enni és innivalót, hanem légiós 
fölszerelést is lehet itt vásárolni, egyebek mellett a híres képi 
blanc-t, ami a kiképzés végén kerül a katonák fejére. Joci 
szerint ebből minden légiós tartalékol magának egy maku-
látlan darabot – nejlonfóliában, por- és légmentesen lezárva 
–, mert a fehér vászon olyan gyorsan koszolódik, hogy jó, ha 
kibír egy-két díszszemlét. Meglepetésemre mi is vásárolhat-
tunk ezekből a kellékekből, és Joci rögtön élt is a lehetőség-
gel, mert majd’ kétszáz euróért vett magának egy zöld légiós 
tréningszettet. Figyelmeztetnem kellett volna, hogy ne szórja 
a pénzt, mert az út tervezésénél az autópályadíjról megfeled-
keztünk, és ha ilyen drága cuccokat veszünk magunknak, az 
út hátralévő részében kenyéren és vízen fogunk tengődni, de 
eszembe jutott Joci másik mondása, hogy ha a szükség úgy 
hozza, az ember akár két hétig is kibírhatja minimális élelem-
mel. Most ezt az utat kellett járnunk, mert ugye nem minden-
nap adatik meg, hogy betérhetünk a idegenlégió kantinjába, 
úgyhogy én is vettem magamnak egy képi blanc-t. 

Joci ekkor már a légiójelvényes öngyújtókat nézegette, 
így csak akkor vette észre, mit tettem, amikor már kifizet-
tem a cuccot. Rögtön lehervadt a mosoly a szája szélé-
ről. Odasúgta, hogy a légiósok nagyon érzékenyek erre a 
sapkára, mert ezért szenvednek három hónapon keresztül. 
Nem ritka az sem, hogy a kiképzés megpróbáltatásai követ-
keztében valaki öngyilkos lesz, úgyhogy rejtsem el a képi 
blanc-omat és húzzunk innen a francba. 

Buzgón engedelmeskedtem, mert végig attól tartottam: 
kivágódik az ajtó és beront egy sereg Fülig Jimmyhez ha-
sonló, pofonképes alak. A múzeumban kötöttünk ki, ahol 
megkönnyebbülve láttam, hogy egy másik bejáraton a ci-

vil látogatók is beszivároghatnak. Filmezni, fotózni szigorú-
an tilos volt, ami nagy kár, tekintve, hogy a gyűjteményben 
nem egy magyar vonatkozású darab is akadt. 

Itt már nem vett körül az a varázs, amely a gyerekkor-
ban olvasott Rejtő-regények nosztalgikus, múltidéző hatá-
sa gerjesztett. Közönséges látogatóként mászkáltunk a vit-
rinek között, és közben félig illegálisan kileskelődhettünk 
a gyakorlótérre, mert ott közben fölsorakozott a légió ze-
nekara és a Star Wars zenéjére próbálgatta a formációba 
rendeződést. A fényképezési tilalmat kijátszva, és mert a 
franciák is így tettek, rákattintottam néhányat erre a kép-
re, majd az egyre föltűnőbben sántító Jocit követve kilép-
tem a múzeumkertbe, hogy ezt a furcsa kalandot lezárva 
a kerítésen át még egy pillantást vethessek a földgömbre, 
amelynek négy világtájat ábrázoló pontján marcona bronz-
katonák adtak őrséget. Hozzájuk képest én már a szabad 
világban tartózkodtam, és senki sem parancsolt megálljt, 
amikor a cimborámmal továbbautóztunk Korzikára, újabb 
légiós emlékhelyek fölkutatására, de ott már a lehető leg-
közönségesebb turistaként, nem figyelve arra, mivel sért-
hetjük meg az egyenruhások büszkeségét. 

Hónom alatt ott feszült az otrombán nagynak tűnő, 
egyénként pedig abszolúte viselhetetlen képi blanc, ami-
re talán Rejtőnek is fájhatott a foga, de úgy érezte, nem 
éri meg az a három hónap, amibe kerül. Ha annak idején 
ő is belép a kapun, most valószínűleg szegényebbek len-
nénk egy fontos nemzeti mítosszal, ami – bármilyen fur-
csán is hangzik – maga az idegenlégió. Talán még a franci-
áknak sem jelent olyan sokat ez a fegyveres testület, mint 
nekünk, magyaroknak, mert minket elkényeztetett vele egy 
pesti fiú, akit viszont nemcsak, hogy nem kényeztettek el a 
honfitársai, hanem becstelen módon el is vették az életét. 

Őneki is tisztelgek, valahányszor kiveszem a szekré-
nyemből ezt a furcsa módon megszerzett, nejlonfóliába 
csomagolt ereklyémet. 

  
*Az 1863-as cameroni csata után ez lett a légió legszen-
tebb ereklyéje. 
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Ahogy az tőle elvárható volt, Jenő azon a napon is egy 
árva garas nélkül toppant be a Hadikba. Úgy tizenegy kö-
rül járhatott az idő, a teremben csak néhány hivatalnoknak 
látszódó alak lapozta a tegnapi újságot, szemlátomást azt 
fontolgatva, hogy a Hadik ihatatlanságáról híres kávéját ott-
hagyva, fizetés nélkül távozik.

Jentő a törzsvendég elszánt magabiztosságával szimatolt 
bele a kissé pállott levegőbe, amelynek sokrétű illatvilágában 
kacéran billegette magát az önnön ízének fertelmességét le-
vetkezett, buja kávéillat. A pecsétfoltos köpenyű pincér ha-
lálos magabiztossággal tudta, mi következik: a kabarészerző 
odamegy az ablakhoz, és egy jó megvilágítású asztalnál he-
lyet foglal. A kávét ettől számítva tíz perc múlva, a jobb keze 
fejétől úgy másfél hüvelykre kéri, hogy a tollat – amellyel ak-
kor már sebes gyorsasággal szántja jegyzettömbjének hó-
mező tisztaságú lapjait – egy röpke mozdulattal letéve meg-
ragadhassa és szájához emelhesse a findzsát. De akkornap 
másként történt minden, és ez alapvetően új mederbe terel-
te a magyar irodalmat. Jenő most is az ablak felé törekedett, 
ám ott, ahol egyéb napokon írásra csábító fényudvar gömbö-
lyödött, jelen pillanatban egy fura alak firhangozta a kilátást. 
Hatalmas rutinnal éppen azt az asztalt foglalta el, amelyre 
írás szempontjából a legtöbb fény sugárzott. 

Jenő úriember módjára jól megnézte magának a székén 
terpeszkedő brigantit. Egyszerű öltözetű, javakorabeli fér-
fi volt, dús körszakállal, amelyhez ugyancsak dús bajusz 
csatlakozott. Az arcbőre sokkal ráncosabbnak és szélcser-
zettebbnek tűnt a pesti átlagnál, ami arról árulkodott, hogy 
messzi földről, esetleg alagsori lakásból érkezett.  

– Kedves uram – fordult Jenő a pultot támasztó pincérhez 
–, lenne olyan gentleman, hogy megmondaná: ki ez a setét 
dzsungelmélyről kiugrasztott pávián, aki a helyemen trónol?

A legény egy lapos oldalpillantással nyugtázta, hogy az 
idegen nem hallotta a szánt szándékkal hangosra vett sér-
tést, majd bizalmaskodta odasúgta:

– Ő kérem Aggkovács, a szökött légiós. 
Jenő hangulata egy szempillantás alatt megváltozott.
– Valóban? – vonta föl a szemöldökét. – És azt lehet tud-

ni, miért hagyta ott a bajtársait? 
– Úgy hírlik, kétoldali ideggyengeség miatt – mondta a 

pincér. – Az a fáma kering róla, hogy harci ásójával félholt-
ra verte a komplett oráni helyőrséget.

Jenő elmosolygott.
– Kedves kis legenda – mondta. – Most odamegyek hoz-

zá, és szóra bírom vagy pedig fölpofozom. Az eddigi fo-
gyasztását mindenesetre írja a kontómra.

– Még nem ivott semmit – mondta a korosabb pincér. – 
Csak ül és bámul maga elé.

– Annál jobb. Üres hassal a pofon is jobban esik – 
mondta Jenő már távozóban. A titokzatos vendéghez lép-
ve chévaliér módon biccentett, majd kertelés nélkül a lé-
nyegre tért:

– Aggkovács légióshoz van szerencsém? 
– Csak voltam, író úr, Aggkovács is meg légiós is – emel-

te rá megviselt tekintetét az öregúr. – Fájdalom, egy ideje 
ismét házas vagyok.

– Maga tudja, hogy én ki vagyok? – vonta föl a szemöl-
dökét Jenő.

– Azt csiripelik a masamódlányok, hogy filléres kabaré-
tréfákat ír vicces helyzetekről.

– Ha ők mondják, mincs mit tenni.
– Azért nem kell mindent rájuk fogni. Tegnap elolvastam 

néhányat a tréfáiból, és mondhatom, az a kevés életked-
vem is elment, ami a tömény légiós élet után megmaradt.

– Pesti embernek pesti tréfa kell.
– Badarság! A tréfa a gyengék mutatványa. Miért nem 

ír kemény, férfias helyzetekről? Vegyük például azt a mu-
tatványt, amikor az embernek napi hetven kilométert kell 
megtennie teljes menetfelszerelésben. Húsz kilométer után 
már minden lépés egy Shakespeare dráma.

– Nem vonom kétségbe, hogy ez igaz, de nekem a tré-
fa az életem. Ha teszem azt, a légióról írnék, az is vidám 
történet lenne.

– Uram, maga félreértett, vagy nem fogalmaztam elég 
világosan: a légió néha kifejezetten szórakoztató intéz-
mény. A nagyobb ünnepek például direkt mulatságosak. 
Ilyenkor nincs gyakorlat, a legénység unatkozik, és unal-
mában verekszik. Még a tisztek is, de ők csak egymással. 
Van olyan, hogy a tisztek kapnak össze, a közbakák meg 
a barakk előtt szurkolnak. Mindenki a saját felettesének, 
naturellement. Ebből aztán csinos kis balhé kerekedik. A 
tisztek bent, a fiúk kint gyepálják egymást, majd ahogy a 
dolgok alakultak, a cselekmény színtere áttevődik a kantin-
ba, aztán a konyhába és végül a hálótermekbe. Berendezés 
nem maradt épen, az már bizonyos. Másnap viszont ismét 
rend és fegyelem honol, csak a caporal felkötött karral je-
lent a capitane-nak, akinek csinos lila monokli terpeszkedik 
a bal szeme körül.

– Lenyűgöző! – csillant meg az érdeklődés Jenő szemé-
ben. – Ez már tisztára az én világom. Már motoszkál is ben-
nem egy cím: Tévedésből jelentik. Gondolja, érdemes fog-
lalkozni vele?

TÓTH CAKAN
JENŐ A HADIKBAN

Novella
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– Inkább olyasmit javasolnék, hogy Menni vagy meghal-
ni, vagy valami hasonlót.

– Ó, az elszomorítaná az olvasót! Mit szólna ahhoz, hogy 
Homoknyomok a Szaharában?

– Kész röhej. 
– Akkor legyen Homok a kapcában!
– Maga menthetetlen! 
– Dehogyis, csak egy kávé kéne. Pincér!
– Ez nem kávé kérdése. De tudja mit? Adok magának 

néhány tippet, aztán vagy megfontolja őket, vagy nem. Az 
első és legfontosabb: ha a légióról akar írni, tartsa magát 
távol tőle. Menjen ki Párizsba, éhezzen néhány évig, mert 
az most nagy divat. Legjobb lesz, ha összeszed valami nya-
valyát is, és amikor lefogyva, rozogán hazajön, azt híresz-
teli, megjárta a légiót. Ha ránéznek magára, el is fogják 
hinni. Eztán már nyugodtan írhat, amit akar. De a címek-
kel azért vigyázzon. A menni vagy meghalni érdekes, és 
bár egy kissé elcsépelt szintén jó lehet Az előretolt helyőr-
ség, és az se rossz, hogy A pokol zsoldosai. Nekem speciel 
tetszenek az angolszász nevek, így az a könyvet is kézbe 
venném, aminek a címe, Bradley Tamás visszaüt. Na, fel-
írja őket, vagy hiába koptatom a számat?

Jenő kelletlenül a zsebébe nyúlt és elővette a noteszét. 
Nem hitte, hogy van értelme ennek az egésznek, de azért 
felírta a címeket. 

– Tegye hozzá azt is, hogy A láthatatlan légió – mondta 
Aggkovács. – Az olyan misztikus.

Jenő ezt is felírta, majd megvárta, hogy a pincér mind-
kettőjüknek kiporciózza azt a keserűt, amitől önérzetesebb 
ember már látványilag is csalánkiütést kapott. Csak ez-

tán tette föl azt a kérdést, ami a beszélgetés kezdete óta 
foglalkoztatta:

– Elárulná, hogyan sikerült megszöknie?
Aggkovács úgy nézett rá, mintha azzal rukkolt volna elő, 

hogy tegnap lelőtte az amerikai elnököt.
– Kitől hallotta ezt a baromságot?
– Úriember nem fedi föl a forrásait, de mi most egy-

mással szűk körben vagyunk, úgyhogy elárulom: a pincér 
pusmogta.

– Vagy úgy! – bólintott Aggkovács. – Nos, mivel tény-
leg magunk közt vagyunk, én viszont elárulom magának, 
hogy az unokaöcsém féltestvérének a bátyja volt, aki meg-
szökött, de ő a múlt héten meghalt hurkamérgezésben. 
Mielőtt kiszenvedett volna, rám hagyta ezt a szuvenírt és 
azt mondta, ha okosan sáfárkodok vele, meg tudok élni, 
mint szökött légiós.

– Hogy érti ezt?
– Úgy, hogy máris kerestem vele egy kávét, és ez még 

csak a kezdet. Holnap a New Yorkba megyek a finom urak 
és a még finomabb hölgyek közé. Ott valósággal buknak 
az egzotikumra.

Jenő elgondolkodva kevergette a feketéjét, majd a no-
teszét becsukva Aggkovács mélyen ülő szemébe nézett.

– No és azok a tippek, amit az előbb adott? Azok is az 
örökség részei?

– Nem, azokat a sajátjaim.
– Miért? Mi az igazi foglalkozása, ha meg nem sérteném?
– Ne mondja, hogy nem találta ki: címfestő vagyok, má-

sodállásban pedig házassági tanácsadó.
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Életemben kétszer voltam Rejtő Jenő regényhős. Lehet, 
hogy többször is, de kétszer biztos.

Először 1984-ben, amikor osztályunkon átcsapott a Rejtő-
láz és valaki felvetette, hogy mindegyik fiú válasszon egy 
Rejtő karakter nevet és ezentúl kizárólag úgy fogjuk szólí-
tani egymást. Nekem a Rozsdás maradt, mert későn ocsúd-
tam, irigykedve néztem Senki Alfonzra, Gorcsev Ivánra, 
Csülökre, de legfőkébb 
Vanek úrra, aki grófi méltó-
sággal rágcsálta margarinos 
szendvicsét.

Erről is sokat lehetne me-
sélni, de rég volt, „elrepült 
fölöttünk az idő vasfoga”, 
szétszéledtünk a világban, a 
„bármerre vessen a sors fin-
tora” gondolat alapján (ez 
a második nem Rejtő idé-
zet, a polgármester mondta 
pár éve egy iskolai kicsen-
getésen, és nem humoros-
nak szánta, hanem meghatni 
akart, nagy kultúra szerető 
ember).

Másodszor nemrég történt, 
pontosabban október negye-
dikén volt huszonegy éve.

Az egyetemet befejezve a 
volt alma materem friss, cím-
zetes számítástechnika taná-
raként megkaptam behívómat a hadseregbe. Akkoriban ez 
még nem opcionális, esetleg választott aktivitás volt, ha 
hívtak, hát menni kellett. Amúgy is már a modern idők sze-
lei fújtak, csak fél évet kellett bakáskodni, „teristaként” (a 
„termen redus” – „csökkentett idejű” rövidítéseként, nem a 
terror katonáját írtam el). Rögtön késő ősszel kezdődött a 
vidámság, kacagás, Románia Szibériájában, Bodzafordulón, 
egy elszigetelt erdei domb tetején pásztázhattuk az eget 
légelhárítóként, kezünkben hol seprűvel – sok volt a hulló 
falevél –, hol lapáttal – még több volt aztán a lapikra hulló 
hó –, esetenként géppisztollyal – néha őrizni kellett az öt-
ven éves haditechnikát az erdei mókusok elől.

Ott ismerhettem meg Rejtő egyik alapfiguráját élőben - 
az őrmestert. A mi esetünkben egy őrnagy volt, ami már 
más kategória, nem altiszt hanem tiszt, de a huszadik szá-
zad elején attól még lehetett akár őrmester is az idegenlé-

gióban. Magyarul úgy ejtik a nevét, hogy Bölösel. Románul 
meg úgy, hogy „Értettem, őrnagy úr! Igenis, őrnagy úr!” Ezt 
már az első nap megtanultuk, amikor is látva – nem hallva, 
látva –, hogy távolról rákérdez, milyen parancsot hajtunk 
végre zsebre dugott kézzel  andalogva a földbe ásott bun-
ker tetején, elkövettük azt a hibát, hogy mivel nem telje-
sen tisztán értettük, hogy még mit fogalmazott rikácsolva 

kérdése végére, visszakérdeztünk tudásért szomjazó tiszta 
tekintetű érdeklődéssel, még civil élethez szokott úri udva-
riassággal, bársonyos hangon: „tessék?” – hát akkor való-
ban egy életre megtanultuk, hogy a katonai kommunikáci-
óban ez a szó, hogy „tessék”, ki van irtva, ahogy mesélik, 
egyszer hátravitték az egység végébe és egy hevenyészett 
rövid parancsnoki döntés alapján lefokozták majd a bizton-
ság kedvéért fejbe is lőtték háborús tölténnyel. Azóta csak 
a „Parancsol, őrnagy úr!” szófordulat használható a hiányo-
san értelmezett tiszti utasítás kibővítését óhajtani akaró 
szándék kifejezésére. 

Ebben a Bölöselben, akarom mondani Őrnagyúrban egy 
pedagógus veszett el. Igaz, hogy az úgy elveszett...

Mert ő mindig tanítani akart minket. Ilyen volt ő, önzet-
len. Ha van valamije, miért tartsa meg kizárólag magá-
nak? Miért ne osztaná meg velünk? Tizenhárman voltunk 

Jegyzet

HERŢA MICOLA
JE SUIS REJTŐ
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az egységben frissen végzett egyetemisták, fiatalok és a le-
tett államvizsga emlékétől arroganciába részegült értelmi-
ségiek, de ő úgy vélte, hogy azért van még amin csiszolni, 
rengeteg életbölcsesség megosztására, fejbe való bevésé-
sére van itt igény, még ha ezt nem is tudjuk vagy merjük 
kellőképpen kimutatni feléje.  Az „ép testben ép lélek” (mi 
hálátlanul „épp élek”-nek mormoltuk egy-egy ilyen előadás 
után) filozófiáját követve rengeteg kört kellett megtennünk 
az egység kerítésének belső ívét követve – néha a hangulat 
fokozása érdekében, a vicc kedvéért gázmaszkában. Aztán, 
hogy ne csak tüdőre meg lábra dolgozzunk, jöhetett pár 
„fekvőtámadás” , de ezt inkább csak abban az esetben, ha 
esett előtte és pocsolyák voltak az udvarban. 

És soha de soha nem mulasztotta el, hogy szellemiekben 
is ne erősítsen meg egy-egy improvizált akadémiai szék-
foglaló beszéddel. Annyira okos volt, hogy szerintem biz-
tos százas, hogy őt nézve pattant ki valakinek a fejéből a 
Mindentudás egyetemének ötlete.

Emlékszem, pihegtünk a gázmaszkkal kezünkben, egyen-
ruhánkról egykedvűen csepegett a hólé a beázott bakan-
csunkra, amikor valamitől Bölösel GPS programra kapcsolt 
és elkezdte magyarázni nekünk az egységünk földrajzi ko-
ordinátáit. Ezt amúgy fontos dolog tudni, amikor légelhárító 
rakétákat indítasz esetleges ellenséges repülőgépek irányá-

ba – hogy tudd, ha az a mocsok vadászrepülőgép esetleg 
kicselezi, akkor abban az irányban mire érkezhet meg, es-
het rá  az élesített töltet. Elmondta nekünk, hogy mi talál-
ható délre és északra, mi fekszik és mennyire fekszik kelet-
re, majd katonatiszti rangja ellenére hihetetlen hibát ejtve 
így fejezte be: „és egységüktől nyugatra, a kerítéstől 30 
méterre Brassó városa található”.

– Kilométerre! – hallatszott egy elfúló, felháborodott nyö-
gés sorainkból. Tizenhármunkból tizenegyen brassóiak vol-
tak, ahogyan azt szeredai társammal egyszer kárörvendve 
felfedeztük, még fizettek is, hogy ebbe a büntető század-
ba kerülhessenek, nyilván érzékenyen érintette őket ez az 
apró kis hibácska, hogy nem 30 méter, hanem kilométer.

Bölösel szeme megvillant, tekintete radarként pásztázott 
végig rajtunk, hogy melyik elvetemült dezertőr-jelölt mert 
véleményének, mit véleményének, szentenciájának ellent 
mondani, arcátlan megkérdőjelezésével belerondítva a taní-
tási szándék tisztaságába, de miközben ujjaink máris a gáz-
maszkon babráltak, hogy minél gyorsabban tudjuk újra ar-
cunkra igazítani, csoda történt, mert arckifejezése döbbent 
felháborodásból először közömbös tűnődéssé, majd végül 
kegyes semmitmondássá szelídült.

– Korrekt – mondta és kiköpött jobb felé, nyugatra, 
Brassó irányába.

A mindmáig legnépszerűbb magyar 
írónak – bár íróviszonylatban a nép-
szerűség erősen relatív – nem adatott 
meg az, hogy memoárkötetet pub-
likálhasson. Lehet, hogy nem is volt 
szüksége erre, mert a könyveiben lá-
tens módon benne van minden, ami 
vele kapcsolatban érdeklődést kelthet. 
Kalandos, bohém élete, szinte már ön-
pusztító könnyelműsége, és ahogy a 
jövőt meg az anyagi biztonságot (le)
kezelte, mind-mind szerves részei a P. 
Howard által teremtett univerzumnak.

Ha a könyveit félretesszük – fel-
nőtt fejjel úgysem lehet őket komo-
lyan venni –, kiderül, hogy Rejtőnek 
két érdekes szakasz adatott nem túl 
hosszú, alkotói szempontból még-
is teljesnek mondható életében. Az 
első, amit ő maga emelt ezekbe az 
éteri magaslatokba, az ifjúkori csa-

Homo Criticus | Egy könyvről...

MAJOROS SÁNDOR

FORRÓ REZSÓRA HELYEZETT JÉGKOCKA
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vargása volt. Ebből az időszakból 
származik az a mendemonda, hogy 
állítólag az Idegenlégiót is megjárta, 
bár ezt a pletykát még életében szer-
tefoszlatták azok, akik ismerték ma-
gánéletének apróbb-nagyobb titkait. 
A másik, a munkaszolgálat rövid, tra-
gikus végkifejletű periódusa, amely-
ről hiteles tudósítás – úgy tudom – 
nem maradt fenn. Ezt a két kalandot 
leszámítva Rejtő élete nem volt sem 
misztikusabb sem drámaibb, mint 
bármelyikünké. Az 1930-as években 
azt a nagystílű, önmegsemmisítő mó-
don felelőtlen, léha életet élte, ame-
lyet a korabeli írók, költők és szer-
kesztők túlnyomó többsége, azzal a 
különbséggel, hogy Rejtő a könnyel-
műségben azért mindenkin túltett. 
Közhelyesen azt szokták erre mon-
dani, hogy mind a két végén égette 
a gyertyát, ami labilis idegállapotá-
val és betegeskedésre hajlamos fizi-
kumával a munkaszolgálatos behívó 
nélkül sem kecsegtetett volna számá-
ra semmi jóval.

Éppen ezért Matuscsák Tamás vál-
lalkozása, hogy a mendemondák és a 
családhoz fűződő személyes kapcso-
latának libikókáján hintázva megírja 
minden idők legalaposabb Rejtő-(ön)
életrajzát, telis-tele van buktatókkal. 
Ráadásul a nehezebb utat választja, 
mert ahelyett, hogy a szenvtelen kí-
vülálló hangját használná, Rejtő me-
sélési stílusát próbálja megidézni. 
Hatalmas kihívás ez egy olyan em-
ber árnyékában, akinek minden egyes 
mondatából buzgárként áradt a nyelvi 
lelemény. A regényei sem álltak más-
ból, mint vég nélküli poénkodásból. 
Ezért bukott meg a légiós történetei 
megfilmesítésére tett minden egyes 
kísérlet: a szövegben vígan lubickoló 
humorról ugyanis kiderült, hogy nincs 
epikai kerete, e nélkül pedig szétfo-
lyik, mint a forró rezsóra helyezett 
jégkocka.

Matuscsák is biztosan tudta ezt, 
de valószínűleg úgy okoskodott, hogy 
még ezzel a kockázattal is megéri 
belevágni, mert egy komplett Rejtő-
életrajzra hatalmas az igény. Nem is 
tévedett: a könyvét szenzációként 
hozta föl a média.

A mese Rejtő kisgyerek korából 
indul, és mert egy kisiskolás napló-
ja nem lehet lenyűgöző olvasmány, 
Matuscsák kénytelen valami úton-
módon az országos és világszintű tör-
ténésekre fókuszálni. A könyv emiatt 
nagyjából a harmadáig olyan, mint va-
lami elnagyolt, rosszkedvűen írt kin-
cses kalendárium. Alig várjuk, hogy 
az ifjú Rejtő nekivágjon Európának, 
mert ennek a kacskaringós utazásnak 
a végén ott menetel a Idegenlégió. De 
addig elég döcögősen jutunk el: hő-
sünk végigkínlódja, nyomorogja ezt a 
kalandot, és bár ez a rész már élvez-
hetőbb a teljesen érdektelen gyerek-
kori epizódoknál, aki olvasta Vaszary 
Gábor Monpti című regényét, tudja, 
hogy ez a narráció is erőtlen. Vaszary 
azt az attitűdöt írta meg fölülmúlha-
tatlanul, amely a 20-as 30-as évek bu-
dapesti értelmiségét áthatotta, s ame-
lyet talán úgy lehetne a legtalálóbban 
jellemezni, hogy kifejezetten sikkes 
dolog kimenni Párizsba – vagy egy 
tetszőleges nyugati nagyvárosba – és 
ott éhenkórászkodni néhány évet vagy 
hónapot. Rejtő hajszálra ugyanezt tet-
te – éhenkórászkodott –, és bár ebből 
az olykor kifejezetten lidérces idősza-
kából szedte elő ponyvái legjellegzete-
sebb figuráit, a Monptihez hasonló re-
gényt nem tudhat magáénak.

A könyv talán legnagyobb csalódá-
sa ez a szakasz, mert bár Matuscsák 
tisztességesen megpróbál helytáll-
ni, mi Rejtő-rajongók tisztán érezzük, 
hogy kedvencünk ezekről a megpró-
báltatásokról egészen más hangon és 
stílusban beszélt volna.

Aztán következnek a hazatérés utá-
ni valamelyest konszolidált évek, a rö-
vid ideig tartó házasságokkal, és az 
ezektől valamivel hosszabbra nyúló 
kávéházi füsteregetések, kártyapartik. 
Ez volt az a periódus Rejtő életében, 
amikor kabarétréfái és bohózatai jó-
voltából szaladt vele a szekér. Nagy 
kár, hogy ezt a világot számos film és 
regény, no és természetesen memoár 
színesebben és élvezetesebben is föl-
dolgozta, ami megint csak Matuscsák 
amúgy valóban kapitális munkája el-
len dolgozik, mert kénytelen olyan 
töményen anekdotázni, ahogy Rejtő 

Jenő sosem tette volna. Ez az idő-
szak a könyvben borzasztóan vonta-
tott, túlírt, tehát érdektelen. Az olvasó 
már szinte várja, hogy Jenőt elvigyék 
munkaszolgálatra, mert akkor végre 
megtudjuk, mi történt vele azokban 
a végzetes napokban. Ahogy a törté-
nelmi tények bizonyítják, mindez be is 
következik, de itt, tekintve, hogy er-
ről a több mint szomorú végkifejle-
tű kalandról nincs írásos beszámoló, 
Matuscsák csaknem teljes egészében 
fiktív képet ad, és ez számomra nem-
csak, hogy nem mindig hihető, de itt-
ott át is lépi azt a határt, amit még 
tolerálni tudok. Anélkül, hogy vala-
milyen titokról lerántanám a leplet, 
el kell ugyanis mondanom, hogy a 
könyv szerzője szerint Rejtő szándé-
kosan fertőzte meg magát kiütéses tí-
fusszal, mert már elege volt az egész 
hercehurcából. Az utóbbit minden to-
vábbi nélkül elfogadom – az ember 
sokkal kevesebb miatt is képes beso-
kallni –, ám hogy emiatt szándékosan 
megfertőzze magát egy szörnyű, gyó-
gyíthatatlan betegséggel, azt enyhén 
szólva is túlzás.

De nem ez a könyv legnagyobb hi-
bája, hanem hogy hosszú és vonta-
tott. Fölöslegesen sokat foglalkozik a 
kor társadalmi eseményeivel, és keve-
set azokkal az intim, belső villanások-
kal, rezdülésekkel amelynek nyűgét és 
nyilait mindnyájan el- és megszenved-
jük. Tény, hogy Matuscsák megpró-
bálta a lehető legrejtősebbre venni a 
figurát, de az olvasó érzése folyama-
tosan az, hogy ő ezt másképpen ol-
dotta volna meg. Azt, hogy viccesebb 
vagy éppen filozofikusabb lett volna, 
sohasem fogjuk megtudni.
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