
Van, amikor valamitõl nem látszik
valami más. A ponyva eltakar valamit.
Rejtõ Jenõ eltakarja Rejtõ Jenõt – ponto-
sabban az életmûnek az a része, ame-
lyiket eredetileg P. Howardként szig-
nált a szerzõ, eltakarja a mûvek többi
részét. Vagy éppen azt, amibõl, ami-
lyen összefüggések közül kinõtt a Rejtõ
Jenõ-féle kalandregény, amelyik egyet-
len mondatáról, ötven lépésrõl, szél el-
len is felismerhetõ.

Az elõzõ mondat vége természete-
sen túlzás, de Rejtõ könyvei újra és új-
ra elõhívták az elmúlt évtizedekben a
hasonló túlzásokat. Azt, hogy miért és
hogyan túlzások pontosabban az ilyen
mondatok, az olyasfajta könyvek elol-
vasása után érthetjük meg, mint ami-
lyen Thuróczy Gergelyé – mert látni
kezdjük a Rejtõ-mûvek kontextusát. 
A megtalált tragédia összegzi és kalan-
dos történetté formálja mindazt, amit
az irodalomtörténet eddig feltárt Rejtõ
életmûvérõl, és a nagyközönség számá-
ra is emészthetõ formában, sok képpel
és reprodukcióval vezet végig Rejtõ
sokoldalú munkásságán. Az, amit a
rendszerváltás elõtt a Rejtõ-életrajzról
vagy a Rejtõ-mûvek születésének kö-
rülményeirõl olyan jellegû kiadvá-
nyokból lehetett tudni, mint Hámori
Tiboré,1 vagy az „atipikus” Rejtõ-szöve-
geket közlõ Az utolsó szó jogán,2 mára
jelentõsen kiegészült a Petõfi Irodalmi
Múzeum mûhelyében készült Rejtõ-
szövegközlések,3 kiállítások és az ezek-
kel kapcsolatos kutatómunka nyomán
– Thuróczy Gergely könyve is ehhez 
a feltárómunkához kapcsolódik, annak
eredménye.

A megtalált tragédia közvetlen elõz-
ménye egy 2015-ben megjelent „szak-
maibb” kiadvány,4 amelyben Thuróczy

Gergelyé mellett Szilágyi Zsófia Júlia
és Gyõri Anna tanulmányai is olvasha-
tóak voltak. A társszerzõk közül az új
kiadvány csak Perczel Olivért tartja
meg, akinek a Rejtõ-életrajzot levéltári
adatok alapján dokumentáló írása leg-
inkább illeszkedik a könyv Rejtõ-élet-
utat és tevékenységének intézményi
összefüggéseit feltáró fõsodrába.

Vegyük röviden sorra, melyek A meg-
talált tragédia újdonságai Az ellopott
tragédiához képest, mi indokolja tehát
az újragondolt kiadást. 

Elõször is az új kiadvány valamivel
karcsúbb: „mindössze” 384 oldal Az el-
lopott tragédia 504 oldalával és kezel-
hetetlenebb, nagyobb formátumával
szemben. A rövidítés áldozatául estek
a társszerzõk tanulmányai mellett Rej-
tõ levelei, a Nagykörut címû, egyetlen
számot megért bulvárlap anyagának
teljes újraközlése, illetve a Konzílium
az õserdõben címû kisregény két szö-
vegvariánsa (amelyekbõl az elõzõ kötet
hármat közölt párhuzamosan). Ugyan-
akkor pluszban szerepel az elõzõ kiad-
ványhoz képest öt rövidprózai mû – a
Doktor Bakó, a Kísérleti nyulak, a Köz-
ponti ügyelet, a Milánó és a milánói vá-
sár, illetve a Minden csak komédia –,
igaz, ezek részben korábban már ismert
Rejtõ-mûvek más mûfajú, szerzõ által
készített adaptációi.

Újraszerkesztett, rövidített és javí-
tott változatban olvasható ugyanakkor
a könyvben Thuróczy Gergely kismo-
nográfiával felérõ Rejtõ-pályaíve, ame-
lyik már az elõzõ kiadvány legizgalma-
sabb vállalkozását is jelentette a kép-
anyag és a reprodukciók mellett. Ez a
pályarajz ugyanis olyan irányba terel-
heti végre a Rejtõ-kutatást, amelyiket
nem egyszerûen a magaskultúra irá- téka
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nyából érkezõ kanonizációs törekvés
indokol, s amelynek jegyében az el-
múlt évtizedekben született már né-
hány Rejtõ-értelmezõ írás (ami végül is
Rejtõ „egyediségét”, regényeinek a po-
puláris irodalomtól elrugaszkodó, ref-
lexív és parodisztikus jellegzetességeit
állította elõtérbe), hanem visszahelyezi
a Rejtõ-életmûvet abba az intézményi
és mûfajközi hálózatba is, amelyikben
az eredetileg megszületett. A korabeli
ponyvairodalom, a kabaré, az operett
és a film találkozási pontjairól, átfedé-
seirõl van szó, illetve az „elsüllyedt”
kiadványok egy olyan tipológiájáról,
amelyet csak nehézségek árán lehet ma
rekonstruálni, hiszen eredeti, íratlan
használati útmutatásuk szerint a pony-
vakiadványok és bulvárlapok azonnali
használatra készültek, tulajdonosaik
pedig többnyire gyorsan meg is szaba-
dultak a birtokukba került példányok-
tól. Thuróczy meggyõz arról, hogy ki-
terjedt kapcsolathálója miatt Rejtõ a két
világháború közötti magyar tömegkul-
túra történetének kulcsszereplõje is le-
het, életútjának és pályaívének elemzé-
se megnyithatja az utat a korszak többi
népszerû – vagy akár szürke – szerzõjé-
nek mûvei felé is. A legkülönösebb
persze az, hogy Rejtõ maga a szó szoros
értelmében kevésbé volt népszerû éle-
tében, mint számos más nemzedéktár-
sa – miközben a P. Howard-regényeket
várta és falta a közönség. Csakhogy a
két név – a könyvben részletesen feltárt
kényszerítõ körülmények miatt – akkor
még nem kapcsolódhatott össze. Rejtõ
többieket háttérbe szorító sikere volta-

képpen posztumusz fejlemény, mutat
rá Thuróczy Gergely, és joggal szentel
nagy figyelmet tanulmányában a Rejtõ-
mûvek utóéletének is.

A tanulmányból elmaradnak egyes
spekulatívabb, a rendelkezésre álló for-
rások miatt sokszor a találgatás kategóri-
ájába tartozó részek – amelyeknek azon-
ban, épp a szakmai korrekciók belépése
miatt fontos szerepük volt az elõzõ vál-
tozatban. Így módosulhatott / egészülhe-
tett ki a tanulmánynak az a része is,
amelyik a Rejtõ / P. Howard védjegyé-
vé vált légiós regényekre vonatkozik. 
A könyv elõzõ változatáról írt kritiká-
jában5 Veres András azt rótta fel, hogy
Thuróczy nem tesz említést P.C. Wren
magyarul A kék csillag címmel (eredeti-
ben: Beau Geste) kiadott regényérõl,
amelyik a Rejtõ-féle légiós regények elõ-
képe is lehetett. A megtalált tragédia
137. oldalán már megjelenik ez a Rejtõ
mûveinek elõzménynélküliségét oldó
utalás, ahogy Veres András azon észre-
vételei is, amelyek a Nova Kiadónál
megjelent egyéb könyvek profiljához ké-
pest vizsgálják Rejtõ stratégiáját. (149.)

Az igényes kivitelezés és a szolid
kiadói háttér (a Magvetõ Kiadó vonzás-
körében mûködõ, újonnan alakult
Szépmíves könyvmûhely) azt valószí-
nûsíti, hogy A megtalált tragédia azo-
kat az olvasókat is eléri, megszólítja
majd, akikhez Az ellopott tragédia nem
juthatott el. Akit a valódi Rejtõ élettör-
ténete, habitusa, szerteágazó tevékeny-
sége érdekel, jó helyen keresgél ebben
a könyvben.

Balázs Imre József
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