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Magyary Ágnes

Na mi újság, Rejt� úr?
Negyedik elemiben a rendszer igazságtalansága következtében a tanítón�m az 

osztály utolsó padjába szám�zött. Mondanom sem kell, én nem csináltam sem-

mit, amivel ezt a bánásmódot kiérdemeltem volna. Bálint Zita haját téptem meg. 

Nagy élvezettel. � is tépte az enyémet, de én sokkal hatékonyabbnak bizonyultam.

Szóval, miután számkivetetté lettem, Fodor Gábor mellé kellett ülnöm, aki 

az egész életét ott tengette az utolsó padban, de nem úgy t�nt, mint akit ez 

nagyon zavart volna. S�t! Boldog volt. Rejt� Jen�r�l mesélt – az órák alatt is 

�t olvasta. Idézett a regényekb�l, felelevenítette a cselekményt, olyan címeket 

emlegetett, amelyekr�l addig még életemben nem hallottam.

Mivel akkor még fogalmam sem volt, hogy egy nap író leszek, és irodalmi 

m�veltségem is meglehet�sen felületesnek volt mondható, nagy érdekl�déssel 

hallgattam Gábort és jókat derültem a tréfás történeteken.

Els� osztályban nagyon nehezen tanultam meg olvasni, édesanyámat min-

den egyes alkalommal az idegösszeomlás szélére sodortam, amikor foglalkoz-

ni próbált velem. A szépírásom ronda volt, és a helyesírásom borzalmas. A ta-

nítón�nk azzal próbált enyhíteni a katasztrófán, hogy külön füzetbe feladatokat 

kaptam. Szerintem ekkor lendült be irodalmi karrierem.

A komolyabb olvasással épp akkoriban barátkoztam, amikor Gábor mellé 

ültettek. Az els� teljes könyv, amelyet egyedül az elejét�l a végégig elolvastam, 

a  Vuk volt. A  nagy siker� rajzfi lm alapján adták ki, a  sok-sok képhez kevés 

szöveget írtak. Nem volt hosszú, de nekem gy�zedelmes érzés volt egyedül a 

végére érnem.

Tehát elkezdtem falni a Rejt�-regényeket, mindent elolvastam, amit otthon 

a könyvespolcon találtam, és amikor elfogytak, kezdtem elölr�l. Így Gáborhoz 

hasonlóan, már én is tudtam fejb�l idézni mondatokat, helyzeteket. Nevetni 

mindig jó, és a szórakozás sem megvetend�. Rejt� szerint az élet játék, leg-

alábbis gyanús, hogy nem lehet teljesen komolyan venni.

Igaza van annak a szerz�nek, aki Rejt� világát Bahtyin karnevál-elmélete fel�l 

értelmezi. Káosz, kavalkád, a világ kifordul önmagából, nevetés, akik alul vannak, 

felülre kerülnek (lásd Fülig Jimmy királykodása, nem beszélve Tuskó Hopkins 

emlékezetes tábornokságára, amikor mindig eredményesen tudott a fejlövésére 

hivatkozni), és akik fent vannak, a társadalom alján kötnek ki (lásd San Antonio 

herceg vagy Álmos Elefánt). Bohócok is vannak, akik a felh�tlen szórakozásról 

gondoskodnak (Fülig Jimmy, Szivar, Tuskó Hopkins, a Török Szultán stb.).

A családom is ismerte azt a Rejt�-legendát, miszerint az író a Japán kávéház-

ban üldögélve sajtfecnikre fi rkálta regényeit, majd a pincért elküldte egy-egy el-

készült fejezettel a közeli kiadóba, hogy az ott kapott honoráriumból fi zesse ki a 

cechet. A nyomornak eme f�úri eleganciája nagyon imponált mindannyiunknak.

Azt is t�lük tudtam, hogy a második világháborúban halt meg méltatlan kö-

rülmények között, munkaszolgálatosként. Mondjuk, meghalni csak méltatlanul 

lehet, egyedül nagyanyámnak sikerült ezt a törvényt ledöntenie, aki haldoklá-
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sában, utolsó leheletével is azt mondta: az élet szép, és száz évig szeretne élni. 

Nem jött össze, de nagyvonalúan távozott három évet adományozva valamilyen 

szerencsésnek. Még nem lehet tudni, kinek.

Szentkuthy Miklós egy helyen megvallja Rejt� valamennyi regényét olvasta. 

Kategorikusan tagadja, hogy a szerz� életm�ve ponyva lenne. A két szó, ame-

lyet vele kapcsolatban használ: m�vészet és humánum. Majd gyorsan defi niálja 

ez utóbbit, hogy mit is ért alatta: „melegség, emberközelség, megértés, nagy-

szer� humor, kedvesség, gyengéd elnézés van az emberi botlásokkal szem-

ben” (Frivolitások és hitvallások).

Igaza van. Rejt� nem esik abba a hibába, hogy megértse az embert. Ez 

a hozzáállás általában csak romlásba visz. Mindenkit. Írót, kiadót és olvasót. 

Leginkább azért, mert saját magunkat sem sikerül megértenünk, nemhogy 

másokat. Rejt� inkább mesél, élvezettel, hiszen legalább annyira szereti az 

életet, mint a nagymamám.

Esterházy Péter szerint a regényírók mind pokolra kerülnek, legfeljebb Cer-

vantes ússza meg, de � is csak tévedésb�l. Ez így elég nagy kitolásnak hangzik, 

mert ki akar úgy a gyehenna tüzére jutni, hogy nincs ott a Don Qui jote szerz�-

je?! Még szerencse, hogy ez nem egyéni óhaj kérdése, és Rejt� Jen�t – Cervan-

tesszel vagy nélküle – mégiscsak jó társaságba tudhatjuk – már ha a regényírók 

jó társaságnak számítanak.

Családunk számára Rejt� regényei a Monarchia meghosszabbítása voltak, 

hiszen ennek a let�nt békeid�nek a romjain éltünk vidáman, de kissé kopottan. 

Nehéz volt fenntartani a régi életszínvonalat, amir�l legfeljebb nagyanyámnak 

lehetett fogalma a nyolcvanas évek Kolozsvárján. Mi az � élményeinek mor zsái-

ból éltünk. Szerinte a legjobb, ami velünk történhetett, az volt, amikor Bécs volt 

a f�városunk, és lehet-e jobb, mint bécsi fi ákeresr�l olvasni A láthatatlan légió-

ban, aki akkurátusan lecsapja az órát minden egyes megállásnál, és érthetetlen 

bécsi nyelvjárásban motyog.

Vagy ott vannak a kávéházak! Mi ilyet csak képekr�l láttunk, nagyanyámnak 

még volt alkalma bennük üldögélni. Némi vigaszt az nyújthatott nekünk, ha jól 

fésült úrifi úk olyan helyzetbe kerülnek, hogy pizsamában kényszerülnek bujkál-

ni az elegáns szálloda alagsorában. Mi is pontosan így éreztük magunkat, mint 

akiknek a pizsamájukon kívül semmi másuk sincs, és így, ebben az állapotban 

természetszer�leg nem lehetünk a társadalom részévé hiányos öltözékünk 

miatt, hiszen kilóg a csupasz tehetetlenségünk a semmib�l, és ebbéli fogyaté-

kosságunkban nem illettünk az elit társasághoz.

A  sok furcsa karakter nemcsak Rejt� regényeiben ontotta magából a 

bölcsességeket, nálunk is b�vében akadtak anekdotákba ill� vicces fi gurák. 

Mondjuk ebben apám nyelvteremt� tehetsége és parttalan fantáziája is sokat 

segített. Cili Mókus, a legjobb barátja amolyan Török Szultán-szer� alkat volt: 

magas, vékony, aprócska f�hadnagy-bajusszal, aki kissé spiccesen jött húsvét-

kor locsolkodni, és szórakozottságában nem a hamutálba, hanem a sütemény-

nek kikészített porcelántányérba verte le gyorsan ég� cigarettáját. Nagyanyám 

egy szót sem szólt, mert úrin� volt, én elképedve néztem, mert ez felért egy 

istenkáromlással, hiszen a szent ünnep alkalmából nagyanyám a legszebb 

vendégváró készleteit vette el�. Cili Mókus még arról is híres volt, hogy egy 

szenvedélyes házastársi veszekedés során kissé túlf�tött hitvesét kilógatta a 
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konyhaablakon, ahonnan a legalkalmasabb pillanatban érkez� apámnak kellett 

visszahúznia a n�t.

Aztán ott volt még a Habsburg F�herceg, aki lecsüng� jellegzetes állával le 

sem tagadhatta a jól ismert dinasztiával való közeli rokonságot. Mivel a nyolc-

vanas évek Kolozsvárján a Habsburgok megítélése nem volt túl kedvez�, � is 

hozzánk hasonlóan nem túl dics�ségesen tengette életét, és ezen a kínon úgy 

próbált enyhíteni, hogy különböz� n�kt�l születtek különféle gyerekei.

Begin polgári foglalkozását tekintve az ötvenes években szemeteskocsin volt 

sof�r, mivel akkoriban az, hogy földbirtokos, nem számított polgári foglalkozás-

nak. Emiatt a városi folklór csak a pipás báróként emlegette, apám viszont, meg-

haladva a helyi folklórt, Beginnek nevezte szegr�l-végr�l rokonunkat, mivel pont 

olyan volt a szemüvegkerete, mint a hetvenes évek izraeli miniszterelnökének.

Mondhatni felolvadt a valóság a képzeletben, mint cukor a kávéban, és ami-

kor a csészéb�l felhörpintett ital után ott marad a zacc, kirajzolódnak az élet 

nagy igazságai, amelyeket én olvastam ki a fehér porcelán falára tapadt fekete 

vonalakból: nagy utazás el�tt állsz – mondtam apámnak, mert én sem akartam 

hátramaradni a sziporkák gyártásában  –, amelynek során egy távoli szigetre 

jutsz el, ahol egy narancssárga lampiont szorongató, Töhötöm névre hallgató 

törpével lesz találkozód, akivel majd az erd�gazdálkodásról fogtok hosszasab-

ban értekezni. Anyámnak saját lakást, nagyanyámnak a Monarchia visszaállítá-

sát jósoltam. Mert a kibicnek semmi sem drága, és különben a valóság senkit 

sem érdekel, és ezt Rejt� Jen� is pontosan tudta.

A Bradley Tamás visszaüt (Nova, 1939) els� kiadásai, a borítórajzok Pályi Jen� unkái


