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Majoros Sándor

Jen� a Hadikban
Ahogy az t�le elvárható volt, Jen� azon a napon is egy árva garas nélkül toppant 

be a Hadikba. Úgy tizenegy körül járhatott az id�, a teremben csak néhány hiva-

talnoknak látszódó alak lapozta a tegnapi újságot, szemlátomást azt fontolgat-

va, hogy a Hadik ihatatlanságáról híres kávéját otthagyva, fi zetés nélkül távozik.

Jen� a törzsvendég elszánt magabiztosságával szimatolt bele a kissé pállott 

leveg�be, amelynek sokrét� illatvilágában kacéran billegette magát az önnön 

ízének fertelmességét levetkezett, buja kávéillat. A pecsétfoltos köpeny� pincér 

halálos magabiztossággal tudta, mi következik: a  kabarészerz� odamegy az 

ablakhoz, és egy jó megvilágítású asztalnál helyet foglal. A kávét ett�l számít-

va tíz perc múlva, a jobb keze fejét�l úgy másfél hüvelykre kéri, hogy a tollat 

– amellyel akkor már sebes gyorsasággal szántja jegyzettömbjének hómez�- 

tisztaságú lapjait – egy röpke mozdulattal letéve megragadhassa és szájához 

emelhesse a fi ndzsát. De akkornap másként történt minden, és ez alapvet�en 

új mederbe terelte a magyar irodalmat. Jen� most is az ablak felé törekedett, 

ám ott, ahol egyéb napokon írásra csábító fényudvar gömbölyödött, jelen pil-

lanatban egy fura alak fi rhangozta el a kilátást. Hatalmas rutinnal éppen azt 

az asztalt foglalta el, amelyre az írás szempontjából a legtöbb fény sugárzott.

Jen� úriember módjára jól megnézte magának az � székén terpeszked� 

brigantit. Egyszer� öltözet�, javakorabeli férfi  volt, dús körszakállal, amelyhez 

ugyancsak dús bajusz csatlakozott. Az arcb�re sokkal ráncosabbnak és szél-

cserzettebbnek t�nt a pesti átlagnál, ami arról árulkodott, hogy messzi földr�l, 

esetleg alagsori lakásból érkezett.

– Kedves uram – fordult Jen� a pultot támasztó pincérhez –, lenne olyan 

gentleman, hogy megmondaná: ki ez a setét dzsungelmélyr�l kiugrasztott pá-

vián, aki a helyemen trónol?

A legény egy lapos oldalpillantással nyugtázta, hogy az idegen nem hallotta 

a szántszándékkal hangosra vett sértést, majd bizalmaskodva odasúgta:

– � kérem Aggkovács, a szökött légiós.

Jen� hangulata egy szempillantás alatt megváltozott.

– Valóban? – vonta föl a szemöldökét. – És azt lehet tudni, miért hagyta ott 

a bajtársait?

– Úgy hírlik, kétoldali ideggyengeség miatt – mondta a pincér. – Az a fáma 

kering róla, hogy harci ásójával félholtra verte a komplett oráni hely�rséget.

Jen� elmosolyodott.

– Kedves kis legenda – mondta. – Most odamegyek hozzá, és szóra bírom, 

vagy pedig fölpofozom. Az eddigi fogyasztását 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 Jen� már távo-

zóban. A titokzatos vendéghez lépve chevalier módon biccentett, majd kertelés 

nélkül a lényegre tért:
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– Aggkovács légióshoz van szerencsém?

– Csak voltam, író úr, Aggkovács is, meg légiós is – emelte rá megviselt 

tekintetét az öregúr. – Mióta házas vagyok, inkognitói okok miatt a feleségem 

neve alatt élek.

– És azt honnét tudja, hogy én ki vagyok? – vonta föl a szemöldökét Jen�.

– Azt csiripelik a masamódlányok, hogy fi lléres kabarétréfákat ír vicces 

helyzetekr�l.

– Ha �k ezt mondják, nincs mit tenni.

– Azért nem kell mindent rájuk fogni. Tegnap elolvastam néhányat a tré-

fáiból, és mondhatom, az a kevés életkedvem is elment, ami a tömény légiós 

élet után megmaradt.

– Ez most a valóság: pesti embernek pesti tréfa kell.

– Badarság! A tréfa a gyengék tornamutatványa. Miért nem ír kemény, fér-

fi as helyzetekr�l? Vegyük például azt a helyzetet, 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 tréfa az életem. Ha te-

szem azt, a légióról írnék, az is vidám történet lenne.

– Uram, maga félreértett, vagy nem fogalmaztam elég világosan: a  légió 

néha kifejezetten szórakoztató intézmény. A nagyobb ünnepek például direkt 

mulatságosak. Ilyenkor nincs gyakorlat, a legénység unatkozik, és unalmában 

verekszik. Még a tisztek is, de �k csak egymással. Van olyan, hogy a tisztek 

kapnak össze, a  közbakák meg a barakk el�tt szurkolnak. Mindenki a saját 

felettesének, naturellement. Ebb�l aztán csinos kis balhé kerekedik. A tisztek 

bent, a fi úk kint gyepálják egymást, majd ahogy a dolgok alakultak, a cselek-

mény színtere áttev�dik a kantinba, 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 jelent a capitaine-nek, akinek 

csinos lila monokli terpeszkedik a bal szeme körül.

– Leny�göz�! – csillant meg az érdekl�dés Jen� szemében. – Ez már tisz-

tára az én világom. Már motoszkál is bennem egy cím: Tévedésb�l jelentik. 

Gondolja, érdemes foglalkozni vele?

– Inkább olyasmit javasolnék, hogy Menni vagy meghalni, vagy valami ha-

sonlót.

– 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 kellene, hogy beinduljon a gépezet. Pincér!

– Ez nem kávé kérdése. De tudja, mit? Adok magának néhány tippet, aztán 

vagy megfontolja �ket, vagy nem. Az els� és legfontosabb: ha a légióról akar 

írni, tartsa magát távol t�le. Menjen ki Párizsba, éhezzen néhány évig, mert az 

most nagy divat. Legjobb lesz, ha összeszed valami nyavalyát is, és amikor le-

fogyva, rozogán hazajön, azt híreszteli, megjárta a légiót. Ha ránéznek magára, 

el is fogják hinni. Eztán már nyugodtan írhat, amit akar. De a címekkel azért 

vigyázzon. A Menni vagy meghalni érdekes, és bár egy kissé elcsépelt, szintén 
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jó lehet Az el�retolt hely�rség, és az se rossz, hogy A pokol zsoldosai. Nekem 

speciel tetszenek az angolszász nevek, így azt a könyvet is kézbe venném, 

aminek a címe: Bradley Tamás visszaüt. Na, felírja �ket, vagy hiába koptatom 

a számat?

Jen� kelletlenül a zsebébe nyúlt, és el�vette 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.

Jen� ezt is felírta, majd megvárta, hogy a pincér mindkett�jüknek kipor-

cióz za azt a keser�t, amit�l önérzetesebb ember már látványilag is csalán-

kiütést kapott. Csak eztán tette föl azt a kérdést, ami a beszélgetés kezdete óta 

foglalkoztatta:

– Elárulná, hogyan sikerült megszöknie?

Aggkovács úgy nézett rá, mintha azzal rukkolt volna el�, hogy tegnap má-

sodjára is leszúrta volna Julius Caesart.

– Kit�l hallotta ezt a baromságot?

– Úriember nem fedi föl a forrásait, de mi most egymással sz�k körben 

vagyunk, úgyhogy elárulom: a pincér pusmogta.

– Vagy úgy! – bólintott Aggkovács. – Nos, mivel tényleg magunk közt va-

gyunk, én viszont elárulom magának, hogy az unokaöcsém féltestvérének a 

bátyja volt, aki megszökött, de � a múlt héten meghalt hurkamérgezésben. Mi-

el�tt 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. Hol-

nap a New Yorkba megyek a fi nom urak és a még fi nomabb hölgyek közé. Ott 

valósággal buknak az egzotikumra.

Jen� elgondolkodva kevergette a feketéjét, majd a noteszét becsukva Agg-

kovács mélyen ül� szemébe nézett.

– No és azok a tippek, amiket az el�bb adott? Azok is az örökség részei?

– Nem, azok a sajátjaim.

– Miért? Mi az igazi foglalkozása, ha meg nem sérteném?

– Ne mondja, hogy nem találta ki: címfest� vagyok, másodállásban pedig 

házassági tanácsadó.

Képi blanc a kantinból
Idegenlégiós nosztalgiatúra Rejt� Jen� nyomát keresve

Volontaires? – kérdezte mosolyogva a kapu mögött cigarettázó ügyeletes, ami-

kor meglátta, hogy befelé törekszünk.

Április vége volt, felénk ez a tavasz közepe, de Provence-ban teljes er�b�l 

nyár. Egy nappal korábban érkeztünk Aubagne-ba, és rögtön a légió keresésé-

be kezdtünk. Joci – mint egykori légiós – úgy emlékezett, hogy a bázis a mar-
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seille-i út mellett van, de így is meg kellett kérdeznünk néhány helybélit, mire 

a Légion Étrangére feliratot megtaláltuk.

A belépést ekkor még nem kíséreltük meg. Joci néhány hete volt túl egy 

olyan m�téten, amit minden eufemizmus nélkül amputációnak is nevezhet-

nénk. Külön fejezetet érdemelne ez a történet, de a s�rítménye az, hogy a cim-

borám 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 összedolgozzák a sebét, és bár m�lábbal képes volt 

járni, a hegyesen maradt lábszárcsont minden lépésnél kínozta. A korrekciós 

m�tétre éppen abban az évben szánta el magát, amikor a légiós nosztalgiatúra 

ötlete el�bukkant. Úgy kalkulált, befekszik a kórházba, egyenesre f�részelteti 

a csontot, aztán fölkerekedünk és meglátogatjuk az idegenlégiót. Alig volt né-

hány száz eurónk, de úgy gondoltuk, egy hetet kocsiban is ki lehet bírni.

Ennek ellenére a megérkezésünk napján ki kellett vennünk egy motelszo-

bát, amire ráment majd száz euró. Joci rögtön lefeküdt, én pedig megpróbál-

tam eljutni a belvárosba, hogy ha már itt vagyok, lássak is valamit, de egy autó-

pálya miatt inkább ellenkez� irányba indultam, bele a provence-i táj unalmas 

érdektelenségébe.

Ezen a ponton arról is szót kell ejtenem, mi csábított bennünket az ide-

genlégióba. A  magyarázat Joci múltjának ködében rejlik. Ha igaz volt, amit 

híresztelt magáról, a hetvenes évek elején három év szolgálat után meglépett 

a légióból, majd egy hosszabb beilleszkedési kísérletet után megint visszament 

és jelentkezett önkéntesnek. Ez teljesen ellentmondott a paraszti józan ész-

nek, mert elég nehezen érthet�, hogy aki egyszer megszökött a légióból, mi a 

fenének megy vissza másodszor is?! És ami ennél sokkal misztikusabb: mért 

bocsátanak meg neki?!

Közös ismer�seink arról pletykáltak, hogy Joci ügynök, úgyhogy ez a szöké-

ses dolog csak meskete. Mindezt az is alátámasztotta, hogy a polgárháborúban 

végbevitt h�stettek után sem tudott beilleszkedni a hétköznapi életbe, és olyan 

szinten keveredett összet�zésbe a törvénnyel, hogy végül a szegedi Csillagban 

kötött ki. Ekkor kerültem vele újból kapcsolatba, mert ifjú koromban rövid ideig 

egy vállalatnál dolgoztunk, amikor a cimborám éppen a géplakatoskodással 

próbálkozott.

A börtönb�l írt, hogy segítsek nyomdakész állapotba hozni a memoárjait. 

Azt válaszoltam, ha nem gyilkosságért ül, segítek. Megnyugtatott, hogy vala-

milyen gazdasági vétségért, bár egyesek szerint inkább zsarolásért kasztlizták 

be, az � meglátása szerint teljesen igazságtalanul. Véleményem szerint ez még 

belefért a róla kialakult képbe. Megküldte a kéziratát, és már az els� oldal elol-

vasása után láttam, hogy ennek a memoár-dolognak nem lesz jó vége.

Ha háborúba kellett volna mennem, habozás nélkül Jocit választom fegy-

vertársamnak, de mint írótól, �rizzen meg az isten. Ahhoz képest, hogy profi  

katona volt, meglep�en szentimentalista módon, s�t – mondjuk ki – giccsesen 

írt. De a legnagyobb baj az volt, hogy minden mondatából ordított: hazudik.

Abban reménykedve, hogy nálam nagyobb szakért�k is rávezetik erre a 

szomorú igazságra, megállapodtunk, hogy néhány részt megfuttatunk a neten. 

Hamarosan jelentkezett is egy Korzikán szolgáló, magyar származású légiós, 

aki levelében hosszan ecsetelte, mekkora gyalázat ez az iromány. Menteget�z-
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ve válaszoltam, hogy a sztorit nem én találtam ki, de ez nem gy�zte meg sem 

Jocit, sem a levélírót.

Végül beláttam, hogy a dolog reménytelen: Joci történetéb�l sosem lesz 

fi gyelemre érdemes olvasmány. Legjobb esetben is csak azok fogják értékelni, 

akik ismerik, vagy akik elvakult módon érdekl�dnek a légió iránt. Ezzel végleg 

elment a kedvem a légióskönyv rendbetételét�l. Különféle ürügyekkel húztam, 

halasztottam a munkát, úgyhogy amikor a cimborám hároméves büntetését le-

töltve meglátogatott, a nyomdakész anyagnak még nem volt se híre, se hamva. 

Keservesen bántam, hogy belementem a játékba, de nem voltam elég bátor 

hozzá, hogy kimondjam: nem csinálom tovább.

A  hónapok pedig múltak, és a börtönéveket gyorsan elfelejt� cimborám 

egyre ingerültebb lett. Végül kifundálta, hogy menjünk el egy idegenlégiós 

nosztalgiaútra, hátha attól megjön a kedvem a szerkesztéshez.

Sosem kedveltem a bizonytalan kalandokat, de Joci olyan ügyesen kapa-

citált, hogy beleegyeztem. Valahonnét szerzett egy automata váltós Mitsubishi 

Lancert – vukovári rendszáma volt –, ez lett a járm�vünk, és a tervek szerint 

ebben is aludtunk volna az utazás során. A  cimborám szerint az olasz és a 

francia benzinkutakon adott a vécéhasználati és zuhanyozási lehet�ség, úgy-

hogy aprópénzb�l letudhatjuk az egészet. Arra gondoltam, legalább elmond-

hatom majd magamról, hogy belülr�l is láttam az idegenlégiót, nem úgy, mint 

Rejt� Jen�.

Az els� napunk Aubagne-ban ehhez képest elég dicstelenül alakult. Joci 

a lefüggönyözött motelszobában szenvedett, én meg céltalanul kóboroltam 

a gyártelepek meg a raktárak között. De másnapra mindketten rendeztük so-

rainkat, és miután a cimborám egy rá nem jellemz� �szinteségi rohamában 

kis híján bevallotta ügynöki dolgait – a légió bázisát kerülgetve egy helyütt a 

kerítésre mutatva azt mondta: itt mászott be, amikor több hétig meg kellett 

fi gyelnie valakit –, leparkoltunk a f�bejáratnál, és befelé vettük az irányt.

Arra gondoltam, hogy amit most m�velünk, sikeresen ötvözi a kabarét a 

királydrámával: Joci sántikált, mindkett�nkön volt vagy tizenöt kiló fölösleg, 

a hajunkban meg több volt a fehér, mint a fekete. Az ügyeletesr�l ordított, hogy 

legszívesebben elhajtana bennünket, de a szabály az szabály: aki önkéntesnek 

jelentkezik, azzal akkor is foglalkozni kell, ha a hóna alatt hozza a saját fejét. 

Joci rögtön szóba elegyedett a katonával, és bár a franciatudása fi noman szólva 

nem vetekedett egy Dumas-regényeket fordító akadémikuséval, egész jól meg-

értették egymást. A cimborám szerint ez is a légió egyik arca: a katonáknak 

tudniuk kell kulturáltan beszélgetniük egymással.

A  laktanyák kapuja mellett a világon mindenütt van egy épület, ahová az 

érkez�ket beinvitálják, és ez a légió aubagne-i központjában sem volt másként. 

Puritán egyszer�séggel berendezett irodába léptünk, vasvázas székek és egy 

hentesasztalra emlékeztet� íróasztal közé, amely mögött nyitott ajtó vezetett az 

�rparancsnok irodájába.

Az ügyeletes látta, hogy nem kell komolyan venni bennünket, de azért 

id�zhettünk nála néhány percet. Úgy ácsorogtam ott, mint süketnéma a lako-

dalomban, amikor Joci egyszer csak jelent�ségteljesen odasúgta: elintézte, 

hogy bemehessünk a kantinba, ami nagy kiváltság, mert a civileket odáig nem 

szokták beengedni.
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Föl sem fogtam, mekkora megtiszteltetésben részesültem. Er�sen sántiká-

ló cimborámat követve átvágtunk a díszszemlékre kialakított téren, közelebbr�l 

is megnéztük a légió szellemiségét szimbolizáló földgömböt, amely mögött ott 

fehérlett a múzeum modern kockaépülete, benne Danjou százados híres fake-

zével.* A kantin egy szinttel följebb a fels� udvarhoz csatlakozó épületek között 

rejt�zött, ide valóban nehezen juthattak be a civilek.

Joci nem el�ször járt itt, és miközben azon izgultam, hogy a kantin vajon 

mennyire fog hasonlítani a Rejt�-könyvek légiós kocsmáihoz, megmutatta az 

átmeneti század épületét, ahová a tengerentúlra küldött katonákat ideigle-

nesen elszállásolják. Az állandó jövés-menésben senki sem ismer senkit, így 

könnyen elid�zhet ott bárki anélkül, hogy megkérdeznék, honnét jött és hová 

igyekszik. Amikor azt a valakit megfi gyelte – nem árulta el, hogy kit –, � is itt 

éldegélt, az átmeneti században.

A kantin inkább egy olcsó szuvenírboltra hasonlított, mint légiós kocsmára. 

A pult mögött bogarászó, hivatalnoknak t�n� 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 ebb�l minden légiós tarta-

lékol magának egy makulátlan darabot – nejlonfóliában, por- és légmentesen 

lezárva –, mert a fehér vászon olyan gyorsan koszolódik, hogy jó, ha kibír egy-

két díszszemlét. Meglepetésemre mi is vásárolhattunk ezekb�l a kellékekb�l, és 

Joci rögtön élt is a lehet�séggel, mert majd kétszáz euróért vett magának egy 

légiós tréningszettet. Figyelmeztetnem kellett volna, hogy ne szórja a pénzt, 

mert az út tervezésénél az autópályadíjról megfeledkeztünk, és ha ilyen drága 

cuccokat veszünk magunknak, az út hátralév� részében kenyéren és vízen fo-

gunk teng�dni, de eszembe jutott Joci másik mondása, hogy ha a szükség úgy 

hozza, az ember akár két hétig is kibírhatja minimális élelemmel. Most ezt az 

utat kellett járnunk, mert ugye nem mindennap 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 kifi zettem a cuccot. Rögtön lehervadt a mosoly 

a szája szélér�l. Odasúgta, hogy a légiósok nagyon érzékenyek erre a sapkára, 

mert ezért szenvednek három hónapon keresztül. Nem ritka az sem, hogy a ki-

képzés megpróbáltatásai következtében 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 hasonló, pofonképes alak. A múzeum-

ban kötöttünk ki, ahol megkönnyebbülve láttam, hogy egy másik bejáraton 

a civil látogatók is beszivároghatnak. Filmezni, fotózni szigorúan tilos volt, 

ami nagy kár, tekintve, hogy a gy�jteményben nem egy magyar vonatkozású 

darab is akadt.

Itt már nem vett körül az a varázs, amit a gyerekkorban olvasott Rejt�-re-

gények nosztalgikus, múltidéz� hatása gerjesztett. Közönséges látogatóként 

mászkáltunk a vitrinek között, és közben félig illegálisan kileskel�dhettünk a 

gyakorlótérre, mert ott közben fölsorakozott a légió zenekara, és a Star Wars ze-

* Az 1863-as camerone-i csata után ez lett a légió legszentebb ereklyéje.
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néjére próbálgatta a formációba rendez�dést. A fényképezési tilalmat kijátszva, 

és mert a franciák is így tettek, rákattintottam néhányat erre a képre, majd az 

egyre fölt�n�bben sántító Jocit követve kiléptem a múzeumkertbe, hogy ezt a 

furcsa kalandot lezárva a kerítésen át még egy pillantást vethessek a földgömb-

re, amelynek négy világtájat ábrázoló pontján marcona bronzkatonák adtak 

�rséget. 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 lehet� legközönségesebb turis-

taként, nem fi gyelve arra, mivel sérthetjük meg az egyenruhások büszkeségét.

Hónom alatt ott feszült az otrombán nagynak t�n�, egyénként pedig abszo-

lúte viselhetetlen képi blanc, amire talán Rejt�nek is fájhatott a foga, de úgy 

érezte, nem éri meg az a három hónap, amibe kerül. Ha annak idején � is belép 

a kapun, most valószín�leg szegényebbek lennénk egy fontos nemzeti mítosz-

szal, ami – bármilyen furcsán hangzik is – maga az idegenlégió. Talán még a 

franciáknak sem jelent olyan sokat ez a fegyveres testület, mint nekünk, magya-

roknak, mert minket elkényeztetett vele egy pesti fi ú, akit viszont nemcsak hogy 

nem kényeztettek el a honfi társai, hanem becstelen módon el is vették az életét.

�neki is tisztelgek, valahányszor kiveszem a szekrényemb�l ezt a furcsa 

módon megszerzett, nejlonfóliába csomagolt ereklyémet.

Parancs az parancs: az Aurora kiadónál tervezett 

P. Howard-regény szöveges beharangozója 1942-b�l


