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Balla Ferenc

Lopva van
Reich Jen�, a  2. magyar hadsereg 

munkaszolgálatosa még harminc-

nyolc éves sem volt, mid�n elnyerte a 

halhatatlanságot. Ilyen nagy jelent�-

ség� jutalmat alig középkorúan meg-

szerezni példátlan nagyszer� teljesít-

mény, még akkor is, ha egyesek el�tt 

talán szépséghibának t�nik majd, 

hogy Reich Jen� a halhatatlanságot a 

második világháború nev� világ-�rü-

leten nyerte el, Adolf Hitler és Miklós 

Horthy rossz-voltából, akiknek ez a 

kitüntetés – a sors kegyetlen kegyé-

b�l  – utóbb megadatott. Reich Jen�-

nek a fl ekktífusszal babérozott legvég-

s� kitüntetést a XX. század nyújtotta 

át, de végre is a kákán csomót kere-

s�k nem számítanak; a  lényeg a f�: 

hogy Reich Jen� igenis harminchét 

éves korában elnyerte a halhatatlan-

ságot. Nagy-, Közép- és Kistarcsán 

– amely település egyhamar újra köz-

félt lesz – szállt vonatra, lelkében el-

raktározva a különleges kitüntetést, 

hogy B.  Zs. Nemzetevéd� Testvér a 

Magyar Id�k (becenevén Szabadnép) 

nev� napilapban följelentette. Írván: 

„és egynémely zsedók, mint példaul a 

Reich Jen� nev� kabarettista és pony-

varegény fi rkász még mindig szaba-

don fl angálnak. Ez t�rhetetlen!” Bár 

miel�tt a vonat elindult, megjelent 

Kistarcsán pár Nemébred� Magyar Író, 

hogy átnyújtsák a Keret parancsnoká-

nak azt a mindössze jelképes – lévén 

a bankjegyeken a Magyar Királyság 

koronás, angyalos jelképe – ezer pen-

g�t. A százados úr – sejehaj – a R. J. 

elbocsájtására vonatkozó kérésüket 

visszautasította. A  bankókat – ki érti 

ezt – nem… Ezután a vonat elindult, 

és a Nagykörút nemrég még közsze-

retett fi gurája egy pár a bokát is tartó 

bakancsról ábrándozott. Lázas volt, 

remegett. Néha elaludt. Álmában a 

Földközi-tengeren járt, ahol rávigyor-

gott Gorcsev Iván, hogy el�tte is telje-

sen ismeretlen okból együtt keljenek 

át a halálon. Az igaz, hogy Ivánt – aki 

Szilárdnak született – elbocsátották a 

Rangoon teherhajóról, mert egy négy-

ágú csáklyával megverte a kormá-

nyost, de hogy miért kel át Közép- s 

Kelet- Euró pán valaki, ha megverte 

a  kormányost, és elbocsátják egy te-

herhajóról, ez teljességgel érthetet-

len, mint annyi más cselekedete külö-

nös regényh�sünknek. Reich munka-

szolgálatos – amikor eszméleténél 

volt – elábrándozott ezen. S  hogy 

álomba ájult, homályos lett az is, hogy 

mi módon ismerkedett meg a hajdani 

félig még siheder, komolytalan fi atal-

ember az – akkor még nem – világhír� 

íróval, Karinthy Frigyessel, és f�ként 

tisztázásra szorulna, hogy hajdan mi 

módon vette rá arra, hogy vele, bár 

igen kis alapon, de mégis a makaó 

nev�, tiltott szerencsejátékot játssza. 

E  részleteket talán sohasem fogják 

tisztázni. Állítólag úgy kezd�dött az 

egész, hogy az író – mit tagadjuk: dr. 

Böhm Aranka okán – n�gy�lületet ka-

pott a Hadikban, és Reich felajánlott 

egy kellemes íz�, maga keverte citro-

mos, konyakos, szódabikarbónás italt, 

amit�l az író jobban lett, és megkér-

dezte a fi út, kicsoda és honnan jön? 

Reich menten regényszüzsét rögtön-

zött: – Gorcsev Iván vagyok, foglalko-

zásomra nézve huszonegy éves, 

a  Naszja Gorjodin-beli báró Gorcsev 



NA MI ÚJSÁG, REJTŐ ÚR? – 3. DÍJ

5252

cári kamarás testvéröccsének a fi a. 

Atyám kapitány volt a gárdában, és 

nagybátyám a Jusztveszti Versztkov 

kormányzóság katonai parancsnoka-

ként védte Ogyesszát a fellázadt hadi-

fl otta ellen. – Mindebb�l egy szó sem 

volt igaz. De egészen zseniális. A ma-

gyar írók hiszékenysége állítólag kor-

látlan. Az író feltette csíptet�jét (pedig 

nem is volt neki). – Szóval ön emig-

ráns? (A  Mester – messzi jöv�be lá-

tón  – akként ejtette a szót: „MIG-

RÁNCS”.) Az Ukrajna felé araszoló vo-

naton G. I., azel�tt Sz. rögtön rögtön-

zött: – Bizony, íróvics bátyuska – felel-

te sóhajtva. – Atyám jókedvében tíz-

ezer rubelt ajándékozott a cári balett-

nek… Meg aranycímeres trojka röpí-

tette a Carszkoje Szelóba… Hej, kon-

tuszovka! Hej, Volga, ha én még egy-

szer ott lehetnék… – De hiszen ön 

nem emlékezhet Oroszországra, ha 

huszonegy éves. – Annál kínosabb, 

bátyuska mestervszka, mert én egy-

szer se láttam ezt a csodálatos havas 

földet, amely olyan felejthetetlenül él 

emlékezetemben… – Hová készül 

most, hogy is mondta, Reich úr? – Po-

litikai ügyben járok, írónak álcázva. 

–  Ha megfi gyeltük eddig h�sünket, 

egy különös tulajdonságát ismerhet-

tük fel: sohasem mondott igazat, de 

nem is hazudott. Csak éppen habozás 

nélkül kimondott mindent, ami eszé-

be jutott, és ez sok, elképeszt� bonyo-

dalomba sodorta életében. Egyik sza-

vától a másikig, egyik tettét�l a követ-

kez�kig ritkán vezetett valamiféle ok-

szer�ség. – Sajnos kevés pénzzel, 

mert egy gazember kiforgatott minde-

nemb�l. – Hogyan lehetséges ez? 

– Gyanútlan voltam és ostoba. Az em-

ber megismerkedik mindenféle kétes 

alakokkal, anélkül, hogy a következ-

ményekre gondolna. Így történt, hogy 

Londonban egy csirkefogó megtaní-

tott makaózni, és elnyerte a pénzem. 

– Ne haragudjon, de ez csakugyan 

nem valami okos cselekedet. Miféle 

játék ez a makaó? – Reich ismét só-

hajtott. És egy csomó kártyát húzott 

el� a zsebéb�l. – Hát, kérem… A  la-

pok összértékének tízes számait le-

vonjuk, miáltal minden esetben kilenc 

az elérhet� maximum… – Az író kipró-

bálta a szerencséjét, ötfi lléres alapon, 

és nyert tíz peng�t. Kés�bb, amikor 

már kétezret veszített, felemelték az 

alapot. Azután még többször is emel-

ték, és a New Yorkig R. J. elnyerte az 

utolsó fi llérig az írótól a (meg nem 

nyert) Nobel-díj teljes összegét, és le-

hetséges, hogy ha az író a Japánig 

vele tart, úgy ez a törekv� ifjú a dr. 

Böhm Aranka konyhapénzét is elnyeri, 

amelyet a krokiírás terén végzett sike-

res fl ekkekért kap néhány kiválasztott 

elismerésül. Huszonegy éves korban 

ez példátlan teljesítmény lett volna 

h�sünkt�l, de sajnos, az író az Abbá-

ziánál kiszállt a svéd Olivecrona sziké-

jével a jöv�jében, és néhány szomorú 

meditációval a magyar f�iskolák felü-

letes pedagógiai rendszerét illet�leg, 

amely a makaó nev� tiltott szerencse-

játék oktatását úgyszólván teljesen 

mell�zi a tantervb�l. R.  J. meghatot-

tan állt az Oktogonon, és sokáig inte-

getett utána egy kend�vel. Mit csinál 

egy ember, ha huszonegy éves, a ko-

molyság nyomokban sem fordul el� 

lelkivilágában, és ilyen hihetetlen 

pénzösszeg birtokába jut váratlanul? 

Ezt kérdezte önmagától – immár – 

Rejt�. És önmaga nyomban felelt rá: 

Átvillamosoz a Rákóczi térre (no nem 

AZÉRT…). Itt el�ször a csarnokban 

kódorog, és valami cimbora után néz, 

mert kutyának való a gazdagság, ha 

nincs valaki, akivel közösen lehet el-

verni a pénzt. Ki legyen azonban a ki-

választott? Körülnézett a téren. Egy 

csomaghordó külsej� egyén vonta 

magára a fi gyelmét. A  csomaghordó 
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külsej� egyén barna zakókabátban és 

fekete fürd�nadrágban álldogált a 

közmunkások gyülekez�helyén, ahol 

már minden várakozót elvittek vala-

merre dolgozni, csak �t nem. Az tette 

különössé, hogy csíptet�t viselt az or-

rán, és úgy helyettesítette az ingét, 

hogy egy sárga, úgynevezett frottír-

törülköz�t hordott a vállára borítva, és 

rojtos két végét az úszónadrágjába 

gy�rte. A  fürd�ruha kissé szokatlanul 

pongyola viseletét azzal ellensúlyozta, 

hogy egy aránylag jó állapotban lev� 

szalmakalapot tett a fejére, fél szám-

mal talán kisebbet a kelleténél, de 

úgyszólván teljesen ép karimájút. Vas-

tag, fekete angol bajusza körül meg-

vet� és szomorú ráncok húzódtak 

össze egy grimaszba. Ez az ember 

olyan rosszkedv� volt, hogy szinte sírt, 

és közben a fogát piszkálta. Talán 

azért, hogy az étkezést legalább ezzel 

a valószer� illúzióval helyettesítse. 

Már úgy látszott, hogy nem helyezke-

dik el aznap, de egy munkavezet� 

kés�bb mégis megszólította. – Halló! 

Jöjjön az ötös bazenhez, ládákat kell 

felrakni. – Nehezek azok a ládák? 

–  A  munkavezet� szeme megállt, 

mintha k�vé válna. Ilyet még nem kér-

dezett közmunkás! – No jó – magya-

rázta kissé idegesen és türelmetlenül 

a barna zakós úr  –, azt nekem tudni 

kell, kérem, mert öt év el�tt sérvem 

volt. – A  patron azt mondta, hogy 

„marha”, és továbbment. – Finom em-

ber, mondhatom… – dünnyögte utána 

mély megvetéssel Rejt�, aki közelr�l 

hallgatta a társalgást, nyomban meg-

érezte, hogy ez az � embere, és oda-

lépett: – Mondja! Maga dolgozni akar? 

– Nem is vagyok naplopó! – Ez baj, de 

mindegy. Ha tetszik, dolgozzon. Mi 

szeretne maga lenni a legszíveseb-

ben? – A  kérdezett végignézett ma-

gán, cingár lábain, komikus úszónad-

rágján és kerek szél�, barna zakóján, 

azután vállat vont: –  Hogy lehet ilyet 

kérdezni? Titkár szeretnék lenni. 

– Kész szerencséje, hogy erre jöttem. 

Alkalmazom! Ön /n/ál/l/am titkár. Fize-

tése havi kétezer peng�. Hogy hívják? 

– Vanek. – Jó név. Tessék, itt van egy-

havi fi zetése, háromezer peng�. – Azt 

mondta, kett�. – Javítást adtam, mert 

rövid id� alatt meglep� el�menetelt 

tanúsított.

Visító fékezés. Reich munkaszol-

gálatos – becenevén büdöszsidó – a 

gabonás vagonban a feje koppanásá-

ra riad föl. – Boldog karácsonyt! – vi-

gyorog rá Harmat kolléga. Refl exb�l 

válaszol:

– És ha nuka?

Rettenetesen fázik. Remeg. Vacog. 

Valahogy visszaalszik: „…Laboux cso-

dálatosan gyors ütéseinek egyike elin-

dult, de nem ért célt. Gorcsev elkapta 

a csuklóját és könnyedén megcsavar-

ta, úgyhogy szívélyes házigazdája egy 

kering�szer� forgást végzett a váll-

tengelye körül, majd egy balegyenes 

telitalálattól belezuhant a szök�kút-

ba. Innen Gorcsev kiemelte, de csak 

azért, hogy kétszer pofon üsse, és 

miután ezzel megvolt, ismét vissza-

nyomta az atyát.” Valami rémlik, hogy 

Laboux harmadjára talppal el�re indul 

a szök�kútból. Rejt� Jen� álmában 

elmosolyodik. Még nyolc napja van 

hátra. Még hatvan év, s tanagyag lesz. 

Szerencsétlen esetben érettségi tétel.


