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Neumann Ottó

Jen� visszaj�
Régóta folyt már a kártyacsata, amikor a 346-os játékszobába belibbent egy 

angyal. Ez nem számított rendkívüli eseménynek, mert a történet a menny-

országban zajlott, és az asztal körül ül�k – Béla, Frici, Jen� és Dezs� – mind 

szellemek voltak. Az angyal egy kérdéssel indított.

– Melyik úr viselte odalent a Reich nevet?

Jen� szellemfejét vakarva válaszolt:

– Nézd… egykor valóban így hívtak engem. Születésem után közvetlenül. Az 

efféle nev�eket, még ha id�közben magyarosítottak vagy angolosítottak is, ké-

s�bb munkaszolgálatba küldték, onnan meg egyenes út vezetett ide, a menny-

országba. Ezt a helyzetet a saját m�vemb�l vett aranyköpéssel jellemezhetem, 

vagyis: úgy kell nekem, minek jöttem a világra…

– Nálunk mindenki az eredeti nevén van regisztrálva – felelte az angyal. 

– Persze tudjuk, hogy kés�bb Rejt� is, meg P. Howard is lettél, hiszen ilyen 

neveken publikált írásaid jutottak el a legmagasabb helyre. Nos, odafent olyan 

nagy hahotázás volt olvasásukkor, hogy határozat született: meg kell téged 

jutalmazni. Visszatérhetsz egy napra a hazádba. Megtestesülve.

Jen� eltátotta a száját, a többiek meg zajongani kezdtek:

– Miért pont �?

– Mert odalent megemlékezéseket tartanak halálának 75. évfordulója alkal-

mából – hangzott az angyali válasz.

Jen� nagy szemeket meresztett:

– Megünneplik a halálomat?

– Világosan fejeztem ki magamat: nem ünnepekr�l jönnek a hírek, hanem 

meg-em-lé-ke-zé-sek-r�l. Megígérem, hogy Karinthy Frici, Salamon Béla és 

Kellér Dezs� jópofáskodásai is eljutnak majd arra a magas helyre. És lehet, 

hogy valamelyik kerek évfordulótokon ti is kaptok testes lebocsátást. De most 

búcsúzzatok Reich úrtól, mert neki mennie kell.

– Várj, angyalka! – kiáltotta Jen�. – El�bb szeretnék kérdezni valamit. Egyik 

m�vemben leírtam azt a bölcsességet, hogy embernek lenni nagy betegség. 

És gyógyíthatatlan is. Ezért, még ha csak egyetlen napi emberi létezést kapok, 

akkor is tudnom kell, hogy milyen korú leszek odalent. Nem igazán örülnék, 

ha a harmincnyolcadik évemet kapnám, mert akkor nekem rém rossz dolgom 

volt, bele is pusztultam.

Az angyal mosolyogva válaszolt:

– Pedig az a legszebb férfi kor a földön, és te is abban testesülsz meg. De 

ne félj, a mai id�kbe fogsz csöppenni, és szül�hazádban a zsidó írók saját ne-

vükön közölhetnek. Munkaszolgálat pedig már nincs.

Jen� szemmel láthatóan megnyugodott, megfogta az angyal feléje nyújtott 

kezét, és kettesben repülni kezdtek lefelé.

– Ha visszajössz, mindenr�l pontosan be kell számolnod – kiáltott utána 

Karinthy, de a föld felé ereszked� P. Howard válasza már nem hallatszott.
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Másnap aztán az angyal megint belibbent a szobába, maga után húzva Je-

n�t. Az újfent testetlenné vált író kicsit pislogott, és azonnal mesélni kezdett.

– Ismét beigazolódott régi bölcsességem: mindenki onnan jön, ahonnan 

akar, vagy ahonnan szabadon bocsátják. Engem ma úgy bocsátottak szabadon 

a földr�l, hogy kötelez� módon vissza kellett kerülnöm e mennybéli játék-

szobába. Na, szóval… tegnap, amikor az angyal elengedett, a  zakóm zsebét 

teletömködte papírpénzzel. Ennek örültem, hisz már régi felfedezésem, hogy 

a pénz az egyetlen jó, amib�l nem árt a sok. Szóval egyszerre csak a pesti 

Nagykörúton találom magam, akkora autóforgalom zúg mellettem, hogy me-

nekülésként beszédülök a legközelebbi nyitott ajtón. Szerencsés vagyok: épp 

egy kávéház asztalkái közé penderültem. Rögtön kipattan fejemb�l a terv: itt 

írok egy krokit, és beviszem valamilyen szerkeszt�ségbe, hogy lássam, mit ér 

a tehetségem a XXI. században. Amikor a kávé mellé papírt és írószerszámot 

kérek, a  pincér csodálkozva néz rám, de amint meglebegtetem orra el�tt a 

tízezrest, rögtön kiszalad a kávézóból, és pár perc múlva kívánságom teljesül. 

Fél óra leforgása alatt kész a m�, én meg hangosan felteszem a kérdést a ká-

véházban: hol található a legközelebbi lap redakciója. Elég furcsán bámul rám 

a vendégsereg, de egy pasas a zsebéb�l noteszhez hasonló valamit vesz el�, 

nyomkodja az ujjával, és már adja is a választ: egy sarokkal odébb megtalálha-

tom a Hírmámor cím� lap szerkeszt�ségét. Jó újságnév, gondolom, fi zetek, és 

pár perc után tényleg beléphetek a fentnevezett redakció els� emeleti ajtaján. 

A  f�szerkeszt�vel szeretnék tárgyalni, de nem ér rám. A nagy teremben fura 

gépek el�tt üldögél� emberek közül az egyik feláll, és megkérdezi, hogy mir�l 

van szó. Jól nevelt kezd�ként bemutatkozom, persze nem mint Rejt� Jen�, 

mert kiröhögne, így Dugó Jeromost mondok. „Álnévnek nem rossz” – nevet 

az alak, aki szerkeszt�nek t�nik. Amikor átnyújtom neki a kéziratomat, ránéz, 

majd felkiált: „Nézzétek, kézírásos anyaggal köszöntött be hozzánk!” Bámuló 

tekintetek kereszttüzébe kerülök, néhányan fel is ugranak, hogy megnézzék 

a kéziratot, és hahotáznak. Dünnyögök valami olyasmit, hogy nem volt id�m 

legépeltetni. A szerkeszt� visszaadja a papírjaimat és elvonul. Viszont valaki a 

fülemhez hajol, és ezt suttogja: „Várj meg a kapu el�tt, mindjárt ott leszek, és 

lerendezzük.” Megnézem az illet�t, és egy hölgyet látok, aki meglehet�sen rep-

rezentatív… hogy visszafogottan fejezzem ki magam. Eszembe jut saját meg-

állapításom: a n� olyan, mint egy költ�i hasonlat – ha szép, az sem baj, hogy 

semmi értelme. Mert halványlila sejtésem sincs, milyen lerendezésre gondol a 

csodás hölgy. Azért szót fogadok: pár percnyi oda-vissza járkálás a kapu el�tt, 

s már meg is jelenik Szidónia, avagy Szidi. Mert els� nekifutásra bemutatkozik. 

És a bomba ezután robban. „Ugye P. Howardhoz van szerencsém?” – kérdezi 

mosolyogva. Leesett állam után nyúlok, s dadogva érdekl�döm: honnan tudja? 

„Sokat gondoltam rád az utóbbi id�ben. És reggel éreztem, hogy találkozni 

fogok Rejt� Jen�vel. Hiszen te írtad: Ha az ember er�sen hisz valamit, az majd-

nem annyi, mintha igaz lenne.”

– Hazudsz – szakította félbe Kellér Dezs� –, ilyen, Rejt�t kapásból idéz� n� 

nincs is!

– Te nem tudhatod, milyenek a mai magyar n�k – vágott vissza Rejt�  –, 

hiszen több mint harminc éve idefent éled szelleméletedet. Na szóval, beisme-

rem Szidikének, hogy tényleg P. Howard volt az írói nevem, és tudatom vele: 
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sajnos csak 24 órára engedtek el fentr�l. „Akkor sietnünk kell – állapítja meg 

a gyönyör�ség. – Hazamegyünk hozzám, ott gépbe diktálod nekem, amit írtál. 

És utána lesz egy kellemes meglepi.” Most ugyanis így hívják a meglepetést. 

Beindul a fantáziám: a  kellemes meglepetés tartalmát próbálom magamban 

kitalálni. Autóba ülünk, Szidi vezet, aztán egy sokemeletes házhoz érkezünk, 

majd kitárul el�ttem az ígéretes lakás ajtaja. Vendéglátóm leültet egy dívány-

ra, elhelyezkedik mellettem, aztán kivesz a táskájából egy noteszhoz hasonló 

tárgyat (olyat, amilyenb�l útba igazítottak engem a Hírmámor felé), felemeli 

és fényes villanásokat ereszt ki bel�le. Érdekl�döm, hogy mi ez. Aszongya, 

szél fi , azaz készül a közös fényképünk. El kell árulnom neki, amire az angyal 

fi gyelmeztetett. Mármint hogy a földön pont olyan leszek egy napig, mint egy 

valódi ember, de az arcmásom nem maradhat meg. Nézi Szidi a noteszt, és 

szomo rúan jelenti, hogy tényleg: mintha Rejt� Jen� nem is létezne. Aztán leül 

egy olyan géphez, amilyenhez hasonlókat a szerkeszt�ségükben láttam, és 

megkér, hogy diktáljam le a kézzel írott m�vemet. A  kézirat azonban nincs 

egyik zsebemben sem. Elvesztettem. „Nem baj – mondom –, akkor térjünk rá a 

meglepetésre, amit ígértél.” Szidónia azonban nem dobja magát a karjaimba, 

ahogy reméltem, hanem kézen fogva kivezet a lakásából. Eszembe jut régi 

bölcsességem: a  férfi ak �si naivitása alig hanyatlott valamit a k�korszak óta. 

Avagy – szintén magamat idézve – tévedni emberi dolog, de azért velem is el�-

fordulhat. Megint beülünk az autójába. Észreveszem, hogy kifutunk Budapest-

r�l. Hiába kérdem, hogy hová visz, csak ez a válasza: „Meglepi!” Begördülünk 

egy településre, aminek elolvasom a helységjelz� tábláját: Gatya…

Salamon Béla félbeszakítja:

– Ilyen település nincs is. Csak Bugyi!

– Már ne haragudj, odáig még szellemként sem jutottam el, hogy a férfi - 

és a n�i alsónem�t összekeverjem. Gatyában odafordul a kocsi egy nagyobb 

épület elé, ami körül már több autó vesztegel. „Ezt m�vel�dési háznak hívják 

– jelzi Szidi, majd folytatja –, és nézd meg a plakátot, ebb�l megtudod milyen 

rendezvényre hoztalak.” Elfutja a könny a szememet. A kiragasztott nagy papír-

lapon ez áll: „Emlékezzünk Rejt� Jen� (P. Howard) munkásságára! M�sorunk-

ban fellép…”, és egy jó pár ismeretlen név. A néz�téren nagy a tömeg. Kérem 

szépen, én életemben sosem hatódtam meg, túlságosan cinikus voltam hozzá. 

Most azonban folyamatosan könnyezem. Egy intelligensnek látszó illet� – a 

nevét már elfelejtettem – gyönyör� szavakkal méltatja írásaimat. Többek között 

kifejti: én úgy tudtam kalandregényt írni, hogy a kötelez� izgalom és a hatal-

mas röhögés szinte egyszerre vegyen er�t az olvasón. Aztán fi atal emberek 

– akikr�l Szidi suttogva elárulja, hogy amat�r színjátszók – részleteket adnak 

el� m�veimb�l. Szinte megelevenedik Piszkos Fred, Fülig Jimmy, Gorcsev Iván 

és a többiek. A hatalmas közönség…

– Mind a húsz néz� – szúrja közbe Karinthy.

– Szóval a néz�sereg nagy kacagással és hatalmas tapssal jutalmazza a 

produkciókat. Mikor a konferanszié bejelenti, hogy vége, jön még egy meglepi. 

Szidónia – nem vettem észre, hogy már nincs mellettem – felpattan a  szín-

padra, és ezt kiáltja: „Rejt� Jen� csúnyán átverte gyilkosait, akik azt hitték: 

a biztos halálba küldik. Mert �, aki P. Howard néven is ismert, 75 évvel látszó-

lagos halála után tovább él! Nélkülözhetetlenné váltak az írásai. Önök minden 
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könyvét megszerezhetik, ha részt vesznek a sorsoláson, amelyet a Hírmámor 

el�fi zet�inek rendezünk!” Megint nagy taps, szívem hölgye visszajön hozzám. 

Karonfogva távozunk a megemlékezés házából, mintha csak egyszer� érdek-

l�d�k lennénk, és nem rólam szólt volna a m�sor. Hazafelé az autóban meg is 

kérdem Szidit�l: vajon nem kellett volna engem is bemutatnia a közönségnek? 

Nevetve válaszolt: „Nincs ám mindenkinek olyan élénk fantáziája, mint nekem.” 

Aztán hazamegyünk hozzá, és én ott töltöm az éjszakát.

– És, és? – érdekl�dtek izgatottan a barátok.

– Úriember nem veri nagydobra a hódításait. Elégedjetek meg azzal, hogy 

ma délel�tt � kísért vissza a Nagykörútra, ahonnan kés�bb az angyal vissza-

szállított hozzátok.

– Nagyon szép történetet meséltél – jelentette ki Salamon Béla, és a többiek 

bólogattak.

Rejt� sóhajtott:

– Mint egy álom…

Erre Karinthy elnevette magát:

– De hisz mi itt valamennyien egy álom szerepl�i vagyunk.

A csontbrigád: Rejt� utolsó Nova-kötete (1941), az els� kiadás borítója, Pályi Jen� rajza


