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Müller Márta

Szubjektív olvasónapló
Rejt� Jen� Csontbrigád cím� regényér�l

Mint sok magyar kortársam életét, az 

enyémet is végigkísérték Rejt� Jen� 

könyvei és fi gurái, Piszkos Fred, Csü-

lök és Gorcsev Iván, és még sok-sok 

társuk. Legalább egytucatnyi olyan 

könyve van, melyet több tucatszor 

olvastam el, mindig és újra meg új-

ra élvezve Rejt� nehezen utolérhet� 

humorát. Ezek a ronggyá olvasott 

könyvek ma is megvannak még ne-

kem, túléltek nagyon sok vándorlást, 

költözködést.

Gimnazista koromban az egyik 

évben karácsonykor az osztályunk 

megajándékozta egymást, éspedig 

oly módon, hogy mindenki kihúzott 

egy nevet egy kalapból, és annak 

vett ajándékot, akinek a nevét húzta. 

Természetesen meglepetésként, sen-

ki nem tudta, hogy kit�l és mit kap 

majd. Egy kedves fi ú osztálytársam 

– mindenki csak Pufi nak hívta �t – ez 

alkalommal A sz�ke ciklonnal ajándé-

kozott meg, aminek nagyon örültem. 

Mivel az ajándékozási felhívásban az 

is szerepelt, hogy próbáljunk valami 

olyat adni, amit a megajándékozott-

ban jellemz�nek tartunk, eltöpreng-

tem. Sz�kének sz�ke voltam mindig 

– bár ma már �szül� hajszálak vannak 

a fejemen többségében –, de vajon a 

ciklont is valamilyen módon találónak 

érzi? Ezen gondolkodtam, mert én in-

kább kényelmesen lassúnak tartottam 

magam mindig. Vagy lehet, hogy csak 

szerette volna, ha néha kicsit gyor-

sabb vagyok? Ugyanis én voltam az 

egyik az osztályból, akinek megérkez-

tét reggelenként gyakran várták a fi úk: 

valakir�l le kellett másolni a matek- és 

az oroszleckét…

Hosszú évekig a kedvencem ma-

radt A sz�ke ciklon, ahol ugye egy n� 

az, aki megoldja a problémákat.

Kés�bb csatlakozott hozzá a kép-

zeletbeli kedvenc listán A  fehér folt. 

Azt mondják, hogy Rejt� alakjai között 

sokkal több a férfi , mint a n�, de itt, 

A  fehér foltban – akárcsak A  sz�ke 

ciklonban – ismét egy n� áll a közép-

pontban. Lilian, egy fi atal lány, aki a 

sz�ke ciklon Evéhez hasonlóan maga 

akarja meghatározni az életét. Ne a 

hatalmaskodó apa mondja meg, hogy 

én mit csináljak, ne az �általa kínált 

választék határozza meg, hogy ki lesz 

a férjem – így gondolkodik, nagyon 

helyesen. Ugye, milyen aktuális ma is 

mindez? A viccre, a humorra szoktunk 

csak Rejt� kapcsán gondolni, pedig 

mennyivel több van benne!

A  fehér foltból ismertem meg a 

gyarmatosítás örök érvény� aljas pó-

kerjátszmáját: a  milliárdos mozgatja 

erre is és arra is a szálakat, �  maga 

teremti meg az ürügyet a nagyhatalmi 

beavatkozáshoz. Ha valaki elolvas-

ta ezt a könyvet, ez a „játékszabály” 

örökre benne maradt, és segíthet 

kiigazodni a nagypolitika játszmái-

ban. Ma is.

Mikor ezeket a sorokat írom, egy 

hónap híján hatvanöt éves vagyok. 

Ha ma kérdeznek meg, hogy a sok 

remek Rejt�-könyv közül melyik a 

kedvencem, ma már azt felelem, hogy 

a Csontbrigád. Az egyetlen komoly-

nak kategorizált Rejt�-regény. Err�l 
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szeretnék most írni, és remélem, hogy 

abból, amit írok, kiderül majd a miért. 

Miért tartom a legjobbnak.

Miel�tt belekezdenék abba, hogy 

írjak a Csontbrigádról, szeretném 

fi gyelmeztetni azokat az Olvasókat, 

akik még nem olvasták a könyvet, 

hogy nem olyan udvarias fülszöveget 

készülök írni, ahol az ismertetést ké-

szít� gondosan ügyel arra, hogy ne 

l�je le a poént, hogy mindaz, ami csak 

a könyv vége felé derül ki, titok ma-

radjon a potenciális Olvasó számára. 

Nem tudok erre ügyelni itt, miközben 

azt próbálom megfejteni és szavakba 

foglalni, hogy miért pont ez a köny-

ve Rejt�nek lett öregkorom kedvence.

Azt hiszem, hogy a kedvenc köny-

vek gyakran éppen azáltal válnak ked-

venccé, hogy valamilyen öntudatlan 

összecsengés jön létre a történet, 

a  f�h�s és azon személy között, aki-

nek a kedvencévé válik a könyv. Talán 

magyarázat nélkül is könnyen kita-

lálható A sz�ke ciklon és A fehér folt 

esetében, hogy miért lettek a kedven-

ceim. Nem kell széls�ségesen femi-

nistának lenni ahhoz, hogy az ember 

belássa, a n�k útja az önálló, értelmes 

élet felé ma is sokkal göröngyösebb, 

mint a férfi aké.

De a Csontbrigád?

Belekezdek az ismertetésbe, aztán 

mire a végére érek, remélem, hogy 

erre a kérdésre is kiderül a válasz.

Nyugodtan mondhatom, hogy az 

els� fejezet olyan, hogy inkább el-

riasztott a könyvt�l, semmint tovább-

olvasásra ösztökélt. Miért, mir�l szól 

az els� fejezet? Egy halálraítéltr�l, aki 

a kivégzése el�tti néhány órát nem 

csendes elmélkedéssel akarja tölteni, 

hanem vendégl�be megy – egy tiszt 

megtévesztésével  –, kártyázik, iszik, 

és látszólag nem veszi komolyan a ha-

lált. Miért mondják ezt komoly könyv-

nek?, gondolhattam magamban, mi-

kor legel�ször olvastam. Hiszen tipi-

kus Rejt�!

Igen, az. Tipikus Rejt�, aki a könyv 

els� fejezetében még jól elrejti el�-

lünk, hogy a h�se mennyire kilátás-

talan helyzetben van, és azt is, hogy 

Henry Fecamp, a Csontbrigád f�h�se 

messze nem az a könnyed, vidám 

fi ckó, akinek látszik, és amilyenek ál-

talában a Rejt�-könyvek alakjai.

Fecamp nemcsak az elején van ki-

látástalan helyzetben, hanem még so-

káig, szinte a könyv végéig. A halálos 

ítéletb�l ugyan életfogytiglani kény-

szermunka lesz, embert nem kímél� 

rabszolgaság, k�törés az egészséget 

gyorsan elrabló sivatagi h�ségben, de 

nem lehetetlen, hogy ez olyan enyhí-

tés az ítéleten, hogy többen inkább 

a halált választották volna, ha lenne 

ilyen helyzetekben választási lehet�-

ség. Mert:

„A francia idegenlégió büntet�szá-

zadának egyetlen célja az elrettentés. 

És az intézmény e hivatás tekinteté-

ben csúcsteljesítményeket produkál.

Aki itt élt, az b�nh�dött. Fegy�rt�l 

a parancsnokkapitányig ide csak meg-

torlásképpen vezényelték a katonát 

szolgálattételre.

Ezért itt mindenki mindenkit  gy�löl.

Az �rök gy�lölik a rabokat és egy-

mást, a  rabok gy�lölnek mindent és 

mindenkit. Az altiszteket általában 

csak az a beteges vágy f�ti, hogy kínt 

okozzanak, amelyhez képest viszony-

lag jobbnak érezhetik a sorsukat. 

A tisztek lélektelenül rágódnak a letört 

egzisztenciájuk képzelt lehet�ségein, 

és közömbösek mindennel szemben.”

Ez a Pokol. A  természetb�l is, az 

emberi társadalomból is csak a ke-

gyetlen, az elviselhetetlen, a rossz van 

jelen mint környezet.

Lehet itt még viccel�dni?
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Rejt� nem tud nem viccel�dni, 

a  letargikus fi gurák bemutatásánál is 

állandóan el�jön megszokott stílusa. 

Például:

„Si, mon capitaine! Nem lenne jó 

visszatérni a vörösborra? A vörösbor-

ral sokáig élhet itt az ember!

Ki akar itt sokáig élni?”

A  f�h�snek, Henry Fecampnak 

minden esélye megvan arra, hogy ne 

éljen sokáig.

Ugyanakkor mintha a tréfás hang 

csak egy olyan szakadt függöny len-

ne, amely mögül állandóan kilátszik, 

hogy az író most igazából mást akar 

mondani. Még olyankor is, ha egy-egy 

komoly mondatot egy félbolondnak 

t�n� fi gura szájába ad, mint például: 

„a rendszeres akaratkoncentráció nél-

kül a lélek hulla lesz”.

A  harmadik, negyedik fejezet vé-

géig megismerjük a helyszínt, a  sze-

repl�ket, a  büntet�tábor lakóit, és a 

b�ntettet, ami miatt a f�h�st elítélték 

és idekerült. Pontosabban, megismer-

jük mindazt, amit a hadsereg hivata-

los aktái err�l mondanak. Ez ugyan 

önmagában ellentmondásos – miért 

pont egy büntet�táborban lett volna 

jobb az adminisztráció, mint bárhol 

másutt a világon  –, de ez a kisebbik 

baj. A  nagyobb az ötödik fejezetben 

derül ki, éspedig az, hogy Henry Fe-

camp teljesen ártatlan.

Akkor hogyan keveredett ebbe az 

egészbe? Miért van itt, miért nem 

tiltakozik? Ezt tudjuk meg az ötö-

dik fejezetb�l. Fecamp egy afrikai kis 

oázisban szolgált, ahol egy Carew 

nev� másik legionárus volt a legjobb 

barátja, akivel általában minden szol-

gálatra, �rjáratra együtt osztották be. 

Nem különbözött az életük semmivel 

a többi katona életét�l, együtt ittak, 

kártyáztak, verekedtek, és amikor kel-

lett, harcoltak. A barátságukban akkor 

állt be változás, amikor mind a ketten 

ugyanabba a lányba szerettek bele, 

Szaidzsába, egy fi atal afrikai lányba. 

A  lány nem tudott választani, dönteni 

köztük, bár az író érzékelteti, hogy a 

szíve inkább Fecamp felé húzta. �k 

egyre elviselhetetlenebbnek érzik ezt 

a helyzetet, amikor az oázis életét egy 

váratlan esemény kavarja fel. A  rövid 

látogatásra odaérkezett magas rangú 

katonatisztet, Villiers-t meggyilkolják, 

és elt�nik a kézitáskája és az akta-

táskája, ez utóbbi rendkívül fontos 

iratokkal. A  nyomravezet�nek magas 

jutalmat t�znek ki.

Carew és Fecamp megtalálják az 

üres kézitáskát, de Carew nem adja 

rögtön le a hadseregnek. Ehelyett 

azt javasolja Fecampnak, hogy vigyék 

döntésre a kettejük ügyét. Éspedig oly 

módon, hogy a feltételezett gyilkossá-

gi hipotézissel és a talált táskával je-

lentkezzen az egyikük, mintha tudná, 

hogy a társa a tettes, így a jelentkez� 

szép jutalmat kap, a  másikat viszont 

elítélik. Hogy ki legyen a szerencsés, 

azt viszont sorshúzással döntsék el, 

fej vagy írás alapon. Fecamp bele-

megy ebbe az �rült ötletbe:

„És biztos vagy benne – mondta 

t�n�dve Fecamp –, hogyha nyersz, ak-

kor én megteszem ezt az �rültséget?

Biztos.

Hm… én is.”

A  sorshúzáshoz egy Dugó bece-

nev� társuk ad kölcsön egy ötsous 

pénzdarabot, és a sorshúzáson Fe-

camp veszít.

Szabad így játszani a sorssal?

Hány ember van, aki ekkor még 

komolyan betartaná, amit mondott, 

és felvállalná a könnyelm�en elnyert 

balsorsot?

Azt hiszem, hogy kevés. De itt 

kezd�dnek az igazi tragédiák. Olya-

nok, mint a görög drámákban, ahol 

a h�s megígér valamit az isteneknek 
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– például egy emberáldozatot –, aztán 

kés�bb tudja meg, hogy a saját gyer-

meke az, akit fel kell áldoznia.

Rejt�nél nincs szó az istenekr�l. 

De arról igen, hogy az embernek em-

bernek kell maradnia, és ehhez elen-

gedhetetlen lépés, hogy a saját szavát 

tartania kell. „A  lelkét�l válik el, aki 

az adott szavától elválik” – olvastam 

valakinél, és mélyen hiszem, hogy ez 

így igaz.

Fecamp csak a felszínen hasonlít 

Carew-hez, amíg az élet próbára nem 

teszi �ket, próbára nem teszi a barát-

ságukat, és els�sorban önmagukat.

Így, bármennyire is képtelenség-

nek t�nik, Fecamp felvállalja a kitalált 

mesét, és ennek következtében ítélik 

halálra.

Azért kegyelmeznek meg neki, 

mert a fontos iratokat tartalmazó tás-

kát nem találják meg, és azt persze 

nem tudják, hogy annak hollétét Fe-

camp sem tudja. Így, mikor a bünte-

t�táborba kerül, külön kínszenvedés a 

számára, hogy mindenki a táska hol-

létét próbálja megtudni t�le, tekintve, 

hogy magas jutalom – és szabadulás – 

van erre az esetre kit�zve.

Nehezen tud válaszolni az erre 

vonatkozó állandó kérdésekre, olya-

nokat mond például, hogy „a legnyo-

morultabb rabnak is lehet titka”.

Ennél a félmondatnál megálltam 

az olvasásban. Úgy éreztem egy pil-

lanatra, hogy Rejt� a mának beszélt 

vele: a  mai világban, ahol nemcsak 

a rabokat, de minden embert meg-

fi gyelnek, lehet még valakinek titka? 

A  technika csodálatos fejl�désének 

következtében kevés olyan beszélge-

tés van, amit ne tudnának követni; le-

het, hogy már egy ideje rabok lettünk, 

csak nem vettük észre?

Fecampnak az állandó faggatás 

tovább nehezíti a helyzetét, azért is, 

mert akik faggatják, a kérdéseiknek a 

körülmények nehezítésével, kínzással 

adnak nyomatékot.

„A  kikötést�l marjult csontok sa-

jognak. A  feje fáj. Még ápolásra szo-

rulna. De követ tör. (…)

Fecamp keményen összeszorítja 

a fogát. A  fél vízadag elvonása most 

nagy csapás. Halálos esetleg. Itt a k�-

törésnél felh�kben száll a por. Szárítja 

a torkot, ingerli a tüd�t.”

Olvasás közben megismétl�dik 

bennem a kérdés: hány ember van, 

aki ekkor még komolyan betartaná, 

amit mondott, és felvállalná a köny-

nyelm�en elnyert sorsot? Miért nem 

beszél Fecamp? Miért nem próbálja 

legalább valakivel megértetni, hogy � 

teljesen ártatlan?

Ha belegondolunk, hamar meg-

érthetjük, hogy nem teheti. Több ok-

ból sem. Egyrészt a keresztet hordo-

zótól senki nem várja el, hogy félúton 

egyszer csak ledobja a keresztet, és 

azt mondja: Na, fi úk, nekem ebb�l 

elegem van! Azt hiszem, hogy ez nem 

szorul magyarázatra.

De másrészt azért sem teheti, 

mert ki hinne neki? Ki hinné el, hogy 

egy bolond fogadás miatt magára vál-

lalt valamit, amiben teljesen ártatlan?

Fecamp tudja mindezt. Tudatosan 

vagy sem, sokat változik ebben az id�-

ben. Miközben a szenvedései közben 

az egyik társa titokban vizet ad neki, 

azért hálás. Felfi gyel az emberségre, 

megérti azt, amihez a pokolra kellett 

jutnia, hogy felfi gyeljen rá és megért-

se: az emberség nagyon fontos. Rejt� 

ezt így mondja:

„Ez a kegyetlenül �rl� kényszer-

munka egyetlen szent hozama a ki-

taszítottaknál: megismerték egymást. 

Olyan jónak, szépnek, rútnak, önz�-

nek, testvérnek, ahogy a kiválasztottak 

boldog közösségében erre sohasem 

volt módjuk. Az érdekeik, viszonyaik, 

reményeik elfordították való énjüket.
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Itt aztán újraszületnek. A  szenve-

dés, a nívótlan, kemény munka, a si-

vár közöny a kínjuk iránt, kissé a vallás 

és a fi lozófi a közötti emelkedettebb, 

semleges lelki zónával, elválasztja �ket 

az anyag túlértékelt fontosságától.”

És: „Itt meglátják a másikban a 

lelket, és ezzel már önmagukban is 

észrevették.”

De Fecamp helyzete egyre rom-

lik. Majdnem halálra verik, és végül 

– mikor már egy odaérkezett magas 

rangú tiszt is hiába faggatta – felkerül 

a Csontbrigádhoz.

Itt érkezünk el a történetben kö-

rülbelül a regény feléhez, a  tizedik 

fejezethez.

Tulajdonképpen már rég kérdez-

hette volna az Olvasó: mi az, hogy 

Csontbrigád? Miért nem hallunk sem-

mit arról, ami ennek a könyvnek a 

címe?

A Csontbrigád maga a Pokol a Po-

kolban. Ha lehet fokozni még a rosszat, 

ahhoz képest, ami a büntet� táborban 

van, akkor fokozzák. Kilenc évvel a re-

gényben leírt történet el�tt egy csapat 

katonát árulásért elítéltek. Mint kés�bb 

majd kiderül a könyvben, �k is ártatla-

nok voltak, csak elveszett az ártatlan-

ságukat bizonyító papír a paranccsal, 

ami szerint cselekedtek. Ezeket a ka-

tonákat olyan sziklasíkon helyezték el, 

ahonnan lejönni nem lehet. A  szikla 

tetején a kiugró szirtek között kell a 

követ csákánnyal fejteniük, és a kifej-

tett k�mennyiségért cserébe élelmet 

kapnak. Ha nem eleget fejtenek ki, 

csökkentik az élelmiszeradagot. H�t-

lenség, szökés és árulás b�ntet téért 

kerül legionárius a Csontbrigádhoz, 

ahonnan nincs visszaút, csak a halál.

Mikor Fecamp teljesen magatehe-

tetlen állapotban felérkezik, ezek az 

els� benyomásai:

„Ebben az állapotban nem volt 

tiszta öntudatánál. Félelemszer�, ho-

mályos érzékeléssel, sajgó testtel, 

mozdulatra képtelenül feküdt a kosár 

szélén, fejével a sárga, napfényben 

izzó sziklához d�lve.

Valahol egy majomszer�, keskeny 

arc t�nik fel. Óvatosan közeledik. Em-

ber? Nem valószín�. Ez a fej egy 

koponyacsont, barna, ráncos, vékony 

irhával bevonva. A szemek helyén két 

sötét folt. Az üreg mélyén halvány, 

nedves csillogás. Rövid, gyors fejmoz-

dulatok. El�rehajlik, aztán hosszan 

fi gyel, így, lábujjhegyr�l, dermed-

ten, mint a menekülésre állandóan 

kész állat.

Fecamp érzi, hogy perzsel a nap. 

Mozdulni nem tud.”

„Megismerkedése” a  Csontbrigád 

tagjaival ily módon kezd�dik. Magate-

hetetlenül hallgatja, hogy azon vitat-

koznak, nem lenne-e jobb �t megölni, 

és ezt egy ideig eltitkolni azért, hogy 

megkaphassák az ételadagját.

Új Hiéna és Gyenge – ezt üvölti a 

kórus.

De a vezet�jük, egy óriási csontváz 

egy hatalmas doronggal, másképpen 

dönt:

„Nem esszük meg, mert Törvény 

van! Gyenge Hiéna is Hiéna, amíg 

él. Ez az erkölcs! Mert valaminek kell 

lenni!”

Ez az erkölcs. A  Csontbrigád er-

kölcse.

„A  krétaszín�, sima sziklatönkön 

az életnek minden feltétele hiány-

zik. Egyetlen fa, egyetlen szál növény 

sincs. De b�ven akad skorpió. (…) 

Fecamp az els� reggelen úgy érezte, 

hogy pillanatokon belül megpattan az 

agyában valami. Ez a forróság hason-

lított a máglyahalálhoz. Mintha eleve-

nen égne meg az ember.”
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Az ott él�k nevei is tükrözik ezt a 

mindent�l lecsupaszított életet: Volpi, 

a Dorong, a Vak, akinek Lámpása van, 

az �rvezet�, akinek Szíja van, a Kétfo-

gú, akinek Kalapja van. Fecamp meg-

találja köztük Dugót is, azt az egyko-

ri katonatársát, aki a sorsát eldönt� 

pénzfeldobásnál az ötsous pénzt adta.

Még itt is akad olyan, aki �t állan-

dóan az aktatáska hollétér�l faggatja, 

és ez báró Naftalin, egy különleges 

fi gura. Naftalin, a Száj egy bolondnak 

t�n� alak, aki nem dolgozik, csak hí-

reket visz a Völgy és a Szikla között. 

Egy egykori szabó �, aki azon ment 

tönkre, hogy a megölt Villiers nem 

fi zette ki nála a számláit.

Fecamp nem hal meg, valamelyest 

er�re kap, és ez még arra is elég, hogy 

megmentse az egyik legyengült társa, 

a  Fehérhajú életét. Emberség a Po-

kolban. Nem addig ember az ember, 

míg az emberségét meg tudja �rizni? 

Ahogy azt Arany János olyan szépen 

megfogalmazta: „Legnagyobb cél pe-

dig, itt, e  földi létben, ember lenni 

mindég, minden körülményben.”

Pedig mindig akad olyan új for-

dulat, amely újabb próbát jelent er-

re nézve. A  Fehérhajú, akinek Tükre 

van, mikor felépül, lemegy a Völgybe. 

Fecamp ekkor tudja meg róla, hogy 

akit megmentett, az egy Rouen nev� 

szolgálati tiszt, aki azért volt ott, hogy 

�utána nyomozzon.

Igaz, az szinte észrevétlenül törté-

nik meg, hogy elárulja magát Rouen 

el�tt, amikor egy rövid beszélgetésben 

egyszer azt mondja: „amikor Vil liers 

századost megölték”. Rouen vissza 

is kérdez ekkor: „Megölték? Hát nem 

maga ölte meg?” De akkor Fecamp 

még csak annyit ért meg, hogy a Fe-

hérhajú is tudott az � ügyér�l, amir�l 

részleteket a többiek is hallhattak a 

Dugóval folytatott beszélgetéseib�l.

Az igazi próbatétel Fecamp em-

bersége számára akkor következik 

be, amikor teljesen megérti, hogy ami 

történt vele, az hogyan és  miért tör-

tént. Az egykor barátjának hitt Carew 

volt a gyilkos, a  rabló, és nem a 

balszerencse juttatta �t ide, hanem 

Carew gazembersége. Carew ugyanis 

tudta, hogy Dugónak van egy különle-

ges ötsous pénzdarabja, amelyen egy 

nyomdai hiba következtében mind a 

két oldalon fej van, és szándékosan 

kérte el a pénzfeldobáshoz azt az 

ötsoust. A  balsorsot hozó pénzdarab 

még mindig Dugónál van, és egyik 

nap nevetve mutatja meg Fecampnak, 

mert Dugó nem tudta, hogy mi volt a 

fogadás igazi tétje.

Fecamp embersége ekkor er�sen 

meginog. Ett�l fogva élni akar bármi 

áron. Élni azért, hogy kiszabaduljon 

és bosszút álljon. Apró részletekbe 

men�en kikérdezi Dugót annak a vég-

zetes napnak a részleteir�l, amikor 

a gyilkosság történt, és mindebb�l 

nemcsak azt érti meg, hogy Carew 

hogyan követte el az egészet, de azt 

is, hogy hová rejtette azt a bizonyos, 

sokak által keresett aktatáskát.

Mintha csak mellékesen történne, 

egy csákányütés nyomán megkerül 

az Írás, ami Nincs. Vagyis el�kerül 

egy penészes táska, és benne egyéb 

papírok között az az egykori parancs, 

amely bizonyítja, hogy a Csontbrigád 

ártatlan.

Fecampban ekkor nagyon meg-

keményedik belül valami. Élni akar, 

hogy er�s legyen, hogy bosszút álljon 

Carewen, és igazságot szolgáltasson a 

Csontbrigádnak. Ekkor történik, hogy 

átveszi Volpitól a Csontbrigád veze-

tését.

„Nekem élni kell! Én vagyok a 

Törvény!

Volpi volt eddig a Törvény… – szólt 

az egyik halkan.
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A Kor is volt Törvény! Azután jött a 

T�zmester, aki Mindent Tud! Kés�bb 

Volpi, a  Dorong! Most jövök én, az 

Ököl, akinek Élni Kell! Több Törvény 

nem lesz!”

Így lesz Fecampból az Ököl, aki-

nek Élni Kell, és a Jó Törvény!

Jó törvény? Az, ahol a leger�sebb 

feltétlen tiszteletet és engedelmes-

séget követel ki magának pusztán az 

er� jogán?

Fecamp már elveszett? Mennyit 

változott már meg a fi atalkori önma-

gához képest?

Váratlanul egyik nap a parancsnok 

intézkedésére érte jön a Völgy. Fe-

campot a felvonó leviszi.

Mint az Olvasó azt megtudhatja, 

egy újabb titkosszolgálati tiszt érke-

zett a táborba, hogy Fecampot fag-

gassa. Pontosabban, a  hivatalos in-

doka a látogatásnak más. A  tiszt egy 

n�, neve Colette de Cheyne. A  tábor 

parancsnoka a v�legénye volt, miel�tt 

idehelyezték, és most Colette látszó-

lag azért jött, hogy �t megmentse. 

Megmentse az egyre növekv� alko-

holizmusától, kedélybetegségét�l, és 

elérje a rehabilitását, ha sikerül meg-

oldani a táska hollétének a titkát.

Colette faggatása ugyanúgy ered-

ménytelen, mint eddig minden ha-

sonló kísérlet volt. Pedig, valahol a 

mélyben, Fecamp és Colette között 

elindul valami. A  beszélgetésük még 

nem ezt tükrözi:

„A lány rámeredt.

– Mondja! Mit kívánna, ha nyom-

ban teljesülhetne minden óhaja?

– Egy marék cigarettát.

Colette gyorsan átadott egy ma-

rékkal.

– Mást nem?

– Enni… Egy falat húsnak, egy ital 

víznek nagyobb az értéke, mint az 

egésznek, amit elmondott. Hogy mit 

kívánna egy ember, ha ember is len-

ne, azt nem tudom.

– Nem akar jót tenni?

– Nem. Minek? A jó, az csak fölös-

leges rossz az ember életében. Babo-

nás egyének hiúsági szertartása.

– Nem igaz! Akiben keser�ség van, 

annak fáj a szíve! – kiáltotta élesen, 

vádlón a lány.

– Nincs szívem.

– Ami nincsen, az nem fáj!

– Fordítva: ami fáj, az nincsen! És 

bennem az ember fáj!

– Hogy fájhat a semmi?

– A beteg szervezetet az egészség 

hiánya kínozza. A  beteg lélekben a 

lélek hiánya fáj.”

Nem jutnak el�bbre. Hol Co lette 

beszélget vele, hol a parancsnok-ka-

pitány. Fecamp a Csontbrigádról me-

sél a kapitánynak:

„– A Gyenge Hiéna nem kell!

– Ez miféle el�írás?

– Ez a Csontbrigád szolgálati sza-

bályzata.

– Ott mi van? – kérdezte halkan 

Colette.

– Ott van a Nincs. F�ként ott van. 

Virág, f�, fa, forrás nem létezik. Csak 

társadalom. A  puszta társadalom. És 

ahol társadalom van, ott törvény kell, 

és ahol törvény van, ott feltámad az 

igazság… és ahol igazság van, ott 

megszületik az igazságtalanság…”

Fecamp elmondja nekik, hogy a 

Csontbrigád ártatlan, és átadja a ma-

gával hozott, megtalált írást.

A  kapitány ebb�l megérti, hogy a 

Csontbrigád valóban ártatlan, és az 

írást a magyarázattal együtt azonnal to-

vábbítja Marokkóba, a feletteseinek. Az 

eredeti Csontbrigádból még kilencen 

élnek, mindannyian remélik, hogy ha-

mar megérkezik a rehabilitálásuk híre.

De, mint az olvasó kés�bb meg-

tudja, ebben csalódni fognak. Kilenc 
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ember élete és jó híre miatt a hadse-

reg nem blamálja magát, a hadsereg 

tekintélyét fontosabbnak ítélik.

Fecamp és Colette egymásba sze-

retnek, de ezt egyikük sem vallja be. 

Ehelyett fi lozófi áról beszélgetnek.

„– A  rossz ember nehezen viseli 

megérdemelt büntetését. Maga alig 

szenved.

– Nem látom olyan rossznak a rosz-

szat, mint mondjuk Sirone kapitány. 

Helytelenül értékeljük a valóságot, ami-

kor a rosszat és a jót állandó érték-

nek vesszük. A forróság, a sivatag vagy 

az egyhangú napok csak egy másik 

környezethez viszonyítva t�rhetetlenek. 

A dolgoknak van egy külön, legf�bb lé-

nyege, a mi korlátozott érzékelésünkben 

el�forduló benyomásoktól független. Ez 

a tartalmuk igazi jelképe. De ez az em-

ber számára örök titok. Érzékelhetetlen.

A leány nevetett:

– Maga Kantot hozza segítségül, 

hogy elvetemedettnek lássék.”

Colette elutazik. Búcsúzásul arra 

kéri Fecampot, hogy hegedüljön neki. 

Bár még err�l ebben az írásban nem 

esett szó, de Fecamp csodálatosan 

tud hegedülni, a  kapitány is nagyon 

szereti hallgatni.

Fecamp hegedül, gyönyör�en, és 

közben teljesen elfelejti a világot. Ket-

ten vannak Colette-tel. Mikor Fecamp 

befejezi, a lány csak annyit mond:

– Maga ártatlan!

„Tébolyító! – gondolta a férfi . – Ez 

a lány egyetlen melódiából többet tud, 

mint ezer titkosrend�r minden adatá-

val és ügyességével.”

És akkor végül kibukik Fecamp-

ból: – Colette! Én ártatlan vagyok!

Vissza a Hiénákhoz! Embernek 

lenni fáj! – gondolja magában. De eb-

ben már nem biztos.

Ember lett, mert ismét hitt a szen-

vedésben.

Hegedül megint.

Aztán elmondja az egész történe-

tét Colette-nek, mindazt, ahogy el�-

ször hitte, majd azt is, amit magának 

megfejtett és megértett: hogy ki a 

b�nös, és hol van a táska elrejtve.

Mialatt a történet megjárja a fel-

s�bb hatóságokat, a  táborban még 

egy lázadás készül, amelyet Fecamp 

segítségével megakadályoznak.

Minden jó, ha jó a vége – így 

mondják –, és ebben a történetben ez 

így van: Carew-t elfogják éppen akkor, 

amikor a táskát meg akarja kaparinta-

ni, Fecamp érdemkeresztet és pénz-

jutalmat kap. Természetesen szabad 

ember lesz, és boldog házasságban él 

Colette-tel.

Ennyi a történet. Ahogy így röviden 

elmeséltem, kiderült-e vajon a válasz 

a kérdésre, amit az elején feltettem, 

hogy miért tetszik ez a könyv nekem? 

Nem tudom, valószín�leg nem, hiszen 

az olvasó nem ismer engem. Itt nem 

a lányé a f�szerep, a f�h�s Henry Fe-

camp, az � vándorlásáról, formálódá-

sáról szól a történet.

Talán azzal tudom a legjobban 

elmondani, hogy miért tetszik, ha 

elmondom, hogy melyik az a hasonló 

regény, ami pedig nem tetszik. Ez a 

másik történet a Monte Christo grófja. 

Ott is ártatlanul szenved a f�h�s, de 

amikor kiszabadul és gazdag emberré 

válik, már nem foglalkoztatja sem-

mi más, csak a bosszúállás. Fecamp 

nem áll bosszút, hanem meghagyja 

a társadalomnak az igazságszolgálta-

tást. Ez egy nagyon jelent�s különb-

ség. Bár a Csontbrigádnál eltöltött 

korszaka utolsó id�szakában Fecamp 
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már elhajlott arrafelé, hogy mindenkin 

uralkodni vágyó szörnyeteggé váljon, 

akinek csak az a fontos, hogy minden 

az � akarata szerint történjen, ett�l 

megmenekül. S  a felfogásom szerint 

ezáltal menekül meg igazán: mert a 

megpróbáltatások között nem vesz-

tette el önmagát. Ahogy Ady megfo-

galmazta:

„Bár zord a harc, megéri a világ,

Ha az ember az marad, ami volt:

Nemes, küzd�, szabadlelk� diák.”

Ugyanakkor kicsit sajnáltam, hogy 

a lány szerelme által menekül meg, 

jobban örültem volna, ha mindez egy-

értelm�en a maga erejéb�l és elhatá-

rozásából történik. Miért? Ehhez még 

egy adalék: gyerekkoromban az egyik 

kedvenc mesém A szép és a szörnye-

teg volt. Ma már nem szeretem ezt a 

mesét. Éspedig azért nem, mert a fi a-

tal lányok számára csapdának érzem: 

„majd a te szerelmed megment” – ezt 

ne higgye el egyetlen fi atal lány sem! 

Mert úgy látom, hogy ebbe a csapdá-

ba már nagyon sokan beleestek, és 

az ártatlanok romlottak el, s  nem a 

vétkesek lettek jobbak.

Lehet, hogy rossz szálon vezetve 

ismertettem ezt a regényt. Nem ah-

hoz kellett volna kapcsolnom, hogy 

nekem miért vált a kedvencemmé, 

hanem Rejt�höz magához. Az em-

berhez, akir�l keveset tudok, de úgy 

érzem, hogy a sokféle látszat mögül 

ebben a könyvében bukkan el� róla 

a legtöbb. Az embernek lenni örök 

kérdésének regényekkel történ� meg-

válaszolása itt ledobja magáról a sok-

szor hordott vicces köntöst, és meg-

mutatja, amit gondol, amiben mélyen 

hisz. Meg kell találnunk önmagunk, 

h�nek kell maradnunk önmagunkhoz, 

nemcsak önmagunk miatt – hanem 

mert másoknak segíteni is csak így 

tudunk. Ezzel a gondolattal szeretném 

zárni ezt az írást.

Nemeskéri Kis Zsigmond

Na, mi újság, 
Geszler honvéd?

Geszler honvéd bevonult. Cegléden volt egy el�felvételis egység, ahova csak ti-

zenegy hónapra kellett bevonulni az egyetemre felvetteknek, és két évre a töb-

bieknek. Az el�felvételis újoncok olyan öreg katonákkal találkoztak, akik rajtuk 

akarták megbosszulni az el�z� csapattól kapott kiszúrásokat. Geszler honvéd 

már a nevével is felhívta magára a fi gyelmet, mert akkoriban ment a Tell Vilmos 

sorozat, melyben a gonosz helytartó neve egyezett szegény fi ú vezetéknevével. 

Aztán meg a mi Geszlerünk nem volt egy sportos alkat. Egyszer� járás közben 

is zihálva vette a leveg�t, futásnál meg mindig meglepetés volt, hogy beér a 

célba, és életben van. Persze védekezett szegény, az � futása lassúbb volt egy 

közepesen sétáló emberénél, és err�l sem fenyegetéssel, sem ösztökéléssel 

nem lehetett lebeszélni. A többiek hálásak voltak, mert csak Geszlernél kellett 
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egy kicsit gyorsabban futniuk, és már nem �ket piszkálták a tisztesek. Általában 

adtak neki még egy kört, hogy ha ennyire nem megy a futás, hát gyakorolja. 

A  tisztesek hamar rájöttek, hogy nem tudnak mit kezdeni ezzel a taktikával, 

hagyták is, persze a plusz egy kör azért maradt mindig.

�rségben, Cegléd tanyavilágában. Az �rség Cegléden nem volt piskóta. 

Gyakorlatilag a mez�n van az �rbódék fele. Itt éjszaka az állatok átveszik a 

hatalmat, hatalmas mozgás van, jönnek-mennek, zajjal, elég naggyal. Több �r-

szem l�tt már nem létez� diverzánst, csak ne kelljen egyedül állnia a hidegben 

és a tébolyító forgalomban. Geszler honvéd otthonról meleg alsóruhát rendelt, 

a helyi kisboltból egy kis üveg pálinkát hozott neki a hosszútávfutó társa, aki-

nek válogatott kerettagsága okán szabad kijárása van edzeni. Ezenkívül, una-

lom és félelem ellen egy fülhallgatós rádiót is vitt magával. Na, �t nem ijesztette 

semmilyen zaj, nem is hallotta! A szélmentes bódéból ki sem jött, csak ha a 

váltás ideje közel volt.

Le akarta l�ni a tizedest. Egyszer a kapu�rség közelében lév� térképrak-

tár fegyveres �rzését végezte honvédunk. Éjszaka volt, tíz méterre volt a kapu-

�rség, nem nézett ki úgy, hogy itt történne valami. Magára vette a sátorponyvát, 

és kényelmesen lekuporodott a fal mellé. Arra ébredt, hogy valaki közelít felé az 

úton, egyedül. Megismerte Varga szakaszvezet�t. Mérges lett rá, mert ha egye-

dül jött, csak az lehet a célja, hogy lebuktassa, és ezért még futkosó is járhat.

– Állj, ki vagy, állj vagy lövök! – kiáltotta, hogy a kapu�rség is hallja. Cs�re 

töltötte a gépfegyvert. Ez már jelenteni való esemény volt, innen nincs visszaút!

– Állj vagy lövök!

– Én vagyok, Varga tizedes – jött a remeg� hangú válasz.

– Hátra arc, lépés indulj!

A tizedes engedelmesen megfordult, és ment visszafelé. Mindkét dolog sza-

bálytalan volt. �rségben aludni, és az �rséget egyedül meglátogatni. Körülbelül 

egyformán kellemetlen mindkett�. Nem is került szóba soha sem egyik, sem 

másik dolog. Az �rségváltáskor a cs�ben lév� golyót Geszler honvéd kitárazta, 

és visszatette a többi töltény mellé. Senki nem tett említést err�l sem. Kettejük 

titka maradt a dolog.

A takaró körbesétál a gyakorlótéren. A tisztesek kedvenc szórakozásai 

közé tartozott, hogy este, amikor a tisztek már elmentek, körletrendet ellen-

�riztek. Persze hogy találtak egy tollpihét valaki ágyán, vagy ha nem, hát �k 

tették oda. Aztán a hibás ágynem�t meg kellett sétáltatni a gyakorlótéren. Négy 

honvéd fogta a takaró négy sarkát, és lesétáltak az udvarra. Az ügyeletes tiszt 

ablaka el�tt kellett lemenni az udvarra, de valahogy sosem kérdezte meg, mi 

ez a móka. Geszler honvéd rendszeres résztvev�je volt az ágynem�-sétáknak. 

Kinek a borult elméjéb�l jött ez a játék, nem tudjuk. Valószín�leg örökl�dött 

kiskatona-generációkon át.

A raj kitelepülésen rutinosan nélkülöz egy embert alkoholért. Hakli, 

Pecsenye, Benis és Geszler alkották a rajt. Hadgyakorlat során jól begyakorolt 

mozdulatokkal dolgoztak a fi úk. Hakli, a sof�r, érkezés után azonnal vette az 
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egyik kanna üzemanyagot és az ellátmányból a gyíkhúskonzerveket, és elindult 

alkoholbeszerz� útjára. Addig nem jöhetett vissza, amíg nem hozott pálinkát, 

de legalább bort, meg szalonnát, kolbászt, hagymát, krumplit. A többiek már 

tudták, hogyan kell a négy f�re tervezett feladatokat három emberrel is vég-

rehajtani. Mikor megjött az ellátmány, mintát vettek a fi úk az alkoholból. Leg-

többször a gyilkos csem�i bor érkezett, melyt�l hamar fejre lehetett állni, és 

másnap is kóválygott t�le az ember.

Baj csak egyszer történt. Hakli bels� zsebében volt a pálinka, és mivel jött 

az ales, bebújt a sátorba. A sátor jó mélyen van, le kell hajolni a bebújáshoz. 

Ezt naponta gyakoroltuk, de nem lezáratlan tetej� pálinkás üveggel. Sajnos 

kiömlött nagy része a ned�nek, de a sátor, és f�leg Hakli honvéd b�zlött az 

italtól. Az ales nem hitte el, hogy nem ittunk egy kortyot sem, különösen, mert 

� is szívesen élt volna a lehet�séggel.

Geszler rajparancsnok lett, egy rövid ideig. Érthetetlen okból, de Gesz-

ler honvéd lett a rajparancsnok. Valamilyen betegség miatt ment el az el�z� 

rajpk, és azt mondták, Geszler jön a sorban, � a parancsnok!

Hakli és Pecsenye, két „öregkatona”, nem fogadták jól a hírt, hogy a kopasz 

kerül föléjük rangban. Jött a bemutató hadgyakorlat, ahol kivételesen négyen 

adták el� a produkciót, ami abból állt, hogy antennákat kellett felállítani. Há-

romszintes antennák, jó magasak. Vigyázni kell, hogy függ�legesre legyenek 

kifeszítve drótkötéllel, mert különben led�lhetnek. A  rajparancsnok irányítja 

a csapatot, a  három drótkötelet a raj másik három tagja feszíti. Hogy, hogy 

nem, Geszlerék rajánál Pecsenye és Hakli nem húzták eléggé a kötelet, így az 

Benis honvéd felé led�lt, az ales el�tt néhány méterrel. El�tte Geszler a „Hakli, 

légy szíves húzzad kicsit jobban” vezényszót adta ki, mely teljesen átformálta 

a seregben szokásos, dróthúzásra használt etikettet. Az ales elsápadt, elment. 

Itt az � életére törtek! Másnap már Pecsenye irányította a rajt. Az � sz�kebb, 

tömörebb szókészlete jobban megfelelt a seregben.

Szilveszter, hóesésben, félmeztelenül. Szilveszter reggel volt. Mint 

rendszeresen, a varjak hajnali ötkor felébresztették a századot veszett károgá-

sukkal. A  fák, melyeken fészkeltek, közvetlenül az ablakok el�tt voltak. Aztán 

hatkor igazi ébreszt� volt, mely itteni szóhasználattal így hangzott:

– Jó reggelt, e’tá’sak, ba…a ki magát az ágyból!

Enélkül nehéz lett volna felkelni, de ezután már simán ment. Aztán követ-

kezett:

– Reggeli torna a gyakorlótéren, félmeztelenül.

Itt az volt a szokás, hogy a torna atlétatrikóban történik, ha kicsit h�vös 

van, gyakorlóban, ha zordabb az id�. A félmeztelen csak nyári reggeleken volt 

szokásban, amikor csak rájuk izzadt volna a fels�, és ugye egy hétig azt hor-

dani kell, amíg tisztacsere van. De így szilveszterkor, szállingózó hóban meg-

lep� volt ez a sportosság a tizedest�l. A század nagyon rosszkedv�en vonult 

le félmeztelenkedni, de a második kör lefutása után már egyéb bajuk is volt. 

Tudniillik a leveg�vétel. Egyébként senki sem fázott meg, talán mert annyira 

dühösek voltak. A düh gyógyító erejér�l sokat lehet olvasni, itt van hát még egy 

bizonyíték!
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Sírós vezényszó takarításra. A takarítást a tisztesek irányították. Tudták, 

hogy egyetemisták lesznek jöv�re a kopaszok, akiket vezényelnek, ezért nem 

szerettek volna nyelvtani hibát elkövetni el�ttük. Azt tudták, hogy a -csuk, 

-csük a szavak végén veszélyes, mert hátha elrontják. Ezt kikerülend�, a saját 

fejlesztés� és sajátos nyelvtani megoldáson alapuló – Takaríjjanak, etásak! 

– vezényszót dolgozták ki.

A  -csuk, -csük ki lett kerülve, de a helyes magyar beszéd is. Az etásak 

egyébként az elvtársak egy speciális kiejtése, mely teljesen hasonult a takaríj-

janak el�taggal.

A katonaság nevel� hatása. Mondják, hogy a katonaság után lesz feln�tt 

a fi atalember. Ebben sok igazság van, mert a katonaság a fi atal feln�ttkor ele-

jén van, és utána csak öregszik az ember. Geszler a civil életben csodálatos ku-

tatómérnöki karriert futott be. De egész életében megmaradt az egyre halkuló 

fájó emlék, hogy ott miért kapta azt, amit kapott.

Novák Valentin

Zóna
– Itt a kifl ije meg a kávé, m�vész úr!

– Köszönöm, Lajos, nagyon ked-

ves, már szólni sem kell…

– Ez az éhenkórász még délután is 

ezek mellett skribál. Aztán öt körül jön 

valami hivatali szolga, letesz elé egy 

kis aprót, az irományait meg elviszi. 

De még a fejét sem veti fel. Rendben, 

fi zet, s�t egy zónapörköltet is bevág, 

mi több, némi borravalót is hagy, de 

egész nap foglalja az asztalt, a legna-

gyobb forgalomban is. Még délel�tt 

rendben, de fél kett�t�l áttakarodhat-

na a sarki söntésbe.

– Hagyjad már, baszki, hadd éljen! 

Még mindig kevesebb a baj vele, mint 

azokkal a fi csúrokkal, akik az utóbbi 

id�ben ideszoktak. Jaj, már jönnek is! 

Kellett megszólalnom. Se köszönés, 

se jatt, se modor…

– Ja, ezek a széptev�k, akik itt haj-

ráznak rá az éjszakára!

– Nem széptev�k, szépírók. Sült 

bunkók! A  nevük is mekkora marha-

ság: Le a krinolinnal.

Az üvegportált kifeszítve benyoma-

kodott egy magakellet� társaság. Fe-

jüket, szemüket úgy forgatták, hogy 

azonnal észrevegyék a legszebb n�ket, 

s  legalább kacsintás-távolságban fog-

laljanak helyet hozzájuk képest. A dél-

el�tti restauranti unalmat, az álmos 

kávékavargatások, szörpszippantások, 

virsliroppintások, újságlapzizzenések, 

légyhessentések ütemét felváltotta 

egyfajta csatazaj, mely abból adódott, 

hogy a társaság nem volt tisztában 

kvalitásaival, a  pénz ellenben szinte 

kihullt tömött zsebeikb�l. Belépésük 

után másfél másodperccel már felfe-

dezték a sarokban ásítozó Tüll Jucikát, 

a  hamvát épp elveszt� kupléénekest, 

és a kávéba, kifl ifélbe szeme sarkával 

csimpaszkodó, egyfolytában körmöl� 
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alakot. A többi kornyadozó emberdísz-

letet fel sem fogták. Tüll Jucika hamar 

megunta a feléje áradó, ágyba hívó 

kedvességet, és háttal ült át az imperti-

nens kompá niának, f�leg, hogy így job-

ban szemügyre vehette ezt az izgalmas 

férfi t, aki az utóbbi napokban beköltö-

zött a Három test�rbe, s akinek csontjai 

majd átdöfték kifogyott zakóját vállban.

– Nézd, a kis frájla milyen szemte-

len, beült háttal!

– Legalább beakaszthatsz neki, 

bakker!

– Te, ne legyél akkora tuskó!

– Igen, kérünk öt zsíros rántottát 

meg öt korsó sört…

– Figyeld azt a majmot, aki olyan 

sebesen ír, mint egy távíró!

– Már láttam, dögunalom. Te-

le vannak hasonlókkal a belvárosi, 

csámpás kafék.

– Meg kávét is egy kancsóval, de 

siessen!

– Szivarozni nem lehet?! Ne szólj 

már be! Fizetek, lehessen már, bakker…

– De nem lehet, uram…

– Na, menj a dolgodra, rendel-

tünk, nem?!

– Elkezdték az alázást, hogy ro-

hadjon ki a belük! Köpj bele a rántot-

tájukba.

– Meglesz, ne félj! Jó taknyosra 

csinálom, ahogy megérdemlik. Mond-

tam, rosszabbak annál az éhenkó-

rásznál.

Az éhenkórász Afrika – általa – so-

ha nem látott homokd�néin terelget-

te lé gió sait. Némelyiket megfricskálta 

b�vebb tintával, másokat komikusra 

csiszolt egy homokviharral, a  mara-

déknak teliholddal csillantotta meg 

fényes puskacsövét. Nem is fi gyelt ar-

ra, hogy nyakába szakadt a szomszéd 

asztaltól egy kérlelhetetlen megjegy-

zés-sirokkó. Csak írt, mert írnia kellett 

a zónapörköltért, a kifl iért, a kávéért, 

hogy egyáltalán holnap is írhasson. 

Kevés volt az id� ötig. Nem tör�dhetett 

semmivel, csak a tehetség aprópénz-

re váltásával. Órákon át csak egyszer 

nézett fel merengve. Arcán félmosoly 

tündérkedett, s mintha Tüll Jucit néz-

né, de messze túllátott azon, túl a dél-

után ötön, túl a kikerekül� fejezeten, 

túl a másnapok örök malmán, túl Af-

rikán és a soha el nem képzelt, s csak 

meg sem álmodott Don-kanyaron. 

Tüll Juci végérvényesen szerelmes lett 

e mereng� félmosolyba…

– Nézd a csórót, meg nem áll! 

Hogy lehet így írni? Nem tölt, csak 

tüzel.

– Biztos megszállott, aki két ép 

mondatot nem írt még, de azt hiszi, 

� az irodalom felkentje.

– Ezt valami regényíróversenyr�l 

felejtették itt? A  célszalag után még 

kifuttat a tollából egy regényfolyamot.

– Csak egy dilettánsnak lehet ilyen 

a tempója. A  mondandót meg kell 

rágni, s  csak aztán kiköpni, persze 

szépen tálalva.

– Látod, milyen ütött-kopott, de az 

a szuka mégis �t falja a szemével.

– Na, takarodjon! Mondtam, fi zetek 

annyit, hogy nyugton szivarozhassak!

– És ízlett a rántotta, uram?

– Igen, igen, másnapos gyomorra 

egész jó, de legközelebb jobban süs-

sék át!

– Igen, kérem, úgy lesz!

– No, leállt a verkli, fi gyeld csak! 

Úgy mosolyog, mint egy félnótás.

– Pfúj, bárgyú!

– Nem bárgyú, ez egy tipikus pesti, 

kávéházi zsidó. Nézd a fülét, mint két 

lapát. Majd elviszik követ lapátolni, azt 

nem fogja ilyen állhatatosan csinálni.

– Na, odamegyek hozzá, megkér-

dem, mit ír… Színikritikus-arca van.



NA MI ÚJSÁG, REJTŐ ÚR?

109109

– Te odamész hozzá? Én egy bot-

tal sem piszkálnám meg!

– Egyébként nagyon ismer�s. 

Honnan is, honnan…

– A szilveszteri lóversenyr�l, basz-

kikám, hehe…

P. Howard el�tt ott tornyult egy 

alak. Arcán a kivagyiság párbajozott a 

felszínes kíváncsisággal. Kezén arany-

óra, zsebében koton, minden eshe-

t�ségre, slusszkulcs és fürd�bérlet, 

no meg számos forintocska, egy épp 

elnyert ösztöndíj morzsái. Lejjebb ha-

jolt, akárha egy hórihorgas hely�rségi 

test�r megszemléli a mindig rosszban 

sántikáló, napon töppedt beduint.

– Alfonz vagyok, kit tisztelhetek az 

úrban? – a tisztelhetek elég hangsúly-

talanra sikerült.

De késett a válasz. A  férfi  ugyan 

összerezzent, mint mikor hajnalban 

hosszasan dörömbölnek a lakás ajta-

ján, ahol rejtegetnivaló van, a  hova-

tartozás pecsétje, ám a szavak a bel-

s� trombitaszóra tovább sorakoztak, 

pont úgy, ahogy reggeli alakizás el�tt 

a légiósok teszik. Végül kitette a pon-

tot. Jobbra át! S alázatosan felnézett:

– P. Howard, kérem, regényirkász.

– Ehem, s miféle regényeket vét az 

úr? Khm… Én épp most nyertem el az 

év regénye díjat…

– Azt Senki Alfonz nyerte!

– Hát, � áll maga el�tt.

– Gratulálok az úrnak! Tudja, én 

olyan könny�, megélhetési regénye-

ket irkálok, hogy az a kislány is meg-

értse (biccentett Tüll Juci felé, aki 

szinte elalélt), végs� soron, hogy le-

gyen mit ennem.

– Akkor nem is zavarom! – riadt 

meg Senki Alfonz a nyers valóságtól, 

mely a legyen mit ennem félmon-

dattal vágta orcán, s  amely tíz évvel 

korábbi mivoltára emlékeztette. El is 

somfordált a WC felé, mert a gigá-

jában játszadozni kezdett a kávéval, 

sörrel elegy zsíros omlett.

Öt óra lett. A  Le a krinolinnal 

kör tagjai totális részegségben han-

goskodtak. Sorjáztak a saját dics�-

ségükr�l szóló anekdoták. Mindenki 

els� osztályú volt, s  nagyon értették 

a csíziót. Otthon voltak fi lozófi ában, 

történelemben, irodalomtudomány-

ban, nyelv- és befogadóelméletben, 

s a pénzszerzés ezeregy fortélyában.

– Szellemünk egyre dics�bb, hisz! 

– tódította egy jól megkomponált pil-

lanatban Fred.

Ekkor kinyílt az ajtó, belépett egy 

er�sen hivatalszolga-kinézet� alak. 

Odalépett P. Howardhoz, leszámolt 

neki némi pénzmagot, a telefi rkált pa-

pírokat összefogta, biccentett, s  már 

el is takarodott.

– Nézd, pénzt kapott az a Hóvár, 

vagy kicsoda! – kerekedett ki Csülök 

szeme.

– Mondtam, hogy kávéházi bibsi. 

Ezeknek asztalhoz szállítják a dellát. 

Fingnak egyet, s már fi zetnek is.

– Te, Hopkins, alig maradt már 

valamink. Túlittuk magunkat, de én 

még dorbézolnék. A  miniszter úrhoz 

vagyok hivatalos holnap, de � kifeje-

zetten szereti, ha másnapos a búrám.

– Na, hívjuk át, Fred, elég lehet a 

lóvéja még egy-két kör fröccsre! Ki-

énekeljük a zsebéb�l.

– Te hazudsz neki egy-két megje-

lenést, Alfonz, te meg egy ösztöndíjat. 

Egy lazát még � is kap… Hehe…

– Bibsikkel nem közösködöm, Fred!

– Kibírod egy órácskát!

– Lépek, ha ezt idehívjátok!

– Akkor lépj, Jimmy, annyira sza-

lonképtelen a zsidózásod, többször 

kellemetlen helyzetbe hoztál minket!

– Inni kell, ha meghalunk is! Sza-

vazzunk! Én kaptam idén a legnívó-

sabb díjat! Az én szavazatom ötöt ér!
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– Az enyém hatot, Fred, mert hoz-

zám vágták az év regénye díjat! De én 

is idehívnám, nem annyira gáz, kicsit 

szórakozott…

– Büdös zsidó! Na, én megyek! 

Kiléptem a Krinolinból! Sose lássalak 

titeket!

– Menj csak, Jimmy, majd meg-

békülsz!

– Hé, Hóvár úr! Hóvár úr!

– Még elolvad önmagától, ha any-

nyit hívod.

– Hagyd a P-be! Ne égessük ma-

gunkat!

Hóvár úr a zónával volt elfoglal-

va. A  reggel kirendelt kifl i maradé-

kát áztatta a pörköltszaftban, hogy 

a sz�ken porciózott hús íze kicsit 

tovább hasson. Úgy evett, mint írt, 

fel sem nézett. Gondolatban már új 

fejezetet nyitott… A  másnapi zóna 

els� mondatát rótta agyának egy 

fecnijére…

Pataki Anett

Interjú a Rejt�-sz�z olvasóval
Exkluzív tartalom: 

Nyomon követhetjük az els� Rejt�-élményt!

Bizonyára mindenki találkozott már valamelyik nevével: Rejt� Jen�, P. Howard vagy 

Gibson Lavery. A  szerkeszt�ség egyöntet�en magasra tippeli azok arányát, akik 

Önök közül akár csak beleolvastak már egy Rejt�-m�be. Emlékeznek még, milyen 

volt az els�? Emlékeznek a könyv illatára, a lapok sárgaságára vagy az írógépszer�, 

régi bet�szedésre? Egyben olvasták, vagy folytatásosan egy folyóiratban? Izgultak-e 

a szerepl�kért, és kacagtak-e az irónián? Ha az emlékek már megfakultak, hagyják, 

hogy az alábbi interjú felelevenítse ezeket az érzéseket. Kifaggattuk az Egyszeri 

Olvasót els� Rejt�-olvasása el�tt, közben és után.

Riporter: Bemutatkozna, kérem?

Olvasó: A  nevem Egyszeri Olvasó. Kortalannak és nemtelennek tartom 

magam. Ami igazán meghatározza az embert, az a hobbija. Kész könyvmoly 

vagyok, mindenfélét olvasok.

R.: Rejt� Jen� m�veivel mégsem került kapcsolatba korábban?

O.: (elpirul) Nem, sajnos nem.

R.: Van ennek valami konkrét oka? Esetleg valamilyen megmagyarázhatat-

lan ellenszenvet érez a szerz� iránt?

O.: Nem, nem mondhatnám. Édesapám néha emlegette a regényeit, szá-

momra azonban mindig volt más, amit olvassak. A listámon most is több száz 

könyv áll, és ha nem kérik, hogy…

R.: Tehát Ön most kizárólag az interjú miatt vesz kezébe egy Rejt�-m�vet?

O.: Természetesen kíváncsi vagyok, és ez egy jó alkalom arra, hogy végre 

szélesítsem a látóköröm, de valójában, igen.
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R.: Értem, fogjunk is hozzá! Melyik m�vet választotta?

O.: Azt írja… A detektív, a cowboy és a légió. Ha jól tudom, ez az utolsó re-

génye – ezáltal, és a cím alapján, a m� talán jól összefoglalhatja a szerz� mun-

kásságát, megvan benne minden „rejt�iség”, így teljes képet kaphatok róla.

R.: Valóban. Úgy látom, már hozzá is kezdett. Mi az els� benyomása?

O.: Lássuk csak! Felettébb izgalmas a nyitójelenet. Ha az a két férfi  egy va-

lódi gyilkosságot tervezgetne, igazi ponyvakrimi lenne, és még annak is gyen-

ge, hiszen az els� oldalon ellövi, hogy ki a gyilkos. Ám a bóbiskoló m�pálma 

árnyékában hallgatózva a pincér csakis egy m�gyilkosság fültanúja lehet. És 

mennyi szín! Az egyik úr szalagja rózsaszín, a másik ingjén kék a csík, a kenye-

reslány haja narancsos sz�ke, az Egyszer� Plack meg vörös. Mintha a végén a 

szilvakék és a gránátalmaszín szavakat is láttam volna…

R.: Úgy van, de ne siessen már, kérem! Valóban impozáns a nyitójelenet. 

Figyelemfelkelt�, nemde?

O.: Az. És mennyi információ! Mintha minden egyes karakter mögött egy 

új regény rejlene. Szívesen elolvasnám Hoggard és Lilian történetét, amit egy 

Barbara nev� ló szökkentett szárba. Bevallom, az is érdekel, hogy hova rejtik az 

urak végül azt a szerencsétlen Warinst Maud kisasszony el�l. Szintén leny�gö-

z�, hogy az élet különböz� területeir�l nyeri a leírásokhoz a szavakat. A pincér 

térdei például „s�r� tremolóban rezegtek”, de mi is az a tremoló?

R.: Zenei kifejezés, jelentése remegés, reszketés – tehát a szó jelentésé-

nek ismerete csak az élvezetet növeli, jelentést alig ad hozzá. Ezáltal a szerz� 

mindenféle olvasói réteget megszólít. No de, ön szerint akad itt valami, ami 

el�revetíti a cselekmény vezérfonalát?

O.: Ha jól emlékszem, a prózaszerkesztés egyik alapja, hogy a bevezet�-

ben az olvasó kapjon egyféle írói ígéretet, nem igaz? „Jegyezze meg, kedves 

Martin, ölni mindennel lehet. Kivéve talán a kést, pisztolyt, mérget és hasonló 

alkalmatosságot, amelyekért a kiadók manapság már alig fi zetnek.” Talán ez 

lehetne az ígéret, és ez el�re is vetítene egy különös tárggyal elkövetett gyil-

kosságot. Azonban nem lehet elmenni a szarkazmus mellett. Az írás 1942-es, 

és úgy sejtem, ez inkább valamiféle korrajz lesz az akkori irodalmi élet egyik 

szegmenséb�l. Bár valószín�tlenül békés korrajz a hátországban.

R.: Nahát, hiszen ez egy feltehet�leg amerikai helyszín, nem igaz? Ahol 

dollárban fi zetnek, és Nanynek hívják a kenyereslányt.

O.: Úgy van, ám kétlem, hogy Rejt� úr ezeket máshonnan szedte, nem pedig 

egy pesti kávéházból, ahol a magyar füzetregényeket gyártották hasonló buzga-

lommal a nevenincs szerz�k. Azt olvastam, még az sem tisztázott, hogy valóban 

járt-e Afi kában, légiósként, potyautasként, vagy bármilyen más formában.

R.: Ennek ellenére a légió és a Szahara igen gyakori visszatér� elem…

O.: Úgy van, akárcsak a cowboyok meg a detektívek, mégis kétlem, hogy 

ezek közül a szerz� bármelyik mesterséget kipróbálta volna. No de, térjünk a 

lényegre. Szóval a szöveg nagy része egy fricska a tucatregények gyártóiról. 

Valós vagy kitalált trükköket vonultat fel arra, hogyan lehet egymás h�seit, 

fordulatait és megoldásait ellopni, plagizálni, újrahasznosítani. Az ötleteket 

cserélget� író urak a kávéházban pöffeszkednek, és csak a határid� közeled-

tével húznak bele, hogy megírják silány regényüket; még aznap a nyomdába 

kell kerülnie, ugyanis csak így lesznek kifi zetve, és valamib�l állni kell a cechet 
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a kávék után. Az el�bbi idézethez hozzátenném a folytatást: „És öltek már re-

génnyel is, mert egy szerkeszt� halálra unta magát olvasás közben.”

R.: Nem kávéház, hanem tejbár. Valamint nem kávét isznak, hanem Mazag-

rant.

O.: Azt nem ismerem.

R.: Algériai ital, édes kávé citrommal, mentával és rummal. Rejt� Jen� nyil-

ván ezt is a vitatható afrikai útja alatt szedte össze.

O.: Meg ne sért�djön már, kérem! Azt nem én vitatom, hanem egy irodalom-

történész. Meg az író tulajdon apja és bátyja. Nos, ebben a tejcsarnokban bárkib�l 

lehet kalandregényíró, még a pincérb�l is, ha megmozgatja egy kicsit az agyte-

kervényeit. A divatosan monogramos nevek olykor emlékeztetnek valódi irodalmi 

nagyságokra. Így lesz H. G. Shaw a George Bernard Shaw-ból, és G. B. Wells a 

valódi H. G. Wellsb�l. Néha azt vélem felfedezni, hogy az említett regényfordulatok 

is korabeli eseményekre utalnak. Például a holttest poggyászba rejtése fakadhat 

az 1931-es kofferes gyilkos emlékéb�l, akit�l sokáig volt hangos a magyar sajtó…

R.: Az írással tör�djön, kérem, ne a lényegtelen félmondatok keletkezésé-

nek lehetséges körülményeivel!

O.: Rendben van. Az els� rész végén hangzik el, hogy „Ez az ember foglal-

kozásának �stípusa!” Én azonban úgy látom, hogy a m�ben minden karakter 

egy-egy �stípus. A pincér magas, a kenyereslány szép, a tulaj mogorva, a vörös 

nagydarab és falánk, így természetes, hogy a tanító pedig merev galléros és 

kézel�s, csupa szöglet ember.

R.: Elveszik a részletekben…

O.: Mert rengeteg az információ. Alig bírom követni, hogy mi a valóság, és 

mi egy-egy regényrészlet. Mire az a szomorú fi ú álmodik, már teljes káosznak 

érzem, és…

R.: Nahát, máris a fi únál tart? Ahhoz a szálhoz mit szól?

O.: (sóhajt) Sablonosan indul. Fekete hajú, sápadt, szomorú arcú férfi  a 

búcsúlevelét írja. Tipikus, azt kell mondjam. Akárcsak a vidéki tanító, aki Rejt� 

alteregója is lehetne, ha így tanulta volna ki a regényírást – hat túrós sütemé-

nyért cserébe.

R.: Most már megvárom, amíg végigolvassa.

O.: (hosszasan olvas) Ó, micsoda fordulat! Esküszöm, hogy erre nem szá-

mítottam… zseniális! Hogy ez az egész keszekusza fonal így kigubancolódjon 

hirtelen! Nem tudtam, hogy ha a sablonokat iróniával keverik, abból ilyen szó-

rakoztatót lehet alkotni. Egészen kacagtam rajta, hallotta?

R.: Sejtettem, hogy tetszeni fog. Zárásként, esetleg valami kivetnivalót ta-

lál-e ebben a találomra kiválasztott Rejt�-m�ben – ezt azért hangsúlyoznám, 

hogy a rajongók meg ne haragudjanak magára, amiért a teljesség igénye és 

ismerete nélkül bírál.

O.: Nos… talán csak azt, hogy kevés a m�ben a n�. Nany egy igazi angyal, 

a  csak említés szintjén jelen lév� Evelyn sekélyes, Lilian pedig gondoskodó 

feleség lehetett… Ilyen sablonos n�alakokkal a XXI. században már…

R.: Köszönjük szépen az Egyszeri Olvasónak ezt a tartalmas interjút. Remél-

jük, a  továbbiakban mind �, mind a kedves olvasók gyakrabban veszik majd 

kézbe a Rejt�-könyveket – már amennyiben ez lehetséges. További jó szóra-

kozást kívánunk!
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Piszkos Fred közbelép, részlet a regény autográf 

kézírásos javításokkal t�zdelt gépiratából (PIM Kézirattár)


