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Pólya Zoltán

Az én Rejt�m
Az én Rejt�m akkor született, amikor tizenkét évesen levettem a polcról Az 

el�retolt hely�rséget. Nálam a máig véget nem ér� varázs Galambbal meg az 

órában rejl� térképpel kezd�dött, Piszkos Fred és rovott múltú társai kés�bb 

jelentek csak meg a színpadon. Azóta is sokszor rácsodálkozom, hogyan lehet 

Rejt� ilyen hatással a mi mindennapjainkra, és ezt kevés, nála tehetségesebb 

magyar író mondhatja csak el magáról.

Talán az a Rejt�-jelenség nagy rejtélye, hogy tapasztalatom szerint feln�tt 

fejjel nagyon nehéz az olvasótáborához csatlakozni. Mintha fi atalabban, még 

nyitottabb szívvel állva a világgal szemben könnyebben lehetne befogadni m�-

veit. Érettebb gondolkodással felfegyverkezve immunisak vagyunk már az egy-

szer�bb megfogalmazással, egy másik, múlt századi nyelvezettel operáló irodal-

mi m� gondolkodásmódjával szemben. Pedig Rejt� m�vei, ha lefejtjük róluk a 

védjegyükké vált humort, nagyon is szellemes, csavaros módon kivitelezett, bár-

ki számára befogadható kalandos történetek. És talán itt kezd�dik a probléma.

Többen, több helyen megírták már, hogy a magyar kultúrából fájdalmas 

módon hiányzik a zsánerirodalom. Ha színtiszta kalandot akar az ember, Les-

lie L. Lawrence-t olvas; ha krimit, akkor ma Kondort ajánlják. Sci-fi  körökben 

is néhány név forog csak a kortársak közül, a horror állapota maga is szörny� 

– pedig utánpótlás lenne b�ven. Ezeken kívül van Rejt�, és persze az üzletek 

forgópolcainak alján tanyázó szennyirodalom. A „zsáner” az, amit valóban csak 

önmagáért, a  saját szórakoztatásáért olvas az ember, az oktatási rendszer 

pedig, amelyen át kell verg�dni fi atalon, éppen ezzel szemben dolgozik. Azt 

sulykolja a még tapasztalatlan gyermekek fejébe, hogy az irodalomért meg kell 

küzdeni, hogy nem feltétlenül az élményt kell keresni az eléd kerül� könyvben; 

hogy az irodalom egy magasabb szint� valami, ami nem való mindenkinek, 

mégis keményen számonkérik rajtad olyan m�vek elemzését, amelyek jó ré-

szét a ma embere már be sem tudja fogadni.

Az én Rejt�m itt, ebben a homályos zónában tanyázik valahol. Nem lehet 

megkerülni, olvasottsága évtizedek óta példa nélküli, az irodalmi kánonban 

azonban nem találja a maga helyét. Lehet, hogy éppen „kívülállósága” az, amit 

nem tud megemészteni a magyar kultúra. Rejt� ugyanis nem átallott szóra-

koztató irodalmat csinálni, és ennek a nagyon is szigorú elvárásnak kevesen 

tudnak megfelelni.

Mert nem is ez az elvárás. Az elvárás az, amit az irodalomoktatás támaszt a 

gyerekekkel szemben, akik többsége számára az irodalom egy elvont fogalma-

kat használó, zárt világ. Azt a fajta b�nös élvezetet, amit akkor érez az ember, 

ha csak úgy, a saját kedvére vesz el� egy könyvet, az oktatás egyszer�en nem 

ismeri. Ki nem mondott követelmény ezzel szemben a f�szerepl� vívódása, 

a jó vagy a rossz közötti döntésig vezet� út, szemben a zsánerirodalom inkább 

cselekményközpontú történetvezetésével. Nem is a szórakoztatás persze (az is-

kolákban oktatott) irodalom feladata, hanem minél több dimenzió felvázolása, 
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a választás lehet�ségének megismertetése, amit – megfelel�en rugalmas ke-

retek között – egyébként ezerféle módon lehetne hasznosítani az élet minden 

területén. Rengeteg olvasmányélmény után, két kisiskolás gyermek apjaként és 

az oktatást szekértáborokra osztó viták fi gyelése közben úgy gondolom, erre 

a küldetésre a mai iskolarendszer nagyjából annyira alkalmas, mint Vanek úr 

idegenlégiósnak.

Rejt� ezért több szempontból sem felel meg a modern irodalom elvárásai-

nak, és ezek miatt sem könny� megismételni az � sikereit. Karakterei nagy-

jából egy kaptafára készültek, mégis nehéz lenne �ket plágiumgyanú nélkül 

„újjáéleszteni”. Az aranyszív�, keménykez� vagány (Rozsdás, Fülig Jimmy), 

a lapokon átbotladozó kisember (Troppauer Hümér, Vanek úr), vagy a rejtélyes 

múltú, körmönfont szélhámos (Piszkos Fred egymaga egy külön, kultikussá vált 

kategória e tekintetben) az � védjegyeinek számítanak. Motivációik egyértel-

m�ek, gerincességükhöz nem férhet kétség. Rejt� egész egyszer�en történe-

teket akart velük elmesélni, és ez olyan jól sikerült neki, hogy máig képtelenek 

az írók leutánozni könnyed stílusban el�adott regényeit. M�vei ismerete nélkül 

nehéz ugyanis felismerni, hogy a sztorik mélyén sokszor nagyon is csavaros, 

okosan felépített „váz” lapul. Hántsuk csak le a humort mondjuk a Piszkos 

Fred közbelépr�l! Használjuk azt, amit irodalomórán tanultunk (tanítottak…), 

nézzünk a történet mélyére! Piszkos Fred a brit titkosszolgálat embere, akinek 

olyan feladatot kell elvégeznie, amire a szolgálat képtelen, jórészt diplomáciai 

okok miatt. Ezért ravaszul felépített hadm�veletbe kezd, melynek során ügye-

sen, a maga javára kihasználva mások mohóságát és hiúságát (a kapitány kü-

lönben is a magyar irodalom egyik legjobb manipulátora) egy teljesen „legális” 

expedíció örve alatt lát munkájához. Csakhogy a kritikus pillanatban beleszól 

a történet menetébe egy másik, alapvet�en jó szándékú szerepl�, felborítva a 

kapitány terveit, aki ennek ellenére is képes végül elkapni a körözött személyt, 

továbbra is a maga javára hasznosítva mások gyengeségét.

Ez önmagában is egy kaland, egy jó sztori. Mindez nyakon öntve a törté-

neten átbotladozó-átvereked� mellékszerepl�k garmadájával, szép n�kkel és 

rengeteg humorral. Bármelyik, közepesnél kicsit is jobb írónak képesnek kelle-

ne lennie ilyen regényt írni. Rengeteg mesél�kedv kell csupán hozzá, hatalmas 

szív és emberismeret. És persze nevetni h�seink gyengeségén ugyanúgy, mint 

magunkon, ez egyébként humorának kulcsa, csakúgy, mint Fred stratégiájá-

nak. Rejt� azért is az én Rejt�m, mert � legalább nem akarja nekem megmon-

dani, mikor és hol kell nevetnem. Valamiért mégis kevesen képesek ilyesmire.

Rejt� írásainak másik, nélkülözhetetlen eleme, a szellemesség már egy meg-

foghatatlan dolog. Az egyéni írói stílust rengeteg munkával, a kritikák megszív-

lelésével ki lehet alakítani; az alapvet� írói fogásokat el lehet sajátítani. A hely-

zetkomikumban, a kabaréban gyökerez�, lesb�l támadó humor a legtöbb forga-

tókönyv-író eszköztárában megtalálható, mi, magyarok pedig különösen vev�k 

vagyunk erre, rengeteg tehetséges komikusunk, el�adóm�vészünk, írónk volt és 

van. Mintha itt akadna el azonban az igyekezet, hogy valami sajátosat lehessen 

ma alkotni. Talán azért, mert a bohémek ideje végleg lejárt a világháború után, 

és egyre nehezebb nevetni is – másokon inkább, magunkon már nem annyira.

Ha ízekre szedjük Rejt� m�veit úgy, ahogy az irodalomórán elvileg képessé 

tettek rá bennünket, akkor ott tartunk most, hogy az én Rejt�m lehetne akár a 
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mi Rejt�nk is, b�vítve ezzel az egyre sz�kül� irodalmi közösséget. Egy modern, 

mégis generációk számára élvezetes zsánerirodalmi „könyvtár” felépítésének 

útjában azonban éppen maga Rejt� áll, megakadályozva minden ilyen irányú 

törekvést. Évtizedek teltek el úgy, hogy nem volt más, aki vette volna magának 

a fáradságot, hogy Rejt� babérjaira törjön, hogy szellemes, jól megírt karak-

terekkel telipakolt történeteket írjon nekünk. Mind a köré épült kultusz, mind 

az oktatáspolitika, mind a maga felh�jébe burkolózó „magasirodalom” egyfor-

mán részes abban, hogy nincs egy, a tömegeket igényesen kiszolgáló modern 

„brand” a magyar kultúra berkeiben.

„Rejt�t írni” ezért szerintem nehéz lenne ma. Ugyanígy, � maga sem bol-

dogulna. A  világ elmondhatatlanul bonyolult, szövete rendkívül komplex lett 

a harmincas évek óta. A szórakoztató irodalom (ahogy a fi lmek is) faék egy-

szer�ség�vé redukálódott, altesti szint� poénok jelentik ma a színvonalasnak 

szánt szórakoztatást. Azt a fajta intelligenciát, nagylelk�séget, vagányságot és 

humort, amit egy Rejt�-könyv máig sugall az olvasóknak, át kellene emelni a 

ma irodalmába. Igény biztos, hogy lenne rá.

Zsánerirodalmat írni úgy kellene elkezdeni, hogy meg kell ugorni az � 

örökségét.

Pöszmet Zsolt

Óda (meg vissza) Jen�höz
Oh Jen�, minden könyved oly értékes barát,

Mint autó arany alvázában a tizennégy karát.
Az igazán szép rejtvény, mi még nincs megfejtve,
Tehetséged szerencsénkre sosem maradt rejtve.

Írásaid nélkül az élet csak egy börtön,
Létezünk, mint Buddha-szobrok, szerteszét a Földön.

Életed is eredeti, semmi hagyományos,
Hisz ki látott már olyat, hogy dokkmunkásból táncos?!

�rült regényekben is feldereng a rendszer,
A cirkáló, ha el is veszik, tán megkerül egyszer.

Megtalálja Piszkos Fred, kit oly kevés jó ér,
S a portásból is felszínre tör a rég szunnyadó hóhér.

A vesztegzár sem lehet a Grand Hotel hibája,
És nincs is más olyan jó, mint Watsonék pipája.

Vanek Úr egy zseni, bár sokak szerint debil,
De Jáva Réme is csak egy Félix, mikor civil.
Tölthetjük bár szeszes pálinkával id�nket,

Ha nem figyelünk, kikezdi a szívbaj a tüd�nket!
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A légióban igen gyakran elcsattan egy pofon,
És nem ritka, hogy Senki Alfonz van éppen a soron.

Lungaföldön az élet bizony nem túl fényes,
De Texas Billbe belekötni sem túl egészséges.

Legyen az revolver, lavór, húsdaráló,
Emléket hagy bennünk, és az bizony fájó.

Kegyetlen helyszínek, furcsa szereposztás,
Az sem épp meglep�, ha a királyn� borostás.

Személytelen személyek, névtelen senkik,
Esténként az úri közönség verekszik.
Ez a Te világod, és micsoda egy világ,

A legb�szebb kritikus sem lel benne hibát.

Csodát tettél, Jen�, rövid léted jól telt,
Megnyerted a szakmát, mint Gorcsev a Nobelt.

Egy dolgod fáj nagyon, de ezt talán belátod,
Embertelen, igaztalan, korai halálod.

Bárcsak hallgathatnál még barátod szavára:
„Jen�, gyere haza, minden meg van bocsátva!”

Sári Orsolya

Vesztegzár a Grand Hotelben
avagy regény a színházban

Rejt� Jen� Vesztegzár a Grand Hotelben cím� regénye 1939-ben a Nova ka-

landos regényei sorozat 101. részeként jelent meg el�ször. 1963-ban fi lmet 

készítettek a regényb�l, a Meztelen diplomatát. 1971-ben 16 részben közöl-

ték képregényként a Fülesben, majd ennek újraközléseként 1988-ban önálló 

képregényfüzetben jelent meg. A  Vesztegzár a Grand Hotelben cím� regény 

külföldön megjelent magyar nyelv� kiadásokat is megélt, valamint – többek 

között – angol, francia és fi nn nyelvre is lefordították.1 Nem csoda hát, hogy 

a Vesztegzár a Grand Hotelben cím� regényt kés�bb színházban is játszották.

Értekezésem az eme Rejt�-regényb�l készült színdarabról szól, melyet a 

nagyváradi Szigligeti Színház a 2017–2018-as évadban t�zött m�sorára. Ta-

nulmányom els� részében a színdarab keletkezésér�l írok, majd áttérek az 

1 A külföldön megjelent és idegen nyelv� Rejt�-könyvek bibliográfi áját lásd: Thuróczy Gergely, 

Rejt� Jen� külföldön megjelent magyar és idegen nyelv� könyveinek bibliográfi ája = Az ello-

pott tragédia. Rejt� Jen�-emlékkötet, szerk. Thuróczy Gergely, Bp., Pet�fi  Irodalmi Múzeum, 

Infopoly Alapítvány, 2015, 420–426.
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adaptáció kérdéskörére, összegzésképpen pedig egy XXI. századi értékítélet 

megfogalmazása a célom.

A nagyváradi Szigligeti Színház színpadán 2017. december 31-én bemu-

tatott zenés vígjáték nem el�zmény nélküli, 2008. április 4-én mutatták be 

Magyarországon, a Nemzeti Színházban. A regényt színpadra írta Hamvai Kor-

nél, a zenét Darvas Benedek, a dalszövegeket Varró Dániel jegyzi. A 2008. évi 

bemutatót követ�en a színdarabot 2015. október 2-án a Békéscsabai Jókai 

Színházban is bemutatták, majd ugyanezen el�adást 2016-ban a Szarvasi Vízi 

Színházban jelnyelvi tolmács közrem�ködésével állították színpadra.

Az átiratot jegyz� Hamvai Kornélnak – már gyerekként olvasva a m�vet – 

eszébe jutott, hogy a regényb�l lehetne színdarabot készíteni. Több mint két 

évtizeddel kés�bb a gondolat valósággá vált a Nemzeti Színházban. A színda-

rab szerelmespárját (Signora Relli és Vangold) ekkor Molnár Piroska és Hollósi 

Frigyes játszotta.2 „Az el�adás zenéjét a húszas, harmincas évek tánczenéje, 

azon belül els�sorban az akkori swing ihlette. […] Egy kivételt leszámítva min-

dig szövegre dolgoztam […] Zogoli dalánál a zenét írtam meg el�bb, és arra 

készült a szöveg.”3 Az el�adás dalszövegei Varró Dániel munkáját dicsérik, 

akinek a dalra fakadó szerepl�k lelkiállapotát minél hitelesebben kellett ábrá-

zolnia az adott drámai helyzetben. Mindemellett a dalszövegekben a jellegzetes 

rejt�i humort is szerette volna visszaadni. Éppen emiatt érdemes és szükséges 

foglalkozni az adaptáció kérdéskörével. Véleményem szerint – csakúgy, mint a 

képregény-adaptációknál – a színpadi adaptációk esetében is többszint� értel-

mezésr�l beszélhetünk; Hamvai Kornél a Vesztegzár a Grand Hotelben cím� 

regény szellemét, karaktereit, f� történetszálait és klasszikussá vált mondatait 

megtartva írta színpadra a m�vet, majd Porogi Dorka4 az átirathoz h�en ren-

dezte meg a darabot: ahol Hamvai Kornél pizsamát ír, ott a színpadon is pi-

zsamában jelenik meg a szerepl�. Az el�adás így abszolút szövegközpontúnak 

nevezhet�, ahol a szöveg (az átirat szövege) törvényei szigorúan diktálják az 

el�adást, a sztorit, a történetet. Porogi Dorka rendez�t az is érdekelte, „hogy 

lehet ezt a zseniálisan kitalált, bátran m�velt dilettantizmust színházra lefordí-

tani – játékmódra, akcióra, látványra. Vagyis igencsak megn� a jelent�sége an-

nak, hogy pontosan milyen pizsamát használunk, amikor pizsamát használunk. 

A rejt�i hangot nem a szerz� mondataiban, hanem az egész el�adás világában 

létrehozni – nem biztos, hogy ez szöveg-színház.”5 A kett�, vagyis a Magyar-

országon nagyobb hagyománnyal bíró szöveg- és színészközpontú színház és 

az Erdélyben elterjedtebb, vizualitásra és látomásosságra épít� színház ötvö-

zetét igyekeztek színpadra varázsolni a darabbal. Sikerült. A karakterek, a  f� 

2 Amellett, hogy Varró Dániellel és Darvas Benedekkel dolgozhatott együtt, ez hatott Hamvai 

Kornélra a leginspirálóbban. Vö. Az el�adás szövege. Hamvai Kornél szerz�i gondolatai = 

Vesztegzár a Grand Hotelben, szerk. Bozsódi-Nagy Orsolya, Biró Árpád Levente.
3 Az el�adás zenéje. Darvas Benedek zeneszerz� gondolatai = Vesztegzár a Grand Hotelben, 

szerk. Bozsódi-Nagy Orsolya, Biró Árpád Levente.
4 Az az információ, hogy Porogi Dorka szül�városában, Budapesten, az Eötvös Loránd Tudo-

mányegyetemen tanult, majd a Marosvásárhelyi M�vészeti Egyetemen szerzett színházren-

dez�i oklevelet, jelent�séggel bír.
5 „Zseniálisan dilettáns”. Interjú Porogi Dorka rendez�vel = Vesztegzár a Grand Hotelben, 

szerk. Bozsódi-Nagy Orsolya, Biró Árpád Levente.
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történetszálak és a regény klasszikussá vált mondatai6 éppúgy megjelennek és 

elhangzanak a színpadon, mint ahogyan a regényben, miközben a díszlet és a 

jelmezek is visszaadják a rejt�i világot.

Az, hogy a Vesztegzár a Grand Hotelben cím� regényt fi lm- és képre-

gény-adaptációként is bemutatták, valamint a külföldön megjelent magyar 

nyelv� és az idegen nyelv� kiadások, illetve az, hogy nem csupán hazai, hanem 

a nagyváradi Szigligeti Színházban is játszották, azt a feltevést er�síti, miszerint 

a Rejt�-jelenség a XX. század után a XXI. századot is uralja.

6 Örvendetes, hogy – többek között – az alábbi sorok a zenés vígjátékban is elhangzanak:

  „– Emberek! Ebben a házban ma megjelent az elmúlás mementója! Idejöttem, hogy legyek 

a láthatatlan kéz Nabukodonozor palotája falán! Jusson eszetekbe, hogy a márványoszlopok, 

selyemfüggönyök, aranyozott kárpitok között éppúgy felírja a falra a döghalál, hogy: »méne, 

méne tekel ufárszin!«, mint a legutolsó halászkunyhóra. Eljöttem, hogy táncoljak közöttetek, 

hogy mulassak veletek, mert így talán süket fületek is meghallja, vak szemetek is meglátja 

a halált, amikor magasra emelem e b�nös kelyhet…

  Magasra emelte a pezsg�spoharat, a döbbent csendben, a  földhöz csapta, végignézett a 

rémült embereken, és távozóban még ezt mondta:

  – Ezért kértem a pezsg�t… Hogy megsemmisítsem, mint a világi b�n jelképét.

  A mixer babonás rémülettel suttogta:

  – Ezt értem… De minek kellett bele a jég?” Rejt� Jen�, Vesztegzár a Grand Hotelben, 

[h. n.], Alexandra, Népszabadság Zrt., 2011 (A ponyva királyai – Rejt�-sorozat, 20), 53.

Sz�ts Krisztina

Elvira vacsorál
Trocsek-parti Zsuga f�ztjével, Trocsek- 

lakban hármasban. Trocsek Jen�, az 

özvegy, nyugdíjas és frissen díjazott 

sportújságíró és Zsuga Béci, a  még 

nem nyugdíjas, túl a negyvenen és 

egy váláson, de díjazott újságíró meg-

invitálja egy vacsorára az érett, füg-

getlen és mellesleg sportszeret� kol-

leginát, Tschók Elvirát. Hárman egy 

asztalnál, mintha a Grand Hotelben 

az úri közönség vacsorálna, de �k 

a Trocseknél gy�lnek össze, barátilag.

Elvira készül, mert praktikus, a lis-

ta leadva: a  következ� hozzávalókat 

kérem mell�zni. Csak semmi máj, liba, 

kacsa, tök, káposzta, lencse. A szakács 

bólogat, rendben, értve, a hölgy nem 

fi nnyás, csak listája van. A nagy Levin 

szakácskönyve pont ilyen esetekre kí-

nál megoldást, válogatott alapanya-

gok, extrarafi nált menük. Zsuga rá is 

lelt a kívánt receptre: burgonyalepény-

be göngyölt bolognai ragu.

Végre péntek délután. Elvira fe-

ketében, biztosra megy. Vacsorafol-

tok ellen fekete póló fekete bermu-

danadrággal. – Valami meglepetés 

kéne Trocseknek – morfondírozik. 

Szilvapálinka, házi, torkot simogató, 

májat roncsoló. Pompás örömforrás 

lesz. Lett.

Kora délutáni érkezés, a parti már 

folyik. Zsuga keveri, kavarja a t�zhely-

nél. Dzsini kutyi is jelen, kifejezetten 
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örül Elvirának. A  farkcsóválási sebes-

sége meghaladja a 600 csóva/percet.

Trocsek tölt, rozéfröccs a poha-

rakba, majd onnan tovább a gigákba. 

Hm, micsoda illatok! Mindenki éhes, 

tuti, látszik is a szemeken. Még. Ekkor 

katasztrófa történik. Elvira hozza a 

formáját, � már csak ilyen és ártatlan. 

A darált húshoz kell paradicsompüré, 

ami konzervdobozba zárva vagyon. 

Hozzá kéne férni! Hol a konzervnyitó? 

Hol? Sehol. Csak svájci bicska van 

nyitórésszel elvileg, és elvileg Elvira 

tudja használni. – Kiszabadítom a 

pürét! – ajánlja fel tudományát. Egy jó 

nagy, er�teljes mozdulattal a konzerv-

nyitó behatol a fémdobozba. Pici lyuk 

keletkezik, de a pürének ez is elég. 

Spriiicccc! Fessük ki a konyhát! Elvira 

arcát! Fekete pólóját! Igen, jól gon-

dolja a kedves olvasó. A püré betakar 

mindent, f�leg a frissen festett, fehér 

konyhafalat. Takaríthatatlan. Minden 

másról le lehet mosni a pürényomo-

kat, kivéve a falat. Hm, csodás minta. 

Sok pici, pürépiros pontocska. Picas-

so? Derkovits? Czóbel? Esetleg Kecs-

keméti Pali? Trocsek és Zsuga nagy 

m�gonddal szemléli az alkotást. Elvira 

süllyed, és befejezi a konzervnyitó 

használatát. A  férfi nép röhög, és „hol 

a rozéfröccsöm?” felkiáltás hagyja el 

ajkukat, erre inni kell.

Trocsek legyint, semmi gond, min-

tás a fal, úgyse jó a szemem, észre se 

fogom venni. Zsuga próbálja takaríta-

ni, de csak maszatol. F�zz! E kis fest�i 

közjáték után a vacsora is lassan el-

készül. Szép konyha, mintás konyha! 

– mondogatja Trocsek, és el�vesz a 

h�t�b�l egy nagy üveg ajvárt. Elvira 

boldog, kincs, pompás délszláv szósz, 

ez legalább nem konzervbe van zárva, 

és köretnek is jó lesz.

Vacsora kész, rozéfröccsök fogy-

nak, beszélgetés, kacagás, történetek 

folyama. Elvira hevesen magyaráz, 

nagy a lendület, és ekkor bekövet-

kezik a második katasztrófa. Leeszi 

magát, és egy falat a parkettán landol, 

egy másik a keble halmain. Trocsek 

és Zsuga újfent röhög, nagyon röhög. 

Elvirán. Dzsini szerencsére a közel-

ben. – Kutyika, nézd csak, milyen jó 

kis falatok! Neked dobtam! – találja fel 

magát Elvira, és a kutyival felnyalatja 

a leesett falatkákat. Kutyi csóvál, nyal, 

boldog. Ekkor már hahotáznak. Bio-

felmosó a Dzsini.

Vacsora lassan befejezve. A  köz-

játékok is. Azért annyira ne siessünk! 

Elvira még ott! Az este ugyan közeleg, 

de nincs vége, és szomjas is a hölgy. 

Szódásszifon az asztal közepén, hasz-

nálatra kész. Elvira használja, újabb 

er�s mozdulat, megnyomja a szifon-

fejet. A szódavíz a pohárba, és mint a 

gejzír, kitör bel�le és beterít minden-

kit, az asztalt és a falat is. Röhögés 

vizesen. Ingyenzuhany!
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– Na, ilyen n� se volt még itt! Volt 

már pár hölgyvendégem, de ilyen 

egy sz�ke ciklont még nem pipáltam! 

–  mondja nevetve a Trocsek. Elvira 

ártatlan pillantásokkal magyarázkodik, 

de már kés�, ez nem az � csendes, vi-

harmentes estéje. – Bontsunk is asztalt! 

Térjünk nyugovóra, de el�tte mosogas-

sunk el! – jön a megfáradt házigazdától 

az ukáz. Ez már rendben lezajlik, nincs 

több közjáték Elvirától. Trocsek és Zsu-

ga boldog, nem nekik kellett mosogat-

ni, e  nehéz munkát Elvira bevállalta. 

Ragyog is a konyha, kivéve a fal.

Vajon Elvirát meghívják még va-

csorálni?

Mindezt jegyezte: Tschók Elvira 

fest�püré-m�vészn� és szikvízgyáros 

gejzírszakért�

Pécs, 2018. június 8.

Ué.: Trocseket másnap megkérdezi 

a lánya, hogy a hullát hová rejtette. 

A nyomai ott vannak a konyhafalon, le 

se tagadhatja, és gyanúsan nagy rend 

van a konyhában…

Sz�cs-Németh Erzsébet

Régiótól légióig
M�fajtalan emlékezés Rejt� Jen�re

Anno, fölkerülve a nyolcadik osztályba, érdekes jelenségre lettem fi gyelmes pár 

fi ú osztálytársamat illet�en. Mintha megbuggyantak volna. Igaz, voltak forró 

napok augusztus végén, de egy esetleges napszúrásból már rendbe kellett vol-

na jönniük. Furcsa kifejezések, talán nevek és történetfoszlányok ütötték meg 

fülemet röhencseléseik közepette. Rá kellett volna jönnöm, hogy ez Rejt�-kór, 

ami fert�z� lehet. Rólam kiderült, hogy rezisztens vagyok. Már másnap vissza-

adtam igen felháborodott szavak kíséretében a kölcsönkapott könyvet. „Miféle 

marhaságok ezek? Láthatatlan Légió, generális, akinek hiányzik a feje! (Nem is 

volt, ellopták, levágták, vagy egyszer�en elvesztette?!) És a légiótagok! Ennyi 

zagyva borzalom hogy érdekelhet valakit?”

Hosszú-hosszú lappangási id� után a Rejt�-kór elérte személyemet is!



Rejt� Jen� 1905. március 29-én született az igen jó nev�, ’birodalom’ jelen-

tés� családban. A Reich névb�l könnyen lehetett volna Reichsmark (birodalmi 

márka 1924 és 1948 között), s írónk akár Mark Márk néven vonulhatott volna az 

ismertség felé. A  távolságot – megkapta. Mint üveggolyót? Görgette-pörgette 

életzsebében, varázsló.

Az �ssejtés-tanra vonatkozóan érdekes hipotézise alakult ki. Maga Ady 

sem tudta félrevezetni, hiába írta meg világosan: „Sem utódja, sem boldog 

�se, / Sem rokona, sem ismer�se! / nem vagyok senkinek.” Jen�ke határozot-

tan érezte, hogy neki bizony �se, s�t: h�se, akit követni szeretne majd élete 

 küzd�terén.
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Szülei a Kertész utcai polgári fi úiskolába íratták be. A kis Rejt�r�l ebben az 

id�ben még a javasasszony varázsgömbje sem tudta volna kimutatni a feln�tt 

190 cm-es, kigyúrt testalkatú férfi t. Sportolni kezdett: pingpong, foci, célba 

dobás, majd ökölvívás, különböz� eredményekkel. A kereskedelmi iskolában a 

célba dobás „nem várt” sikert hozott számára. A meglódított tintatartó a tanárt 

találta el. Nem csapták be, hogy ki! Kés�bb pedig majdnem az orra maradt 

nyereg nélkül egyik edz�je ökölpuszija csattanásának miattlagossága folytán. 

Boksz Johnynak és Ökölszemnek nevezték a háta mögött.

Egy ideig lézengett, kés�bb már fél� volt, hogy iskolánkívülisége esetleg 

magánkívüliségbe kergeti. Egyik reggel így kiáltott fel: „Szín ész akarok lenni!’ 

– s bizonyítandó: beiratkozott a Rákosi Szidi színi tanodájába.

Rejt� naplójából kiderül, hogy Szidi néni többször elégedetlen volt vele. 

Átüt� sikereket színészként nem ért el, így kedveszegetten más irányba indult. 

„Színházrendezés, színdarabírás tanulása” fed�név alatt kezdte meg 1927-ben 

nyugat-európai kaland(t)ortúráját. Németországban Thomas Mannhoz sietett, 

hogy megkérje, jöjjön el mihamarabb Magyarországra, ahol nagyon szeretné-

nek már látni a fehérek közt egy európait. Mivel erre konkrét id�pontot nem 

kapott az írótól, úgy gondolta, egy ideig még ott marad: élményeket, szituáció-

kat gy�jt, újabb és újabb foglalkozásokkal próbálkozik. Hamburgban a kiköt�i 

munkás jelmezét, jelszavát, kenyérkeres� életmódját kényszerült megismerni 

a valóság szintjén.

A svájci építészetet kézimunkákkal való házalása során tanulmányozta. Tet-

te mindezt engedély nélkül, s addig, amíg le nem csukták érte. Szabadulása 

után némi kitér� és változatos utazási mód megtapasztalása színesítette isme-

reteit, lélekvilágát. Vonat teteje, tengelye, zsúpkocsi, talpaváló cip�, id�nként 

csavargók tömegnyaralójában való üdülés. Különben: „Mindenki onnan jön, 

ahonnan akar, vagy ahonnan szabadon bocsátják.”

Eljutott Párizsba, ahol nappal keményen dolgozott, esténként pedig komoly 

tanulmány megírásába kezdett egy máig felderítetlen témában, miszerint: Ed-

gar Allan Poe hollója egyenes ági leszármazottja-e a Hunyadi családénak, s mi-

ben rejlik e madarak nevezetessége? Dolgozott Lyonban, Avignonban, ahon-

nan majdnem nyomban távozott, de ehhez pénzt kellett szereznie. Tudjuk: 

„Vannak olyan esetek, amikor a természet kiveszi az ember kezéb�l a döntést.” 

T�rhet�en viselte önként vállalt küldetését Marseille-ben is, mígnem több mint 

bizonyos és nem kevesebb, mint igaz lett, hogy az �sz nem csupán Párizsba 

képes beszökni. Munka nélkül, éhesen csavargott, a gondolataiból kilép� gyö-

köt enyhe retropozíciója már-már deformálni látszott, mid�n Fort Saint Jean 

fel�l harmonikaszó nyöszörgése ütötte meg a fülét toborzódal formájában. Meg 

sem állt a francia légióig, ahová éppen új játékosokat szerz�dtettek. A gyors 

kiképzés után csapatukat Oran-Gutanba vezényelték. Hogy elérték a sivatagot, 

nem fért hozzá kétség: hisz elt�nt a Showder Klub felirat, helyette csupa Ho-

mok Klubot láttak, s  talán még Homok sapienseket is. Kegyetlen menetelés 

kezd�dött: izzó napsütésben, kietlen vidéken… Hamarosan az is kiderült, hogy 

itt semmibe sem veszik a Nagy Feró által deklarált jogok biztosítását. A nyolc 

óra szórakozást egyáltalán nem biztosították számukra, legalábbis nem az EU 

szabványa szerint. Már bánni kezdte, hogy a távgyaloglás sportágat nem prefe-

rálta annak idején. (Pedig még nem sejthette, hogy ugyanezt a menetelést el-



NA MI ÚJSÁG, REJTŐ ÚR?

124124

lenkez� égtáj felé, ellenkez� el�jel� h�mérsékleten meg kell majd ismételnie.) 

Most jogcsorbulásra hivatkozva leszerelésért folyamodott parancsnokához, aki 

durván elutasította. Reménytelennek t�n� helyzetében az ezredorvos nyújtott 

segít� kezével egy fél darab szappant: ha ezt elfogyasztja, egészségi állapota 

miatt leszerelhet�vé válik. A trükk olyan óriási mérték� habozást eredménye-

zett az egész körletben, hogy maguk az illetékesek is haboztak megadni hoz-

zájárulásukat a közlegény távozásához. Összhatározatul: csalásnak min�sített 

tettéért fogdára ítélték. El�bb háborgott, de nem volt mit tenni. Pár óra múlva 

a rácsok mögött, ahol nemisfontosságok zümmögtek körülötte, már így okos-

kodott: „Kínos volna, ha megölnének, de hogy határozottan baj volna, azt nem 

állítom.” Majd arra eszmélt, hogy hangtalanul nyílik az ajtó, mint egy tulipán, és 

Piszkos Fred (akinek ezen a napon egy mentési jó cselekedetet kellett végre-

hajtania Eleve Elrendelésb�l) integet neki, hogy: kövesse. Fred a Nagy Buckától 

360 fokkal északra, a  volt Vel� Tanya a Víg Kiloccsantóhoz nev� hely keleti 

bejárata melletti parkolóban várakozó homokcirkálóján a legközelebbi vasút-

állomásra vitte. Mégsem Magyarországon kötött ki, mert hamarabb leszállt a 

vonatról. Páduába utazott, ahol felvették az egyetemre, itt harmadik portásként 

szabad idejében Janus Pannonius lábnyomait kutatta. Végül Velencében oly 

hatásosan játszotta el a „Bolond” fi gurájának lehetséges tüneteit, hogy hiva-

talosan igazolták: dementia praecoxban szenved. A  lelet mellé vonatjegyet is 

csatoltak, aminek köszönhet�en hazaérkezett.

„Az élet nehéz, de meghalni sem könny�” – nyugtázta, és itthon olyan tem-

póval látott munkához, mely kikezdett az egészségével. Többször kényszerült 

szanatóriumba, s�t egyszer sorsjegyen lipótmezei beutalót is nyert. Operett-

szövegkönyvet, színdarabokat írt, neve mind ismertebbé vált. 1934-ben úgy 

elgörbített (nem egyedül ugyan) egy éjszakát, hogy Uri Gellert kapott, úgy is 

maradt, csak parafenomén képességet vett föl hozzá.

Jó érzéke volt a n�süléshez, csak gépírón�k érdekelték. Segítségükkel va-

lósággal kiokádta magából regények formájában a nemzetközi és menetközi 

inasévei alatt elfogyasztani kényszerült élményeket, melyek az id� során fanyar 

humorral, abszurd-groteszk-szürreális f�szerkeverékkel vegyültek össze.

1936-ban a Nova Kiadó tulajdonosa egy hirtelen kerekedett zápor el�l a 

ponyva felé kezdte terelni az írót. Vadnyugati témájú könyvei esetében Mel 

Gibson jobban kifejezte volna a színészb�l íróvá válását, � mégis a Gibson La-

very változat mellett döntött. P. Howard légiós regényeinek népszer�sége még 

nagyobb lett!

Az elveszett cirkáló megkerült, amikor A tizennégy karátos autóból kiszállt a 

Nevada szelleme és El�retolta a hely�rséget. A Sárga Garnizonban A pokol zsol-

dosai megállapodtak abban, hogy Az elsikkasztott pénztáros Az ellopott futárral 

azonos. A boszorkánymester és Tatjána Aki mer, az nyer alapon… életet cserél-

tek, majd a Serény Múmiák klubjában eltöltött éjszaka után Csók és balhorog 

következett. Texas Bill, a fenegyerek jókor érkezett. � tudta, hogy Minden jó, ha 

vége van! Drótnélküli gyilkosságra gondolt, mert félt, hogy Bradley Tamás visz-

szaüt. Míg t�n�dött rajta, hogy Menni vagy meghalni, fölrémlett el�tte A sz�ke 

ciklon gyönyör� arca. De a Grand Hotelben vesztegzárat rendeltek el, így Tigris-

vére hiába lángolt, hiába lett szíve Trópusi pokol. Elkeseredésében újságot olva-

sott, s a New York Timesban megpillantotta a nagy lehet�séget: jelentkezett is 
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Tóth A. Tamás

Tet�t�l talpig Fülig

1. Fejezet, amelyben a bonyodalom megbonyolódik

A környéket a népnyelv Bermuda-há-

romszögnek hívta. Persze nem volt ott 

se tenger, se sziget, se pálmafa, de 

még azok a mozdítható dolgok sem 

maradtak ott sokáig, amelyek vélet-

lenül odakerültek. Legutóbb például 

egy egész városfejlesztési pénzügyi 

csomag t�nt el innen államtitkárostul.

Eme édenben található dohány-

bolt mellett egy személygépkocsi állt 

meg. A  járm�b�l egy magas fi ckó 

kászálódott ki. Pikk, az autó ajtaja be-

zárva, pukk, a m�holdkövet� rendszer 

bekapcsolva, nyikk, a  rablásgátló éle-

sítve. A  fi ckót nyugalom szállta meg, 

mert biztos volt benne, hogy ezt az 

 autót csak egy T–32-es tank tudná in-

nen elvontatni. Bement hát a dohány-

boltba egy csomag cigiért. Húsz má-

sodperc befelé, egy perc a pénztárnál, 

és újabb húsz másodperc vissza. Aztán 

jött a meglepetés. Az autónak addigra 

már csak a h�lt helye maradt.

A  járm�ben ugyanis Fülig Jimmy 

száguldott a Háromszög harmadik 

szögén lév� kocsma felé, amely a 

kétes alakok szórakozóhelyének még 

kétesebb hírében állt. Tíz éve nem járt 

már arra, mert halaszthatatlan pihen-

nivalója támadt egy távoli, kolumbiai 

m�intézményben.

A  kocsma ajtajánál els� osztályú 

biztonsági rendszer fogadta, amely-

nek központi egységét két, egyenként 

száznegyven kilós ketrecharcos ké-

pezte.

– Hová, hová, barátom? A hely zárt 

kör�, ide csak a klubtagok léphetnek 

be – mondta a marconábbik.

– Nekem állandó belép�m van, 

fi am. A  nevem Fülig. James Fülig. 

A barátaimnak csak Jimmy. Jelentsél 

be, fi am.

– T�lem akár fülig, akár bokáig 

vagy Jimmy, akkor se mehetsz be… 

– mondta a kevésbé marcona.

Jimmy válaszul erre egy akkora 

taslit nyomott le a t�le jobb kézre álló, 

szimpatikusabb gorillának, hogy az 

a súlyát meghazudtoló légiességgel 

Afrikába test�rnek. Az állásinterjún olyan sikeres el�adást tartott az ízeltlá búak 

csontrendszerér�l, hogy nyomban beosztották a Csontbrigádba, ahol Piszkos 

Fred lett a kapitánya. Fredr�l kiderült, hogy titokban mosodát üzemeltetett az 

Ágnes asszony leped�je nev� intézményében. Vanek úr Párizsban álnéven tett 

följelentést ellene (pénzmosásra gyanakodva), de hiába volt Konzílium az �s-

erd�ben: a NAV a mai napig nem jelentkezett. Csak Fülig Jimmy jött meg, aki 

igen büszkén viselte nevét, miután megtudta, hogy az komoly mértékhatározó: 

eddig szalad az ember szája örömében, fülig lesz szerelmes (bár ez más testré-

szében is érezhet�), vagy ha úgy van kedve és botja, egyiket sem mozdítja. Nem 

kis dolgok ezek! Hisz „Embernek lenni nagy betegség. És gyógyíthatatlan is.”
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röppent át a lopott autó motorházán, 

miközben h�sünk egy jól irányzott rú-

gással a másik ketrecharcost a közeli 

t�zcsap alá küldte szunyókálni.

– Még hogy csak bokáig! Én tet�-

t�l talpig Fülig vagyok – morogta, és 

benyitott az ivóba.

Odabent éppen zajlott a szokásos 

teadélután, vagy másképpen mond-

va: állt a bál. Gorcsev Iván Galambot 

röptette a söntéspulton keresztül, míg 

Tuskó Hopkins csülökre ment Csü-

lökkel. A  Török Szultán késpárbajba 

keveredett Sába Királyn�jével egy n�-

nev� férfi hoz nem ill� szavai miatt. 

Senki Alfonz barátságos fojtogatás 

közben Rongy Elek gallérját rángatta, 

mialatt Texas Bill a hatlövet�jét pró-

bálta kicsavarni Bradley Tamás acélos 

markából.

Az életképb�l csak egyetlen, az úri 

szalonok ízlése szerint rendkívül pisz-

kosnak kinéz� illet� lógott ki, aki a 

sarokban álló asztalnál hatalmas lelki 

nyugalommal szívta elmaradhatatlan 

pipáját.

– Kapitány! – tárta ki a karjait Fü-

lig, és ett�l a mozdulattól a jelen lév� 

személyek közül többen nyolc napon 

belül gyógyuló könny� testi sérülést 

szenvedtek. Mindez kiváló garanciát 

nyújtott Fülignek arra vonatkozóan, 

hogy sem Senki, sem más nem állt 

Jimmy útjába, tehát sértetlenül és 

akadálytalanul jutott a kapitány asz-

talához.

– Ne légy ilyen szigorú velük, drága 

barátom – üdvözölte Piszkos Fred Fü-

liget legjobban vasalt modorát el�vé-

ve. – A fi úk csak bemelegítenek, mert 

még korán van a késeléshez. Estére 

viszont többen is leszünk, mert meg-

jönnek a még úribb emberek. Talán 

emlékszel rájuk: például Vanek úrra, 

Potrien �rmesterre vagy dr. Kvasztics 

Fedorra. Továbbá sok más regényes 

és kétes alak szokott idejárni. Örülök, 

hogy újra látlak körünkben.

– Kapitány… Mondanom kell va-

lami fontosat… Loptam egy személy-

gépjárm�vet…

– Ugyan már, az is valami? Ilyen 

mal�r mással is megesik…

– De a fi ckó, akié a masina volt… 

Fred… Valahonnan nagyon ismer�s-

nek t�nt.

Ekkor, mintegy végszóra, belépett 

a kocsmába a már megismert magas, 

izmos fi ckó. A társaság egy pillanatra 

abbahagyta a bemelegítést az esti vér-

fürd�höz, és rábámult.

Hang bennszakadt, szem fenn-

akadt, lehelet megszegett. Csak Brad-

ley Tamás kérdezte ostobán, mert 

nem látott ki a mixern� által védeke-

zésként az arcába nyomott tejszínhab 

mögül:

– Ki a fészkes csuda az?

A  férfi  erre udvariasan bemutat-

kozott:

– Szevasztok, fi úk. Rejt� Jen� va-

gyok.

2. Fejezet, amelyben a bonyodalom 

sajna örökre kibogozhatatlan marad

A bemutatkozás bombaként robbant.

Olyan csöndben álltak ott egy 

darabig ezek a marconák, hogy az 

1976-os portóiba esett légy csuklását 

is hallani lehetett. Leghamarabb Pisz-

kos Fred tért magához, mert nem járt 

ugyan Oxfordba pszichológia szak-

ra, de agyafúrtságból és lélekjelen-

létb�l az élet iskolájában többször 

le doktorált.
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– F�nök! De jól nézel ki! Hogy ke-

rülsz ide?

– Ahogyan ti is, és sajna, ugyan-

olyan ifjú maradtam.

– Pedig jól jön néha egy kis öreg-

ség – szólt közbe Senki Alfonz, aki 

rendelkezett némi fi loszi vénával, és 

gyakran fel is vágta a többiek nagy 

bánatára. – Ó, hogy szerettem volna a 

tisztelettudó unokákkal üldögélni egy 

kis kertes házban….

Rejt� ezalatt leült Piszkos Fred 

asztalához, a  többiek pedig köréjük 

sereglettek.

– Én is több tiszteletre vágyom 

–  panaszkodott Fülig. – Unom már, 

hogy mindig ugyanazt a címeres hülyét 

játszom minden nyomtatott és digitá-

lis oldalon. Jobb, ha tudjátok, hogy a 

sitten töltött évek során képeztem ma-

gam. Átszakképz�dtem a m�szerek-

re. Mackók, autóriasztók  satöbbi. Ami 

csak a modern b�nözéshez kell. Ne 

haragudj, f�nök, de a mestervizsgám 

volt ez az autólopás. Amint látjátok, 

kin�ttem már a sárga zsebkönyveket. 

B�rkötés�, üt�s kalandregényre vá-

gyom. Nem tudnál tenni ennek érde-

kében valamit, f�nök?

Rejt� megköszörülte a torkát:

– Nos, fi úk, pontosan err�l szeret-

nék veletek beszélni.

A  kijelentés nem volt egy pusz-

tába hajított rozsdás szög. Mindenki 

feszült fi gyelemmel csüngött a f�nök 

alsó és fels� ajkán egyaránt. Török 

Szultán például annyira koncentrált, 

hogy a sört a szája helyett a fülébe 

öntötte, bár ezt lehet, hogy nem a 

koncentrációnak, hanem az aperitif-

ként elfogyasztott tizenegy felesnek 

köszönhette.

– További kalandokat akartok? So-

kat tanultatok az elmúlt évtizedek-

ben, és már derogál koszos csavar-

gókat alakítani? Megmondom, hogy 

mi  legyen.

– De f�nök! Számunkra te vagy 

a legjobb! Megismételhetetlen és 

egyedi. A  lelkesedésünket a te lelked 

táplálja – szólt Gorcsev Iván egy No-

bel-díjashoz ill� szellemi magaslatról 

lefogalmazva.

Rejt� szomorúan ingatta a fejét:

– Ennyi volt, fi úk. Ám van még 

egy utolsó regényem, amelyet még 

az orosz pusztában diktáltam le egy 

munkaszolgálatos sorstársamnak. 

Nem túl vidám, de abban benne van, 

hogy mit kell tennetek. Úgy tudom, 

hogy egy Romanov nevezet� maffi ózó 

�rzi a páncélszekrényében Jevdokovo 

közelében…

Fülig Jimmy szeme felcsillant.

– Hurrá! Egy újabb kaland! Piszkos 

tizenkett�! Holnap indulunk! Addig is! 

Rompez!

Ez a pár szó casus bellinek mi-

n�sült, így mintegy varázsütésre rö-

vid dulakodás kezd�dött, amely csak 

akkor ért véget, amikor Fülig Jimmy 

újra egy tucatnyi, nyolc napon belül 

gyógyuló testi sérülést osztogatott ki.

A  hevület lecsendesedésével 

számba vették az asztal alatt és a sön-

téspult mögött hever� alélt alakokat. 

Mindenkit megtaláltak.

Csak Rejt�t nem.


