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Ungváry Zsolt

Reich an Talent
– Itt az Utókor cím� kulturális m�sor. Mai vendégünkr�l annyit tudunk, hogy író. 

A születési neve Reich. Hát ez nem sokat mond… Amennyire németül tudok, 

jelenthet gazdagot, s�t birodalmat is. Reich, a híres magyar író… Nem rémlik. 

Bizonyára álnév mögé rejt�zött emberünk. Így is van, kapom a segítséget, 

G. Lavery. Melegszik? Hm, hm. P. Howard? Már dereng. Nagyanyám gyakran 

emlegette: „Jaj, de sok Howard-könyvet olvastam a két háború között!” Pedig � 

nem is tudta, hogy P. Howard voltaképpen magyar, és úgy hívják…

Fanfárok, fényvillódzás, apró, csillogó papírszeletek potyognak, a kivetít�-

kön felt�nik az arc, majd komótos léptekkel, a refl ektoroktól elvakítva, mackós 

mozgással bejön…

– …Rejt� Jen�. Szeretettel köszöntünk, Jen�, itt mellettem, nézd csak, az 

a kamera vesz. Nem az, a másik. Ne forogj, értem én, nem állíthatunk minden 

kamera mellé közlekedési rend�rt… Csak vicc volt, biztos ismered. A  m�-

sorunkban egy már elhunyt szerz�nek van rá módja, hogy igazolja helyét a 

magyar irodalomban. Ehhez segítséget is kaphat kívülr�l. Nézzük, Jen�, te mit 

választottál?

– Van egy jó kis csapat, a Négy vidám hullamosó nev� csapszékben gy�ltek 

össze, ott várják a hívásunkat.

– Bizony, m�holdas kapcsolatban vagyunk velük. Csapjunk is mindjárt a 

lecsóba! Jen�, te miben vagy jó?

– Ökölvívásban. Próbálkoztam focival is, de…

– Félreértettél. Az írásaidra kérdeztem.

– Én dicsérjem magamat?

– Majd a fi úk megteszik a kocsmában. Te csak adjál nekik témát.

– Hát akkor, vágjunk a közepébe! A szellemes, fi gyelemfelkelt� regénykez-

dések…

A képerny�n most az említett csapszéket látjuk, a pultnál, a rumos üvegek 

közül a kancsal Kirúg Hümér kukucskál egyszerre kétfelé. A lik�rös állvány alatt 

a szállásmester, odébb amerikai �rvezet�, orosz hússaláta, faragott széklábak 

és faragatlan vendégek, este az úri közönség verekszik. Egy valószer�tlen, kék-

szakállú alak idült delirium tremensben vígan rikkant:

– My old Rejteget�, kedves sztrovacsek, ez egy jó fej, operettlibrettókat ír 

meg sanzonokat. Például – énekel – az asszony ingatag, mint egy csempészek-

kel teli vitorlás a viharban Fidzsi és az Új-Hebridák között.

Jókép� fi atalember tolja félre a kamera el�l az alkoholistát.

– Ez komoly m�sor, feln�tteknek való. Rejt� úr igen jól ír, mindannyian 

tudjuk…

– Azért azt ne hallgasd el, Alfonz, hogy itt igazából én vagyok az író – vág 

a szavába Csülök, arcán a m�vészekre annyira jellemz� felh�s mélabúval.

– Most ne, Fowler, néznek minket, ne járassa le az egész pelotont! – vág a 

szavába az �rmester, és keskeny bajsza rángatódzik az izgalomtól. – Mit felel-
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jek majd Szent Péternek, ha megkérdezi: mondja, kedves Potrien, miért nem 

tudtak felidézni néhány er�s kezdést a howardi életm�b�l?

– Majd azt mondja, mon sergent, hogy a légiósnak nem a kezdés, hanem 

a befejezés az er�ssége.

– Marhák! – kiáltotta Senki Alfonz. – Telik a m�sorid�, és még nem mu-

tattunk semmit. Tessék, ott van a Piszkos Fred kezdése. „Uram, a  késemért 

jöttem!” Azt mindenki ismeri. Klasszikus. Vagy Az el�retolt hely�rség. „Galamb 

nekirepült a falnak, de a következ� pillanatban már úgy vágta szájon a vitorla-

mestert, hogy ez meglepetésében lenyelt egy negyed font bagót.” Az elveszett 

cirkáló: „Ez volt a legfurcsább fi atalember, akit valaha láttak. És ahhoz képest, 

hogy a nyakát éppen a Krokodil tartotta a kezében, elég nyugodtan viselke-

dett.” A  tizennégy karátos autó: „Gorcsev Iván, a  Rangoon teherjáró matró-

za még huszonegy éves sem volt, mid�n elnyerte a fi zikai Nobel-díjat. Ilyen 

nagy jelent�ség� tudományos jutalmat e poétikusan ifjú korban megszerezni 

példátlan nagyszer� teljesítmény, még akkor is, ha egyesek el�tt talán szép-

séghibának t�nik majd, hogy Gorcsev Iván a fi zikai Nobel-díjat a makao nev� 

kártyajátékon nyerte el Noah Bertinus professzortól.”

– Elég, elég! – inti le a m�sorvezet�. – Így ellaposodik a m�sor. Még hogy 

kezdések! Valami szép tájleírás, az hozna izgalomba.

– Azzal nemigen szolgálhatok – tárja szét a karját sajnálkozva Rejt�. – De 

néhány jópofa dialógus…

– Ez egy jópofa! – vág közbe harsányan Wagner úr. Megemeli kalapját, ami 

alól egy madár röppen ki. – Együtt ültünk Batáviában, ahol a bels� folyosó 

falfestése zöld olaj, világos kerettel, jobbra van a f�foglár szobája, balra a ke-

resztfolyosó.

– Ha már dialógus – ugrott fel Gorcsev Iván –, nekem az a kedvencem, ami-

kor a légióban beszélgetek egy csökkent értelm� kollégával.

„– Nevem Tintoretto – felelte szokás szerint nyomban és ostobán. – Hm… 

mintha már hallottam volna magáról. – Fest� vagyok. – Igen, emlékszem! Hon-

nan is való ön? – Cinquecentóból. – Az valahol Savoiában van? – Kis község. 

Avignon és Toulon között. – Tudom… tudom… egy rokonom lakott ott… illet-

ve a közelben… Van ott egy hasonló helység, nem? – De igen. Quattrocento. 

– Igen, olyasmi. Rendez�pályaudvara van. Itt élt egy rokonom, sovány ember, 

írnok volt. – Aha! Ismerem! A Petrarca? – B-vel kezd�dik a neve… – Botticelli. 

– Azt hiszem… – Persze! Sandro Botticelli! Mit csinál most az öreg? – Tajték-

pipákat… – � az! Jó barátom!”

Wagner úr közberikkant:

– Vagy az enyém. „Pénzt vagy életet!” „Életet!” Az marha jó, a végén még a 

rabló fi zet nekem. Az egy jópofa, cellatársak voltunk a Sing-Singben.

Rejt� fejcsóválva fi gyel. Ez az idegesít� kékszakállú mindent elhülyéskedik.

– Aztán ott vannak a bölcsességek – mondja, és Senki Alfonz segít az illuszt-

rálásban. Egymás után veszi kézbe a köteteket, s olvas fel egy-egy mondatot.

– A  Piszkos Fred közbelépb�l: „A  n� olyan, mint egy költ�i hasonlat. Ha 

szép, akkor az sem baj, ha nincs semmi értelme.” A Láthatatlan Légió kocs-

mája, „ahová a szórakozni és verekedni vágyó szerény málhahordók, munka 

nélküli er�m�vészek és kedélyes közlegények járnak, hogy üres óráikat és 

köteked� cimboráikat agyonverjék”. De könyv nélkül is utalhatok Potrien és 
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Csülök diskurzusára („Miféle szíj ez magán?” „Derék.”); a párbajban összeragta-

paszozott Lingeström báróra, aki úgy nézett ki, mint egy dühös hirdet�oszlop.

– …és persze minden hulla úgy fekszik, ahogy akar – fejezi be Galamb 

szakért�en.

– És akkor nem beszéltünk még a m�faji sokszín�ségr�l – elemzi Fécamp, 

a Csontbrigád sokat megélt h�se. – Krimi, romantikus történet, légiós, háborús 

kalandregények. Szatíra, paródia, néha fi lozofi kus vagy véresen komoly.

– És az értékek! – emeli a magasba az ujját Senki Alfonz, és � maga sem 

tudja, gúnyolódik-e. – Lovagiasság, a n�k tisztelete, hazaszeretet, bátorság.

– Na de a legkülönlegesebbek mégis a fi guráim – szól elérzékenyülve 

Rejt�, és a csapszékben hevesen bólogat Fülig Jimmy, a nehézfej� nehézfi ú; 

a köztudatban máig él� Buzgó Mócsing; Piszkos Fred, akinek a sapkája is agy-

vel�vel van tele, és mindig kavar valamit; Csülök, az önhitt szépíró; Vanek úr, 

a hamisítatlan kispolgár; Troppauer Hümér, a keményökl� költ�; Nagy Levin, 

az önérzetes szakács; a vörös hajú különítmény: Vaszics, Rozsdás és a Rézgróf.

– Megvannak persze ennek az el�képei is – kap szót a m�sor szakért�je. 

– Járt itt néhány adással ezel�tt Mikszáth, az � anekdotái, abszurd helyzetei 

köszönnek vissza. A házasságszédelg�, minden hájjal megkent rosszfi ú Noszty 

Feri, az �rült várúr Pongrácz gróf, A  fekete városból Quendel vagy az Új Zrí-

nyiász egész mili�je pre-howardi jegyeket mutat. Vagy a minden történetben 

kulcsszerepet kapó szerelem Jókait idéz� világa, ahol h�ség, szüzesség, plátói 

szenvedély tombol a szexualitásra való legcsekélyebb utalás nélkül. Pedig túl 

vagyunk már Balzacon és Zolán, s�t Kosztolányin, Móriczon…

Ekkor valaki feltépi a stúdió ajtaját, és beront egy hollywoodi producer, 

ölében tucatnyi Rejt�-könyvvel, amiket hirtelen mozdulattal a szerz� felé dob.

– Elolvastam! Szenzációs! Bármelyiknek a cselekményéb�l sorozatokat le-

hetne csinálni. El sem képzeli, mennyire hiányoznak a jó sztorik. Maga ehhez 

baromira ért! Ilyen forgatókönyvíróim lennének Los Angelesben! Vesztegzár a 

Grand Hotelben, Az elátkozott part, Menni vagy meghalni! Mennyi fordulat, 

milyen jelenetek, bonyolult és mégis átlátható cselekmény! Mi pénzt lehetne 

ebb�l csinálni, öregem! Nem írna nekem forgatókönyveket?
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Garni: Rejt� Jen� Altona címen 1932 körül írott novellájának változata (PIM Kézirattár), 

megjelent a Bedekker csavargók számára posztumusz kötetben (2003)


