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Megemlékezhetnénk halálának évfordulójáról is, hiszen bevonulása
után másfél hónapot sem élt. De ez nem illenék hozzá. Betegen bevo
nulni más: az alaphelyzet, abból ki lehet indulni, ámbár a helyszín
nem a megfelelő kocsma vagy kantin, hanem Nagykáta, ahonnan Uk
rajnába indul a 1Ol/19-es munkaszolgálatos század, egy Alig Látható
Légió. 1942. november 27-én indult a vesztek mezejére a vonat.

Majdnem harmincnyolc évet élt: József Attilánál tizenhárom
nappal korábban született.

Két évtizede még az első három legolvasottabb írónk egyike volt.
Legnépszerűbb műve a Piszkos Fred, a kapitány. Ez az a regénye,
amelynek két, önmagában teljes egész olvasata van: teljes a kom
mersz olvasata is, és teljes egész mélystruktúrája is. Ebben szerepel
személyesen is, nemcsak leveleiben, St. Antonio uralkodó főherceg,

aki mintegy az olvasó képviseletében áll a felső és az alsó társada
lmi rétegek betyárjainak becsületén fölül. Vagyis ő képviseli a regény
ből kihagyott réteget, a középosztályt, amely az átlagos olvasó vilá
ga. Munkái rendszerezésében ez lehet a viszonyítási pont, mivel en
nek következtében e kötet az, amelyben valamennyi olvasója talál
kozott. Ez többé-kevésbé igaz a Piszkos Fred-tetralógia többi darab
jára is. E regényekben fonódik össze a rejtői regénytechnika minden
eleme, ezekben mutatkozik meg legtisztábban az egyazon szöveg
ben jelenlevő két világkép. Nyilvánvalóan ebből erednek a vele kap
csolatos félreértések is, amelyek közül a legnevezetesebb, hogy e re
gények "átmenetet képeznek a ponyva és a ponyvaparódia között",
mintha valami valóban átmenetet képezhetne önmaga és önmagá
nak paródiája között.

A rejtói regényvilág rendszere

Elemzéseim alapján a P. Howard-regények három csoportba sorol
hatók: 1.) a kommersz regények (minimális vagy/és töredékes
mélystruktúrával), 2.) a társadalomparódia (a Piszkos Fred-tetraló
gia), 3.) a filozofikus mélystruktúrájú regények. Mivel összesen egy
évtized (1932-1942) terméséről van szó, az időrendiség közömbös.
A töredékes mélystruktúrájú, kommersz regényektől a filozófiai
mélystruktúra teljesebbé és mélyebbé válása irányában soroltam
huszonhárom regényét és kisregényét, de a tetralógiát értelemsze
rűen darabjai megírásának sorrendjében hagytam.
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A kommersz regények: A szőke ciklon, Vesztegzár a Grand Hotel
ban, A tizennégykarátos autó, Menni vagy meghalni, Járőr a Szahatá
ban, Pipacs a fenegyerek, A Fekete Kapitány, Az elsikkasztott pénztáros,
Ezen egy éjszaka, A Boszorkánymester, Egy bolond száz bajt csinál, Az
elátkozott part, A három testőr Afrikában, Az előretolt helyőrség.

A társadalomparódia: Az elveszett cirkáló, Piszkos Fred a kapitány,
Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy őszinte sajnálatára, A megkerült cirkáló.

A filozófiai mélystruktúrájú regények: A fehér folt, A Láthatatlan
Légió, A Néma Revolverek Városa, Az ellopott futár, Csontbrigád.

A sokféle Rejtő-olvasatnak egyik oka az igen nagy jelen
tésszférájú, nem "két" -, hanem többértelmű hangalakok, frázisok
és közhelyek vegyítésének magas hírértéke. Ez nem parafrazálható:
konnotatív. Ebből következóen nyelvileg analóg a szinesztéziával, va
gyis poétikailag kifejezetlen esztétikai érték hordozására alkalmas.
És mennyire logikus ugyanez az államhűség vonatkozásában, ami
kor a nyugalmazott lengyel hóhért Galamb azzal győzi meg a kon
gó-vidéki négerek és a francia rabok lázadása leverésének szüksé
gességéről, hogy a hóhér állami ember, tehát államhű, ezért az a kö
telessége, hogy akkor is megvédje az államot, ha az történetesen
nem a hazája (Az előretolt helyőrség). Ezzel felesel, amit a Csontbrigád
ban az áruló Berlac mond: "Afrika nekem nem hazám", semmi köze
az impériumhoz, ő nem afrikai, hanem francia.

Sír (a) felirat

Meglepő volt olvasni az Élet és Irodalom 1992-es Rejtő-vitájában a
Münchenben élő Halász Pétertől, Rejtő kortársától, hogy munka
szolgálatos élmény alapján készült a Csontbrigád, a legkevésbé nép
szerű, ám legmélyebb gondolatú Rejtő-regény, mégpedig amikor
első bevonulása után(?!) az író hazatért. Ennek két dolog mond
ellent: 1.) a Csontbrigád a rendelkezésre álló adatok szerint 1938-ban
keletkezett, 2.) Rejtőt, aki beteg volt, csak az Egyedül vagyunk című
szélsójobbos lapban 1942. október 9-én közölt Bemutatjuk a Fiszkos
Fred szerzőjét című cikk megjelenése után hívták be. Más behívásá
ról egyetlen adatunk sincs, ezért talán fölösleges is megemlíteni,
hogy 1938-ban vagy korábban, vagyis a zsidótörvények előtt nem is
lett volna hova behívni.

Volt ezzel szemben másfajta tapasztalata. Amikor éppen nem
úriember volt külföldön, akkor csavargott, és élményeiről haza
küldött írásaiban, az itt nem tárgyalt tárcákban be is számolt.
Ami valamiképpen összefügghet a Csontbrigáddal, az általa meg
tapasztalt, a travauxforcés-ra emlékeztető dokkmunka, a marseille-i
menhely, és a valószínűleg az irodalomból megismert francia gyar
mati büntetőtelepekhíre. (Adalék: 1924-ben még érvényben volt a
francia állam azon rendelkezése, mely szerint ha valaki közleke
dési balesetet okoz, és a sértett komolyabb sérülést szenved, gyar
mati kényszermunkára ítélhető. A cselekmény következménye ha-
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tározta meg az időtartamot.) Rejtő a húszas évek végén került
Franciaországba, és - némi kerülővel - 1931-ben jött haza. Biz
tos, hogy akkor még érvényben volt a törvény, hiszen épült a sza
harai műút, amihez a rabok törték a követ. A Csontbrigád kény
szermunkájának lényege: utat építenek; oka: robbantástól beom
lott az alagút, mert a brigád "áruló" volt. A koncepciós per nem
a kommunizmus, hanem a civilizáció találmánya. ("Értem 
folytatta Fécamp. - Bizonyára kell az út, és olyanokra van szük
ség itt Afrikában, akik engedelmesek, mert katonák, és nem baj,
ha felfordulnak, mert bűnösök." Ehhez elég az, hogy a Csontbri
gád ártatlan volt.) A könyv lételméleti alapjához bizonyára hozzá
járult az Altonában eltöltött idő is, a svájci börtön is, de az nyil
vánvaló, hogy nem lehet a "megsejtett" munkaszolgálat.

A jövőlátás helyett meg kell elégednünk a prózai ténnyel: a fran
cia fegyenctelepeket csak 1948-ban számolták fel. A közismert Pillan
gót (alias Henri Charriére) 1930-ban tartóztatták le, és 1931. október
26-án ítélték életfogytiglani kényszermunkára. Akkor fogták le, ami
kor Rejtő még Franciaországban volt. Akinek nem elég az, amin a
Pillangó keresztülment, annak lovagiasan elhihetjük, hogy a [evdo
kovóban átélendők vetették előre árnyékukat.

A viszonylagosságok, az oda nem illések, vagyis mindaz, ami a
groteszk meglátásához vezet, különös, nem annyira közemberi, mint
inkább rafinált világszemlélői elmélkedésekbe terelik a gyanútlan olva
sót, aki ugyan tú1élf5 itt is, csakúgy, mint a regényben előre tudhatóan a
hős, azonban túlélése esetlegessé válik az abszurd lét csereszabatos
helyzeteinek szereplői között. Tényleg nehéz elhinni, hogy Fécamp, Sí
rone kapitány, A FehéIhajú, Akinek Tükre Van és a többiek ebből az ir
tózatosan logikus regényból előbb megvoltak, mint Vanek úr, vagy Fü
lig Jimmy levelei De a tények "pozitivisták". A helyzetek azonban le
hetnek - negativisták. Bahr El Szudánban nehéz elképzelni, hogy van a
világnak olyan része, ahol különböző évszakok, szökőkutak és sétá
nyok vannak. (Sztálingrádról nem is beszélve.) Ha a büntetótáborban
eszünkbe jut Velence és a tenger, ami "olyan kék volt, mint tejszőke

bakfisok szemei, ha barnára égettearcuk bőrét a nap", a tábor valóban
elviselhetetlen. De ha a tábort a Pokoltetőhöz hasonlítjuk, akkor kelle
mes. A viszonylagosságok világába került Fécamp. Annyira sok és sok
féle a lehetséges köztesség, hogy itt könnyű felfogni, mennyire nem
örökök az öröknek hitt értékek. Az a világ - ez a világ: nem különül
nek el az értékek, a maguk puszta minemúségében azok, amik.

A tábor világa zárt: ez van, így van és ilyen.
Fécamp sorshúzás révén került ide. Ez a motívum már ismerős

A három testf5r Afrikában című regényből: ott Pittman okosan befo
lyásolja sorsát. Ugyanez történik Hornnal a Menni vagy meghalni
ban, bár Hom nem tervező, hanem önfejlesztő. Itt azonban Fé
camp eleve vesztes: vele szemben az nyer, aki tudja, hogy a feldo
bott pénzdarab mindkét oldalán "fej" van. így dönti el a sors, ki
kerüljön haditörvényszék elé gyilkosságért, kémkedésért és haza-
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árulásért: a romantikus polgárnak, a "tiszta ész" emberének tisz
tessége a preromantikusan átvállalt bűntől (vö.: Schiller és a töb
biek) ebben az összefüggésben nem tragikus, hanem komikus
hőst csinál az idealistából. Vajon könnyebb-e az önként vállalt
bűnhődés, mint a megérdemelt? És megtudja, hogy tőle egy barát
ja egész egyszeruen ellopta a tragédiáját! Amikor rájön, hogy azt,
amiért eIítélték, a barátja követte el, mintha recsegve omlana rá
az égbolt a Pokoltetőn. Pedig nem történt semmi különös: a má
sik egzisztencia minden tőle telhetőt megtett, hogy kiszabaduljon
- bármi áron - a légióból.

Csakhogy ezzel beavatkozott Fécamp sorsába úgy, ahogyan azt
az egzisztencialista etika nem túri. Vagyis éppen az a dilemma: hol
a határ? (Camus egy évvel a Csontbrigád megjelenése után írta a Kö
zönyt.) A probléma szerint Rejtő gondolatilag szinkronban volt a vi
lágírodalommal. Micsoda világ: a vétség nem tragikus, a bűnös nem
ezért bűnhődik, hanem azért, mert a bosszúálló hazafi, Fécamp le
buktatia, Persze a regény végén. Jó-e ebben a világban a jó, és rossz
e a rossz? Tragikus hős-e az etikus becsapott, vagy komikus?

A regény pontosan olyan, mint a való világ, ahol a "viszonyítási
test" vagy tetszőleges, vagy egyezményes. Ha az előbbi, akkor az
egyéntől, ha az utóbbi, akkor a közösségtől mint változótól függ. Ebbe
bele lehet örülni. (Popriscsin is akkor épül le végleg, amikor ráébred,
hogy még az ő tudatában legmagasabb rangú királynál is van na
gyobb hatalom.) A "sivatag marta idegrendszerek" betegek, a mono
ton ismétlödések automatizmusa előbb-utóbb mindenkiből kivált vala
milyen személyiségtorzulást a dipszomániától a bélyeggyűjtésig. (Min
kiew doktor azért csinál sikertelen merényleteket, mert ölni nem haj
landó, viszont bélyeghez csak. akkor jut, ha levelezés adódik. Egy-egy
merénylet pedig jókora levelezéssel jár.) Ami az embereket itt össze
tartja, az a fegyelem, a föntről kapott Rend, a hierarchikus struktúra,
ami nem öntörvényű, hanem mesebelien távoli helyről készen kapot
tan fojtogatja az egyéneket (ameddig egyének maradnak, illetve azok
tudnak maradni), miközben emberi kapcsolataik megszűntek.

Fécamp nem tragédiát hordoz, hanem közönséges csalás áldoza
ta. Amikor erre ráébred, az irracionális messianizmus megszűnik

benne, a tisztességről, a barátságról és az emberek közötti viszo
nyokról alkotott képe szétfoszlik. A realitás súlyos dolog: a hérosz
megtudja magáról, hogy idétlen. Rejtőt dicséri, hogy e változás és az
általa okozott tragédia egyetlen emberben és bensőként zajlik le.

Fécamp belátja, hogy nem a sors döntött róla, hanem egy em
ber. Rejtőre jellemző a harmincas évek magyar polgárának fataliz
musa, tehát a sors nem-sors voltáról, a meghamisított sorsról szól
ez a regény. A sorsot valójában a sorsot előidéző okok hordozzák,
illetve változtathatják meg: 13. Pác TIvaid - polgári nevén Pen
croft - nagyon hasonlít egy - jellemzően korabeli tudós nevét
viselő - úrra, Benjamin Walterra. Walter ezt"kihasználva megzsa
rolja Pencroftot, és nem csekély erőszak árán plasztikai műtétet
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végeztet mindkettőjükön. A peches Pác műtétje persze sokkal fáj
dalmasabb. Később tudja megJ hogy egy meghalt rokonától nagy
vagyont örökölt, és annak megszerzésének lehetősége volt Walter
indítéka. Csakhogy az arc cseréjével sorsot is cseréltek. A műtét az
orr és a felsőajak megváltoztatásából - és egy sebhely előidézé

sébál - állt. Hogy egészen világossá váljék, mennyit ér ez a sors
előtt, adekvát kifejezést használok: pónemcsere történt, és ennek ré
vén megváltozott két ember sorsa. Ez a rejtői akasztófahumor. A
vásárlóknak ebben a formában adatik elő: /,Itt arról volt szó, hogy
két rohanó élet találkozáskor átrobogott egy keresztező sínpáron,
és az egyiket eddig konokul követő balszerencse, pillanatnyilag
megzavarodva, vadul futott tovább a másik után, mit sem tudva
a tévedéséről" (A Néma Revolverek Városa).

És mint Rejtőnél mindig: a sorsot meghamisító ráfizetett. (Még
az is kiderült, hogy csak sorsát örökölte Pencroftnak, mert a dús
gazdag örökhagyó halottnak hitt fiát megtalálták az őserdőben, a
bennszülöttek között.)

Nem a sorsszerűség kérdőjeleződött meg, hanem az vált kérdéses
sé/ hogy valóban az-e a sors/ ami, hogy nem tévedés-e az egész, nem
úgy van-e az igazsággal-igazságossággal, ahogyan a többi értékkel.

A Csontbrigádban nincs értelme annak a romantikus (élesebben:
giccses és kispolgári) etikusságnak, amit Fécamp magával hozott.
Megérkezik a büntetőtáborba ártatlanságának tudatában, emelt
fejjel, hogy magára vállalva egy - a sors igazságos voltából kiin
duló sorsvetésből neki jutott - bűnt, etikus hérosz, önfeláldozó,
ártatlan és megváltó legyen, s végül kiderül, hogy csak balek. Ad
dig/ amíg ezt meg nem tudja, számára a világ igen kisszerű sze
mélyek és kényelmetlen körülmények együttese.

És a Nap ugyanúgy süt tovább!
A világ - egy seregnyi jelből ítélve - nem inog meg ekkora

disznóság történtétől. és csak halad tovább: az önmaga előtti ér
tékvesztés nem jár együtt a világ értékeinek megváltozásával. Fé
camp ekkor hasonlít a "caffard" állapotában levő Horma (Menni
vagy meghalni), de állapota tragikusabb, mivel nemcsak a barátság
és más részvilágok értékelődtek át benne a bajtársiassággal
együtt, hanem önmaga is. Kritikus pont: "átmenet a Voltból a
Nincsbe". Különösen élessé teszi az önmagával és a világgal való
összecsapást az, hogy mindez a Pokoltető "vegytiszta" társadal
mában történik vele. Nem lábalhatna ki a krízisből, ha környeze
téből nem váltana ki tébolyult dühöt, amit tesz: kiáll a megbete
gedett Fehérhajú mellett. Megszegi tehát a törvényt, és ez pusztu
lással járna, ha nem volna elég erős ahhoz/ hogy megvédje magát
(és - a Nagyvilággal szembeni dühtől hajtva - a Fehérhajút). A
Pokoltetőn ezáltal szakadás következik be. Hasad az uniformizáló
rendszer, ez szükségszerűen hoz létre új Kisvilágot (illetve Kisvilágo
kat). A dönt6 pillanat adott: Fécamp a számára legmegfelelőbb megol
dást választja, amikor magához ragadja a hatalmat. E hatalommal
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azonban nundaddig nem tud élni, amíg környezete - a kettéha
sadt Nagyvilág -, a minden tömegvonást magán hordozó, imbe
cil Csontbrigád és az egyre terjeszkedő titkos (és nyilvános) hata
lom, vagyis az önmagát szervező fasizálódás a megroppant erköl
csi világú egyént ismét egzisztenciává lenni nem kényszeríti.

Ebben a kölcsönhatásban termelődik ki a megcsalatkozott em
berből a racionalista vezér azáltal, hogy megismeri a maga pokol
tetői társadalmát is, a Völgy társadalmát is (ahol minden van,
ami a Pokoltetőn nincs), de már ismeri önmagát is.

Ez az önismeret készíti elő dramaturgiailag a társadalomba visz
szavezető utat, de ez az előre ismert regényvéghez tartozik, az
azonban ezáltal lesz - annyira-amennyire - hiteles.

A megtalált szerep törvénye szerint ettől kezdve Fécampnak él
nie kell, mert ő az, Aki a Hírt Viszi.

Az útra azonban, amelyet építenek, szükség van, miképpen ar
ra is, hogy az útépítő elítéltek az út elkészültével eltűnjenek (Vö.:
Az előretolt helyőrség).

Ebben a helyzetben jön el a Völgy Fécampért, hogy a felelőt

lenül elvállalt bűntény során elrejtett hadititkot keresse. A Völgy
azonban már nem tud szót érteni vele, mert az ő közössége a
Csontbrigád. A Pokoltetőről visszahívott Fécamp kíméletlenül ra
cionalista, nem érnek el nála semmit. Ebben az állapotában alkal
mas arra, hogy Rejtő igazi véleményét mondja.

A jóról: "A jó az csak fölösleges rossz az ember életében. Babo
nás emberek hiúsági szertartása."

A jóról és a rosszról: "Helytelenül értékeljük a világot, amikor a
rosszat és a jót állandó értéknek vesszük. A forróság, a sivatag
vagy az egyhangú napok csak egy másik környezethez viszonyít
va tűrhetetlenek."

A társadalomról: "Ott van a Nincs. Főként ott van. Virág, fű, fa,
forrás nem létezik. Csak társadalom. A puszta társadalom. És
ahol társadalom van, ott feltámad az igazság... És ahol igazság
van, ott megszületik az igazságtalanság is" (Vő.: Az ellopott futár).

Ez a már létező nihil tagadása.
Miközben a völgyi hierarchiában megszületik az abszurd kom

munikációképtelenség motívuma (Ligert és Tiguer, a két altiszt
akár Ionescótól is jöhetett volna), megérik az árulás is. (A Csontb
rigádban lásd Berlac korábban már idézett szövegét: a haza nem
az impérium).

A Völgy-Nagyvilág igazság(osság)áról Ész Lajos jogtudományi
könyve szól ide illő mélységgel (Az ellapatt futár). A Piszkos Fred
szerepet idéző beszélő név egy társadalomból kivonult jogtudósé,
aki vak, mint [usticia - vagy mint Démokritosz, aki vakon képe
sebbnek érezte magát a világ dolgai felől gondolkodni, mint látva
azokat. Ész Lajos egy írástudatlan matróznak diktálta utolsó nagy
művét. A jog és az igazság története napjainktól születéséig - szól a cím.
"És azután csupa üres lap." A könyv megíratlanságáról Ész nem
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tud, de a haldokló jogász szavai mégis erről szólnak: 1I" ••az igaz
ság... sokszor titokban marad... De az igazságtalanság... mindég
kiderül."

Az igazságtalanságnak feltárása mindig közelebb visz az igazság
hoz, vallja Ész-Rejtő-Lajos, és erre rímel az a gondolata, hogy az "itt
biztosabb" (vagyis kevésbé veszélyes) kinyilatkoztatásával a Völgy
be vissza nem kívánkozó Csontbrigád a nihilt választaná, a Nincset.
Erre a tömegbölcsességre válaszol a szofisztikus rejtől igazság: a
Csontbrigád nem ártatlan mégsem, mert nem hitt az igazságtalanságban.
Mert inkább megvédi a maga rabságát, mivel az az ő tulajdona.

A látszólag Führerré lett Fécamp nem sajátságos etikuma foly
tán nem lesz Hitler, jóllehet valóban a közösségért is teszi - más
lehetőség híján -, amit volt barátja ellen az igazság feltárulásáért
tesz. Ez a gyenge szobrász nem piktor. Nem világhatalomra törő

diktátor, hanem csodadoktor. "A csodadoktor a hatalom antipólu
sa. A tömegek rossz lekiismerete... a csodadoktorokat követve
hosszú zarándokútra indul, idegen országokban keresi a gyógyu
lást" (Az utolsó szó jogán - Magvető, 1967). Azért, mert: "A ha
zugság csak addig éltet, amíg magyarázni lehet. Az ember csak
addig tud másoknak és önmagának hazudni, amíg hazugsága,
legalább részben, valószínűsíthető."

Azonban Fécamp végül még csodadoktomak sem lesz igazi,
mert nem viszi háborúba a Csontbrigádot, mivel belátja, minden
kinek joga van ott és úgy élni, ahol és ahogyan akar. A Csontbri
gád marad a Pokoltetőn. Fécamp pedig visszatér a magánéletbe.

A regény tragikuma látszólag feloldódik a konvencionális vég
ben, s noha tudjuk, Rejtő ezúttal Fécampként jelent meg egy mű

vében, annak minden logikuma ellenére sem azt írta meg - Ma
chiavelli és Nietzsche ismeretében -, ami ilyen esetben nyilván
való, hanem azt, minek kellene történnie ilyen esetben. Ha olyan
nagyon ügyelt volna a piacra ezúttal is, remekül feloldhatta volna
a megírt tragédiát. Ezúttal inkább a maga idealizmusa győzött.

"A történetben most mindenkiről elmúlt a szenvedés, azonban A
Térben vándorló fény, ha átsiet valahol, azért nem szűnik meg.
Emlékeznek rá, félnek tőle, és tudják, hogy mindig áthalad, de
örökké visszatér. A titok itt van előttünk, és a forró évszak villa
mos feszültsége percenként rajzolja fenyegető grafikonjait a Szu
dán fölötti sötétre. És senki sem érti. De aki látja, hogy az ég,
mintha maga is imádkozna, ájtatosan leborul a sivatag szegélyén,
az hisz és remél, és alázattal várja ítéletét." Frappánsabb lett vol
na elhagyni az utolsó mondatot, de akkor nem a rejtői tragédiát
hallottuk volna ki belőle 1938-ból, hanem Kafkáét korábbról. Ter
mészetes, hogy ez a nem igazán boldog regényvég tönkretette az
árut, hiába nősült meg Fécamp, hiába lett apa, "Akinek Kisfia
Lett". Ha ezzel fejezte volna be, az olvasó boldogabban zokogna.
Ezúttal annyira írónak bizonyult, hogy nem bírta ott befejezni,
ahol praktikusabb lett volna, az idézett részt nem tudta elfojtani.
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A következő évben már Az elveszett cirkálót írta, a társada
lomparódia első darabját. És azt már nem lehetett megbocsátani
neki: "A CIRKÁLÓ VISSZATÉRT JAPÁNBA" írták, amikor szét
dúlt idegrendszere kezeléséről visszatért a Japán kávéházba, és
megkezdődött a pokoljárás. Ötvenöt évvel ezelőtt, amikor bete
gen elvitték Jevdokovóba meghalni.

Az azóta eltelt ötvenöt év, egy bő Kondratyev-ciklus. E szerint
gazdaságilag az akkori helyzet megfelelőjét éljük. Szerencse, hogy
megbukott a marxizmus. Ha nem bukott volna meg, akkor úgy
tudnánk, hogy a termelési viszonyok adják az alapot és a többi a
felépítmény. Ha ez így lenne, az volna, hogy megint tiltanák Rej
tő könyveit, mert butítanak, költőket, írókat, irodalomtörténésze
ket munkaszolgálatra vinnének, hogy ne mételyezhessék tovább
az ifjúság lelkét holmi tényekkel.

Ha valóban a lét határozná meg a tudatot, akkor ugyanaz a lét is,
ugyanaz a tudat is félévszázados ciklusokban vissza-visszatérne.

Ha érvényben volna a marxizmus, most aztán jól nézne ki az or
szág, mondhatom. De most csak az van érvényben, hogy az évfor
dulót körülbelül ötven évig nem követheti újabb. Azután jön a cen
tenárium, a centurio, mert az olyan jópofán militáns. ÉVsZÁZAoos
ÚRNAK ALÁZATOSAN JELENTEM, a Reich Jenő firkászt ki lehet
húzni a létszámból, nem olvassa már a kutya sem, csak a sírfelirata
maradt meg, de ő maga írta, tisztelettel. Azt is alázatosan jelentem,
hogy a Huszadik százados úrnak ki tetszett irtani egy kétezer éves
kultúrát a római jogtól a latin ábécéig cakpakk.

Boldog világunkat kielégítik a piktogramok, és ma már csak a
sznobok játsszák a kultúrembert azzal, hogy szövegeket is olvas
nak, de az ő idejük hamarosan lejár. Hát még a firkászoké!

Az előrevivő értékek nevében be lesz vezetve a cenzúra!
Egy csodadoktor már megmondta, hogy szabad sajtóra semmi

szükség. Miért volna, ha nem olvasnak?
Amíg nem születik a sorsáról határozat, addig itt állhat ez a

fejfátlan utóirat, hiszen nem kér enni.

SÍR (A) FELIRAT
Ki itt nyugtalankodik csendesen,
[ró volt és elköltözött az élők sorába.
Halt harminchat évig, élt néhány napot,
S ha gondolkozott, csak álmodott
Néhány lapot. S mikor kinevették:
Azt hitte, hogy kacagtatott.
Most itt fekszik e nehéz
Temetői hant alatt,
Zöld koponyáján kiűi a csíra
És azt álmodja, hogy él.
Szegény. Béke hangjaira!
Amen. (Rejtő Jenő)
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