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Az átváltozó-
művész

Ki is volt az igazi Trebitsch?

Erre a kérdésre egy igen komoly szakte-

kintélynek örvendő angol történész,

Bernard Wasserstein kereste a választ.

Aztán közli az olvasóval egy lebilin-

cselően izgalmas és szakmai szempont-

ból alighanem szempusztítóan alapos

kutatásokon alapuló monográfiában. 

Ám mielőtt beszámolnánk az igazi-

igaziról, még egy talány vár itt megfej-

tésre. Mi visz rá egy jó hírű tudóst arra,

hogy Trebitsh úr viselt dolgai után járjon

a legnagyobb komolysággal, idejét,

energiáját nem kímélve, más, fontosabb

kutatási témáit félretolva? Nos, a szerző

az előszavában ezt elmeséli.

Mint aki lassanként belecsúszott. 

Dehogy is tervezte ő Trebitch úrral

foglalkozni. A nevét persze ismerte,

mint talán minden történész, aki a

huszadik század első felét kutatja. Mivel

öreg Buzgó Mócsingunk majdnem min-

denben benne volt, és csaknem min-

denütt ott járt, ahol zavarosnak tűnt a

nemzetközi helyzet, sőt, mi több:

„fokozódott”. És ha már ott járt,

időnként bizalmasan be is mutatkozott,

no, nem az Igazi Trebitsch néven, ahogy

anyakönyvi szempontból tényleg hív-

ták, hanem… Számtalan álneve egyikén.

Alighanem több volt neki, mint szegény

Ságvári Endrének, aki viszont, mint a

harminckét neves illegális kommunista,

joggal kapott helyet a munkásmozga-

lom pantheonjában. Ezzel szemben az

igazi-igazi Trebitsch igazi jobboldalinak

született. Meg liberálisnak. Meg hit-

térítő presbiteriánusnak. Meg budd-

histának. Meg persze ortodox zsidónak.

Szóval Bernard Wasserstein sokszor

találkozhatott Trebitsch nevével, de azt

sose gondolta volna, hogy majd kutatni

fogja. Aztán mintegy unalomból kikért

róla pár dokumentumot. Aztán még

párat. Aztán utána olvasott. Aztán már

küldte is a leveleket, e-mail-eket szerte

az világba, levéltárakba, gyűjtemé-

nyekbe, és kutatta fel a szemtanúkat. És

itt a „szerte a világba” nem afféle szólás,

hanem tényleg.

Az Igazi Trebitsch mindenütt ott

járt, és sehol se. Mert szinte a Föld

összes országából nem kívánatos

személyként ki volt tiltva, vagy eleve

nem kapott beutazási vízumot.

Ki gondolta volna, hogy Rejtő Jenő (P. Howard) klasszikus és feled-
hetetlen figurája, a Piszkos Fred történetek egyik vissza-visszatérő
mellékszereplője, Buzgó Mócsing tényleg létező személy, és nem
csak fantáziánk „virtuális” terében bukkan elő. Amikor félrevon, és
bizalmasan közli, hogy az ő neve valójában nem Buzgó és nem is
Mócsing, hanem az Igazi Trebitsch, akkor nem füllent, nem téveszt
meg, igazat beszél. Rejtő mester persze nyilván tudott róla, mert az
igazi-igazi Trebitsch közismert személyiség volt tájékozott körök-
ben, a huszadik század első évtizedeiben, tulajdonképpen a 
II. világháborúig bezárólag. Aztán hamar elfelejtődött.
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Mint Rejtő másik figurája, egy

bizonyos Senki Alfonz, szintén álnéven…

Szóval ki volt a hús-vér, az igazi?

A világ egyik legnagyobb szélhá-

mosa. „Identitáskaméleon.” Ez egy jó kis

szó. Mint Woody Alen egyik filmbéli

karaktere, amikor mindig olyan figurává

változik, amit éppen elvárnak tőle.

Pontosabban, amit elvár magától

ahhoz, hogy fontos, jelentős ember lát-

szatát keltse abban a környezetben,

ahová sorsa, vagy balsorsa éppen őt

sodorta.

Más szempontból színtiszta elme-

kórtani eset. Tünetei a mániás depresz-

szió és a messianisztikus téveszme sajá-

tos keveredése. Amikor tehát a beteg

euforikus állapotban van, akkor lebilin-

cselő személyiség, nincs ember, aki a

társaságában ne hinné el neki, bármit is

állít magáról – például azt, hogy

kiválasztott, hogy próféta, hogy ő az

ember, aki tudja a megoldást mindenre.

Például, hogyan lehetne megteremteni

csapásra a világbékét. Hozzá az örök

boldogságot e pokoli planétán. A meg-

oldás egyszerű: például, ha ő lenne az

egyesült emberiség szellemi, vallási,

politikai vezetője, mint Tibet dalai lámá-

ja és világi császára. Még szép. Fülig

Jimmy is lehetett főherceg. 

Ám az eufória után mindig jön a

mélységes depresszió. A tündöklés után

a bukás. A menekülés. A bujdosás. Hogy

aztán új országban, új balekok között, új

eszmékkel kezdődjék a következő

menet. 

*

Hősünk gazdag ortodox zsidó családban

született Pakson 1879-ben. A család

tönkrement. A kis Ignác némi hányatta-

tott gyermekkor után hamar önálló-

sodott. Németországban elvette egy

nyugdíjas hajóskapitány igen ronda,

megesett leányanya gyermekét, aztán

irány Anglia. Ott előbb felveszi a

keresztséget, presbiteriánus lesz, és

ellopja mentora zsebóráját. Utána

döbbenetes gyorsasággal, még meg

sem szerzett állampolgársággal lesz brit

parlamenti képviselő az alsóházban, a

liberális párt tagjaként. Onnan sajnos

hamar kibukik. Ám kapcsolati tőkéit fel-

használva olajban nyomul Galíciában és

Romániában. Nem sok hiányzik, hogy

sikerüljön neki, és igazi mágnásként élje

tovább az életét. De az I. világháború

betesz ennek a vállalkozásának. 

Visszatér Angliába, ahol mindjárt le is

csukják csalásért. Megszökik Ameri-

kába. Ott is megszedi magát, aztán ott is

lebukik. Lecsukják, visszatoloncolják

Angliába, ahol megint lecsukják. Utána

kiutasítják, állampolgársásától meg-

fosztva. Ekkor liberálisból szélsőjobb-

oldali politikus lesz Németországban. A

Kapp-pucss fő figurája. Aztán a Fehér

Internacionálé alapító tagja, uram-

bátyám viszonyban például Horthyval.

Ő, mint zsidó, persze I. Lincoln néven…

Állítja magáról, hogy kém. Kettős

kém. Felajánlja szolgálatai az FBI-nak.

Aztán a kínai haduraknak. Aztán

megvilágosul, és buddhista lesz.

Buddhista apát. Japán kém. Sanghaj

legismertebb figurája, akit még a

gestapó is számon tart, sőt, komolyan

vesz, mint Tibet-szakértőt, holott sosem

járt ott, mert eleve nem engedték be

soha. Csaknem a nácik tanácsadója lesz.

Aztán elköveti azt a drámai vétséget,

hogy feddő hangú levet küld Hitlernek.

Ezt már zokon veszik tőle a náci

pribékek, így elég gyanús körülmények

között hal meg 1943-ban a sanghaji

közkórházban, akut bélbántalmak

következtében.

Szélhámos és elmebeteg. Ha tetszik,

tényleg Rejtő Jenőnek való figura. Per-

sze, van ennek a történetnek egy sokkal

szomorúbb hangulatú nézete is. Igazi

Trebitschünk identitásának keresése

közben sok ember életét tette tönkre.

Kezdve a feleségétől, aki mindvégig

kitartott mellette, soha egy rossz szót

nem nyilatkozott róla. A gyerekei. 

A szerelmei, mivel többek közt eszmé-

letlen nőfaló is volt. No és azok, akiket

eufórikus, messianisztikus periódu-

saiban elbolondított, rászedett, kifosz-

tott és faképnél hagyott. 

Amúgy Trebitsch úr, ha nem egy

peches alak, simán beírhatta volna

magát nagy, vastag betűkkel is a törté-

nelembe. Bármelyik vállalkozása akár

sikerülhetett is volna. Lehetett volna

komoly brit politikus. Olajmágnás. 

A Kapp-kormány minisztere, ha nem

csupán öt napig él az a puccs. 

A nemzetközi jobboldal vezéralakja, ha

a fehér internacionálé nem veszti el

minden jelentőségét néhány hónap

leforgása alatt. Aztán akár kommunista.

A britek például kifejezetten féltek attól,

hogy egy közép-európai Leninnek növi

ki magát Kun Béla mellett, ha a

Tanácsköztársaság alatt Magyarország-

ra engedik. Készült is haza. Nem

engedték, amíg Pesten meg nem jelent

a román hadsereg. Akkor meg már nem

jött, mert a románok körözték az olaj

ügy miatt… És tényleg szentté is válha-

tott volna, mint buddhista apát, ha

lemond arról a vágyáról, hogy ő legyen a

dalai láma. 

Az élete tényleg egyedülálló

keresztmetszetet ad a 20. század első

feléről.


