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IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

látószög

És 1990-re ránk tört a szabadság. Egyik 
napról a másikra vége lett a reménytelen-
ségnek, s tehettek bármit posztkommunis-
ta vezetők vagy jóindulatú házmesterek, 
olyan boldogság vett erőt rajtunk, mint 
Tamási Áron Kivirágzott kecskeszarvak 
c. novellájában a két udvarló legényen, 
akiknek egyszer csak nőni kezd a szakálla 
és szarva, és kecskévé változnak: „Szabad-
sággá vált az élet! Kiáltani szeretnének az 
örömtől, és hirdetni, hogy többet ér a ke-
nyérnél a rügy, a háznál a szikla, a verej-
téknél a játék, a hazugságnál a döfés, és az 
álnok nőnél a szabad nőstény!”

No, nem a politikába jött ez a bolon-
dos tavaszi szellő, hanem a fiatal erdé-
lyi irodalomba. Úgy írtunk, ahogy jól-
esett, azt mondtunk, amit akartunk, és 
általában azt akartuk, hogy az iroda-
lom örömséges legyen (vagy legalábbis 
érzelemteli, és ez az érzés véletlenül se 
a kiábrándultság legyen). 

Így került a zászlónkra Rejtő Jenő, aki-
ben megtaláltuk a mi öröm-irodalmunk 
előképét, azt a szerzőt, akiben nyomát 
sem láttuk a posztmodern értelmetlen-
ség-érzésének, a „minden egész eltörött” 
fülledtségének, sem az e kiábrándult-
ságból fakadó, tét nélküli játéknak. De 

találtunk az olvasó napját bearanyozó, 
értelmes játszmákat, egy felvilágot és egy 
alvilágot, amelyben az utóbbi a szerethe-
tőbb; és humort; és az egyoldalú komoly-
ság kifi gurázását.

Rejtő szerint nem, nem törött el sem-
mi, csak azok vallottak kudarcot, akik 
úgy gondolták, az ész megold mindent, 
elvisz minket a csillagokig és tovább, az 
Istenhez, vagy a Léthez, vagy az Értelem-
hez. (Pedig tudhatták volna e törtetők, az 
ész önmagában, érzelem nélkül olyan, 
mint bot nélkül a horgász: félkarú óriás. 
Az ész legfeljebb egyik kikötőből a má-
sikba visz minket, és ugyanazok a kocs-
mák találhatók mindenik helyen, csak 
más név alatt.)

Szóval ott volt nekünk Rejtő, aki műve-
iben elkövette a legnagyobb mágiát, amit 
szerző megtehet: olyan világot teremtett, 
amelyben az ész nem köti meg a képze-
letet, amelyben a felvilágot mindegyre 
rugdossa az alvilág, hogy legyen egy ki-
csit emberibb, ne annyira búvalbaszott 
és karótnyelt. Itt minden a helyén van: a 
komoly dolgok kifi gurázódnak, a nevet-
ségesek komolyan vétetnek. Olyan vidám 
relativitás uralkodik, amilyenről a poszt-
modern még álmodni sem mer, pedig ott 

aztán minden egyenértékű (ha neked 
mindegy, nekem nyolc). Csakhát ez nem 
is relativitás, hanem őskáosz, ősállapot, 
amelyben jól megfér egymás mellett az, 
ami egymással ellenséges is lehetne. Rej-
tő világa véresen komoly a posztmodern-
hez képest: van neki tétje, mégpedig az, 
hogy a nevetéssel, a világok ütköztetésé-
vel, aztán összeolvasztásával élhetőbbé 
teszi a mindennapjainkat. 

Mert Rejtő tud valamit, amit sokan rég 
elfelejtettek gőgös észimádatukban: azt, 
hogy „Több dolgok vannak a földön és 
égen, Horatio, mintsem bölcselmetek ál-
modni képes.” Igen, bölcselmetek az, Ho-
ratio, mely megakadályoz abban, hogy 
éljetek és érezzetek, mondja Shakes-
peare, e korai Rejtő.

Csoda hát, ha Rejtő képe került a lobo-
gónkra, melyet fényes szelek fújtak? 

És lett aztán Előretolt Helyőrség lap, 
szellemi műhely, mert úgy éreztük, vé-
delmezői vagyunk annak az őshagyo-
mánynak, amelyet százszor kiirtottak, 
és százegyedikszer is visszatér. Például 
Rejtőn keresztül. Mely tradíció segít ab-
ban, hogy egyszer megnyugodva térjünk 
vissza oda, ahonnan vétettünk, amiből 
teremtettünk: az anyaföldbe.

(Tizedik) 
ecloga-féle
 

„Élni először itt e világon
s élni utolszor.
Látni a földet, látni csak egyszer
és soha többé...”

(Kosztolányi)
 
 
Hajnali ötkor fölkerekedni,
és ki a házból.
Állni a nonstop pultja előtt, és
inni a kávét.
Nézni, ahogy künn pirkad a hajnal,
s indul a banzáj.
Egy kicsit élni, s fél nap után már
bánni a dolgot.
Dönteni jól, vagy dönteni rosszul,
hogy mi legyen most.
Menni a fák közt, látni a földet,
s csöndben örülni.
Írni ilyen kis ecloga-félét,
vagy le se szarni:
ülni a fűben, majd elegánsan
visszavonulni.

HOGYAN KERÜLT A ZÁSZLÓRA REJTŐ JENŐ? Sántha Attila

Mondd el a lágy kenyér dalát, 2018                    Lapszámunkat Csomortáni Gál László műveivel illusztráljuk




