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Esélyt a 
képregénynek!

Mikor jutsz fel 
a Koponyák 
hegyére?

A Brassói Lapok, Háromszék, 
Krónika, Nyugati Jelen,
Székely Hírmondó
és Székelyhon melléklete

4, 6, 8, 10, 12
 megjelenik négyhetente

elkergethetném tőled

az árnyakat, 

hívnak, ígérik, 

meggyógyítanak

“

“

IRODALMI–KULTURÁLIS LAP

látószög

Olvasom, hogy két kritikus arról 
beszélget, egy bizonyos szerzőnek 
a mondatait ízlelgetve kell olvas-
ni, valahogy úgy, mint ahogy a 
gourmand-ok esznek a francia ét-
termekben. És hogy ez milyen jó, 
mert e kifi nomultság folytán úgy 
érzi magát az olvasó, mintha háj-
jal kenegetnék. No, nem pontosan 
így mondták, de a lényege ez volt. 

Erről nekem a kommuniz-
mus utolsó éveiben az üres 

élelmiszerboltokban fel-feltü-
nedező szlogen jut eszembe: 
„Elvtársak! Nem azért eszünk, 
hogy éljünk, hanem azért 
élünk, hogy együnk.” Azaz 
fordítva, na, akkor éppen nem 
volt étel, és csak ma jutottunk 
el oda, hogy az evés az élet ér-
telme lett. Valami ilyesmit ér-
zek az irodalomban is, amikor 
műértőn kóstolgatjuk a mon-
datokat, és élvezzük, hogy mi-

csoda zsonglőrködést hajtott 
végre a szerző, láttátok-e, az a 
jelző a tételezett alany után, az 
az alliteráció, az igen! Képesek 
vagyunk egy ilyen élvezet ér-
dekében megszállottan turkál-
ni a könyveket, mint vásárló a 
Kauflandot, hátha találunk va-
lami fincsit és izgit, akár van rá 
szükségünk, akár nincsen.

Közben pedig megfeledkezünk 
arról, hogy mindennek, amit 

csinálunk, valami céllal kelle-
ne rendelkeznie. Ha dolgozunk, 
ne a munkáért tegyük, hanem 
azért, hogy éljünk. Ha olvasunk, 
akkor pedig az olvasmányunk 
lehetőleg segítsen élni. Mutas-
sa, merre menjek, amikor két út 
közt választanom kell, segítsen, 
ha valami fáj, ha úgy érzem, ki-
bírhatatlan az élet, ha éppen 
meghalok. Az irodalom mond-
jon el nekem egy történetet, mint 

apa a gyermekének, és az legyen 
egész, még ha töredezett is. Vagy 
csak egyszerűen szeressen en-
gem, mint anyám. 

Nagy a gyanúm, hogy a két kri-
tikus, aki ül a francia étterem-
ben, és süteményként fogyasztja 
a mondatokat, valamit nagyon 
eltévesztett. Mert hogy jobb nem 
lesz az életük, az egyszer biztos, 
legfeljebb azt mondhatják el, et-
tek sok-sok fi nom tortát.

Ez itt a kánon. Rút vidék,

színe nincs, ám fonákja sincsen.

Kicsi szobákban kicsi költők

üldögélnek a kicsi priccsen.

Itt termesztik azt a harasztot,

mit nem pipáz el senki sem,

sem az urak,

sem a parasztok.

Legújabb ugar. Holt vidék,

bár még csöpp hullabűze sincsen.

Kicsi szobákban kicsi költők

üldögélnek. Oh, kicsi Isten!

A GOURMAND KULTÚRAFOGYASZTÓ
Sántha Attila
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