
Kicsit nagyképûen azt mondhatnám: fi-
gyeltem, követtem Sigmond István soroza-
tát a Helikonban, valójában véletlenül akadt
meg a szemem egyik, a fenti címmel közölt
írásán, és attól kezdve rá-rákerestem az ak-
tuális darabra. Meglepõ volt a mûfaj is, a
hangnem is, újra és újra kíváncsivá tett: mi
következik, s az vajon milyen összefüggés-
ben áll a korábbi részekkel, egyáltalán:
összefüggõ egész részei, vagy alkalmi mû-
vek ezek? Nem született meg az egyértelmû
válasz, ezért kapva kaptam az alkalmon,
amikor a furcsa címû darabok ugyanezzel a
címmel immár kötetbe rendezve jelentek
meg: most végre összeáll majd a kép. De
meg kell vallanom, az immár egybeszer-
kesztett szöveg egésze sem adta könnyen
magát, egyértelmû válasz most sem állt
össze: egyrészt mert a könyv több szöveget,
más írásokat is tartalmaz, másrészt mert
más sorrendben következnek az egyes dara-
bok, más gondolatmenetet, logikát követ-
nek, ami feltételezhetõen a szerzõi elgondo-
lás és újrarendezés eredménye – legalábbis
feltételezem, mert hiába forgattam a kötetet,
nem találtam a szerkesztõ nevét a címne-
gyedben; még a szöveg gondozójára/korrek-
torára sem történik utalás (pedig ez utóbbi
munkája helyenként elkelt volna). 

Ez tehát egy másik mû, hiszen az elren-
dezés újabb, más gondolatokat sugall. A kö-
tet elsõ részében kilenc novella sorakozik, s
csak azután következik a címül is kiemelt
felszólítás, ajánlás, buzdítás. Végül a köny-
vet egy interjú zárja: A hit árnyékában élek,
amelyben Demeter Zsuzsa pályájáról és írói
hitvallásáról, a világ dolgairól, az irodalmi
életrõl beszélget a szerzõvel. Sigmond Ist-
ván itt kulcsmondatokat fogalmaz meg,
amelyek bizonyos mértékben segítenek el-
igazodni írásai világában, bár maliciózusan
arra is utal, az irodalomértés nem minden-
kinek kézenfekvõ, „olcsó mulatság”, s aki
túl könnyen akarja ma megúszni, az értel-
mezés fáradságát megspórolni, az vele pórul
jár. Azt is sugallja: aki kritikusként akar tet-

szelegni, az dolgozzon meg a megtisztelõ cí-
mért: „Hogy szövegeim koherens értelmezé-
sét egyre lehetetlenebbnek érzik egyes iro-
dalomkritikusok, [...] a kritikus próbálja
meg újra és újra a koherens értelmezést, 
és ha ez nem sikerül neki, próbálja meg 
még egyszer, még egyszer és még egyszer,
végül csak sikerül neki.” Az interjút olvasva
bizonyos fokú megkönnyebbüléssel tértem
vissza a novellákhoz, egyértelmûvé vált
ugyanis, hogy nem lesz egyértelmû válasz,
hogy az értelmezés kulcsa éppen az, hogy
nem egyértelmûségek rajzolódnak ki. Írása-
iban, írásai világában legegyértelmûbben 
a paradoxon van otthon. Meg is fogalmazza:
„Évrõl évre komorabbak a szövegeim, mert –
úgy érzem – évrõl évre komorabb a világ.
Hogy hõseim mégis próbálnak hinni vala-
miben? Igen, tulajdonképpen én is próbálok
hinni valamiben, igen kevés sikerrel. És az
istenkeresés is az én istenkeresésem: ateista
vagyok, de hiszem azt, hogy hinni kell 
Istenben.”

Ehhez a paradoxonhoz kiválóan illeszt-
hetõ egy hívõ ember sommás összefoglalá-
sa, a Nádas Péteré Az utolsó mérföld címû,
Polcz Alaine és Bitó László életrõl és fõleg
halálról, meghalásról szóló beszélgetõ-
könyve elõszavából: „Van itt egy végzetesen
nagy rés a híres emberi tudományosságban.
A vallásos megismerés meg egyenesen 
a botrányos hiányra építi a maga gondolko-
dási és érzékelési rendszerét. Ráadásul az
egyik világmegismerési forma a másikat
nem fedi le, nem is magyarázza. Legfeljebb
vitáznak, de nem cáfolják és nem egészítik
ki egymást. [...] Mintha roppant légvárakat
látnánk magunk elõtt, illuzórikus szellemi
szomszédvárakat. Ezeken innen vagy eze-
ken túl maradna még a józan ész, amivel 
a nagytudású természettudósokat és a mé-
lyenszántó teológusokat nagy szamaraknak
látnánk.” Ez a gondolatsor mélységes össz-
hangban áll a magát ateistának valló és má-
sokat hitre buzdító Sigmond István-féle atti-
tûddel. Ez is paradoxon, ugyanakkor logikus
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115következmény, talán az egyedül logikus és
hiteles következménye a halmozódó életta-
pasztalatnak. Nádas még hozzáteszi: „Miért
ne éppen arra lennék kíváncsi, amirõl a leg-
kevesebbet tudhatom? Miért ne a legmé-
lyebb szakadékba néznék bele? Miért ne
kérdezném, hogy a józan észnek miért ne
lennének szûkre szabva a határai?” Ez
Sigmond István e cím alatt kötetbe gyûjtött
és közreadott novelláinak mottója és moti-
válója is. Novellái, köztük kiemelten a cím-
beli sorozat darabjai a „mély szakadék” szé-
lére visznek, és mintegy arra késztetnek,
hogy az emberi egzisztencia evilági és azon
túli kérdéseivel nézzen szembe az olvasó.
Tekintsen a lét mélyére, néhány pillanatra
szinte szédüljön bele, majd felegyenesedve
folytassa az életét. Közben észrevétlenül, a
paradox látás- és ábrázolásmód segítségével
olyan etikai súlyokat helyez el a vállán,
amelyek mindenképp nézõpontja változásá-
ra indíthatják (ilyen például a Látogatók, a
Békatánc, Az állandó szoboravatás, Isten
sír). Ezt egyáltalán nem holmi (olcsó) meg-
gyõzési retorikával éri el a szerzõ, hanem
úgy, hogy még a látszólag távolságtartó és 
elméleti síkon mozgó szövegeit is átszövi a
nagyon személyesen megélt, megküzdött,
megszenvedett tartalom. Vannak aztán
olyan történetei is, amelyek egyszerûen
csak a lét sivár abszurditásával szembesíte-
nek (többek közt Az elmaradt temetés, 
a Többarcú nyomor, Akit csak a temetõben
látnak szívesen, Isten merre van ilyenkor?
Hullaszállítók, Jogos önvédelem?, Csoportte-
rápia, Szabadlábon). És ott vannak az Isten
problémájával, a lelkek (halálon túli, életen
inneni) sorsával, a transzcendens létmóddal
tételesen foglalkozó írások (például A fekete
angyal, Angyalok, Nemes versengés, Vége
van?). De ez az osztályozásnak tûnõ csopor-
tosítás csak részben egyértelmû, hiszen bõ-
ven van abszurd, sötét, lehangoló és a vilá-
got a maga kilátástalanságában megmutató
elem minden novellában, s ezek mind meg-
szenvedett tartalmak, ugyanakkor még a
legképtelenebb és legkilátástalanabb végû
szövegekben is érezhetõek az etikai súlyok,
amelyek a szerzõ vállát nyomják. Isten
problematikája sem egyszerû kivezetõ út,

nem is a világban tapasztalható szörnyûsé-
gek és nyomorúságok láttán a tagadás vá-
lasztása. Az Isten-problémát nem bagatelli-
zálja, nem teszi nevetségessé, ugyanakkor
nem is tolja, nem magasztosítja fel az elér-
hetetlenség magasába. Olykor a rá jellemzõ
komor, sokszor valósággal lesújtóan sötét
színek közül lírai hangok szólalnak meg. 
„A csermely csobogása is én vagyok, a búza-
kalászban a búzaszemek az én arcomat vise-
lik, a mosolygó gyermekarcon én vagyok az
öröm, a kutyákban a gazdi iránti hûség is én
vagyok, merthogy Minden én vagyok.” (Há-
rom Biblia) Ilyen ritka, fénylõ pillanat a tö-
meg által a Földanya énekeként értelmezett,
valójában a csatornákban megbújó számki-
vetettek karácsonyi, föld alól felhangzó éne-
ke is, amelynek csodáját így összegezi a kö-
tet zárónovellájában, az Ünnep van minde-
nütt: a mennyben, a földön és a föld alatt 
címûben: „Isten mindent látott, s ha lettek
volna könnyei, sírva fakadt volna. Lám,
mondta magában, a teremtés újra értelmet
kapott.” Ám míg a Három Bibliában (amely
a kötetcímnek is kiemelt fõ fejezet elsõ szö-
vege) felhõtlenebb a lírai hang, az utolsó no-
vellában tragikomikus felhang vegyül bele,
hiszen az olvasó már tudja, amit a novella
csodát kiáltó szereplõi nem tudnak: hogy
nem a föld gyomra zendül önkéntelenül is
karácsonyi, ünnepi örömre, hanem a nyo-
morultak kórusa így próbál léte lehetetlen-
ségén erõt venni. Ezzel ugyanakkor mintegy
keretbe foglaltan felmutatja a szerzõ az írá-
sokra, a kötet egészére jellemzõ vonások so-
rát, eszköztára fõ elemeit. Bár az írások
összképe valóban komor, ahogy a szerzõ
maga mondja, ezzel az elrendezéssel akar-
va-akaratlan a reményt lopja be végsõ hang-
ként a mégoly lehangoló világba. Azaz
Sigmond István keményen és nagyon õszin-
tén küzd az általa érzékelhetõ létmódok sö-
tétségével, de nagyon következetesen komo-
lyan veszi önmagát, azt az énjét, amely ate-
ista, s amely azt szeretné továbbadni, hogy
ezt s a világ minden esendõségét, tragiku-
mát csak úgy lehet túlélni, ha törekszik az
elfogulatlan szembenézésre és a hitre. A hit-
re, hogy hinni kell.
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