
mintha eldobná tanító kötelességét az író.
Ugy tűnik, a kötetben szereplő szövegek a ke
letkezésük ideje szerint követik egymást. Hő

sei nagyrészt vasutasok, pici részletekből áll
össze a világuk, életvitelük, hála a kihagyá
soknak a szájbarágás helyett ide-oda ugrálás
ra ítél minket a szerző. Magabiztosan kezeli
az idősíkokat, nem jjed meg maga sem az
ide-oda ugrásoktól. Ugy vezeti a nyájas olva
sót, hogy az hisz neki. A közvetlenül a máso
dik világháború után-ba helyezett írásaiban
az irónia uralkodik, az oly kínos gyűlölet

nincs bennük. A Falusi kártyaparti rendkívül
szuggesztív elbeszélése, melyben a parasztgaz
dák az államosítás helyett inkább elkártyázzák
a párttitkárral az egész falu földjét, s az egész
nek a keserűsége odáig fajul,hogy a végén egyi
kük már a menyasszonyát is tétként teszi fel.

Lőkkös Antalt nyugodtan nevezhetjük
posztmodern szerzőnek, A múltat, egyfajta
móriczi irodalmat ötvöz az ezredvégi fikciók
kal, Ray Bruddberry-vel, kis meséket gyárt a
nagyok helyett, s csak a gyengébbeknek jó
solhatjuk meg előre a befejezését. A Tizenöt
deka lengyelkolbász narrációja és a történet hát
terében megbúvó indulatvilág Djuna
Barnesséhoz hasonlít: A legszebb kolbászkariká
kat válogatta ki és rakta a kenyérre. A lány az első

karikából kipiszkálta a szalonna darabokat, s úgy
csípett el egy falatot a széléblil. / - Ez a legjobb
benne - biztatta a fiú. - Ha pénzem van, csak
ezt veszem, mert a kétforintos olyan száraz... / A
lány letette a kezébéfl a kolbászt és iszonyodva né
zett a fiúra. Aztán fölállt, kiment az ajtón és szó
nélkül szaladni kezdett.

írásai között található számos bibliai pa
rafrázis (A szamár meg az ökör, Egyfül csodála
tos történet). Vallásilag látszólag jelentéktelen
szegmenturnokból indul ki Lőkkös Antal,
majd ezek köré remek történetet körít, nem
okoskodik, nem jelent ki semmi egetrengetőt,
tartja magát a kánonhoz. Már a kötet címadó
elbeszélése is fantasztikus elemekkel tarkított
és nem jellemző a pannon-magyar iroda
lomra. A Romantikus történet és A Szörnyeteg
stílusa és története rendhagyó.

LőkkösAntalnak nem ártana némi reklám,
hisz megérdemelné, hogy a sok gyenge, de a
mai kornak megfelelőenagyonreklámozott és
botrányozott írások mellett/helyett az ő írá
sai is bekerüljenek a magyar irodalmi közvé
leménybe, kánonba. (1998)
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Koppenhága, Bécs, Budapest; Kierkegaard,
Mahler, Lukács György. Három elgondolkod
tató esszé értésről. olvasásról, gondolatok
sorsáról, hatásáról.

"Boldog az az ember, aki hozzám hasonló
an elutasítja, hogy lépést tartson a korral" 
vallotta a dán filozófus Európa 1848-as törté
nelmi tavasza idején is. Viszolygott a lázadó
tömegtől, mely az individuum elpusztításá
val volt számára egyenlő. Gondolkodásának
középpontiában mindvégig lsten volt és ma
radt, ezzel magyarázhatók kétségbeesett tá
madásai a "vallással" szemben is, melyek
mindig a "hit bürokratái" ellen irányultak.
Művei nehezen és későn jutottak el a magyar
olvasókhoz. Az első róla szóló esszé 1909-ben
született, mégpedig Lukács György tollából,
aki sortüzek és súlyos politikai döntések mel
lett is mindvégig hangsúlyozta a dán bölcselő

saját fejlődésére gyakorolt hatását. Igaz, Lu
kácsnál a kierkegaard-i dilemmák éppen lé
nyegül<től - a hittől- szabadulnak meg. És
vajon miért jelent hasonló szellemi impulzust
számára Dosztojevszkij, akinek regényeiben
Kierkegaard jelenléte nemcsak meglepő, de
szinte domináns? S Dosztojevszkij világából
hogyan vezethet a magyar filozófus útja a
bolsevik mozgalomhoz?... A századelő filozó
fusainak, íróinak felvillantott portréival segít
a szerző eligazodnunk ezekben a kérdések
ben.

A középső esszé Gustav Mahler Magyar
országon töltött éveit jeleníti meg. A huszon
nyolc éves zseni a Magyar Királyi Operaház
új igazgatójaként érkezett Budapestre 1888
ban. A zenéhez túlzottan nem értő honatyák
kívánságára jött a fővárosba, akik bíztak a
még ismeretlen, de tehetséges fiatal
emberben. Néhány év múlva mégis feldühö
dött emberek skandálják az Opera előtt: "Ab
zug Mahler!" Mit kezdhetett végletesre törő

szándékaival, tökéletesség-igézetével Buda
pesten a zeneszerző - vagy fordítva: mit
kezdhetett Budapest éppen ővele?

A kötet alcímének hősei kőzős hagyo
mányrendszer áldozatai és megrendítői, ha
más-más módon is. Érdemes nyomukba sze
gődni! (Fekete Sas Kiadó, 1998)
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