
sok vonásban kiegészítené, módosítaná mindazt, ami jelenleg az el-
múlt néhány évtized irodalmi közéletéről ismert, s nyugodtan felté-
telezhető, hogy a hasonló gyűjteményes munkák számtalan fehér folt
eltüntetésében, új kapcsolatok, viszonyok, összefüggések megmuta-
tásával szolgálnának egy teljesebbé váló képet.

(…) Márai-tanulmányod12 rámszégyenített: rám, és még sokunkra. Amo-
lyan Hüvelyk Matyi, arasznyi báb minden nagy író, amikor az örökké-sza-
ladó felületes olvasó az 5 millió „n” helyett, amennyit életében összeírt, a
Mestert az utolsó 5 ezer „n” alapján ítéli meg, amennyit tőle utoljára, va-
lamikor, sebtiben megolvasott-és úgy-ahogy felidéz. Felháborító igazság-
talanság, sőt intellektuális becstelenség az íróval szemben — de ki az, aki
olykor nem esik bele maga is az örökké-szaladó, váltig-felületes olvasó hi-
bájába? Jómagam valahányszor ezen a gonosz és kegyetlen, elintéző „som-
más verdikten” rajtakapom magam, szőrcsuhába nem öltözöm ugyan, mert
az akadályozna a munkában, de visszaeső jelleggel szégyennapot tartok és
egy hétig szájszagú a lelkiismeretem. Hüvelyk Matyinak nézni és egy le-
gyintéssel elintézni nagyjainkat amúgy is kamaszos atavizmus (vagy
posztmodern nyegleség); mainapság ritkábban esem bele ebbe a halálos
bűnbe, mert lelassult lélektani tempómmal jobban meggondolom elha-
markodnivalóimat, no meg közel a lekortyanás földi garatjához s már
amúgy is féllábbal a pokolban, iparkodom elkerülni az ilyenfajta bűnt,
amely a Szentelő Lélek ellen való. Ennyiből is láthatod, az endofázia milyen
belső kísérőzenéjével olvastam lélektermékenyítő Márai-dolgozatodat: sok
mindent emlékezetembe idéztél, amiről már-már megfeledkeztem, újfent
kibontakoztak bennem a Mester hagyatékának hatalmas arányai és, némi-
leg fáradtan, újra tisztelkedem nála.

Emlékszel?
emlékszel az esőre
a vékony szálú nyári esőre
az égből kukucskáló angyal
lengedező hajára
nevetgélő csöndes eső volt
az eget a földhöz fércelő
türelmes eső
emlékszel a gyöngéd fájdalomra
ahogy pici patáival végigkocogott
kipirult arcunkon
emlékszel kivel ültél a titokban
elkötött csónakban
aki szégyenkezve loccsintotta rád

12Lengyel Balázs az
1991-ben megjelent,
Varázstükrök között

című kötetében írt
hosszabb tanulmányt

Márai Sándorról.
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szeme kékjét és simogatta
libabőrös lábadat
nagyokat csobbant az evező
mintha azt akarta volna mondani
ne menjetek el
maradjatok itt a kamaszkor peremén
a titkok senkiföldjén
emlékszel
van mire emlékezned
vagy csupán légvárat építgetek
akaratlanul elorozva saját
valódi történeted

És mit csinál a
muskátli éjszaka?
a házban suta árnyékok találkozása
szavak váladéka a nyelven a száj
ha szól mintha seb szakadna fel
indiszkrét óra az ingoványos múltból
idecipelt komor komódon melynek
oldalára hajdan gyerekkezek róttak
kusza hieroglifákat becsukódott szem
zsalugátere mögött tolakodó képek
titkolódzó érzések a sok nyarat
megszenvedett bőr alatt
rég megfeneklett gesztusok némasága
nyomasztó —
a kint felejtett nap háborítatlanul végzi
a maga munkáját elszabadult a nyár
meddig tart egy nyár hol kezdődik
véget hol ér amikor már hosszú hajú
esők verdesik válladat mi értelme
egy nyárnak szomorúság a búcsúzáshoz
régi zöldekre emlékezik
a fáradt fűcsomó az idő koptatta udvaron

és mit csinál a muskátli éjszaka
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