
22 PANNON 

Mitől ló ki a lóg-láb? 
avagy Novák 

Valentin 
Ki ló a től mi láglób? 

A cím-mondatok nagyszerűségükkel a megjelenhetés 
határain balanszíroznak... Ám kijelenthetem: nem csak 
a címmondatok mibenlétéről szólok majdan, hanem ki
facsart szegény-rokonukról, a KILÓG A LÓLÁB szólás
ról is... 

Elemezzük a mondatot! No, kis író-diák - mit állítunk? 
Nagyszerű! Azt állítjuk: lóláb. És mi lóláb? Igen, igen: a 
kilóg. Ábrázold a táblánál: alanyi rész, állítmányi... 
Ahogy szoktuk... Ügyes. Egész ügyes! Jeles - mondhatni. 
Ám mielőtt elbíznád magad, kijelentem: mert bírod a 
mondatelemzés csínját-bínját - még nem lehetsz író-de
ák, mitöbb!, író diák sem; csak íródeák! Más ékesszólá
sának rabszolgája... Riposztnak helye nincs! Hogy a 
szerkezetig le kell hatolni? Hogy a morfémákig, fonémá
kig, meg a miacsudákig?! S hogy e fundámentumra 
húzandó föl a remekül megkonstruált fölépít
mény?! Hogy minden poroszul precíz?! Hogy 
szó-, mondat- és szövegszerkezet kohéziója?! 
Hogy a szerkezet szüli a tárgyat?! Kisfiam! Bot
rányos blaszfémia minden szavad! Efféle bom
lasztó teóriák miatt már kicsapatás is forgott 
fönn! Hogy forduljak föl?! Hogy troglodita, 
én?! Inszolens majom vagy, fiam! Jelent
kezz a direktornál! Majd „Ő" megtanít
ja neked, mi az irodalom! Doktor Íz
lés úr majd megmutatja, te, kutya-
fattya! Előtte nincs apelláta! 
Mindnyájunk fölött uralkodik! 
Ízlés úr: maga az olvasótársa
dalom... Mi az, hogy affenét?! 
Hogy az ízlést írók manipulál
ják? Hogy az „íróság" része a 
hírnév-csinálás, az ön-piedesztál 
megácsolása, s az e talapzatról va
ló hangoskodás és divat-riszálás?! S 
hogy ez kellő?! S hogy ez a LÓLÁB?! 
Ami kilóg?! S mivel állatorvosi lóé, 
ezért fenemód büdös, s messze kergeti e 
szag a gyanútlan író diákot, ki mappáját 
szorongatva épp a nagy és hatalmasságos LÓ-
hoz indult, az IRODALOM-IDEA (himlő)pöttyös 
lovához, hogy megmutogassa őfenségének s ud
vartartásának az ifjontiság remekléseit?! Ám dolga

végezetlenül, elundorodva fut el, és magasról... az egész 
kórteremre, ahol a legnagyobb Lovak dögledeznek ön-
nagyságuk mételyében? Tudod fiam, nem is szólsz elle
nemre! Akár meg is vitathatnánk a problémát! Csak hát 
ez a fenemód kórházi strukturalizmusod... Hogy az kell? 
Ez a gázálarc, miben odaférkőzhetsz a kórterem-bűzé
ben pácolódó nagyságokhoz? S ha már ott vagy, lerakha
tod fenséges patáikhoz írásaid, miket vagy megtipornak 
(nem rosszindulatból) - hisz észre sem veszik azokat; 
vagy magukhoz emelik, magukévá teszik, de nem a mű 
iránti érdeklődés készteti ily balga lépésre e hatalmassá
gokat, hanem állandó, kitartó (szemük előtt történő) le-
föl-futkosásod? S eközben cselt vetsz: fölhasználod az in
fúziót, mit becsempésztél? Ha ide jutottál, miért ne cse
rélhetnéd ki az üvegcséket, mint lánglelkű kísérletező, if
jonc orvosa a mai irodalomnak, s betege az eljövendő-
nek... S a BEGYEPEDAMIN helyére - az EGO-SUM-
AMIN-A-REX üvegcsét csempészheted? S csorgathatod 
struktúrádba gabalyodott testükbe: ÖNMAGAD? Nagy
szerű! Fiam, ez óriási! Ez a sub rosa támadás! Ez az orv-
döfés!!! Fiam, óra után a sarki irodalmi kávéházban meg
hívlak egy beszélgetésre. Az év végi kollokválás, ígérem, 
sétagalopp lesz! Hogy még valamit? No, jó! Hogy az 
„akció vagy merénylet" végén már nem mindennapi lá

togató a mappa-hozó ifjonc, hanem maga is bete
gévé lesz az IRODALOM nevű kórságnak? Ami 
nem csupasz írásművészet többé, hanem írás-
önámítás-önreklám hármasa; fennhanggal kö
rítve? S ez az úgynevezett irodalom-kór lett 
mára az irodalom mételyes ideája? Efelé 
törnek sokan? S akik elundorodnak ettől, 

azok leginkább amiatt csömörlenek meg, mert 
nem lelnek megoldást a NAGY-LOVAK „pen-

etranciájának" elviselésére? Dühükben 
új irodalmat csinálnak? Mitől ló ki a lóg-
láb címkével ellátott új irodalmat? S 
megtöltik a KIS-LOVAK kórtermét? S kik 
még ide sem jutnak be (a lovacskák és 
(fűz)falovacskák!) - lázadásként kitalál
ják a már kitalált dadát, s zászlajukra 
hímzik a KI LÓ A TŐL Ml LÁBLÓG 
forradalmi fűgondolatát, miközben a 
legfőbb idea legfőbb lovai orrukba 
húzzák lópokrócukat - egy kiállított 
szardarab bűze miatt; ám míg orruk 
védve vagyon, azon idő alatt kilóg a 

lóláb??? Zseniális! Édesfiam, zseniális! 
A leleplezések leleplezése! Publikáld! 
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RŐL! Szóval... Este hatra légy ott a kávéház
ban! Vendégem vagy... Amit eszel, iszol... 
Jahh, tisztelt nebuló-uram! Hozza magával a 
mappáját, hátha belenézek... 
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