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Megvádoltak, hogy túlzóan részletekbe menőek a írásaim. Hogy nagyon
ragaszkodok a tényekhez és fölös mennyiségben építem őket az írásokba. Aki
fölemlítette ezeket, jól kiképzett és tudós irodalmár, amivel magában aligha
zavarhatná köreimet, ám fölötte erős tiszteletem tárgya, valahai s újbóli
mesterem, s atyai intelemként szánta föntieket.
Tisztelt Irodalmi Bíróság! A vádat megértettem, elkövetését elismerem,
ám a megrovást visszautasítanám! Komolyan mondom, hogy csakis az olcsó
ár okán magam-magamat kértem föl szakértőnek e pörben, vizsgálnék meg
néhány írást, mi vajon az igazság a részleteket s a maradéktalanul fölsorolt
tényeket illetőn?
Megvizsgáltam nem egy, de sok írást sok írótól, maradéktalanul, az
utolsó papír- és tintacafatig fölboncolván mindet. Rendületlenül sorakoztak a
krómozott lavórok a nagy márványasztal párkányán, hogy engedelmesen
magukba fogadják a szikével precízen kimetszett alkotórészeket. Egy edény
volt a „nagyon részletes részletek”-é, egy másik a „szigorúan megőrzött és a
könyvekbe könyörtelenül beleírt tényállások”-é, de nem hagyhattam félbe a
munkát, ha már fölizzítottam a műtőreflektort, ha már kezemre húztam a
gumikesztyűket. További fémtálakat sorakoztattam föl és olyasmik kerültek
beléjük, mint „átlagosnál jobb szavak”, „különleges szerkezetek”, „módfelett
stílusos mondatok”, „vakmerő, de kellemes megoldások”, meg hasonlók.
A könyvek, meglepő módon, már az első szikemozdulatoktól elemi
darabokra hullottak, megszűntek mint történet létezni, mondatok összevissza rohangáló halmazává változtak át egyszeriben, s onnantól minden
mondatnak magának kellett felelnie magamagáért, nem védte már egyiket
sem a történet mint összefogó keret, mint olyasvalami, ami felsőbbrendű
képződményként, pusztán információtartalmáért védelmezi a gyönge
mondatokat.
Mintha edzett üvegbe csapunk és az ezer szilánkra robban, megszűnik
mint ablak létezni, de csodálatos, hol szabályos, hol szabálytalan
kristályszilánkokra esik szét, mik már nem védenek elemektől s nem
határolnak teret, de magukban gyönyörködtethetnek még.
Mintha szélnek eresztjük a hadsereg katonáit, hogy magukban
harcoljanak tovább, ne képezzenek többé alakzatokat s ne fejlődjenek föl
támadáshoz vagy védelemhez, hanem immáron egymagukban vívják a
harcot. A jó harcos, szerencsével, túlél és teljesíti küldetését, a gyenge
elbukik.
Mint a mondatok az írásokban! A gyenge magában elbukik. A
struktúra, ha nem csupáncsak a történetért olvassuk a könyvet, nem védi
meg a magányos mondatokat. De túl sokat vesztegettük az időt, mondjuk ki
a következtetést: a fölsőbbrendű irodalmi élvezet a mondatokban s az ő

részleteikben rejtezik. A virtuozitásban! Mint hegedűművésznek a Stradivari
vonóját, oly gonddal kell az írónak is húznia tollát.
De mitől jó egy mondat? Nyissunk föl egy napilapot vagy csak
olvassunk bele a vezércikkbe: azok láthatóan nem jó mondatok, hiába is van
„történetük”. Miért? Könnyű megoldás lenne az újságírók gyönge
képességeire utalni, ám végletes módon tévednénk. Mert tekintsünk csak
végig a bonctálakon! Azokba bizony semmit sem dobálhatnánk egy
újságcikket boncolván. A csupasz információátadás rettentően primitív
formában is testet ölthet, bár más oldalról tökéletesen elvégzi feladatát. Igaz,
ránézni is szörnyű az ily mondatokra.
A történetet jól nyakon kell önteni a bonctálak tartalmával! Hogy mint
csontvázra fölépülhessen rá a legenda, ami már nem események puszta
egymásutánja, hanem több annál, sokkal több. Föl kell építeni a történésgerincre a jól kiválogatott szavakat, az átlag fölötti szerkezeteket, a vakmerő
stíluselemeket. De hogyan tehetnénk mindezt a részletek s a tények
távollétében?
Nem tehetnénk. Nincs alkalmunk fölszerszámozni a lovat, mi nem a mi
udvarunkban nyargalászik. Elhagyván a részletek leírását, csak a
főeseményekre koncentrálván nem merülhetnénk a szép szavak, az érett
stílus mély tengerében, nem aggathatnánk föl semmire a kimarkolt elemeket.
Mi érdekes van abban, ha keresztülvág hősünk a réten? Hírértéke van,
hogy szögletesen fogalmazzunk. Ám sokkal többről van itt szó, s nemcsak az
irodalom oldaláról! Hiszen a valóságban is kétfelé hajladoznak lába előtt a
fűszálak, szöcskék ugrálnak ezerfelé, a távolban valahol mozdony dübörög. A
fák lombkoronáját hol megbontja, hol összeboronálja az északi szél, a Nap
korai fénye párbajt vív a hajnali párával.
Bár kedvemnek engedve százszor mélyebbre süllyedtem volna a
részletek kellemesen bizsergető, az ember bőrét jólesőn körbefolyó
mocsárfürdőjében, megállok erős akarattal s megkérdem: valóban elég azt
mondani, hogy hősünk keresztülgyalogolt a réten? Vagy továbbsüllyedve:
átkolbászolt?!
És mit válaszolhatok a tények túlzott mértékű felsorakoztatására?
Valóban, összegyűjtjük a legkisebb körülményt s beleírjuk a történetekbe, a
könyvekbe. Azért, mert a tér és az idő adott, tizenkétezerhétszáznegyven
kilométer a golyónk átmérője, annak is kétharmada tenger, elvétve, ha ott
kereshetjük magunkat. Valamikor születtünk, gyermekek voltunk s később
felnőttünk, esetleg megöregedtünk. Életünk s a történetek is részletesen
fölírhatók helyek és időpontok, esetleg fontos tárgyak fölsorakoztatásával, és
ha nem is mi voltunk ott, akkor valaki a mieink közül, s ha nem a mi
életünkben, akkor a felmenőink életében.
Ember-létünket fölbonthatatlanul veszi körbe a helyszínek és idők téridő hálója, s az olvasó fölöttébb szereti, ha a történéseket elhelyezheti rajtabenne. Ha fölismerhet ezt-azt. Úgy érzi, kapcsolódhat általa a történethez.
Ezért kell ragaszkodnunk a tényekhez.
Tisztelt Irodalmi Bíróság! Önök ma sok fontos dolgot tanultak, és
őszintén remélem, elfogadják a vád tárgyában felhozott védekezésemet.
További boncolásokat megbeszélés szerint, olcsón vállalok.

