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Rejt¢lyes k´nyvet vesz kez¢be az olvasÂ. Rej-
t¢ly a cÁme, titokzatos a homÀlyos f¢nyk¢p a
cÁmlapon, amely idûnk¢nt ä m¢g fÀtyolosab-
ban ä a k´nyv oldalain, a betük m´g´tt is
feltünik. S a szerzû nem is igyekszik feltÀrni
a titkot. ýszint¢n szÂlva nem is tudom, hogy
a godir ¢s a galanter mit is jelent pontosan.
ögy lÀtszik, hogy a kolozsvÀri helyi nyelv-
jÀrÀsban cipûgyÀri munkÀsokat neveztek Ágy.
A godir a Goodyear torzÁtott vÀltozata, ¢s ak-
kor gumitalp- vagy talpk¢szÁtût jelenthet, a
galanter pedig talÀn a cipûfelsûr¢sz mestere.
Azt sem tudom, hogy çgoston Vilmos sa-
jÀt lelem¢nye vagy megint csak kolozsvÀri ar-
gÂ e k¢t szÂ Àt¢rtelmez¢se az egymÀst kieg¢-
szÁtû, egymÀst felt¢telezû balekk¢ ¢s sz¢lhÀ-
mossÀ.

A f¢nyk¢prûl magÀban a k´nyvben csak a
legv¢g¢n tudjuk meg, hogy azon àegymÀs mel-
l¢ ker¡lt a kedves s´rbajuszÃ nemzeti szerkesztû-kri-
tikus, a zsidÂ liberÀlisnak b¢lyegzett teÂria k´zpontÃ
vilÀg-filozÂfus, a pacalleves kedvelû civiltÀrsada-
lom gyakorlati politolÂgusa, a vÀros legtehets¢ge-
sebb lokÀlpatriÂta novellistÀja, a szlovÀkiai magyar
ellenz¢k vez¢re, ¢s valaki, akit sokÀig nem tudtak
azonosÁtani a szekusokÊ. Egy temet¢sen Àllnak
ûk sz¢pen egymÀs mellett egy jelk¢pesen is
felfoghatÂ sz´gesdrÂt m´g´tt, s a reg¢nyben
nyomoznak e k¢p utÀn.

MÀshonnan persze tudhatÂ, hogy a hely-
telen¡l Bretter-iskolak¢nt titulÀlt szellemi
k´r ä vagy pontosabban: kivÀlÂ tehets¢gek
kisvÀrosban, kisebbs¢gben ´sszeverûd´tt
kompÀniÀjÀnak ä tagjai Àllnak ott, akik k´z¢
çgoston Vilmos is tartozott. De nem ezeknek
a nem egyet gondolÂ, de valamit nagyon erû-
sen gondolÂ ¢s ez¢rt egymÀshoz hÃzÂ fiatal-
embereknek a t´rt¢net¢t Árta meg, csak emb-
lematikusan belerejtette a maga t´rt¢net¢be,
a v¢rfagyasztÂ pikareszkbe a Ceau«escu-kor-
szak ¢veibûl.

így ¢lt¡nk TranssylvÀniÀban ä variÀlhat-
nÀm egy hÁres k´nyv cÁm¢t. Az a kis r¢szlet,
mindjÀrt a k´nyv elej¢n, amelyben egy n¢-
met fiatalember be akarja mondani a rÀdiÂ-
ba, hogy û szereti a hazÀjÀt, RomÀniÀt, s az
ehhez füz´tt csalafinta ÁrÂi rekonstrukciÂ ¢s

kommentÀr p¢ldÀul azok k´z¢ a passzusok
k´z¢ tartozik, amelyek megvilÀgÁtjÀk a finom
ä azaz durva ä k¡l´nbs¢geket az egynemü
kommunista diktatÃrÀk k´z´tt Kelet-EurÂ-
pÀban. Minden gondolatmenet ¢s, ami fon-
tosabb, minden tÀrsadalmi ´szt´n ismerûs
magyarorszÀgi eml¢keink alapjÀn is, s m¢gis
minden mÀs: brutÀlisabb, szÁnesebb, ÀtlÀtha-
tÂbb, àbalkÀnibbÊ.

Ez¢rt talÀn jobban is illik hozzÀ a pika-
reszk müfaja. çgoston, aki szabÀlyos idûk´-
z´kben, nyolc-kilenc ¢venk¢nt jelentkezik re-
g¢nnyel (s ez¢rt aztÀn kiszÀmÁthatÂ, hogy
most a harmadiknÀl tart), szemmel lÀthatÂlag
nem tudott ellenÀllni annak a kÁs¢rt¢snek,
hogy ¢letrajzÀnak egy t¢ny¢t reg¢nyanyag-
nak tekintse. A KORTçRS MAGYAR íRñK KISLE-
XIKONç-ban ez olvashatÂ: à1984-ig a marosvÀ-
sÀrhelyi RTV-stÃdiÂ riportere, majd NyÀrÀdszere-
dÀn rÀgcsÀlÂ- ¢s f¢regirtÂ volt.Ê Ebbûl a vissza-
tekintve ä csak visszatekintve ä komikus sors-
fordulatbÂl bontakoztatja ki nemcsak sz¡zs¢-
j¢t, hanem eszk´zeit is. A fiktÁv riportÀzst ¢s
riportszerüs¢get, a patkÀnyfogÀs szimbolikus
lehetûs¢geinek kibontakoztatÀsÀt, Ãjabb szÁ-
nek hozzÀadÀsÀt a vallatÀs Dosztojevszkij Âta
alapvetû irodalmi toposzÀhoz.

A GODIR °S GALANTER fanyar embertana
szerint ä legalÀbbis KÀ-EurÂpÀban ä vagy go-
dir lehetsz, vagy galanter.
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Kelev¢z çgnes remek k´nyv¢t bizonyosan
nagy ¢lvezettel olvassÀk azok, akiknek meg-
adatott a Babits MihÀly szem¢lyis¢g¢vel valÂ
m¢lyebb ismerets¢g.

Ez az ûszinte dics¢retnek szÀnt mondat
majdhogynem Ãgy is olvashatÂ, hogy f´l´s-
leges volt a kiadÂnak ilyen gonddal megter-
vezett ¢s kivitelezett, csaknem hibÀtlan k´ny-
vet elûÀllÁtania csak az¢rt, hogy a nemr¢g
m¢g ideolÂgiai karant¢nba szorÁtott k´ltû
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