
Üdvözlet az Olvasónak!

Visszatérõ kudarc – végül mégiscsak beõszült. Mályvádon a dámvadak (október
egyetlen vállalható momentumaként) már a barcogáshoz próbálnak. És ez a szutyok
évszak hozza, amit hozhat: a Kelló pénztárgépei vidáman csilingelnek, az ország
szentmihálytüze körül (két nap alatt) egy Márai programnyi pénzt táncoltunk el, mi-
közben a ködös, nehéz levegõ (meg a marketingkényszer) pánikos önleleplezésbe
kergeti az eddig rejtezõ írókat. Egymás után derül ki jelentõs (meg teljesen jelenték-
telen) könyvek álneves szerzõirõl, hogy kik õk valójában. Emlékszünk, például,
Spiegelmann Laurára? Ugye, hogy nem. Illetve, csak az irodalmárok tudják már,
hogy öt évvel ezelõtt az erotikus Laura Manga blog szerkesztett tartalmát (Édeske-
vés címmel) a Magvetõ adta ki, sok kattintás, vélhetõen sok vásárló – zajos siker.
Fontos könyvvé vált. És legyen világos, a Spiegelmann-projekt azért tudott egy rövid
ideig érdeklõdést fenntartani, mert a szöveg pariban volt az irodalommal. Sejteni le-
hetett, hogy író hozta létre. Most meg már tudni is, mivel k. kabai lóránt (legújabb kö-
tetének promóciójához kapcsolva) kiállt, és mondta, hogy õ az erotomán bloggernõ.
„Hú” és „Há”. Sóhajok szakadtak fel a magyar irodalom tüdejébõl – meglepetten, el-
ismerõn, hátba veregetve, ahogy jogos is. Csak az olvasók közül ez ma már nagyjá-
ból senkit se érdekel. A kurrens könyvek életciklusa nem öt év. Ha Spiegelmann írt
volna még két-három kötetnyi valamit, most robban a leleplezés – így viszont meg-
marad literátus ügynek. (Nem hagynám ki, hogy felhívjam a figyelmet az Édeskevés
elsõ mondatára, egész pontosan arra képre, ahogyan (most már nem Laura, hanem
Lóri, azaz:) k. kabai lóránt egy hímtaggal a szájában ébred – erõs.)

És akkor még nincs vége. Mert vakmerõn, s hívatlanul elõáll második. Nyerges
Gábor Ádám költõ bejelenti, hogy õ Petrence Sándor. Asztabrutál!

Mondatnak se rossz, csak nehéz nem meghallani az olvasók udvarias értetlensé-
gét: Hogy ki ez a kicsoda? Mirõl van szó? 

Hát, ez az. 
Nem baj, most a nevek mögötti szubsztancot is leleplezzük. Nyerges Gábor

Ádám egy tehetséges fiatal költõ, szerkesztõ. Petrence Sán-
dor pedig az a fiktív valaki (önvallomása szerint nípi író, köttõ
és mezû-gazdász; így), aki iparkodott néhány hónap alatt mi-
nél több irodalmi felületet telenyomni Pesten szerkesztett né-
piességgel elõadott, stílustalanul roncsolt, rosszrímes
pszeudo-parasztdalokkal. A Petrence-játék tökéletes vákuum-
metafora, zéró-szimbólum: híre a legbelsõbb irodalmári körön
sem volt képes túljutni. Poénnak gyenge, szövegnek vacak.
Az elgondolás eredetiségét most nem elemezném. Ne marad-
jon kétség: Petrence Sándor per definitionem az a valami, ami
Spiegelmann szájából kilóg. 

Mindegy, volt már õsz máskor is.
Különben pedig: Te sötétben bujkáló Barna Dávid – lépj elõ!
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