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A másik mondat

Simon Balázs, A másik mondat, elbeszélések, Jelenkor, Pécs, 2008, 221 oldal, 2600 forint.
Simon
Balázs hosszantartó, kíméletlen betegség (agyrák) után 2001-ben hunyt el, harmincöt esztendősen, úgy,
hogy élete utolsó éveiben pontosan tudta, hogy meg fog halni. A költő, éles tudattal és rettenetes
szenvedések közepette a legvégsőkig alkotott. Életműve az idén kiadott novelláskötettel bővült és
tovább teljesedett. Sokat elárul a filológiai tény, hogy ez már a harmadik olyan könyv, a Parafakönyv
című esszéregényt és a Halálgondola utolsó verseit követően, mely a költő halála után jelent meg. A
halál utániság tapasztalata Simon Balázs egész életművét meghatározza, méghozzá visszamenőlegesen
is. Nem holmi betegségnaplóra, rímbeszedett kórlapra kell gondolni, noha a magyar irodalom nagy,
kivételes teljesítményei tartoznak ebbe a kategóriába: Karinthy Frigyestől, Eörsi Istvánig. Simon Balázs
írásművészetében a halál, mint esztétikai-metafizikai probléma jelenik meg. Simon kivételes erudíciója,

csillapíthatatlan bölcseleti érdeklődése A másik mondat hosszúra szerkesztett, végletekig bővített, aláés mellérendelésekkel gazdagon tarkított mondataiban is tetten érhető. Simon prózája költői, melyre a
rendkívüli nyelvi megformáltság, a fellazított szintaxis, a nagyfokú sűrítés és a metaforikusság a
jellemző. Éppen, emiatt nem is nagyon lehet elmondani, hogy miről szólnak Simon szövegei. Az
elbeszélő utolsó fürdőzése édesanyjával a Dunakanyarban, egy LSD-től retardált fiatalember
monomániája és halála, az éjszakai Városligetben felvillanó lehetséges novellatéma hogy csak egy-két
példát említsünk. Simon prózája felejtés és a képzelődés ellenőrizhetetlen játéka (201.) És ebből az
idézetből mind a négy elem hangsúlyosan, mitöbb: elengedhetetlenül fontos; kiegészítve egy ötödikkel:
az emlékezéssel. Felejtés, képzelődés, emlékezés e három folyamat végeredményben játékos
egymásba sodródása ellenőrizhetetlen végeredményt hoz létre. Nem fejthető fel, hogy mi a kitalált és mi
a valóság, Simon okos szavaival: fikció elszabadulása és incselkedése a paradigmával, amikor
egyszeriben (már) minden jelenthet mindent (71.)
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