
ilyen például a Különös házasság elemzése,
melyben Eisemann arra figyelmeztet, hogy az
e~lektiku3", inkább ~zéttart~ eleme~ egysegbe
kenyszentese nem indokolja a regeny koráb
ban elfogadott helyét az életmű egészében.

~.k~mo~ográfi~,műfaji megkötésénél fog
va rövid terjedelmű, Ennek eIIenére a szerző

bravúros szerkesztési technikájával, mind vi
lág- és magyar irodalmi utalások, párhuza
mok sorával mind a Mikszáth-életmű egysé
ges látására utaló kijelentésekkel, egyúttal az
elm~leti, téz~ek világos ~e~fogalmazásával
teszi telitetté. sokat mondava elemzéseit.

A Mikszáth-szakirodalom e legújabb köte
tében olvasható értelmezések radikális szem
léletváltását következetesen érvényesítve, e
prózának csak a )Josztmodernben felfedezhe
tő, ott teremtődő, eddig egyáltalán nem em
lített sajátossáp'ait tárja fel Eisemann György.
Az életmű ezaltal újra megelevenedik az ol
vasó számára, és az újrafelfedezés örömét
nyújtja. (Korona Kiadó, 1998)

NÓGRÁDI CECÍLIA

JACEK BACZAK: EGY ÉJSZAKAI
UGYELETES FELJEGYZESEl

Különös utazásra hív minket a lengyel szár
mazású, idén 32 éves [acek Baczak, akinek
irodalmi szenzációt jelentő művét a Vigilia 01
vasói élvezhették először Magyarországon
Eles Márta szakavatott fordításában.

A kisregény tere: olyan intézet, ahová
öreg, maJ?atehetetlen emberek vonulnak el
utolsó elótti útjukra. A kórházi elfekvő fiatal
ügyeletese (takarító és borbély) szemszögéből
lát,unk ,rá e lét és n~ml,ét határán imbolygó,
mar-mar nemtelenne valt alakokra. Ez a né
zőpont a kiszáradt, görnyedt testek szépségé
re Jrányítja figyelmünket, a viszolygás és ré
mulet helyett a "tehetetlenség és telítettség
szépségének" felfedezését kínálja.

Az utazás ideje éjszaka, melyben minden
átértékelődik.a bizonyosság semmivé foszlik,
s ebben a - kissé hipnotikus - állapotban
megnyílik az út a mélységek felé, felvillan a
lehetóség az élet mélyebb összefüggéseinek
megértésére. Gondolattöredékeket, benyomá
sok.at, .~ép,e~et, a b~felé ~gyelés koncentrátu
malt ~?&Zlti ~ megfIgyelo (ügyeletes) a negy
ven rövid fejezetben, negyven éjszaka kime
revített, megvilágosodásszerű pillanatát.

A szerző a halál előszobájában várakozók
iránti ~égtelen alázat álláspontját képviseli, és
szentte magasztosítja a rnindenüktől, még
önmaguktól is megfosztott, tehetetlen teste
ket. (JAK - Jelenkor Kiadó, 1998)

NAGY ANIKÓ
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MURE-ÉVKÖNYV

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete
(MURE) harmadik évkönyve jelent meg 1999
es dátummal Marosvásárhelyen Agoston Hu
g.ó és Amlml;S Atti!a gondozásában. Az egye
sulet a történelmi fordulatot hozó 1990-es
esztendőben alakult meg, midőn az erdélyi
magyarság végre hozzáláthatott saját "civil
társadalmi" intézményeinek létrehozásához.
A romániai magyar újságírószervezet azóta
"felnőttkorba" került, eddigi három elnöke:
H~cser z:?ltán, Kántor Lajos és Agoston Hu
go arra törekedett, hogy a magyar sajtó mun
katársainak hatékony érdekvédelmi és szak
mai szervezetét építse fel, és nem rajtuk múlt,
hogy a romániai politikai és gazdasági viszo
nyok közepette a magyar sajtó helyzete ma
sem mondható kielégítőnek: a lapok minden
napi megjelenési gondokkal kűszködnek, és
a hírlapírók olykor szánalmasan alacsony bé
rért végzik nemzeti-nemzetiségi tekintetben
nélkülözhetetlen munkájukat.

A f(:l1l~ániai s,ajt~. intéz~é.ny~i mára kiépül
tek, mikent az évkönyvbőlis kitetszik, nyolc-
v~nnyolc ~j~á~, ill~,tve f<;>lyóirat, ezen belül
husz e~hazl jellegű lap Jelenik meg, tizenöt
tel,ev.~lOs és ,t~ennégy. r~~iós szerkesztőség,
S~dlO szolgalja. a..rornaruai magyarság érde
kelt. ~ larok közőtt ya~ak országosan (ide
haza IS) ISmert sajtóorgánumok, mint ami
lyen a nagyváradi Bihari Napló, a kolozsvári
Szabadság, a marosvásárhelyi Népújság,
vagy a Bukarestben megjelenő Romániai Ma
gyar Szó, és vannak természetesen szinte is
meretlen helyi lapok, például a Baróton ki
adott Erdővidék.a bánffyhunyadi Kalotaszeg
vagy Nagyszalontán megjelenő Szalontai
Napló. Az irodalmi, illetve kulturális folyói
ratok között is szél? számmal akadnak olya
nok, amelyek az egesz magyar nyelvterületen
ls~.ertek, például a bukaresti Hétre, a kolozs
van Korunkra és Helikonra. a marosvásárhe
lyi Látóra gondolok.

A MURE-évkönyv igen sok hasznos tudni
valót kínál azoknak, akiket érdekel a romá
ni,ai magyar szelle~ élet és közélet. Így pél
~~ul ..nemcsak a saJtó~ű~elyek regiszterét ál
lítja ossze, hanem a sajtómunkásokét is, ezek
szerint Romániában félezer magyar újságíró
fáradozik azon, hogy a lapok minél tartalma
sabban szolgálják az ott élő magyarságat.
~asznosak az ~v.~önyvnek az európai sajtó
YISzo~yokat, s~JtO!.ogot, yala~t a ~ajtómúfa
jokat ISmerteto közleményei IS. Vegül pedig
az erdélyi magyar sajtó néhány klasszikus
~g;,'é~s~g~t,idézi fel. ~ ,kö.tet, , midőn olyan
Irók-újságtrőkegykon Irasalt valagatja egybe,
mint Kővári László, Benedek Elek, Ady End-



re, Molter Károly, Franyó Zoltán, Krenner
Miklós, Tamási Aron, Jakabffy Elemér, László
Dezső és Bajor Andor (valamint az erdélyi
sajtóban is jelenlévő Mikszáth Kálmán, Osvát
Emő, Krúdy Gyula és Kosztolányi Dezső). Az
erdélyi magyar újságírás új nemzedékeinek
valóban tőlük: a nagy elődöktől kell tanulni
ok. (Marosvásárhely, MURE kiadása)

POMOGÁTS BÉLA

MIÉRT SZICILIA

Jász Attila harmadik kötetét alcíme szerint
mint egy elveszett napló részleteit olvashat
juk, érzéseinek, sejtéseinek összegzését példa
képei, kedvelt írói megidézésével. Akik a ro
mantika elvágyódását vagy egzotikum-kultu
szát sejtik a kötet helykeresésében. alighanem
csalódni fognak. Semmi sincs benne a roman
tikus titariizmus hatalomvágyából és gőgjé

ből, annál inkább végtelenség-ösztönéből.

Múzsája ezért természetesen nem Euterpé,
vagy Kalliopé, hanem a romantika álmának
betetőzője, Kierkegaard. A dán teológus-böl
cselő talán legmisztikusabb munkájából, az
Ismétlésből meríti mottóját, abból a könyvből,

mely "előre vetített emlékezetként" hívja elő

a boldogtalanság és elkárhozás képsorait.
Jász Attila elemi szövegeinek csak kevere

dése és átalakulása látható, születése ismeret
len. Formájuk szerint prózavershez kőzelítő

kisesszéket és a szonettformával kísérletező

versszövegeket olvashatunk, melyek mintha
az ókori "sárga város", Akragasz filozófusá
nak, Empedoklésznek töredékben ránkma
radt gondolatait élesztenék fel.

A Miért Szicília tömör és elvont, a Magna
Graecia költői-szellemi itineráriuma is lehet
ne. A felidézett hét szicíliai város (Messina és
Taormina, Szirakúza, Akragasz és A~rigento,

Erice és Palermo) irodalom- és filozofiatörté
neti vonatkozásainak leírása és anyaggazdag
sága művelődéstörténetileg is érdekes, vi
szont a kézirat keletkezésének viszontagsága
arra figyelmeztet, hogy másról van szó. Aki
kicsit is komolyan veszi azt a tudást, amit az
irodalomtörténet és bizonyos szent szövegek
közvetítenek. annak aligha szokatlan az a
kálvária, amit a szerző a kézirat kísérteties
történetéről ír. Látom magam előtt, amit a
Kierkegaard SziCl7iáball című Hamvas-esszében
bogarászgat, és derül a dán bölcselőn. aki a
napé~ette szigetparton várja a cápát, s amikor
nem Jön, mint a szenvedélybetegek tér vissza
a szorongás önmagán megfigyelt lélektaná
hoz. Es magam előtt látom a könnyed és ol
dott Hamvast. aki me~dorgálja az eszaki teo
lógust, hogy aztán nehány evvel később az
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Egy csepp akárhozatból című esszéjében lelep
lezze azt, aki ugyan nem hamisságból. csak
felszínességből vagy tájékozatlanságból ítél
kezik, és aki végill Keresztes Szent János lá
tomásaiból merít vigaszt. Vajon Hamvas 42
es esszéje nem maga is a hüperioni álom ré
sze? Jász Attila finom érzékkel tájékozódik a
látszólag jelentéktelen események között, s ez
megóvja attól, hogy képei sorrendjét elvétse,
tapasztalatai fölött uralmát elveszítse. Azt a
helyet rajzolja meg, amely mint írja: "se nem
valóságos, se nem konkrét, de földrajzilag (is)
létező helyet biztosít".

Míg a versek különös, álomszerű világot
teremtenek, a prózaszövegek átfogó távlat
ból, antik mítoszok, például a Deméter- vagy
a Daidalosz-mítosz felidézésével egyfajta hi
perreális szemlélettel teremtik meg ugyanan
nak a mágikus világnak barlangszerű,olykor
a mesékre emlékeztető képét. Akik pedig a
hely szellemét közvetítik: a Zarathustrát épp
befejező Nietzsche (aki azért utazik a "görög
istenek itáliai otthonába" hogy megismerked
jen a balti-német "csodalénnyel", Lou Andre
as Salomé kisasszonnyal), a férfikor nyarát
sugárzó Goethe, Szicíliát a világszellem egyik
kinyilatkoztatási helyszínének tekintő Csont
váry, az Empedoklész-drámatöredéken dol
gozó Hölderlin és a kötetben futó alteregók
történetei üres keret vonalaiként határolják a
helyszínt, ahova a szereplők belépnek, meg
tisztulnak és eltűnnek. Ami állandó, az a hol
szürke, hol sötét-okker, olykor lángoló kövek,
melyek mögött mint halálos alkony izzik a
prózaszövegek leégett, sötét erdeje.

A kötetet végigolvasva az az érzésünk tá
madhat, hogy a Zarathustra harmadik részé
nek "látomás és rejtvény" címet viselő epi
zódját nehéz lenne más helyszínen elképzel
ni. A sirokkós Messinát felidéző versszöveg
nél merül fel először a prométeuszi legenda,
mely szerint a kő, mint kozmikus erő, az ég
ből hull alá, s rokon az emberrel, akinek te
vékenysége nyomán felemelkedik, és az iste
nek lakhelyévé válik. Világos utalást találha
tunk erre egyébként a tartalomjegyzékben: ha
a szövegek kezdőbetűit föntről lefelé olvas
suk, a könyv címét kapjuk. A szimmetrikus
prózarészeket a ritmikusan ismétlődő vers
próza úgy szövi át, hogy olyan érzésünk tá
mad: az önmegszólító forma egy általáno
sabb grammatikai alany része, melynek ne
héz lenne nevet adni: "A végén úgyis nyom
talanul kell eltűnni a szövegből egészíted/ ki
önmagad de az etna krátere sem rossz mon
dod miközben/ a vulkán távirati stílusban
működik s nekidölsz az erkélyvasnak (33.). A
kövek élete vé~i~onul a helyszíneken, s a
szellem sugárzasanak helyévé válik, akárcsak


