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"Serény Múmia" -fu/-tal erdélyi írók

LAKA TOS MIHÁLY

"Csináljátok úgy, ahogy akarjátok.",
Es mi csináltuk.

Kezdetben volt az Ijjúmunkás irodalmi melléklete, mint kifutópálya az újonnan
színrelépo fiatal alkotóknak. Aztán következett néhány évi "szabad lebegés" (mialatt
elvétve, felszusszanásnyi idore, megpihenhettünk egyik-másik komolyabb irodalmi or-
gánum hasábjain, amíg odébb nem hessentettek), melynek végpontját a kitartóbbak
számára a valamelyik folyóiratnál (Utunk, Korunk, Igaz Szó, A hét stb.) elnyert "polgár-
jog", a gyengébb idegzetdeknek pedig a zuhanás jelentette. A '89-es fordulat után alap-
vetoen nem változott a helyzet, olyan értelemben, hogy a politikai és tekintélyelvd
megszorítások megszdntével a lehetoségeknek nem határt, hanem egyenesen ketrecet
szabtak az anyagi gondok. Néhány elvetélt lapalapítási kf.sérletután a Helikon szerkesz-
toi egy nagyvonalú gesztussal befogadták az idoközben Arnyékhatár d~mel egy anto-
lógiát is megjelentet6, de még mindig hontalanul cselleng6 társaságot. Am - jellemzo
módon - ez még mindig nem elégítette ki oket, sót: a Helikon hagyományos szerzoi
közti megjelentetést egyfajta egybemosásnak, beolvasztásikísérletnek fogták föl, a koro-
sabb írók szerkesztoi mércéjét pedig egyenesen kényszerzubbonynak érezték. A rend-
ldvül rugalmasnak bizonyuló szerkeszt6k ekkor újabb gesztussalmentek elébe a fenye-
getó robbanásnak: felajánlották a Helikon belsejének néhány oldalát kizárólag nekünk,
fiataloknak, hogy ha már "garázdálkodni" akarunk, akkor legalább a saját számlánkra
és egy jól bemérhet6 helyen tegyük. Szilágyi István f6szerkesztót idézve: "Csináljátok
úgy, ahogy akarjátok." Es mi csináltuk. Az ifjúsági melléklet a Serény Múmia nevet
kapta a keresztségben, szerkeszt6i székébe pedig a már publikálási múlttal is rendelkez6
Fekete Vince került, aki "fó múmiaként" azóta is fáradhatatlanul serénykedik. (Egyéb-
ként Orbán János Dénes, Sántha Attila, Fekete Vince és László Noémi szerkesztésében
egy ma niár önálló lapja is van a csoportnak, az idoszakosan megjeleI}oEloretolt Hely-
orség.) Amint Kelemen Hunor, a társaság egyik költ6-prózaírója az Eletünkben nemrég
megjelent interjúban mondotta, a Serény Múmia lényegében egy baráti körként indult,
mely az idok folyamán "kitágult" és a h~zzá csapódó újonnan jelentkezo fiatalab-
baknak köszönhet6en azóta is egyre tágul. Ugy is mondhatnám, hogy a Serény Múmia
nem egy jól körülhatárolt társaság, adott létszámmal, rögzített alapszabályzattal, Nagy-
mesterrel, pohárnokkal és pecsét6rrel ellátva, nem egyszeruen lap a lap~an, hanem
folyamat. Egy olyan folyamat, mely a kezdeti impulzus óta önfenntartó. Es addig fog
létezni, amíg lesznek, akik a magukénak érzik. Bármelyik fiatal író tagja lehet a Serény
Múmiának és bárki a régebbiek közül hdtlen lehet hozzá, sértodés nem lesz belole.
S ha már ennyire posztmodernül megfoghatadanként határoztam meg ezt a társaságot,
joggal adódhat a kérdés, hogy: mégis, mi az, ami összetartja, mitol csapat ez a csapat?
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Mert az, hogy a köteteink az utbbbi két év folyamán szinte robbanásszeruen egy-
idoben jelentek meg, na meg az egymáshoz közel eso életkor nem lehet komoly érv.
Van egyvalami azonban, ami - úgy érzem - minden "serény múmiában" közös: az iro-
dalomhoz, egy bizonyos irodalmi hagyományhoz valb viszonyulásunk mikéntje.
Sántha Attila egyik írásában úgy említi a Serény Múmiát, mint egy "vidám társaságot".
Nos, ez a "vidámság", ez a korábbi erdélyi irodalomhoz képest újat jelento "másság"
lehetne a közös ismertetojegy. Mert mi történik? Erdély, mint a trianoni magyar
tragédia sokat szenvedett földje, a nemzetiségi elnyomás tragikus színhelye él a magyar
köztudatban. Ezek történelmi, politikai tények, melyek történelmi, politikai megoldá-
sokra várnak és remélhetoleg nem hiába; Mindez elég ok arra, hogy az ember gyomra
görcsbe ránduljon, ha Erdélyre gondol. Es akkor felno ebben az elgyötört régibban egy
új nemzedék, mely ahelyett, hogy megnyúlt képpel, földre szegezett tekintettel, kucs-
máját vagy az asztalkendot babrálgatva magányos, bagolyhuhogta templomtornyokrbl,
bedeszkázott ablakú iskolákrbl és kitépett nyelvli bús magyarokrbl regélne, a sarokba
vágja az bdon lantot és elovéve a tangbharmonikát, beül Rejto Jeno valamelyik hírhedt
kocsmájába a matrbzokkal együtt mulatni. Mert egy nyelvnek sokkal több esélye van
az életben maradásra, ha dalokat énekelnek rajta, vicceket mondanak és szerelmes paj-
zánságokat suttognak a szerelmesek egymás fülébe, mint ha többénekes eposzban félto
aggodalommal elsorolják a minduntalan rá leselkedo veszedelmeket, hogy az olvasbnak
a frásztbl a torkán akad a sro, ami már valbban eloszobája lehet a nyelv halálának.

Ami az irodalmat illeti - úgy tartjuk - neki csak egy feladata lehet: irodalomnak
lenni. Minden egyéb ebbol következik. Az új erdélyi irodalom tehát nem kíván semmi-
féle testidegen eszmének a fegyverhordozbjául vagy szobalányává szegodni. Ellenben
akar olyan mdveket létrehozni "a még meglévok mellé, melyeket az Olvasb gyönyör-
ködve és sikongatva olvas, és szájrbl szájra terjednek, és kivágják oket az újságokbbl és
kilopják a könyvtárakbb1..." (Orbán János Dénes)




