
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)
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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-


