
Egész napos 
magyar adás
Idén indul a Kolozsvári Rádió 
egész napos magyar műsorfolya-
ma. Rostás-Péter István, a rádió 
főszerkesztő-helyettese elmond-
ta: március 15-én szerették volna 
elindítani az új műsorfolyamot a 
98,8 MHz-es ultrarövid hullámú 
frekvencián, viszont elodázták 
a kezdést adminisztratív és mű-
szaki okok miatt. Kezdetben a 
műsort csak Kolozsváron és kör-
nyékén lehet majd fogni. (MI)

Bodor Ádám 80 éves
A Kolozsvárott született írót a 
helyi Református Kollégium nö-
vendékeként 1952-ben, tizenhat 
éves korában államellenes szer-
vezkedés és röpcédulák terjesz-
tése vádjával elítélték, két évet 
töltött a szamosújvári politi-
kai börtönben. Szabadulása után 
gyári munkásként dolgozott, 
majd a kolozsvári Protestáns 
Teo lógiai Intézet hallgatója lett.
Első novellája 1965-ben jelent 
meg az Utunk című lapban, négy 
évvel később első novelláskötetét 
is kiadták A tanú címmel. Azóta 
szabadfoglalkozású író, 1982-ben 
települt át Magyarországra. A Si-
nistra körzet című regénye a to-
talitárius rendszer világát ábrá-
zolja. 2003-ban Kossuth-díjjal 
jutalmazták. (MI)
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Pál Dániel Levente

Először Harper Lee került a címlapokra, 
majd Umberto Eco. Nem azért, mert új 
regényük jelent volna meg, amely mind-
kettejük esetében világszenzáció, az iro-
dalomkedvelőkön túl is átütötte vagy át-
ütötte volna bármikor az általános in-
gerküszöböt. Sajnos nem. Február 19-
én, pénteken a majdnem kilencvenéves 
amerikai, majd a hat évvel fi atalabb olasz 
író távozott az élők sorából.

Harper Lee 1926. április 28-án szü-
letett az egyesült államokbeli Monroe-
ville-ben. Első és – sokáig egyetlen – 
könyvéért, az 1960-ban megjelent Ne 
bántsátok a feketerigót! című regényéért 
1961-ben rögtön megkapta a Pulitzer-
díjat, majd egy év múlva, Gregory Peck 
főszereplésével, több Oscar-díjat elnyert 
fi lm született belőle. A korábban majd 
egy évtizeden keresztül egy légitársa-
ság alkalmazottjaként dolgozó írónő 
viszont nem szerette a hirtelen rásza-
kadó sikert, világhírt és rajongást. He-
lyette a visszahúzódást választotta, több 
könyvet nem írt, egyszer-egyszer került 
csak a hírekbe – hol azért, mert bepe-
relte egykori ügynökét, hol azért, mert 
Marja Mills a beleegyezése nélkül pub-
likálta életrajzát.

Tartott ez egészen 2015-ig, mikor is 
világszenzációként robbant a hír, hogy 
új regénnyel jelentkezik – amely igazá-
ból nem új regény volt, hanem az első, 
akkor nem publikált kézirata, mely idő-
ben a Ne bántsátok a feketerigót! előtt 
keletkezett, ám annak cselekménye után 
játszódik két évtizeddel. Erről koráb-
ban e lap hasábjain így számoltunk be: 
„A közelmúltban mégis előkerült a Ne 
bántsátok a feketerigót! cselekménye 
után játszódó, de időben azelőtt, egy-
fajta írói szárnypróbálgatásként kelet-
kezett Menj, állíts őrt! kézirata. Az elő-
rendelések felrobbantották az Amazon 
szervereit, s a megjelenést egy-egy újabb 
Harry Potter-könyv kereskedelmi for-
galomba kerüléséhez hasonló hisztéria 
előzte meg. Főleg, miután kiszivárgott, 
hogy a faji előítéletek elleni harc egyik 
szimbólumaként számon tartott főhős 

rasszista lett, s az új könyv hasábjain a 
faji alapú szegregáció mellé állt.”

A rá irányuló reflektorfényben – 
amelyben rajongást és támadást egya-
ránt bőven kapott – jelentette be azt is 
halkan az írónő, hogy ne írják le, nem 
halt még meg, befejezte harmadik köny-
vét is, az életrajzi ihletésű My Excellent 
Caretaker Deserves My Entire Fortune 
című regényt – mely most már sajnos 
csak halála után fog megjelenni.

És alig pár óra telt el, jött a hír, meg-
halt Umberto Eco olasz író-fi lozófus-
szemiotikaprofesszor is. „A világ elve-
szítette a kortárs kultúra egyik legfon-
tosabb alakját” – írta rögtön a La Re-
pubblica olasz napilap. Eco 1932. ja-
nuár 5-én született Alessandriában, 
egy észak-olaszországi kisvárosban – 
amelyről több regényében is megemlé-

kezik. Az 1988-as A Foucault-ingában – 
amely egyszerre az összeesküvés-elmé-
letek ironikus esszenciája és a dekonst-
ruktív irodalom mint esztétikai minő-
ség maximumra pörgetése – alteregó-
ján, Jacopo Belbo kiadói szerkesztőn ke-
resztül meséli el itt töltött gyermekko-
rát. A XIII. században játszódó Baudo-
linóban (2000) pedig a városka alapítá-
sának körülményeit ecseteli – fi lológu-
si-történészi gondossággal, nagy szere-
tettel és ráérős mesélőkedvvel.

Umberto Eco tudósnak készült, 1954-
ben védte meg a Torinói Egyetemen Aqui-
nói Szent Tamás fi lozófi á járól írott dok-
tori disszertációját, később különböző 
északolasz egyetemeken tanított fi lozó-
fi át, szemiotikát, illetve esztétikát és vi-
zuális kommunikációt. Leghíresebb és 
legtöbbet idézett művei – és van annyi, 

hogy valamit biztos kifelejtek – többek 
között: a Nyitott mű (1962/1976 – amely-
ben a korszak költészete és zenéje, az in-
formel festészet és a Michelangelo An-
tonioni utáni fi lm esztétikáját próbál-
ja megragadni és elemezni), A tökéle-
tes nyelv keresése (1993 – amelyben az 
egyetemes kultúrtörténet valamennyi 
tökéletes nyelv iránti vágyát és törek-
vését bemutatja, hatalmas tudományos 
apparátussal és fanyar humorral), vala-
mint a Kant és a kacsacsőrű emlős (1997 
– amely arról a Platón óta aktív fi lozó-
fi ai kérdésről szól, hogy miként tudjuk 
megkülönböztetni egymástól a külön-
böző dolgokat, például hogy miért nem 
szoktuk összetéveszteni a kalapunkat a 
feleségünkkel).

Még sokáig sorolhatnánk, rendez-
hetnénk, de egy tudományos könyve 

mindenképpen a főhelyre kerülne, ez 
a Hogyan írjunk szakdolgozatot? A pre-
cíz és nélkülözhetetlen formai és egyéb 
tudnivalók felsorolása mellett Eco ar-
rafelé vezeti olvasóját, hogy a tudomá-
nyos kutatás olyan, mint a detektívek, 
a nyomozók munkája, azaz lényegében 
nem más, mint egy végtelenül izgalmas 
és szórakoztató intellektuális játék. A 
könyv 1977-es megjelenése óta nem-
zedékek szakdolgozataira hatott világ-
szerte – igen, én is a könyv 1996-os ma-
gyar kiadásával kezdtem annak idején 
a felkészülést.

És ha már szóba került a fi lológia és 
a detektívmunka összevegyítése, ak-
kor éppen itt van az ideje, hogy szóba 
hozzuk A rózsa nevét (1980, magyarul 
1988-ban jelent meg először, Barna Imre 
fordításában). Eco ennek a könyvnek – 
első regényének, ahogy Harper Lee is 
– köszönheti a világhírt. A könyv rej-
télyekkel, titkokkal, összeesküvés-el-
méletekkel, kanonizációs kérdésekkel, 
kultúr-, fi lozófi a-, vallás- és irodalom-
történeti csemegékkel súlyosan meg-
rakott szöveg – de mindennek ellené-
re üde, friss, lendületes és letehetetlen, 
fordulatos és izgalmas középkori kri-
mi tud maradni. A rózsa neve a nyolc-
vanas évek egyik legnagyobb irodalmi 
szenzációja lett, félszáz nyelvre fordí-
tották le, a belőle készült 1986-os Jean- 
Jacques Annaud-fi lmet – főszerepben 
Sean Connery és Christian Slater – va-
lószínűleg mindenki látta már legalább 
egyszer. A mű keletkezének történeté-
ről kismillió interjút készítettek Ecó-
val, ezek egyikében hangzott el az őt 
és humorát talán leginkább jellemző, 
szállóigévé váló mondata: „Csak meg 
akartam ölni egy szerzetest.”

Utolsó regénye, a tavaly megjelent 
Numero Zero a kilencvenes évek kor-
rupt és kapzsi Olaszországát mutatja be, 
középpontban az álhíreket szakmány-
ban gyártó médiával és a név szerint 
meg nem nevezett, de azonnal felismer-
hető Silvio Berlusconival. A könyv ma-
gyarul hamarosan megjelenik, premier-
je a Budapesti Nemzetközi Könyvfesz-
tiválon lesz.

Egy napon hunyt el a kilencvenéves Harper Lee és a hat évvel fiatalabb Umberto Eco

A világirodalom fekete péntekje

Juhász Kristóf

Ha a kilencvenes években azt mond-
ta a szomszéd gyerek, hogy Axl Rose- 
koncert közben megevett a zongora 
tetején egy mosómedvét gázálarcban, 
arról hetekig lehetett vitatkozni. Ma 
percek alatt eldől a vita, beírom az in-
terneten, az pedig megmondja az iga-
zat: nem mosómedve volt, hanem me-
nyét. Nem is tudom, miről tudnak ezek 
a mai fi atalok beszélgetni, ha egyszer 
az élet nagy kérdéseire másodpercek 
alatt válaszol a simogatós telefonjuk.

Facebook, lájkok, szelfik… köz-
tünk élő társas magány címmel nyílt 
– március 27-ig látogatható – kiállítás 
a Deák 17 Galéria és a debreceni NDK 
– Neue Debreczenische Kunst – kö-
zös szervezésében. Egyrészt a címben 
foglalt témát földolgozó diákok pálya-
munkáit, másrészt meghívott kortárs 
alkotók refl exióit látjuk, ha ellátoga-
tunk a Deák Ferenc utca 17.-be, ami-
hez kell egy kis kurázsi, az utcafront-
ról ugyanis semmi nem jelzi, hogy itt 
galéria van, föl kell menni szépen a 
lépcsőn az emeletre és majd ott ész-
revesszük magunk.

Tényleg magunkat kellene észre-
vennünk, az alkotói szándék a mun-
kák többségénél egyfajta önvizsgálat-

ra késztetne minket, elidegenedett fo-
gyasztói, kiborg létünkre mutatna rá, 
és mi elismerően bólogatnánk, hogy 
csakugyan, mennyire el vagyunk ide-
genedve. Rengeteg dolgozat – ezek kö-

zül kerülnek ki a jobbak – komputer- 
és telefonalkatrészekből készített, kol-
lázsszerű recycling-trash applikáció, 
ember és gép viszonyát boncolgatja 
konkrét tárgyak ábrázolásával, veze-
tékek, csatlakozók, egerek, áramkörök 

tobzódnak önnön genezisükben, ami-
hez mi jobb esetben csak asszisztálunk, 
rosszabb esetben pedig mi vagyunk a 
tápanyag a mechanikus-digitális kel-
tetőben. Igen, az áthallás nem véletlen, 

a dolog David Cronenberg testhorror-
jaira (A légy, Videodrome és a dantei 
bugyrokat legmerészebben körüljáró, 
zseniális Meztelen ebéd), a Terminátor-
ra, a Mátrixra, a Tetsuo, a Vasember-
re, Heinrich von Kleist, E. T. A. Hoff -

mann és Donatien-Alphonse Franco-
is de Sade embergépei re vagy Kafka 
A fegyencgyarmaton című novellá-
jára utal. A lövöldözős játék közben 
vérrel be fröcskölt egérpad, a mártír 
önkezével fölnyitott mellkasából elő-
türemkedő áramkörök, az egymással 
beszélgető próbababafejek mind ha-
tásos, ötletes képei elgépiesedésünk-
nek, de ahhoz nem elég brutálisak, 
hogy tényleg megijedjünk. Mivel ez 
egy általános iskolás korú gyermekek 
munkáit is bemutató kiállítás, érte-
lemszerűen nem mehettek el a ku-
rátorok vagy ötletgazdák az interne-
tes pornográfi a, az internetes zakla-
tás, a játékfüggőség vagy játékok ha-
tására elkövetett emberölések téma-
köréig, pedig az alcím – társas ma-
gány – bizony azt ígéri, hogy itt a vi-
lágháló sötét oldaláról fogunk közö-
sen gondolkodni.

De azt is levonhatjuk az esetből, 
hogy a kiállítás résztvevői, számos 
felnőtt és még több gyerek, nem lát-
ja annyira sötéten a dolgot, ami jó. A 
munkák jelentős része egyébként is 
kimondottan vicces, főleg az a mód, 
ahogyan gyermekecskék rajzpapír, szí-
nes ceruza, fi lctoll vagy zsírkréta se-
gítségével próbálják képileg megje-
leníteni a Facebook kezelőfelületét.

Az alkotói szándék a munkák többségénél egyfajta önvizsgálatra késztet
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