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Iván könyvének címadó fő-
alakja? „Könyvem főalakja, 
Menybárt Lajos nyugalma-
zott törvényszéki biró" — 
Így mutatta be S. I. a Rá-
dió és Televízió Üjság elő-
zetesében. A képernyőn, a 
Nyitott könyv adásában, 
Mensáros László volt M. L„ 
és Tordy Géza is. Torűy a 
fiatal M. L., hiszen a 
könyvben fölidézett esetek 
csaknem három évtized 
alatt történtek meg. Tordy 
azonban nemcsak a fiatal 
M. L„ hanem a Variációk 
című novellában az ldös 
M. L. beszélgető partnere, a 
Rendező is. Talán azért, 
hogy a néző arra következ-
tessen: itt M. L. mintegy 
önmagával vitatkozik, a 
maga esetét vizsgálja? 

Vagy talán azért válasz-
totta ugyanazt a színészt az 
ifjú M. L. és a vitapartner-
rendező megszemélyesítésé-
re a Nyitott könyv rende-
zője, Dömölky János, hogy 
sejtesse: M. L. alakjában 
S. I. néz szembe magunk-
kal? 

M. L. ugyanis — mi va-
gyunk. Nem az arcvonásai-
ról, nem is a szavairól, nem 
egyik, vagy másik esetéről 
ismerni rá, vagyis ránk, ha-
nem a korszakról. A korról, 
amelyet M. L., S. I. és va-
lamennyien átéltünk. S ha 
nem csupán átéltük, hanem 
benne is éltünk, akkor ne-
künk is hasonló eseteink 
voltak. Kőzelebbről vagy 
távolabbról láttuk ezeket, 
olykor — Így vagy úgy — 
belekeveredtünk egynémely 
esetbe. 

A Variációk cfmü novel-
lában a Rendező többszőr 
is figyelmezteti M. L. be-
szélgető partnerét: „Jogo-
sultnak lenni és mégis il-
letéktelennek, ez ironikus 
szituáció . . . Talán eddig 
másképpen fogta fel. Még 
egyszer megkérdezem, nem 
volt ilyen ügye?" „Ilyen 
ügyem nem volt — töpren-
gett Menyhárt Lajos —, de 
az a benyomásom, hogy 
külön-külön lehettek mások 
az ügyeim, együttesen még-
is olyanok voltak, mint 
amiről most maga beszél". 
Valóban: külön-külön le-
hettek mások a ml eseteink 
jelenkori történelmünkben, 
de együttesen, mindaz, amit 
átéltünk, megéltünk: Uyen. 
Jogosultak mindig voltunk 
ítélni dolgaink fölött, mert 

benne éltünk a korszakban 
valamennyien, de illetéke-
sek nem mindig: olykor az 
esetek sodortak bennünket^ 
s ezáltal Ítéltek is fölöttünk. 

Ironikus-e ez a szituáció? 
Jó volna, ba az lenne. 
Nyugtalan kíváncsisággal 
kell kézbe venni Sándor 
Iván könyvét, töprengve, 
mérlegelve kell olvasni, 

A képernyőn Így nyitotta 
fel M. L. esetei keskeny kö-
tetét Szakonyi Károly ls. 
Mintha találomra lapozott 
volna fel néhány oldalt, 
hogy idézzen sorokat, föl-
idézzen sorsokat. Találomra 
tallózott? Dehogy. Érdeklő-
dést ébresztett. Higgadt szó-

val mutatta be az frótárs 
müvét: Így hitelesebb az el-
ismerés, megfogadni valóbb 
az ajánlás. Irónia nélkül 
Idézte lel az irónikus szi-
tuációkat, amint fgy Irta 
meg ezeket az eseteket S. I. 
is. Nostra res agitur, rólunk 
van szó, M. L. esetei a mi 
eseteink. Cj történelmet 
nem vásárolhatunk ma-
gunknak. Ha ítéletet mon-
dunk eseteinkről, magunk 
fölött ls Ítélkezünk. 

Történelmünk akkor lesz 
egészen múlttá, ha már 
majd csak Ironikusan tud-
juk fölidézni. 

ZAY LÁSZLÓ 

A TUDOMÁNY TITKAI 
Mindig találgatom, mi jelenti, sőt egyre fokozza 

a nyelvészet népszerűségét? Nem Lőrincze Lajosra 
gondolok, mert az ő hatása nemcsak tudásában, 
hanem szellemi személyiségében is rejlik, ő már 
diákkorunkban olyan nyelvészeti stúdiumokra ins-
pirált bennünket, amit talán senki másnak él nem 
végeztünk volna, az ő személyiségének sugárzása 
kellett ahhoz, hogy a száraz gyűjtőmunkát, cédu-
lázást is örömteli kalandként csináljuk végig. 

Bár nem lettem, talán nem is lehettem volna 
nyelvész, ezért is tudom mindig csodálni a nyel-
vészek munkásságát, ezért ragadott meg az a tele-
víziós műsor is, amelyben Tamás Lajos, hajdani 
professzorom vallott titkairól, életéről, munkássá-
gáról, arról a tevékenységről, amelyet az ő irá-
nyítása mellett a Nyelvtudományi Intézet végez. 
Szépe György a műsor riportere maga is kiváló 
Tamás-tanítvány, szerényen visszavonult a kér-
dező pozíciójába, egy pillanatig sem akart benfen-
tés, beavatott lenni, hanem arra törekedett, hogy 
minket, nézőket tegyen Tamás Lajos titkainak 
fürkészőivé, felfedezőivé. Ebből a pozícióból Ta-
más Lajos minden megnyilatkozása, minden meg-
jegyzése külön érdekességet, fényt kapott, mert a 
gyermekkori próbálkozásoktól kezdve a nagy-
igényű tudományos felfedezésekig úgy tudta élet-
közeibe hozni, szellemi kincsünkké tenni mind-
azokat a titkokat, amelyeket a nyelvek összeha-
sonlítása, törvényszerűségeik felfedezése és egy-
bevetése jelenthet 

Szép és gondolatgazdag műsor volt ez, hivalko-
dás nélkül hirdette egy tudomány költészetét és 
egy nagyszerű tudós emberségét, nemességét. 
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