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Az írás: vállalkozás 

 

Németh László: Írások a magyar irodalomról I–II–III. 

 

„A sors előtt álltam, a nemzeté és a magamé 
előtt, akartam vagy sem, ez kellett a múltból 
levezetnem, s minthogy az irodalom volt a 
terep, amelyen a legotthonosabban mozogtam, 
a sorsunkban kibomló hibát, »eredendő bűnt« 
is effelől próbáltam megérteni.” 

 

Németh László szavaival ad iránytűt az olvasó kezébe Ekler Andrea, 
amikor útra bocsátja az író magyar irodalomtörténeti írásait tartalmazó 
gyűjteményének első kötetét.(x) A folytatás sem marad el: a következő 
években két másik kötettel hívja meg az olvasót: kísérjük el mi is Németh 
Lászlót a magyar irodalomban tett időtlen utazására, amely hozzásegít 
bennünket az író irodalom- és létszemléletének jobb megismeréséhez, a 
kettő szimbiózisa követésére, amely elvezet az életművet átható, meghatá-
rozó kultúra- és nemzetféltés bizonyságaihoz. A szerkesztő nem az írások 
keletkezésének időrendje szerint szedi csokorba a műveket, hanem tema-
tikai szempontot követ, e kötetben Sylvester Jánostól Berzsenyi Dánielig 
vezet bennünket a magyar irodalom országútján. 

 

 

I. 

 

„Nem elég a művet csak magában megbírálni 
tudnod, de meg kell azt tudni bírálni még azon 
legfőbb szempontból is, mint illik össze az egész 
mű a nemzetnek s emberiségnek céljával”... 

 

Az olvasó kettős haszonnal forgathatja a könyv lapjait: egyfelől megismer-
heti az alkotás belső kényszerét – „író az, aki kimondja azt, amit a végzet 
belepréselt” –, amely tollat ad a kezébe; másfelől a Németh László vállalta 
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szerep gazdagodását, attól kezdődően, hogy mint „alázatos lámpagyújto-
gató”, „a lelkemet megöblíteni” szándékával merül el a XVI–XVIII. 
század irodalmában, a protestantizmustól a felvilágosodásig. 

Sylvester János, Heltai Gáspár, Pázmány Péter, Szenczi Molnár Albert, 
Károli Gáspár, Bethlen Miklós, Árva Bethlen Kata műveiben, a hitviták és 
zsoltáros könyvek lapjain követi nyomon azt a folyamatot, amely sokszor 
egymástól függetlenül, de párhuzamos sínpályán mozogva szolgálja az 
éledező nemzeti gondolat és a nemzeti nyelv és tudat születését, szárba 
szökkenését, miközben önnön „korlátairól” is számot vet: 

„Nem vagyok irodalomtörténész. Az én törekvésem a hajdani aktualitást 
felidézni a halott jelenségekben.” 

Halott jelenségek? Amikor olyan jelenségekről ad számot, mint „az igaz-
ságkeresés igénye”, „a nyughatatlan igazságszomj”, szándéka nagyon is 
élővé változik, soraiban Németh László gondolatai genezisének a gyöke-
reit fedezhetjük fel, amint Szenczi Molnár Albert életének jellemzői – 
„monumentalitásra törő férfiszívósság” – is Németh László karaktervoná-
sait idézik elénk. Sőt ennél is több! Hisz a zsoltáríró arra is ráébreszti, 
hogy „a kultúra nem tudás, nem művészi produkció, hanem valami életet 
szabályozó elv, amely egy ember csoport minden tagjának belső mágnese, 
irányítója”. Károli Gáspár révén ennél is tovább halad az írói feladat 
kikristályosodási folyamatában: „van az alkotásnak egy magasabb hitele, 
mint a pontosság és a szépség, az az erőfeszítés, amely a művet létrehozza. 
(...) Az igazi irodalmi művet a nagy ellenállás ellen szegzett, nagy hit hívja 
világra, anélkül a virtuozitás széthull, s a fölény fölényeskedéssé válik.” 
Balassi Bálint versújító erényei mellett külön kihangsúlyozza modernségét 
és magyarságát. 

Az életművekből a protestantizmus formálta nyelvi kincseken túlmenően 
kiolvasható volt egy másik törekvés is. A Bethlen Miklós önéletírásában, a 
korra vonatkozó ismeretforráson túl benne rejlik „a magyarság önismere-
tének” megalapozó szándéka. A következő lépcsőfok: Árva Bethlen Kata – 
a protestáns Antigoné – életpéldája. Nem kell különös képzelőerővel 
rendelkeznünk ahhoz, hogy a róla írott sorokban ne az író életének fájó 
mozzanatai, tapasztalatai idéződjenek elénk: „Van-e nagyobb fájdalom, 
mint példaéletre »ideaemberré« születni s egyetlen hibán – egy éveinkben 
busásan kamatozó gyengeségen életünkben a Példát elveszíteni?” Emlé-
kezzünk: mennyi szép Németh László-utópia hullt hamvába, megvalósulás 
helyett! 
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A XVIII. század utolsó harmada/vége új lapot nyit a Németh László által 
megrajzolt, megidézett magyar irodalomban. Új törekvések, új álmok, új 
célok. Egyik jellemző vonás: a nyugat irodalmára való odafigyelés, a 
tájékozódási horizontok tágulása. Faludi Ferencről állapítja meg: „nem 
akar többet: csak hazája szokásait a világ ízlése szerint fűszerezni”. Ennél 
jóval többet akart Kazinczy Ferenc, „a tekintélyes ifjú”, az új nemzedék 
„szívós seregkürtöse”, kiben Németh László rokonlelket, a magyar iroda-
lom első nagy organizátorát üdvözölhette. Tagja volt annak az írói közös-
ségnek – Szabó Dávid: a „nagy lélegzetű poéta”, Batsányi: „a nemes 
kovalélek”, Kazincy: „a század kegyeltje” – amely a Magyar Museum 
című folyóiratot létrehozza, azt a fórumot, amely megteremti a magyar 
irodalmi öntudatot. „A Magyar Museum fedezi fel az irodalmi tradíciókat, 
s mindjárt oda is illeszkedik e tradíciók folytatásába.” Sőt, ennél is többet: 
„E lap legfontosabb feladata: egy táborba gyűjteni az országban elszórt 
maroknyi olvasót, akiknek jó része író is volt.” Az ezt követő sereg-
szemlében az első hely Csokonait illeti, aki „spongyaéhességgel szippantja 
magába a világ kínálkozó látomásait és ismeretkincsét, de nem úttörő, 
inkább megszépíti, mint újraformálja a kifejezési eszközöket”. De 
nemcsak formaművész volt. „A lexikonok százada után egy költő, akinek a 
verseiben lexikonok rejtőzködnek.” A Németh László-i irodalmi növés-
tervben Katona Józsefnek jut jelentős szerep, nemcsak azzal, hogy „ő írta 
meg a legnagyobb magyar drámát”, amelynek külső alakját „egy belső 
növéstörvény hozta létre”, „drámává nem szerkezete, hanem a levegője 
teszi”. S még valami, amiben újra Németh László alkotóműhelyébe, a 
Németh László-művek létrejöttének genezisére ismerhetünk: „a szélnek 
akadály kell, hogy erejét mutassa, a szenvedélynek metrum, hogy legyen 
mit feszítenie”. 

Ezen a ponton elérünk ahhoz a korszakhoz, amely Németh László szem-
lélete szerint a „kultúraválasztás” kora volt. Előkészítői, létrehozói, kísér-
letezői sorában említi Bessenyei Györgyöt, Kazinczy Ferencet, Csokonai 
Vitéz Mihályt, negyedikként pedig Berzsenyi Dánielt, a költőt és a 
stilisztát. Róla szólva olvashatunk olyan mondatot is, amelyben önnön 
irodalom-szemléletének előképe tűnik elénk: „Költőnek lenni nemcsak 
állapot, hanem szerep is. A költőt nemcsak tehetsége teszi költővé, hanem 
hivatásérzete.” Aminthogy a küldetés is, miszerint „a költészet célja: 
lelkünk minden erejét harmóniás emeltségbe és szabadságba hozni”. A 
Berzsenyi költészetében rejlő, az abban kikristályosodó gondolat forrásai-
nak jobb megismerése végett látogat el Somogyba, Kemenesaljára, Niklá-
ra, annak megértése végett, hogy a költő magánya, a maga választotta 



8 

környezet, az ellenszelek dacára, miként hozhat létre oly nagy művet, 
amelyet önmagával és a világgal viaskodva megalkotott. E szándék szüli 
meg Németh László összefoglaló tanulmányát, amely a Berzsenyi-kutatás 
alapműve lett, érvénye ma sem halványodott el. Az életrajz és az alkotási 
folyamat kéz a kézben bontakozik ki előttünk. De korántsem valamilyen 
véletlen, eleve elrendelés által! „...a környezet erősen hat az íróra, 
bizonyos. Csakhogy többnyire nem az a környezet, amelyet kap, hanem 
amelyet választ.” Berzsenyi sorsában, írásaiban megmártózva veti fel a 
kérdést: „Mi van a költészetünkben vonzóbb, mint ez a családjából 
kiszakadt ifjú gazda, aki közel tíz éven át a kristályhegyekkel és sok-sok 
éterrel szemben tanulatlanul tanult az ihletnek engedni s lelke láváján a 
növények szelídségével uralkodni? Mi foglalkoztatta, mi indította meg?” 
Az egyetemes kultúrából, irodalmi elődeitől tanult, abból merített ismeret-
forrás... Adott egy ennél is fontosabb tényező: „szerencsére a versek 
nemcsak végtelenségig kalapálható mondatokból állnak, hanem még 
mielőtt mondatokká válnának: lélekből”. Vége-hossza nincs az életműből 
kiemelt példázatoknak, amelyek mind-mind arra utalnak, hogy Berzsenyi 
„egész emberségével egy közösség embere volt”, „feltartóztathatatlanul 
őszinte költő”, akinek „a költészet metrumos diéta volt, ahol azért szólalt 
fel, hogy nemzetét emelje”. Nem rajta, nemcsak rajta múlott, hogy „a 
folytonos harc, magány, mogorvaság a nagytáncos fiatal útból tíz esztendő 
alatt nehézkes különcöt csinált”. Nem véletlen, hogy Németh László 
hosszan foglalkozik a Kölcsey-bírálattal és következményeivel. Elgondol-
koztat a bírálatról írott definíciója: „Egy bírálat önmagában csak kvalitatív 
elemzés; azt tudjuk meg, milyen tulajdonságokat vett észre a bíráló a 
megbíráltban: a bíráló értékrendjét nem adja kezünkbe.” 

E tanulmány másról tanúskodik! Hisz e könyvnyi terjedelmű tanulmány 
éppúgy szól írójáról, amiképp az írása alanyáról/tárgyáról; amiképp a 
Németh Lászlóról írott monográfiák, tanulmányok, méltatások, alkalmi 
cikkek is azok írója élet- és irodalomszemléletéről! Miért is szentelt ekkor 
figyelmet Berzsenyi Dánielnek? – kérdezzük magunktól. Mert önmaga 
előképét látja és tiszteli benne. 

Idézünk egy összehasonlító példát. Berzseny Dániel írja: „nem elég a 
művet csak magában megbírálni tudnod, de meg kell azt tudni bírálni még 
azon legfőbb szempontból is, mint illik össze az egész mű a nemzetnek s 
emberiségnek céljával”. 

Németh László írja: „...egy lángész önmagában mindig a rajta át ható 
kollektív szándékot védi”. Ez a csúcspont, ahova Berzsenyi Dániel eljutott, 
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amelyről a kései utód joggal mondhatta: „Berzsenyit nemcsak nagy 
költőnek, de nagy tanítónak látom. Ő, Széchenyi s Petőfi azok, akik három 
következetes s egymást kiegészítő, mint elromboló megoldást mutattak 
nemzetünknek”. 

Pár esztendő múlva, 1948-ban, újra visszatér hozzá. Az időpont nem vélet-
len, amint az sem, amit a Berzsenyi-életmű jelentőségéről, értékéről 
kimond: „Az igazi írót, s az igazi haladást nem kell félteni egymástól. 
Hogy is kellene? Hisz az igazi író épp ott kezdődik, ahol az embernek már 
semmi sem olyan fontos, mint hogy végül igaza legyen. (...) Az igazi 
írónak, ha az, a tévedései is csak egy részigazságnak lehet a túlbecsülése, s 
bizonyos, hogy a kollektívum csak gazdagabb lehet vele, ha ezt a 
részigazságot is befonja teljesebb igazságába” Mi ez, ha nem válasz annak 
a kornak, melynek csahosai Németh Lászlót kútmérgezőnek nevezték, 
annak a kornak, amelynek elfogult bírálata évekig elnémította, a fordítás 
gályapadjára ültette. 

 

 

II. 

 

„...az ő égése mindig megtalálta, hogy lehet 
fojtott viszonyaink közt is egyre nagyobb 
fáklyaként föllobogni.” 

 

A költő – Széchenyi számára: Berzsenyi Dániel –, aki 1810-ben kétségbe-
esve szólította kortársait: „Ébreszd fel alvó nemzeti lelkedet!”, ő maga is 
beáll a vigyázók közé, jelezvén meggyőződését: „Lélek s szabad nép tesz 
csuda dolgokat.” (A magyarokhoz) Forrásban volt a világ, forrásban volt a 
magyar társadalom is, kiszolgáltatottan az osztrák császári hatalomnak. Az 
írók voltak azok, akik az irodalomnak küldetést adtak: „Vigyázó szemetek 
Párizsra vessétek” (Batsányi János); vezetni „a népet a józan értelem 
kötelein a maga kötelességeire és a szív édes láncain a maga boldogságá-
ra.” (Kármán József) – intenek feladatainkra, figyelmeztetnek a „bűneink 
miatt” a nemzetre leselkedő veszélyekre, ugyanakkor programot is adnak: 
„Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!” (Kölcsey Ferenc) Ezzel 
már át is léptünk a reformkorba, amely a jakobinusok kivégzését követő 
dermedt évtizedek után újra a cselekvés parancsát állítja a feladataira 
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ébredő nemzet elé, azzal a hittel, hogy „Még jőni kell, még jőni fog / Egy 
jobb kor...” (Vörösmarty Mihály) 

A kötet szerkesztője utal arra, hogy e kötet(xx) – a XIX. század magyar 
irodalmának foglalata – két súlypontja, fő vonulata: „Széchenyi és Ady 
alakja, a magyar romantika korszaka és a Nyugat elődeinek felidézése”. 
Németh László ezúttal is „az alkotásokra koncentrál, de maguk az alkotók 
is fontosak számára, mintha egy regény vagy novella hősei lennének”. 
Szubjektív irodalomtörténete e kötetének tanulmányai is, „tárgyi alapossá-
guk mellett vallomásosságuk Németh László ars poeticáját is kiegészíti 
egy-egy vonással. 

Németh László, kinek munkásságában a reform gondolata és szükséges-
sége a húszas/harmincas években prioritásként fogalmazódik meg, érthető 
érdeklődéssel fordul a XIX. századi reformkor felé. Rádióelőadásban 
méltatja az Aurora című folyóiratot, amely 1822-től másfél évtizeden át 
volt az új eszmék hirdetője, a köré tömörülő írók fóruma. Nevét is 
jelképesnek mondja, jellemzőként „a világra, amely körülötte mozdult, 
hajnalodott”. Szerzői, szerkesztői közös vonásaként tételezi: „odaajándé-
kozza életét a feladatnak, szolgája lesz a lelkében készülődő természeti 
erőknek. E nélkül a föláldozás nélkül nincs igazi nagyság; e nélkül a 
szolgaság nélkül nincs dicsőség”. E szavak mögött nem nehéz felismerni 
Németh Lászlót, amint a fiatal Eötvösről rajzolt portréban is. Az ő 
méltatása kapcsán jegyzi le a maga ars poeticá-ját tömörítő sorokat: „A 
művésznek együtt kell szorongania korával, feljajdulni a nyomorgókkal, 
reménykednie a reménykedőkkel. (...) az igazi író megérzi, s nem elvont 
szabályok, hanem szíve indulata szerint jár el”. 

Németh László az 1848/49-es forradalmat előkészítő kor legkiemelkedőbb 
személyiségeként Széchenyi Istvánt állítja olvasói elé. A róla írt könyvnyi 
terjedelmű írást megelőzően is foglalkozott vele, őt „a legtalányosabb 
magyar”-nak nevezte. Feltárta, hogy „a társaság és költészet nemzetközi 
kulisszái közt byronkodó ifjúból” miként vált „társadalmi reformer (...) a 
magyar nemzetiség és magyar hazafiság évszázados megformálója”? 
Eszmélését kora nagy írói segítették elő. „A magyarság is az irodalmával 
kapott bele a képzeletébe.” Kisfaludy, Berzsenyi, Vörösmarty, Petőfi a 
döblingi magányba is „elkíséri”. De ő nem az ideák világában, hanem a 
gazdaságban kívánta megvívni a század nagy forradalmát. Széchenyi 
növésterve – Németh László felismerése szerint – „a gazdaságon kezdte, 
de egykettőre lefúrt a mélybe – az angol szellemtől a nemzeti művelt-
séghez, a hiteltől a hitig.” Melyek voltak e rendhagyó ösvény jelző-
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oszlopai? Németh László szerint: a polgári erény, a kiművelt emberfő, a 
nemzet igazi hatalma, a gyökeres megújítás, a forradalom helyett reform... 
„Széchenyi őserdejébe – évekre – bevetettem magam.” Ennek lett gyümöl-
cse az 1942-ben megjelent kötet: a Széchenyi. 

Az előbbi sorok jelzik: ez esetben nem az irodalom ideákkal, esztétikával 
telített világba vezet bennünket, hanem egy annál szélesebb világképet tár 
elénk: „Széchenyit a romantika iskolája – olvasmányai és utazásai – el-
különítette, kinövesztette természetes társaságából (...), hogy a feladatra 
vagy halálra éhes lélek és az ébredő magyar nemzetiség váratlan lánggal 
egymásba harapjon.” Hamar felismerte, hogy a polgárosodás az egyetlen 
út, amely az országot elindíthatja a fejlődés útján, immár nem csupán a 
szavak erejével, hanem a cselekvéssel, az utazásain tapasztalt gazdasági 
tapasztalatok átültetésével, hasznosításával. A Széchenyiről írott könyv e 
ponton lépi át az irodalom határát, de azt is mondhatnánk, hogy 
szándékaiban valóra váltja azt, amit a szellem világából magába fogadott.” 

Ezek ismeretében is érdemes végighaladnunk a kötet sorain, hogy a meg-
ismerés/megértés Németh László-i módszerével kövessük e nem minden-
napi élet kibontakozását „a külföldi magyar”, az arisztokrata katonatiszt 
kalandos éveitől annak felismeréséig, amikor a szolgálat teljességgel más 
értelmet és tartalmat nyer, amikor ráébred arra, hogy „szegény, lesüllyedt 
ország”-ban él, ahol a császár „magyar alattvalói elől a polgári érvénye-
sülés és érdeklődés minden magasabb nemét elzárja”. Külföldi utazásainak 
tapasztalatai, a pozsonyi diéta lagymatag intézkedései cselekvésre serken-
tik. Az első nagy tett az Akadémia létrejöttét szolgáló felajánlás. Ez sors-
fordító pont volt az életében. Ettől kezdve „ő nem törődik a maga sorsával, 
csak használhasson”. Jellemzésében – „a szellemi ember életének legszebb 
pillanata, mikor önmagát eszményeivel a jóról összeolvassza” – nem nehéz 
felismernünk Németh László karakterjegyeit. Széchenyi István is „új 
nemességet” szervez, ráébred arra, hogy „a civilizáció vallását egy új nem-
zedéknek kell Magyarországon elterjeszteni”. A Hitel, a Világ, a Stádium 
megírásával egyszemélyes intézményként hirdeti, jelöli ki a követendő 
fejlődés útját. Reformerré vált főúrként válik új eszmék erjesztőjévé, új 
célokat megfogalmazó kezdeményezővé. Nem kisebbet, minthogy a 
magyar nemzetiséget „életre locsolni”. Tudatában volt annak, hogy hosszú, 
nehéz út áll a fejlődés előtt. Az ország állapota, elmaradottsága mondatja 
vele: „nincs semmink, csak jövőnk”. Ez a hit válik cselekvései, tettei erő-
forrásává! A harangot megkongatja ugyan – „a haza veszélyben van” –, de 
hittel vallja: „Magyarország lesz”. Politikai reformok mellett konkrét 
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terveket terjeszt elő: Akadémia-alapítás, Duna-szabályozás, Duna-gőzhajó-
zás, balatoni hajózás, a Lánchíd megépítse, vasútépítés, bankok, hitelinté-
zetek kezdeményezése/létesítése... és még „Széchenyinek mi minden nincs 
a halhatatlanságára betelekkönyvezve!” Az eléje tornyosuló nehézségek, 
akadályok ellenére „az ő égése mindig megtalálta, hogy lehet fojtott viszo-
nyaink közt is egyre nagyobb máglyaként föllobogni”. Mindez nem 
jelentette azt, hogy ez a csodálatos életfolyam gáttalanul haladt volna a 
kiteljesedés felé. Ő sem volt mentes a belső vívódásoktól. „Nincs meg 
bennem az a melegség, amely vonzza az embereket.” Annál inkább 
vonzotta a bécsi udvar besúgó hadát, amely mindvégig követte, igyekezett 
ellehetetleníteni. Érzékeny lelke az öngyilkosságot is fontolgatta: „érzem, 
hogy el kellene pusztítani magamat, de nem tudom”, végül „őrültsége” 
vezette el a Bécs melletti intézetbe, amely egy időben vált számára élete 
végső stádiumaként pokollá és aziliummá, ahol élete utolsó évtizedét 
töltötte. 

(Nem zárhatjuk le a Széchenyi-témát anélkül, hogy ne utalnánk „utóéleté-
re”, más eszközökkel történő megjelenítésére, jelesen a Széchenyi című 
drámára, amely 1946-ban született. Miért is tért vissza rá, és miért 
fókuszált Széchenyi életének legszomorúbb idejére, a Döblingben töltött 
időre? Azon év október 27-én Illyés Gyulának címzett levele fedi fel a 
titkot: „Régi témám, de csak 1945 tavaszán alakult ki egészen, amikor én 
is a rendőrséget vártam, s öngyilkosság vagy mindent-elszenvedés válasz-
útján álltam.” Adott volt egy közvetlenebb kiváltó ok is: 1946. január 23-
án Schöpflin Gyula a Magyar Rádióban kútmérgezőnek nevezte, ami 
akkor egyenlő volt a politikai feljelentéssel. Tudjuk, a fő bűne az volt, 
hogy az általa hirdetett „harmadik út” szembe ment a kialakuló kommu-
nista rendszerrel, a minőség forradalma pedig a politikai láthatáron 
körvonalazódó proletár diktatúra ideológiájával. Mi várhatott rá? Amiről 
Széchenyi beszélt: „Rodostó, vérpad, bolondház”. Szerencsére a sors 
kegyesebb volt hozzá: „csak” a fordítás gályapadjára ültették.) 

Németh László irodalmi növésterve újabb állomása: Petőfi Sándor. Költői 
pályáját szép metaforába sűríti: „a nap költője ő s nem a holdé. Pacsirta s 
nem fülemile”. Ő jelenti kora és az utókor számára „irodalmunk legszebb 
hagyományait és legnagyobb igényét”. Ezzel lett „érdeme és erénye 
szűkebb korának”. Költészetének témáit taglalva jut el a bordaloktól a 
szerelmes verseken át arra a magaslatra, amelyen „a magyar probléma s a 
világprobléma” eggyé vált. Oly magaslatra, amelyen prózai munkái is 
irodalmunk megbecsülendő kincseivé nemesednek. Emlékét idézve 



13 

fogalmazza meg az önmagára is érvényes, az írói hivatás lényegét magába 
sűrítő szavakat: „Az író vállalkozás. Egy darab természet akar rajta át a 
kultúra erői közt helyet szorítani, feladatot vállalni...” E felismerés teszi őt 
örök, követendő példaképpé: „Magyar író akarsz lenni? A jelszó: Petőfi!” 
Felszabadító példája, különbözőségük ellenére, leginkább a hűséges pálya-
társban, Arany Jánosban ölt testet. „...Petőfi az első pillanattól elbűvölte őt. 
Arany csodálata Petőfi iránt jellemének talán legszebb vonása” – rajzolja 
meg a köztük kiépülő lelki kapcsolatot Németh László. Vagy mégsem? 
„Arany szereti Petőfit, de mellette is magányos marad.” Termékeny 
magány az övé. Csodálatos alkotások, műfordítások, poétikai tanulmányok 
jelzik annak tüneményes ízű és zamatú gyümölcseit, köztük az Őszikéket, 
amelynek igazgyöngyei az élete végén a Margit-sziget árnyas csöndjében 
elnyert független nyugalomban fogantak és születtek meg. 

Ezzel átléptünk egy újabb történelmi léttérbe, az elbukott szabadságharcot 
követő korszakba, amelynek irodalmi lepárlását Németh László nem a 
nemzeti romantikát jelképező Jókai Mór műveiben jelöli meg, hanem 
Kemény Zsigmondban és Madách Imrében, illetve műveikben. Megítélése 
szerint Kemény Zsigmond „nemcsak a legnagyobb magyar prózaíró, egy 
korszakforduló kovásza és hőse”. „Én Madáchot Széchenyin keresztül 
értettem meg egészen. (...) Ugyanaz az izgatott tettvágy s ugyanaz a nemes 
összeférhetetlenség a tettek világával.” 

Miben lehetett, vált/válhatott kovásszá Kemény Zsigmond? A kora 
közéleti küzdelmeiben tevékeny részt vállaló publicisztikájával? Összetett 
személyiségével? „Belül indulat; kifelé ügyetlenség. Befelé: a nagyság és 
boldogság vágya, szenvedélye; kifelé a közvetlen személyes érvényesülés 
képtelensége.” Míg a közéleti küzdelemben kora legégetőbb kérdéseivel 
viaskodik, írásaiban, Deák Ferenc híveként, maga is azt szorgalmazta, 
hogy „a magyarság élete azok közt a keretek közt, amelyek közé szorítta-
tott, meginduljon”. Argumentumai közt ott találjuk „a múltunk mélyebb 
ismerete” szükségességét, „egy történelmi gyökerű magyar polgárság” 
megteremtését, igénylését. Az író más ösvényekre tévedt, a regényeibe 
plántált lélekrajz forrása Erdély viharos múltja. Írói szándéka mégis rokon 
az előbbiekkel: „...legmélyebb szenvedélye szerint a magyar sors bölcsője 
és formálója volt (...) Regényeiben is fokról fokra ennek a sorskutatásnak 
és sorsalakításnak a szolgálatára fogta be a serdülő ábrándú s modern 
tetszelgésű költőt”, bennük „nemcsak megvallhatatlan indulatait vallotta 
meg, hanem olyan regényeket igyekezett a közönségnek adni, amilyenekre 
hite szerint a magyar társadalomnak épp szüksége volt”. A Zord idő, az 
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Özvegy és leánya, A rajongók, a Zord idők, a Gyulai Pál – egyszerre válik 
egy letűnt világ szellemi küzdelmeinek hordozója, személyekre leosztott 
vívódások, lélekgyötrő érzések tükrévé. Kora és utókora mégsem adta meg 
neki a megérdemelt figyelmet, elismerést. „A tizenkilencedik század leg-
nagyobb írója, ki mellé nagyságban csak Petőfi s talán Arany és Berzsenyi 
állítható, nemcsak a nemzet vérkeringéséből iktatódott ki, de méltó emlé-
ket sem kapott.” Madách Imre az alsósztregovai kúriába visszavonultan 
kíván választ keresni öngyötrő gondolataira, a világban dúló, kilátástalan-
nak ítélt léthelyzetre, amelybe a magyarság a forradalom és szabadságharc 
elbukása után jutott. Alkotásának elgondolkodtató címe – Az ember 
tragédiája – „a bukásra viszi át a hangsúlyt; lám, ez minden jó törekvés 
vége; holott azt kéne hangsúlyoznia, amit az utolsó mondat is: lám, ez az 
ember. Akkor is küzd, ha erőfeszítései eredménytelenségét föltárták 
előtte”. 

Németh László megidézi a magyar romantika nagy alakjait – Vörösmartyt, 
Csokonait, Széchenyit, Aranyt, Vajdát –, keserű szavakkal állapítja meg, 
hogy „a magyar romantika kora ővelük zárul, utánuk már csak a kiegyezés 
híg árján úszó parafa-romantikusok utánozzák a romantika külsőségeit”. 
Költői kérdésként teszi fel a kérdést: „Miért van a magyar irodalomnak 
csak egyetlen olyan műve, mint Az ember tragédiája?” Talán mégis volna 
válasz rá? „Mintha a nemzeti fájdalom mind vadabbul fűtött kohójában 
akarná az általános emberit kihevíteni belőle.” De ez már egy másik kor 
alkotóira, a Nyugat elődeire várt, arra, aki azt nevével fölragyogtatta, Ady 
Endrére. 

Messzire nyúl vissza az időben. „A forradalom előtti irodalom a forra-
dalom utániba két nagy névvel ömlik át, az egyik Arany, a másik Jókai.” 
Az előbbit elismerően méltatja, az utóbbit elejti, miközben Vajda János és 
Kemény Zsigmond életével és művei értékelésével jelzi, az idő halad, az 
irodalom hiátusai mégsem oly nagyok. Jelzi, hogy a boldog békeidőként 
emlegetett ötven év irodalmi intézménye, szervezeti kerete a Kisfaludy és 
a Petőfi Társaság volt, majd „a millenniumi Magyarország irodalmi 
hadserege” foglalja magába a hivatalos irodalmi folyamatot. Németh 
László figyelme nem rájuk, hanem a magányos küzdőkre irányul. 
Legelőbb is Vajda Jánosra, kinek „irodalomtörténeti helye nem fejezi ki 
híven teljesítménye nagyságát”. Ennél is fontosabb megállapítása: „Ő és 
nem Ady az alfa. Ady sokkal inkább az ómega. A valóság Vajdában 
robban; az új magyar irodalom benne kezdődik.” Életútjának karakter-
jegyeként tételezhető a magány. Számára „nem az elveszett éden a pokol, 
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hanem az el nem veszett, s Gina, a megtagadott szerelem, ennek az el nem 
veszett paradicsomnak az Évája”. Németh László vele rokonlélekként, 
prózában útitársaként említi Tolnai Lajost, aki „a Bach-korszaknak s az 
utána jövő évtizednek Mikszáthig azonban Tolnai a regényírója”. 

Vajda János és Tolnai Lajos irodalmi munkássága korszakhatár: bennük 
„emelkedik fel az új irodalom első hulláma”. A cezúra megjelölése nem a 
Németh Lászlóé, hanem azoké a kritikusoké, akik kortársaikként követték 
és értékelték munkásságukat: Zilahy Károly, Asbóth János, Péterfy Jenő, 
Justh Zsigmond, Ambrus Zoltán... Kritikusi munkásságukból szűri ki 
Németh László a rájuk jellemző, önmaga ars poetica-jaként is tételezhető 
következtetést: „A kritikus az, aki a művet életünkbe szövi, s az írót 
tudatosodó hajlamain előharcosává teszi”, majd hozzáteszi: „a művek 
nemcsak tartalmukkal, atmoszférájukkal is kifejeznek valamit”. 

Velük és általuk érjük el, lépjük át a századfordulót, amikor már föltűnik 
Ignotus, Hatvany, Osvát neve, mely időtől kezdve ők „osztják a szerepe-
ket”. Elérünk abba a korba, amikor „Vajda helyén ott van Ady, Tolnaién 
Móricz, Péterfyén Babits, Ambrusén Kosztolányi”. A Hét helyett létrejön a 
Nyugat, amely a „fojtott szellemi energiák gyors robbanásá”-t hozza maga 
után. A szikra Ady kezében volt. 

A kötetzáró Ady-korpusz számbavétele előtt utaljunk Németh Lászlónak a 
hozzá fűződő érdeklődés/kötődés forrására. A Magam helyett című 
önéletrajzi írásában olvashatjuk: „Komolyabb költői becsvágyat a Nyugat 
lírikusai ébresztettek bennem, akiket 1918 nyarán magammal vitt Elek 
Artúr-féle antológiában Nagybányán, a Morgó lankáin, az ihletkeltő alma-
szagban ismertem meg. (...) Az antológiabeli példák közül nyilván Ady 
hatott a legerősebben.” E kötet tizenegy írása 1925 ás 1953 közt kelet-
kezett, részjelenségekre/-feladatokra koncentrál, nem állt össze egységes 
egésszé, átfogó tanulmánnyá, amint Berzsenyi, Széchenyi, később pedig 
Móricz Zsigmond esetében megtapasztalhattuk. 

A magyar irodalomtörténetnek nincs olyan alkotója, kinek életútját/élet-
művét oly sok vihar követte volna. Az Ady Endre halála után kirobbant 
Adypör a fiatal Németh Lászlót is megszólalásra hívta. „Nem lehetett őt 
számba nem venni s nem lehetett elfelejteni.” Miért is? „Ő az Isten 
szörnyetege volt, aki csodaként zuhant a magyar élet tengerébe, új lírával, 
új magyarsággal, új életérzéssel.” A hivatalos Magyarország szerint Ady 
„költészetéről nemzetellenes merénylet dicsérőleg megemlékezni”. 
Németh László lesújtó véleménye: „Kis gazok fogják le itt az isten növé-
nyét.” Őt, aki vátesz volt és magyar, aki magyar messiásként mert álmodni 



16 

egy más, igazabb jövőről! Németh László Ady Endrében irodalmunk/tör-
ténelmünk legértékesebb vonulata folytatójaként/kiteljesítőjeként jellemzi: 
„Vitéz Mihályt ébreszti, az Apáczai Csere-sírokat nyitja, Kemény és 
Eötvös hitét riogatja, de zsoldjába fogadja Esze Tamást is a hegyekbe 
szorult fokosát vicsorgató magyarság bosszús hősét.” Erre alapozódva 
tárul fel, előttünk az Ady-életmű genezise, melynek talapzata az ősi 
magyar tendencia, a nagy európai koráramlat és a vidám életszeretet. Az 
Ady-pör hullámverései a későbbiekben is újabb s újabb argumentumok 
megfogalmazására bírják Németh Lászlót: „Ady nem szerelem, nem 
hazafiság, nem halálmotívum. Ady egyetlen tünemény, akit természeti 
tünemény voltában, keletkezésében és lefolyásában kell rekonstruálni, s a 
magyar és világirodalom tüneményei közé beilleszteni.” Ez készteti vitára 
Kosztolányi Dezsővel is. Írását baklövésnek tartja. Ady Endre összes 
versei 1930-as kiadása fölveti benne a kérdést: „Én voltam-e első, szív-
üggyé vált költőm rossz olvasója? Én értettem őt félre, aki Ady jelmezében 
sirattam el tulajdon ifjúságomat?” A róla alkotott gondolatok alapján akar 
Ady Endre költészetére új fénycsóvát vetni. Közte az első: „Az ő tájai nem 
e világ tájai. Ady egyetlen, állandó látomása a tulajdon lelke.” Az elsőt 
újabb felismerések követik: „Ő az egyetlen magyar író, aki megérezte, 
hogy lelki folyamatok valószínűsége az ellenmondásnál kezdődik, ő az 
egyetlen magyar költő, aki egyensúlyban tartott túlzásaival lelkét szinte 
fantasztikussá nagyítva hozta szemünk elé.” Az Ady-portré vonásainak, 
kontúrjainak rajzolatát újabb kérdés lendíti előre: „Nagy gondolkozó-e 
Ady?” Példázatul a költő Isten-élményét elemzi, a „hiszek hitetlenül 
Istenben” sajátos hitvallástól elvezet a Szeress engem, Istenem, az Álmom: 
az Isten... verssoraiban megvallott érzéshez, hithez. 

A sajátos, egyéni megítélésben benne rejlik a kétely hangja is: „Tudom, 
hogy ez az Ady, az én Adym nem nagyon hasonlít ahhoz az Adyhoz, aki a 
magyar köztudatban él”. És mégis konokul ragaszkodik hozzá. Érvelése: 
„Ady nyelvében és ritmusában kétségkívül a XVI. század, e legmagyarabb 
századunk szele zúg. Képei magyar virágok, szellemi talaját magyar vizek 
hordták s az emberi és költősorsot mint magyar sorsot nyögte és átkozta, 
de végső fokon európai jelenség, aki talán elzárva a koráramok 
könyvcsatornácskáitól a koráramok mélyebb sodrában élt.” A kor bűneként 
rója fel, hogy egyre ritkábban emlegetik, egyre kevésbé ismerik; „tizenöt 
évvel Ady halála tán alig vesszük észre, hogy élt”. Oka, az előbbiekben 
elősorolt érvekkel rokon: „Akit üldöznek benne: a magyarság, aki 
felhorkan benne: a magyarság. Költészete: a magyar természet vizsgája, 
magára maradtságában a magyar sors eszmél (...) Ő figyelmeztetett rá 
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először, hogy a magyarságnak a keresztyén-latin műveltség alatt kell 
keresnie választott rokonait s költészete, mely egyszerre nyilall a zsidók 
vallásos pátosza s a görögök félbarbár zsenialitása felé, olyan láthatárt nyit 
a magyar vers előtt, amellyel azóta még szembeállni sem volt képes senki 
sem”. Következtetésében, korszakos, elévülhetetlen érdeme méltatásában 
ennél is tovább megy: „Ady nemcsak keseregte a magyarságot, hanem 
alkotta is.” Miként tette azt? „...Ady nemcsak szenvedte Hunniát, de föl is 
hozott alóla valamit: a Mélyebb Magyarságot.” Költeményeiből, 
életművéből „versének gondolati és formai szerkezetéből az Európa-alatti 
magyar lélek szól”. 

A körülötte zajló vita halála után húsz évvel sem csitul. Ha nem értjük, „a 
hiba bennünk van és nem benne”. Bennünk, hisz ő „nem engedi magát 
elfeledtetni”. Miként lehetséges ez? – kérdeznénk. Németh László felelete: 
„...Adyval az elhagyottság is jót tesz. Egy darab örökkévalósággal veszi őt 
körül. Az életét sajgó ideg a Végzet üzenetei elé feszül. Önmaga sorsát 
űzött vadként szenvedi, de az örökkévalóság szemével látja: Ifjú szívekben 
s mindig tovább.” 1944-ben, Ady ünnepére írott soraiban axiómaként 
fogalmazza meg: „A költő műve, azzal, hogy itthagyta, nem kész. Nemzete 
szellemében kell elkészülnie.” Megállapítása a Németh László életműve 
sorsára is érvényes. Amint az írás záró soraiban olvasható gondolat is: 
„Kin nőhet meg egy nemzet, ha ilyen írókon nem? S mi lesz a sorsa a 
nemzetnek, amely közé ilyen írók is hiába jönnek”. 

 

 

III. 

 

„Aki az íróban csak természeti tüneményt lát, 
vulkánkitörést, gejzír–fakadást, elvakul az írói 
nagyság másik tényezője iránt, amely őt kora 
kultúrájába szövi.” 

 

Elérkeztünk e csodálatos vállalkozás harmadik kötetéhez.(xxx) Szerkesztője 
s egyben az Utószó írója ezúttal is segít abban, hogy felismerjük, mi a 
legjellemzőbb az ebben sorakozó írásokra: az eddigiekben megtapasztalt 
műfaji változatosság mellett az, hogy „nem a »nagy vállalkozások«, 
gigantikus tanulmányok, hanem a kritikák kerülnek előtérbe ”. Az írások 
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megjelenésének időintervalluma: az 1920 és 1944 közötti negyed század; 
tematikája pedig a Nyugat nemzedéke alkotásainak szemlézése, a bennük 
rejlő műhelytitkok feltárása, elemzése. E törekvés Németh László iroda-
lomkritikai munkásságát helyezi villanófénybe. Immár nem letűnt korok 
lezárult életműveit elemzi, helyezi górcső alá, hanem kortársaiét, akikhez 
azonos léthelyzet köti, szorosabb vagy lazább kapcsolat. Alkotásaik 
elemzése mögött ott érezzük az új nemzedék bemutatása előtt közölt Ars 
poetica című írásában megfogalmazott kritikai igényt, melynek lényegét a 
kötet méltatása mottójául választottuk. Tette ezt oly módon, amiként az 
előszó írója oly találóan jellemzett: „Kritikusként nem szemlélni, hanem 
táplálni, alakítani kívánja az irodalmat.” 

Ekler Andrea jelzi, mily mélyre ás, mily széles rendet vág az irodalom 
mezején, antennái mily érzékenyen fogják fel kora szellemi hullámait. 
„Érzékeny, aprólékos elemzései mellett a korszellem, az irányzatok, a 
társadalmi jelenségek alkotókat, alkotói csoportokat, generációkat befolyá-
soló hatásait is vizsgálja. Ugyanakkor, mint írót foglalkoztatják a műhely-
titkok.” Szavaira, annak hitelére törhetetlen pecsét: „Németh László 
valójában önmaga legkíméletlenebb kritikusa.” 

Mielőtt a kötet írásaiban elmélyednénk, szóljunk arról, hogy miként is látta 
ő ezt a cselekvési teret, hivatását? A példakép: Berzsenyi, „akinek a 
kritikai tárgy: az egész magyar kultúra növésiránya volt. »Nem elég a 
művet – idézi – csak magában megbírálni tudnod, de meg kell azt tudni 
bírálni még azon legfőbb szempontból is, mint illik össze az egész mű a 
nemzetnek s emberiségnek céljával...«” Ez képezi az ő kritikai hitvallá-
sának alapjait, törekvésének irányát és tartalmát. Néhány kiragadott, 
bizonyító szó: „A kritikus az, aki a művet életünkbe szövi, s az írót tuda-
tosodó hajlamaink előharcosává teszi.” „A kritika szépirodalmi jelenségek 
méltatására fuzionált történet- és természettudomány.” „A kritikusnak, ha 
érdemlegeset akar mondani, éppúgy ihlete lázbeszédére kell bíznia magát, 
mint a poétának.” A Pörje Sándor – azaz önmaga – bírálatairól szólva 
ennél is szélesebb horizontot jelöl ki: „Ő mindig a nagy összefüggéseket 
szerette, írók helyét az írók közt, könyvek helyét a nemzedék munkájában, 
emberek helyét a népek sorsában.” Látja, hogy e cselekvésnek is akadhat-
nak vadhajtásai is: „...a mi irodalmi kritikánk elfogult, klikk-kritika. 
Minden, csak iránytű nem.” Ő iránytű akar lenni! 

A kötet első harmada a kor két kiemelkedő írója, Babits Mihály és Móricz 
Zsigmond írói munkásságához kötődő írásokat öleli fel; Babitsról négy, 
Móriczról tíz. 



19 

Babits Mihályhoz változó intenzitású és hőfokú kapcsolat fűzte, de a 
személyesség háttérbe szorul, a figyelem centrumába az alkotás, a mű 
kerül. A költőnek szóló elismerés: „az érintetlen szépség papja”; a Halál-
fiai című regénye: „a nagy költészet eszközeivel szerzett könyv, egy jelen-
tékeny szellem revelálója”. Lírájáról szólva, a stílművész karakterjegyeit 
emeli ki, egyenetlenségeit sem hallgatja el. Tanulmányainak esszéjellegét 
hangsúlyozza. Kvalitásai közt említi írójuk előkelő ismeretségét, filozófiai 
rugékonyságát, külön méltatja benne az élő irodalom szószólóját. Hatal-
mas felkészültsége ellenére sem töltötte be azt a helyet, ami a Nyugat 
főszerkesztőjétől elvárható lett volna tőle. „Ő nem lámpagyújtogatója az 
irodalomnak, aki alaktól alakig megy s mindegyik körül világosságot derít. 
(...) Egyszer gyújt lámpát, hogy mutassa, hogy kell lámpát gyújtani, aztán 
megy, s új elveket demonstrál új példán.” Az Elza pilóta című regényéről 
írott ismertető, méltató írás a háborút idézi elénk. „A női védkötelezettség 
ragadja el a regény hősnőjét is az anyjától, aki még a régi békevilágot őrzi 
szívében s anakronisztikus aggodalmaiban.” Bennük „a tizenkilencedik 
század lelke reszket”. 

Mennyire eltérő ettől a csak „forgácsokban” megidézett írói arcképtől az, 
amelyik a Móricz Zsigmond nevéhez és életművéhez köthető írásokat 
jellemzi. Az írói jubileumra írott tanulmány az életmű, általa legjellem-
zőbb vonását emeli ki: „Lírikus nemzedékben ritka epikus tehetség.” 
Indítékként pedig oly gondolatokat, amelyek egy időben utalnak a negyed-
százados írói termésre s mintegy kirajzolják Németh László irodalom-
eszményét is: „Az író vállalkozás. Öröklött képességei: az alkat; gyermek-
korának emlékezetnépesítő élményei: a szülőföld; az átvett tradíciók kény-
szere: a nemzet; a szellemét megtermékenyítő áramlatok: a kor akar művé 
öröködni és hatni benne.” Miként s hogyan? Az alkotóműhelyből addig 
kikerült regény- és novelláskötetek, színművek példázatával, miközben bő 
példatárát kínálja/adja az írásművészetét jellemző elismeréseknek. 

Az említett tíz írás sokszínű: recenzió a novelláskötetekről és regényekről, 
a leánya, Móricz Virág kötetéről, színművéről; rádióelőadás. E bőséges 
kínálatból nevezzük meg azt a recenziót, méltató írást, mely Móricz 
Zsigmond Erdély című regényéről, jelesen a trilógia első kötetéről írt, amit 
Németh László méltatása külön kiemelt: „Az igazán nagyoknak a múlt 
csak egy nagyobbszerű jelen. (...) Ha egyéb művei a hétköznapok, az 
Erdély az ő ünneplő ruhás vasárnapja.” És ezzel még nincs vége! „Minden 
fejezet más életkép, más embervilág, új foltja az örök magyarságnak, mely 
itt nyersebb, veszélyekben jobban megforgatott, de azért sosem idegen – 
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sosem egészen történelem. (...) Kimeríthetetlen gazdagság; egy gyűjtő élet 
gyűjteménye az életről és mégis: egyetlen regényében sem uralkodik 
Móricz fölényesebben az ő Magyar Múzeumán, mint itt. (...) Az Erdély – a 
magyar irodalom Háború és békéje...” 

A Móricz Zsigmondról írt sorok zömükben elismerőek, noha azt sem 
hallgatja el, hogy nem mindenik műve izzik azonos hőfokon. Említsünk 
néhány példát az elismerések csokrából, amelyek személyisége, alkotásai, 
életműve alapvonásaiként tételezhetők: „A magyar tehetségek története az 
övé. Roppant lehetőség, gyors, gigászi úttörés és botorkálás.” „Móricz 
Zsigmond a formátlanság formaművésze. Nála első látásra nyelv, anyag, 
szerkezet, minden amorf, de ebben a brutális alaktalanságban van valami 
egész, erős, széttörhetetlen, több mint, ami legtökéletesebben kristályosító 
művészkedés.” „Viszonya az emberekhez és írókhoz független volt a 
szellem és a politikai élet hullámzásától. (...) ha nem tetszett neki valami, 
akkor inkább megszökött, mint hogy hazudnia kelljen.” „A mások élmé-
nyében ő elmerült, lelkében újra átélte, a maga szenvedéseként viselte.” „S 
ha életében már meghalt, holtában sem halt meg, természetesen, egészen. 
A föld alól kormányoz minket a furfangos bajuszával.” „A legnagyobb 
alkotó temperamentumok egyike – nemcsak Magyarországon, hanem 
egész Európában.” 

Móricz Zsigmond címen két tanulmány olvasható a kötetben. Az első az 
író huszonöt éves írói jubileumán köszönti őt, megrajzolja a negyedszáza-
dos fejlődésgörbéjét, abból vonja le következtetését: benne „Berzsenyi, 
Katona, Arany és Ady mellett a legtöbb magyar erő szabadult fel, a hazai 
tehetségek viszonylagosságaiba.” Az 1943-ban megjelent Móricz Zsig-
mond című, „vendégszövegeket” is magába foglaló tanulmány – „a gyász 
első szavait gyűjtöttem össze benne” – az író sírjánál elmondott beszéd 
szövegével indul. És mindjárt egy tömör, de annál beszédesebb szavakkal: 
„magyar író és magyar ember volt”. Soraiban vége–hossza nincs az el-
ismerő, értékelő szavaknak, mondatoknak. Ady párjának nevezi, Tolsztoj-
hoz hasonlítja. A sorokat átható melegség, tisztelet és megbecsülés 
mondatja Németh Lászlóval: „Az egyetlen ember volt ebben az országban, 
akinek fiául tudtam volna a lába elé ülni.” Nemcsak a baráti kapcsolat, 
hanem a nézetazonosság mondatja vele. „Ő maga volt a »mély magyar-
ság«. Minden munkájával és véleményével ezt képviselte és ezt védte.” Ő 
volt az, aki Németh Lászlót, az »exodus” emberét be tudta vonni a Kelet 
Népe műhelyébe, kicsiholta belőle az Iszony című remek alkotást. Rokon-
lelkek voltak? Bizonyos, hogy az irgalom eszménye/erénye mindkettőjük-
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ben benne élt. Móricz Zsigmond Csibe felkarolásában „jóvá akart tenni 
valamit, amit az emberiség vét a gyengék ellen”. Ezt a törekvést, az 
elesettek, reményvesztettek iránti rokonszenv jeleként, Németh László az 
Irgalom című regényében realizálta a végső célt: az emberiség üdvös-
ségügye szolgálatát. Odafigyeltek egymásra, mindketten szomjazták a 
tiszta emberi szót, a biztatást, a bátorítást, a visszaigazolást arról, hogy jó 
úton haladnak. Említsünk egy példát Móricz Zsigmond részéről. A 
Cseresnyés előadását követő fanyalgó kritikákkal szemben a Kelet Népé-
ben megjelent sorok hatását: „a húsz sor visszaadta a földet, tüdőm elé a 
levegőt”. 

A kötet kétharmad részét a színesség, változatosság jellemzi: általános 
áttekintések, íróportrék, recenziók váltják, követik egymást. Mindvégig 
bennük érezzük Németh László ama törekvését, miszerint az írókban, 
műveikben azokat a vonásokat keresi, amelyek az írót, alkotását kora 
kultúrájába szövi. 

Kezdjük a számbavételt azokkal az írásokkal, amelyek általános, átfogó 
képet kívánnak nyújtani kora magyar irodalmáról. Ilyen az 1928-ban írott 
Hiányzó arcképek című írása, amely öt portrét foglal magába. Csáth Géza 
– az „elfeledett író”, a „klasszikus ízlésű formaművész; Kaffka Margit – 
kinek nevét a Színek és évek című regénye „amíg magyarul olvasnak, fenn 
fogja tartani”; Füst Milán – „ő írta Magyarországon az első szabadverset”; 
Juhász Gyula – „nagyon magyar költő ő, újabb líránkban Ady mellett a 
legvégzetesebben az”; Tóth Árpád – „a csendes áhítatú költő”. E sereg-
léshez hozzá társíthatjuk az ugyanazon évben írott, az előbbinél átfogóbb 
képet kínáló, Magyar irodalom 1928-ban című tanulmányát, amely az 
Erdélyi Helikonban jelent meg. Ebben műfajok szerinti – líra, regény, 
dráma és kritika – felsorolás/értékelés az előbbinél gazdagabb képet rajzol 
elénk. A költészetben Kosztolányi Dezső, Gellért Oszkár, Sárközi György; 
a regényírók közül Móricz Zsigmond, Kodolányi János és Ambrus Zoltán 
mellett több, ma már csak a lexikonokban számom tartott író és műve 
kerül említésre; a drámaírók közül Molnár Ferenc, Zilahy Lajos és Móricz 
Zsigmond kerül figyelme előterébe. Hozzájuk társítja három újabb 
verskötet – Tóth Árpád, Babits Mihály és Erdélyi József – méltatását. A 
szekértábor-szervező, három év múltán az Egy új nemzedék esztétikájá-ban 
arra tenne kísérletet, hogy természetes, nem egyszer összebékíthetetlen 
esztétikai különbözőségük ellenére, kora magyar irodalmában kitapintsa 
azokat a belső erővonalakat, amelyek összekötik/összeköthetik őket. De 
lehetséges ez? Hisz maga mondja: „nincs az irodalmi alkotástól független 
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esztétika; mindenalkotás fölött saját törvénye ítél (...) nincs ars poetica, 
mindent szabad, ha meg tudod csinálni”. Nem csoda, ha a próbálkozásból 
nem lesz kiteljesedés. Az utolsó nagyobb összegzésre 1933-ban tesz 
kísérletet. A Magyar irodalom 1932-ben az eddigieknél sokkal átfogóbb 
képet rajzol elénk. Az e kötetben közölt részlet két fejezetre osztva – líra és 
próza – tekinti át újra irodalmunk állapotát. A szempont sajátos, Németh 
László-i jeggyel bővül, illetve konkretizálódik: „a minőség forradalmának 
a tüneteit keresem”. A négy évvel előbbi számbavétel több névvel bővül, 
mondhatnánk, hangsúly–eltolódás figyelhető meg. A líra terén a nagy 
nemzedék tagjai közül Babits Mihályt és Gellért Oszkárt helyezi előtérbe. 
Az őket követő új generáció tagjai közül Szabó Lőrinc, Erdélyi József és 
Illyés Gyula kapja a legtöbb figyelmet és elismerést. A tablón, többek közt, 
ott találjuk Sárközi György, Gulyás Pál, József Attila, Zelk Zoltán nevét... 
A költészet kiáradását szép költői képpel zárja: „a líra kolostoraiban nem 
akad el a zsolozsma”. A próza-fejezetben az új regényekre hívja fel az 
olvasók figyelmét. Hangütése nem a legbiztatóbb: „A magyar regény, úgy 
látszik, menthetetlenül elpocsolyásodik. Van vize, de nincs medre; akadnak 
tehetséges regényíróink, de a műfaj pang, rothad, lassan benövi a nád és a 
békalencse.” A teljes számbavétel helyett szorítkozzunk néhány Németh 
László által lényegesnek, jellemzőnek tekintett mondatára: „Babits regé-
nyeiből hiányzik a nagy regényírók meggyőző ereje.” Móricz Zsigmond 
„ahol gondolkozik: a legnagyobb iparkodással se tud érdekelni, ahol 
ábrázol: a legnagyobb hanyagság mellett se tud élettelent alkotni”... És így 
folyik tovább, főleg egy-egy alkotásban keresve a sajátos jegyeket 
Tersánszky Józsi Jenő, Szomory Dezső, Laczkó Géza, Füst Milán 
esetében. A kritikai hang, a fiatalokról szólva, élesedik: „a műfaj tovább 
szegényedik, s az egyéniségek is megszürkülnek, hanyatlanak”. Fájdalmas 
általánosítás? Annál is inkább, hisz Szabó Pál megjelenésével elismerőleg 
jegyzi meg: „tehetsége: a természet szemlélete”. Aztán ott van Kassák 
Lajos. Önéletrajza – Egy ember élete – pozitívumait számba véve említi: 
„ami regényében nagy: egy új öntudat kialakulása (...) azért lesz mindig 
igen érdekes könyv, mert hű beszámoló arról, hogy dolgozta fel magában 
az új törvénytárt, hogy öltötte magára az új illemtant egy önerejére utalt 
magyar munkás”. Szabó Dezső hattyúdalaként tekint a Karácsony 
Kolozsvárt című művére, valamint általa megélt pályaívre. Személyisége – 
sokan lelkesedtek érte, sokan elutasították – kisugárzása tagadhatatlan 
volt: „elhibázott élet, de egy kötetre való védőbeszédet lehetne írni mellé”. 

A kötet figyelemre méltó fejezetei az íróportrék, amelyek egy időben 
jelentenek értékítéltet és alkalmat adnak arra is, hogy Németh László 
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általuk a maga létszemléletét és irodalmi érték-kritériumait is kifejezésre 
juttassa. Az e témakörbe sorolható, tucatnál is több tanulmányból ragad-
junk ki néhányat. Kosztolányi Dezsőt, akihez viszonylag tartózkodóan 
közelít. Lírájáról, regényeiről, műfordításairól visszafogottan nyilatkozik, 
de a Pesti Hírlapban megjelent apró írásairól felső fokon tesz említést: „a 
magyar póza e században alig termett valamit, amit tökéletességben 
ezekhez a félhasábos remekművekhez lehetne hasonlítani”. Adott azonban 
egy általánosabb következtetés is: „Nem jellemezni akartam; megmutatni, 
hogy közöm van hozzá s biztatni másokat, hogy közük legyen hozzá”. Kell 
ennél beszédesebb elismerés?! A Szabó Dezsőről írott sorok elé oda 
kívánkozik egy személyes vallomás: „évente berúgtam tőle s évente ki-
józanodtam”. Ezzel is jelezhetjük, hogy a róla írott sorokat szenvedély 
hatja át, parázs vitaszellem. Az elismerés hangja: „Az elsodort falu Szabó 
Dezső egész életét kimondó, legjelentékenyebb műve, a magyar irodalom-
történetből ki nem fakadó remek. (...) Tett akar lenni ez a regény. Kard, 
melynek hegye a történelem örök bűnei felé mutat.” Miben azonosul vele? 
„Célja: a magyarság fölrázása.” Hatása, szelleme nemzedékeken túlmutató 
erővel bírt. „Világképében s magyar koncepciójában egy új nemzedék 
találta meg a maga egységét. Melyik magyar író alakította így át az utána 
feltörőket!” S egy újabb definíció, amelyben Szabó Dezső révén Németh 
László irodalomszemléletére ismerünk: „minden író célkitűzéseivel jelöli 
meg helyét”. A Pap Károlyról megalkotott portré egy, azóta is vitatott, 
nyugvópontra nem talált kérdést vet fel: Németh László és a zsidóság 
viszonyát. Az íróról, alkotásairól elismerő szavakkal szól: „Az ő írásai nem 
tagadták és nem kenték el a közösséget, melyből jött.” Hasonlóképpen szól 
a zsidó népről: „...a lehető legerősebb sorsközösség, nincs ember a földön, 
akiben annyi egyöntetű múlt volna, mint egy zsidóban”. Létsorsukra utalva 
kérdezi: „Felolvaszt bennünket nyomtalanul a világ kohója, ahogy Ady 
jósolta, vagy megadatik, ami a zsidóságnak, hogy »eszmévé haljunk«?” 
Példanéppé váljunk? Másfajta igéket generál benne Erdélyi József, a 
„fegyvertelen világhódító, aki testén át lobogó rongyával úrrá vív minden 
szegényt”. Alkotásai révén ennél is többre törekszik. „Nincs még egy 
magyar lírikus, aki ilyen erőteljes realizmussal látja szomorúnak a magyar 
földet.” E kettős indíttatásból vonja le a maga következtetését: „Erdélyi 
József a most induló költőnemzedéknek talán legértékesebb tagja”. Költői 
habitusa jellemző vonásaként említi: „Ő nem szeretné magát mindenáron 
megmutatni s nem követeli, hogy lelke ezer valóságát látva–lássák, csak 
azt az egy eszme–Erdélyit akarja láttatni, akiért minden versében feláldoz-
za magát”. Amiként Németh László is! 
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A kötet újabb alfejezeteként vehetjük számba Németh László recenzióit, a 
kora irodalmi termését szemléző, a Napkeletben, Protestáns Szemlében, a 
Nyugatban, a Tanúban, a Válaszban közölt írásait; húsznál is többet. Ha 
mindeniket külön-külön méltatnánk/elemeznénk, hosszúra nyúlna. 
Kettővel mégis kivételt teszünk, azokkal, amelyek köteteink alcímeként 
jelölik: irodalomról szólnak, szubjektív, az életmű szilánkjaiként, mozaik-
kockákként maguk is egyfajta irodalomtörténet alapanyagiként szolgálnak. 
Kivételt tetszünk, hisz Szerb Antal és Farkas Gyula irodalomtörténetéről 
írott sorai szembesítik önnön eszméivel, értékítéletével. És kezdjük mind-
járt az előbbi kötet alapján megfogalmazott ars poetica-értékű megállapí-
tással: Szerb Antal „irodalomtörténész az, aki annyira gazdag tud lenni, 
hogy letűnt írókat és irodalmi korokat önmagából képes megérteni”. 
Szemléletére jellemző, hogy „könyvét ő Dévényből írta, onnét, ahol a 
nyugatról jövő vizek irodalmunkba ömlenek. Tétele: a magyar európai 
irodalom, a kereszténység óta minden fontos mozgalom nyugatról jött, a 
nap a magyar irodalomban nyugatról kel.” Záró sorában dicséret és elvárás 
egyaránt benne rejlik: „A legjobb magyar irodalomtörténetet ő írta, de ez a 
legjobb nem tette fölöslegessé a következőt.” A Farkas Gyula által írt 
„következő”, újabb irodalomtörténészi elvárást rögzít: „Egy jó irodalom-
történet, melyben egy méltó lélek veszi magára népe írói múltját, mint a 
szent Krisztus sebeit, órjási szolgálat halandóak és halhatatlanoknak; 
felserkenti, ami szunnyad, hatóvá teszi, ami nem hat, jelenné, ami múlt.” 
Az elemzett alkotást nem ilyennek látja. Németh László szigorú ítéletét 
metaforába sűríti: „Farkas Gyula megveszi a boltban a paprikát, borsot, 
szegfűszeget, de nincs érzéke hozzá, hogy mennyit bír ki belőlük a leves. 
(...) Az igazi olvasói élmény, a kritikai behatolás hiánya ordít ebből a 
könyvből.” 

* 

A három kötet töprengésre indít: mi lenne, lehetne az a gondolat, amellyel 
a Magyar Napló Kiadó – Ekler Andrea áldozatos munkájának gyümölcse-
ként – a kezünkbe adott Németh László kötetek kiváltotta eszmevilágot 
méltóképpen összegezhetnénk. A három kötet információ- és eszmeözöne 
kavarog bennünk, a magunk kicsinysége kibírhatatlan súlyként nehezedik 
vállunkra. A megoldás kulcsát hol is kereshetnénk máshol, mint e három 
csodálatos kötetben. Idézzük újra az Ady ünnepére, az 1944-ben írott 
sorokat? „Kin nőhet meg egy nemzet, ha ilyen írókon nem? S mi lesz a 
sorsa a nemzetnek, amely közé ilyen írók is hiába jönnek?” Mindennek 
ellenére – írja ugyancsak Ady kapcsán – „egy költő műve azzal, hogy 
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itthagyta, nem kész. Nemzete szellemében kell elkészülnie.” Bármilyen 
értékes, önmagában ez még nem garancia. Németh László az Arany 
Jánosról írott tanulmányában szól arról, hogy lennie kell egy közvetítő 
kapocsnak, egy összekötő hídnak, mely nélkül „a legszebb képesség is 
elátkozott kincs, amíg ébresztőjét meg nem találja”. Ilyen ébresztő volt 
Németh László, s jelenik meg előttünk e három kötetben, ilyen ébresztő 
Ekler Andrea, aki Németh László életművének e szeletét adja kezünkbe, 
hogy magunk is épüljünk, újabb nemzedékek épüljenek általa. 

 
(x) Németh László: Történet és vallomás. Írások a magyar irodalomról I. 
Tanulmányok, esszék, kritikák. Írott Szó Alapítvány, Magyar Napló, Budapest, 2011. 

(xx) Németh László: Illúzió és alkotás. Írások a magyar irodalomról II. Tanulmányok, 
esszék, kritikák. Magyar Napló Budapest, 2014 

(xxx) Németh László: Tények, titkok, varázslatok. Írások a magyar irodalomról III. 
Tanulmányok, esszék, kritikák. Magyar Napló Budapest, 2017 
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Az igazságkeresés erdélyi ösvényein 

 

„Erdély határszélén születtem, Erdélyben csak egyszer 
jártam, harminc éve, tíz napra. Történelmi drámáim 
közt mégis öt van, amely Erdélyről szól, az első a 
Bethlen Kata volt, aztán a misztótfalusi Kis Miklósról az 
Eklézsia megkövetés, majd az Apáczai, s utolsó a két 
Bolyai dráma: az Apai örökség és A két Bolyai.” 

 

A Németh Lászlótól kölcsönzött, írásunk jeligéjeként Veress Dániel: 
Benned rovom erdélyi adómat című kötetéből kiragadott idézet kijelöli 
azokat a koordinátákat, melyek klasszikus írónkat Erdélyhez kötik: Nagy-
bányához, születési helyéhez; az 1935-ben tett romániai utazáshoz, melyet 
a sokat és sokszor vitatott Magyarok Romániában című útinaplójában 
örökített meg; az öt csodálatos drámához, melynek ihletforrásául az oly 
nagyon szeretett Erdély művelődéstörténete szolgált. 

Mi sem természetesebb, ha, róla emlékezve, fölemlítjük: szülővárosa 
három – 1991, 1995, 2001 – szép megemlékezéssel idézte/méltatta emlé-
két. 

Keresztelésének színhelyén, a Híd utcai református templomban, Tőrös 
Gábor szobrászművész alkotta domborművel adózott emlékének, továbbá 
a kilencvenes években újra önállóvá vált nagybányai magyar középiskola 
az Ő nevét vette föl, a Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődés Egyesület 
In memoriam Németh László kötettel tisztelgett az író halála huszadik 
évfordulóján; a marosvásárhelyi Mentor Kiadó az útinapló 2001-es 
újrakiadásával és a hozzá fűződő vitaanyag társításával tisztelgett előtte; az 
erdélyi magyar színházak műsorán – sok esztendővel ezelőtt – ott szerepel-
tek jeles drámái: a Villámfénynél – Kolozsvár, 1942, Temesvár, 1970, 
Szatmárnémeti, 1977; Papucshős – Sepsiszentgyörgy, 1969, Nagyvárad, 
1987; A két Bolyai – Marosvásárhely, 1970; az Iszony monodrámaként 
történt feldolgozása/feldolgozása – Szatmárnémeti, 1991. 

Az erdélyi témájú drámák keletkezési ideje viszonylag rövid időinter-
vallumhoz köthető: Bethlen Kata – 1939; Eklézsia megkövetés – 1946; 
Apáczai – 1955; Apai dicsőség – 1960; A két Bolyai – 1961. 

A művek gondolatcsírájának megfogamzása nem a véletlen műve. E 
drámák esetében is érvényes, hogy a bennük megtestesült gondolatot és 
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eszmét nem valamilyen öncélú sugallat szüli, hanem, mintegy válaszként, 
önmaga védelmére, egy-egy nemes idea megtestesítésére írja azokat. 

 a) Tekintsünk a Bethlen Kata keletkezési időpontjára: 1939. Súlyos 
esztendő ez Németh László életében: a Kisebbségben és az A minőség 
forradalma című kötetei nyomán rázúdult össztűz ideje. Miként védeke-
zik? Bethlen Kata sorsának, lelki/szellemi függetlensége védelmezésnek, 
az igazáért vívott keserű küzdelem megidézésével. A dráma jobb megér-
tését szolgálja az azt megelőzően írt, mondhatnánk a dráma problema-
tikáját is megelőlegező írás: Sziget Erdélyben, amelyben a hősnő 
„protestáns Antigone”-ként küzd a rá kényszerített házasság ellen, a hitét 
megtagadtatni/elhagyatni kívánó erőkkel szemben. Önéletírása – Életének 
maga által való rövid Leírása – végtelen és elkeseredett küzdelem a 
„maga vallásá”-ért és az „idegen vallás” rákényszerítése szándékával 
szemben, „az Erdélybe beömlött: német világ, békanémító csont, világias 
fény, hiten vett erőszak, »a lelkek megmocskolása« ellen”. 

Miként jelenik meg mindez a drámában? Sűrítetten, a lényegre koncent-
ráltan, immár éleslövészet módjára, hajlíthatatlan konoksággal törve a 
tragikus végkifejlet felé. „...énbennem nem kell ettől a mostani világtól 
még az oltalom sem, s ha kövenként szedik szét a régi Erdélyt, én az utolsó 
szegletkövön akarok gubbasztani és fohászkodni.” E szavakban Bethlen 
Kata hithűsége szólal meg, de azt is mondhatnánk, hogy általa/benne 
Németh László elvhűsége, tántoríthatatlansága, kitartása kap hangot. 
Bethlen Kata engedni kényszerül, de önfeladásra semmi áron! Férje, 
Haller László szavaiban mintha Németh László ellenségeinek a fenyegető 
hangja szólalna meg: „Nem találhatok addig a veledlétben nyugvást, amíg 
az ellenem lázító vallást el nem hagyod”. Az elegyítés lehetetlen, hisz az 
önfeladást jelentene, lehetetlen akkor is, ha Bethlen Kata súlyos átka 
beteljesedik. 

 b) 1945 korfordító esztendő Magyarország életében, egy új éra kez-
detének ideje. Németh László is remélhette, hogy előtte is megnyílik a tér, 
a szabad alkotás, véleménynyilvánítás ideje, a nemzetépítés munkája. De 
nincs megbocsátás! Őt, akit a Korunkban, a harmincas években az 
„irodalom fasisztájá”-nak címkéztek, a hatalomra törő kommunista 
ideológia „kútmérgező”-ként kívánja elszigetelni, kiűzetni az irodalomból. 
Vissza akarják vonatni, megtagadtatni eszméit. Válasza? Az Eklézsia-
megkövetés s a Husz János színmű „...baráti felszólításokra volt a válasz – 
írja Németh László a drámái elé tűzött írásában –, hogy írásaim meg-
tagadásával vásároljam meg nyugalmamat. Misztótfalusi Kis Miklós 
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megtette, s mi lett eklézsia-megkövetésének a következménye? Husz nem 
tette meg, s a magunk fejében kialakult igazsághoz való ragaszkodás 
korszaknyitó példájává vált.” Németh László „az igazságszeretet” 
darabjaiként hagyta ránk örökül, a példamutatás erkölcse jegyében. 

Németh László az Eklézsia-megkövetés című drámájában Misztótfalusi Kis 
Miklós életpéldája megidézésével kívánt választ adni. A XVII. századi 
erdélyi peregrináció – nyugati egyetemjárás – kínálta az esélyt Erdély 
szellemi felzárkózására. A nyugatról hozott új eszmék felpezsdítették a 
fejedelemség szellemi életét. Ám korántsem a kívánt hatással, hisz adott 
volt egy társadalmi réteg, amely szemben állt minden újjal, ami kivált-
ságait sértette, amitől hatalmát félthette. Misztótfalusi Kis Miklós kiváló 
tudással, nyomdával és egy csodálatos művel – az Aranyos Bibliával – tért 
haza, amely mívességével, megújhodott nyelvezetével kívánt újat hozni, 
abban a reményben, „hogy könyvekkel bővítsem és olcsóitsam e hazát”. A 
klérus azonban ellenszegül: őt hitvány vasművesnek nevezte. Pedig mit 
kívánt? Arany János szavaival: „egy kis független nyugalmat”. De nem 
adták meg neki. „Nagyon megkeserítette a kolozsvári klérus az én élete-
met.” Pápai Páriz Ferenc szavára Kolozsváratt, 1698. esztendőben írja meg 
M. Tótfalusi K. Miklósnak maga személyének, életének és különös csele-
kedetinek MENTSÉGE melyet az irégyek ellen, kik a’ közönséges jónak 
ezaránt meggátolói, írni kénszeríttetett című művet, a maga becsületének, 
jó hírének védelmére. Az eredmény: minden addiginál vehemensebb 
támadásoknak lett kitéve, melyből csak úgy nyerhetett feloldozást, ha 
akkor szokásai szerint nyilvános eklézsia–megkövetésre áll a gyülekezet 
elé. És ha – Husz János példájára – nem teszi? Bethlen Miklós inti a 
lehetséges következményekre: „A mi harmatos börtöneink elcsendesítettek 
már néhány szókimondó szájat.” Ő kéri: tegye meg. Megtette. Mégis 
„...széttépték az agyarkodó prédikátorok”. A következmény: agyvérzés, 
ami élete, pályája tekintetében tragikus következményt, a fizikai 
ellehetetlenülést vonta maga után, mintegy példázva: járhatatlan út. 

 c) Az ötvenes évek közepe két jelentős módosulást hoz Németh 
László életében. Egyfelől: elhagyja Hódmezővásárhelyt, „a nyugalom 
szigetét”; másfelől: ekkor észleli az életét megnehezítő hipertónia jelentke-
zését. Vége szakad a fordítás évekig tartó gályarabságának, írótársai 
alkotásra buzdítják: „a magyar irodalom s főleg a gondolkozó magyarság 
tőled többet vár”. (Veres Péter) Bár több ízben is szóvá teszi, hogy „írói 
pályám, nagy megkönnyebbedésemre, véget ér”; „az írói mesterségem 
nem folytatom”; „új dolgot már nem írok többet”. A magyar irodalom 
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nagy-nagy nyeresége, hogy fogadalmát önmaga írja fölül – többek közt – 
az Apáczai című drámájával. Az alkotói légkör most sem felhőtlen. A 
hatalom érzi, hogy például a Galilei dráma, s nemcsak a múltra, „a 
jelenlegi rendszerre is érthető”; a sajtó sem feledi a „kútmérgező” bűneit. 
Később, 1969-ben, így emlékszik vissza az adott helyzetre: „Az író mit 
tehet itt? Fölvetíti a helyzetet, megmutatja az erkölcsi harc kikerülhetet-
lenségét s példát ad rá, kétségbeesett helyzetekben is hogy lehet győzni 
vagy legalább méltóságunkat megőrizni.” Példaként hivatkozik Apáczai 
Csere Jánosra: „ez a makacs idealista minden vereségre új, még merészebb 
pedagógiai tervvel felel, akárki megértheti”. 1955-ben megszületik a mű: 
„búcsúm a pedagógiától”, „egy öreg pedagógus búcsúja volt legfőbb 
örömet okozó foglalkozásától”. 

A drámában mégsem a foglalkozás öröme testesül meg, hanem a nemzete 
javáért küzdő pedagógus keserves küzdelme, ama nemes szándék, mely őt 
a biztos jövőt ígérő nyugatról hazahozta: „mosdassuk ki a mi szegény 
hazánkat abból a tudatlanságból, amin a napnyugati országból jövő ember 
csak elborzadhat”. De itt gyanakvás, irigység fogadja. Magával hozta a 
presbiterianizmus új eszméjét, Descartes tanait – külön-külön is veszélyes 
gondolatok az állóvízben fürdőző maradi szellemnek. S ez már főben járó 
bűn. Nemcsak az egyház, hanem a fejedelem is ellene fordul: nyílt 
disputára szólítja, tanai megtagadására. Megfenyegeti: „vagy azt tanítja a 
skolában, amit én parancsolok, vagy a Marosba rekesztem, vagy a torony 
tetejéről vettetem le”. A fenyegetés másik alternatívája: „egy jóravaló 
fogarasi tömlöc két hónap alatt úgy megszárítaná nyirkosságával, mint az 
aszalóba tett gyümölcsöt”. A súlyos ítélettől, jótevői közbenjárására, a 
porrá égett kolozsvári kollégium tanári meghívása menti meg. Ott mondja 
el második programbeszédét – Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról –, 
melynek jeligéje is lehet az abból kiragadott mondat: „Ideje hát, hogy 
felébredj, te álmos, te mámoros, te hályogos szemű magyar nép!” (Mikor 
mondja ezt az író? 1955-öt írt a naptár!) Ott és akkor születik meg – ismé-
telt ellenszélben, a tatárbetörés vésztjósló árnyékában – az újabb magasz-
tos gondolat: az akadémialétesítés terve. Megálmodója: „...gyertya ember, 
aki teste fogyásával egymaga akarja a nagy erdélyi sötétet oszlatni”. 

 d) „Egy fiatal tanárnő, erdélyi származás, fejébe vette, hogy Bolyai–
drámát kell írnom.” Ihlető, munkára buzdító ingerként elküldte neki a 
marosvásárhelyi Teleki Téka birtokában levő, kiadatlan Bolyai-levelezés 
anyagát. Bennük „a csodálatos mód összeakaszkodott emberpár drámáját 
láttam” – olvashatjuk A Bolyaiak drámája című műhely-tanulmányban. A 
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naplóban elárulja, hogy a mű „egyik hibája, hogy csak Farkast írtam 
igazán belülről; őhozzá megvolt a kulcsom: a pedagógus apa, aki másba 
tette át becsvágyát s rettentő élességű tükröt kap neveltjében”. Azonban „a 
példátlanul heves apa-fiú viszony” tanulmányozása/értelmezése ennél 
tovább, messzebb vezetett. Ennek kulcsát az 1965-ben írott Negyven év 
című pályatörténet adja kezünkbe: a sötét családi történet „egyszerre idézte 
az itteni s otthoni emlékezetbe Erdély két legnagyobb fiát, s az egymást 
rágó összeférhetetlenséget, mely nézetem szerint e tehetséges nép romlásá-
nak egyik fő oka volt”. De, áttételesen, ebből sem hiányozhatott az őt oly 
mélyen, vissza-visszatérőleg foglalkoztató apa-gyermek közti viszony 
sokrétűsége: „...ez lett az Apai dicsőség, egy érzés fél évszázadot átfogó 
története”, mondhatnánk: kettős tükörben. Egyik, a naplóban idézett 
bírálója szerint: „minden mondat egy-egy kis remekmű”, amihez Németh 
László hozzáteszi: „éppen csak a színpadon nem áll meg, inkább 
dramatizált regény, mint színdarab”. 

A történésnek, cselekménynek irányt szabó, apa és fia viszonyát, a köztük 
kialakult konfliktus forrását két egymásnak feszülő mondatban találjuk: 
Bolyai: „Ha a magam kontinuációját nem látnám benne, nem lenne erőm, 
ezt a poklot, amelyben élek, elszenvedni.” János: „Én egy új világot terem-
tettem a semmiből, s édesapám ezt ötletnek nevezi?” Kinek lehetett igaza? 
Nehéz lenne megfejteni, igazságos, méltó ítéletet mondani. De a sérelem 
magva szárba szökkent és megnyugvást a halál sem hozhatott a két sértett, 
megcsonkult élet számára. A János házasságához szükséges kaució 
megkésett letétele sem hoz békét köztük. Az elöregedett, magányos, a sír 
szélére sodródott apa keserűen fakad ki tanítványának: „sose csináljon, 
Lajos öcsém a gyermekéből bálványt magának”. Utolsó szavaival mégis 
őt, a fiát szólítja: „János, fiam!” Ő, pedig, a sok viszontagság, sértettség 
dacára sem fordít hátat apja emlékének. Új művét, az Üdvtant, neki 
kívánja dedikálni: „Annak, aki a magasabb valóságok világába engem 
bevezetett, s akit én is magammal emelek az emberi emlékezetből ki nem 
fonnyadó nevek közé. Ez lesz az ő dicsősége.” 

 e) A Németh László drámaköltészetében nincs még olyan darab, 
amely az életműben nagyobb figyelmet kapott volna, mint a Bolyaiak 
drámája, az a tükör, amelyet, ő állított elénk, melyben „az egymás felé 
tartók is elkerülik egymást”. Az Apai dicsőséget követően írta meg A két 
Bolyait, sűrítettebben tárva elénk azt a drámai küzdelmet, amely közös 
életüket jellemezte. „...keletkezésének esete, ahol a levelekből megismert 
apai szenvedély ért le fúró gyanánt lelkem artézi rétegéig, kivételes, s az 
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Erdélynek szánt ajándék sarkallása is közrejátszott benne...” Tömörebb, 
kamaraváltozatnak szánta, melyben a két ember első nagy összecsapását 
írja le János hazatérése után. Ez esetben is találunk az életműben utalást 
arra, hogy mennyivel több annál: „...a darabnak van nemzeti oldala is. Itt 
ül több mint ezer éve Európa szélén egy nemzet, amelyet ha okosnak nem 
is, de tehetségesnek talán elfogultság nélkül mondhatunk. Mi az oka, hogy 
ez a nemzet még lélekszáma arányában sem tudta az emberi kultúrát 
gazdagítani...” (Képzelt beszélgetés) 

Bolyai Farkas fiát, Jánost, felismerve tehetségét, a maga kontinuációjának 
tekintette: „belőle nagy tudóst neveltem”. A remélt harmónia azonban 
megtörik. Előbb azzal a döntéssel, hogy János nem kíván örökké Appendix 
lenni. „Semmiféle apai érdem nem lehet jog a holtig tartó gyámolításra.” 
Aztán annál is tovább megy: a megtagadott kaució ellenére, vállalva annak 
minden ódiumát, Rózával kezd új életet. Súlyos döntés. Súlyának Róza ad 
valós hangot: „Hol van egy sziget, ebben az átkozott Erdélyben vagy az 
egész világon, ahol nem ér utol az emberi megvetés.” Jánosban a kitaszí-
tottság új kitörési pontot keres. Nem a geometria terén, hanem annál egy 
tágabb cél keríti hatalmába. „...ama tanok tana, amelyről nemcsak egy 
morális személy, de az egész embertársaság már itt a földön üdvre juthat.” 
A dráma végkifejlete nyitva hagyja a kérdést, a két csillagpálya találko-
zásának lehetőségét. Marad az apa reménye, hogy egy újabb lipcsei 
pályázat visszatéríti Jánost a tudományos pályára. A színházi igény felül-
írja ezt, ráveszi a szerzőt a módosításra, pozitív kicsengésű záróakkordra: 
apa és fia külön-külön pályázzon. János nem önmaga dicsőségét keresné 
benne: „a tudomány ne csak játék legyen (...), hanem a tudós elmékben, 
mint egy költői fészekben felnőve: az emberek boldogítására használja 
erejét.” Ennél is tovább lát: „a Gondviselés engem szemelt ki az üdvre 
vezető tant az emberiségnek megjelentetni.” A gondolatban nem nehéz fel-
ismerni Németh László életművének egyik alapvető ideáját: az emberiség 
üdvösségének szolgálatát. 

 

x x x 

 

Az erdélyi tárgyú drámák közül ez utóbbi az egyetlen, amelyet Romániá-
ban bemutattak – Marosvásárhelyen, 1970. február 20-án –, Kovács Ferenc 
rendezésében. A bemutató értékét/rangját emelte, hogy ezen a szerző is 
jelen volt. „Nem tudtam megállni, hogy el ne jöjjek.” Nemcsak udvarias-
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sági gesztusként. „Olyan számomra ez a mostani erdélyi utazás, mint egy 
nászút. Kár, hogy már nem vagyok vőlegény” – mondta Marosi Ildikónak. 
A bemutató „ünnep volt a színházban” – írta Nagy Pál. Hozzátehetjük: 
ünnep lett egész Erdélyben, hisz a színmű, vendégjátékok révén, minden 
nagyobb városba eljutott. Apa és fia, Lohinszky Lóránd és Ferenczy István 
„párviadala” s a többi színész játéka megható emlékként él a nézők 
emlékezetében. A kritika egybehangzó elismeréssel méltatta. Németh 
László és kísérete erdélyi látogatását Veress Dániel Téli utazás címen írta 
meg az Igaz Szó 1970. márciusi számában, továbbá az In memoriam 
Németh László kötetben: Ami a téli utazásból kimaradt című írásában. 

Az erdélyi magyar színházak mulasztása/adóssága, hogy e csodálatos 
drámafüzérből csak ez utóbbi került színpadra. Annak is ötven éve. (...) 

 

Megjelent az Irodalmi Magazin 2021/1. számában 
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Magyar erőtér 

 
Erdélyi Szépmíves Céh 

Marosvécsi helikoni írói parlament 
Erdélyi Helikon folyóirat 

 

„Aki ismeri az Erdély kultúrhistóriáját, vár 
innét valamit. Aki ismeri az erdélyi magyar-
ságot, rendkívülit vár.” (Németh László) 

 

A nagybányai születésű író 1926-ban írta le e sorokat, Az erdélyi irodalom 
című tanulmányában. Az azt követő években számos írás, egy viharos 
visszhangú útirajz jelezte érdeklődésének gyümölcseit, keresve és 
elismerve az erdélyi gondolat, az erdélyi tudat, az erdélyiség gyökereiből 
táplálkozó magatartás, az ott született alkotások jellegzetességeit, sajátos-
ságait, hozzájárulását az egyetemes magyar kultúrához, irodalomhoz. 

Mit várhat a mai olvasó Erdélytől, az évszázadok során ott kialakult 
szellemi univerzumtól? Rendkívül sokat, mérhetetlenül sokat! Értékei 
elsősorban a megismerés sok százados ösvényein haladva bontakozhatnak 
ki előttünk. E tájhaza természeti és altalajkincsein, csodáin túl, szellemi 
értelemben nyújtott legtöbbet a magyarságnak. Erdély – Németh László 
terminológiája szerint – a Dunántúl és az Alföld mellett – „a nagy magyar 
tájak egyike”. Érdeklődésének középpontjában két kérdés szerepelt: 
„Milyen az erdélyi lélek? Hogyan nyilatkozik meg az irodalomban?” 

Ez az érdeklődés, a válaszkeresés indított útra, valóságos vagy virtuális 
értelemben, a múlt század hatvanas–hetvenes éveiben számos magyar 
értelmiségit: Czine Mihályt, Pomogáts Bélát, a hátizsákos diákokat. 
Görömbei Andrást, Ablonczy Lászlót, Szakolczay Lajost, Bertha Zoltánt, 
Márkus Bélát... Ugyanez a felfedezési, megismerési vágy ragadta magával 
az ifjú Sas Pétert, a későbbi jeles budapesti irodalom- és művelődés-
történészt is. Egyike volt a hátizsákos diákoknak, aki a nyolcvanas évektől, 
tanulmányok, kötetek tucatjaiban kereste és adott választ a Németh László 
által, közel száz évvel ezelőtt feltett kérdésekre – irodalom- és 
kultúrtörténeti, egyháztörténeti és művészeti vonatkozásban egyaránt. 
Mondhatnánk: beleszeretett Erdélybe, Erdély kultúrájába, a kitiltások 
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ellenére, annak dacára folytatta kutatásait. Egy életre elkötelezte magát, 
tudományos munkássága meghatározó célterületévé tette az elszakított 
nemzetrész jeles személyiségei, köztük Kós Károly, Kelemen Lajos, 
Bánffy Miklós, Bíró Vencel, Márton Áron... munkásságának/életművének 
megismertetését – külön tanulmányokban, kötetekben, általa összegyűjtött 
és gondozott, életművük egy-egy szegmensét bemutató kiadványokban, 
valamint portré- és dokumentumfilmekben. Törekvését felkarolták, segí-
tették az erdélyi tudományos élet jeles kutatói, múltjának kiváló ismerői. 

Figyelmét nem kerülték el Kolozsvár művelődési és egyházi értékei sem. 
Joggal kérdezzük, hogy mi motiválta, gerjesztette ezt a szoros személyi 
affinitást? Idézzük csak személyes vallomását. „Európa térképét tanulmá-
nyozva szembeötlő Közép-Európa, a Kárpát-medence s ezen belül is 
Erdély jellegzetes földrajzi képe. Ez a táj nemcsak földrajziságában, de 
történetiségében és kulturális életének kiformálódásában is egyedi. 
Földrajzi zártsága, történelmi sorsa, életformát. stílust, hagyományt alakító 
képessége magyarázhatja meg azt a különleges összhangot, mely e tájnak 
és az itt élő ember lelkületének összecsengésében megnyilvánul.” Ez az 
élmény, ez a tapasztalás indította újabb s újabb kutató utakra, buzdította 
újabb s újabb tanulmányok, könyvek, köztük a most kezünkbe került 
kötet(x) megírására és kiadására, amely a két háború közti erdélyi magyar 
irodalom, jelesen a transzszilvanizmus, literatúrai csúcsteljesítményébe – 
az Erdélyi Szépmíves Céh kiadóvállalat, a több mint 75 éve megalakult 
marosvécsi helikoni írói parlament és az Erdélyi Helikon folyóirat törté-
netébe – avatja be az anyaországi olvasókat. Mondhatnánk: három olyan 
koncentrikus, az olimpiai ötkarika egymást ölelő szimbólumához hason-
lóan, amelyek külön-külön is jelentéssel bírnak, de egymást generáló, 
kiteljesítő erőtérként voltak és ma is ott ragyognak Erdély magyar szellemi 
életének égboltján. Más-más szín, de egyazon akarat hordozói. Három 
olyan szellemi műhelybe vezet el bennünket, amelyeket a kor jeles kutató-
jával/krónikásával – László Dezsővel együtt – az utókor is „a kisebbségi 
lét ritka, de felejthetetlen ajándékai” közé sorolja. 
 

 

I. 

 

Sas Péter a történelmi előzmények felvillantását az 1918/19-es impérium-
váltásig vezette vissza. Addig az időig, melynek kezdetén Kós Károly, Paál 
Árpád és Zágoni István megírta és meghirdette „a magyar szervezkedés 
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káté”-ját, amely, az exodussal, a passzív ellenállással, a lemondással, a 
bezárkózással szemben, meggyőződéssel hirdette: „meg kellett mozdítani 
az ájult magyarságot”. Kimondta a cselekvésre szólító egyetlen járható utat 
mutató jelszót: „Dolgoznunk kell, ha élni akarunk, és akarunk élni, tehát 
dolgozni fogunk.” E magasztos szándék előmozdítása, elérése érdekében 
csatarendbe álltak az itthon maradó legjobbak, köztük Kelemen Lajos, 
valamint a hazatérők, a „szembejövők”: Benedek Elek, Kós Károly, Kuncz 
Aladár, Kemény János, Tamási Áron, Bánffy Miklós... Tevékenységük 
nyomán újraéled az erdélyi szellemi élet, megjelennek az első, a 
közhangulatot/közérzést jó irányba terelő lapok. Az irodalmi élet új célokat 
tűz maga elé, közte a legfontosabbnak számít: a nemzeti önismeret 
szolgálata, az erdélyi magyarság önazonosság-tudatának megőrzése és a 
hosszú távú cselekvésre, a megmaradásra buzdító akarat. 

Mindeme törekvés mélyén ott munkált az évszázadok során kialakult, 
kikristályosodott erdélyi tudat, melynek gyökerei több száz évvel előbb, 
Magyarország 1541-et követő szétszakítottsága következtében fúródtak az 
élet talajába, a különlétbe sodort, önállóvá vált országrészben. Miért is 
kívánunk Sas Péter könyvének méltatásakor ily mélyre ásni az időben? 
Mert hisszük, hogy az 1918/20 utáni ébredésnek megvolt a szellemi 
háttere, amelyre a Kiáltó Szó-ban megfogalmazott gondolat megszövege-
zői alapozhattak. 

Az erdélyi fejedelemségnek jutott az a történelmi szerep, hogy tovább 
éltesse a független magyar államiság eszméjét. Miként s hogyan? A kiváló 
fejedelmei által, az erdélyi országgyűlés működése, a diplomácia és az 
önvédelmi harcok révén. Oly intézkedések révén, amelyek közül magasan 
kiemelkedik az 1568-as tordai ediktum, amely a világon elsőként hirdeti 
meg a vallásszabadságot, a négy történelmi egyház egyenlőségét. Az 
erdélyi szellem, az erdélyi gondolat alakításában meghatározó szerepe volt 
az erdélyi, hozzájuk csatlakoztatva a partiumi diákok nyugati egyetemjárá-
sának, peregrinációjának. A katolikusok Pádova, Krakkó, Bécs, Leuven, 
Páris..., a reformátusok Heidelberg, Wittenberg, Franecker, Hardwijk, 
Amszterdam... egyetemein szerzett tudással tértek haza, lettek politikusok-
ként, diplomatákként a fejedelemség fenntartó oszlopai, igehirdetőkként, 
tanárokként pedig a szellemi emelkedés katalizátorai, fáklyavivői. 

A marosvásárhelyi Mentor Kiadó 1999-ben kiadott Erdélyi Panteon című 
triptichonjának első két kötetében olvasható rövid életrajzok hosszú sora 
bő példázatát adja az 1918/20 előtti szellemi otthonteremtés áldozatos 
munkájának, melynek révén Erdély iskolavárosai – Nagyenyed, Csík-
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somlyó, Kolozsvár, Brassó, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Sepsi-
szentgyörgy... – a fejlődés, az otthonérzés, az elhivatottság vállalásának 
legfőbb letéteményesei lettek. 

Erdély népe a fejedelemség bukása után, a XVIII. századtól osztrák 
tartományként, valamelyes önállóságot élvező guberniumként éltette 
tovább sajátosságait. Az erdélyi diéta, ha kényszerű kihagyásokkal is, 
működött, azon munkálkodott, hogy Erdély autonómiáját, ha részlegesen 
is, érvényre juttassa, őrizze. A szellemi élet az anyanyelv őrzésében, a 
művészetben látta erdélyiségének védelmét, ápolását. Gondoljunk csak a 
kolozsvári magyar színház létrejöttére (1791), Erdélyi Magyar Nyelv-
mívelő Társaság megalakítására (1793); a politikában az erdélyi diéta 
működésére, az 1849-es erdélyi önvédelmi harcokra..., melyek mind-mind 
teret engedtek Erdély legjobbjai, az ifjúság önfeláldozó küzdelmének. 

Az erdélyiség gondolata, sajátossága jutott abban is kifejezésre, hogy az 
1841-42-ben megalakult Erdélyi Múzeum Egyesület, az 1844-ben megszer-
vezett Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület, a kiegyezés után, 1885-ben 
létrehozott Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, továbbá az Erdélyi 
Irodalmi Társaság (1888), az Erdélyi Kárpát-egyesület (1891) az erdélyi 
jelzőt nemcsak nevében hordozta, epitheton ornans-ként, hanem lényegre 
utalóan – nomen est omen – tevékenységükben, szellemiségükben, 
célkitűzéseikben is a sajátosan transzszilván érdekek, célok szolgálatára 
szegődtek. Az általános, egész Erdélyt és a Partiumot átfogó célzattal 
létrejött szerveződések mellett, azokkal párhuzamosan alakultak a szellemi 
életet aktivizáló, a lokális/régióbeli értékeket felfedező, helyi hagyomá-
nyokat ápoló, azokat az országos szellemi áramkörbe beépítő művelődési 
társaságok: a Kemény Zsigmond Társaság – Marosvásárhelyen (1876), a 
Kölcsey Egyesület – Aradon (1881), a Kölcsey Kör – Szatmárnémetiben 
(1892), a Szigligeti Társaság – Nagyváradon (1896), az Arany János 
Társaság – Temesváron (1906)... 

Az évszázadok során létrehozott szellemi értékekre alapozva írhatta Kós 
Károly a Kiáltó Szóban: „...mi nem az egységes magyarságból elszakasz-
tott egyszerű létszám vagyunk, de külön históriai egység ezer esztendő óta, 
saját külön erdélyi öntudattal, önálló kultúrával, önérzettel”. (Kiemelés 
tőlem: MJ) Kós Károly az Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában, 1929-ben 
megjelent Erdély című kultúrtörténeti vázlatában tudatosította kortársai-
ban, tudatosíthatja a mai olvasóban is, hogy mit rejt ez a szó – Erdély –, 
mit jelenthet a maiak számára is. Feladatot, küldetést az ott élők számára, 
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amint azt a Kiáltó Szó záró soraiban olvashatjuk: „Kiáltom a jelszót: 
építenünk kell, szervezkednünk hát a munkára”. 

E ponton visszajutottunk a Sas Péter előszavában – Történelmi előzmények 
– kijelölt ösvényre. Joggal hangsúlyozza: „A jelszó, az építésre, a munká-
ra, a cselekvésre való sarkalás megjelölte az elérendő célt is: az erdélyi 
magyarság helyben, szülőföldjén való maradását, önfeladás nélküli, a 
társadalom minden területén megnyilvánuló beilleszkedését.” Melyek 
voltak ennek a pillérei? Az előszó írója a paradigmaváltás legfőbb céljai 
közt említi: a nemzeti önismeret szolgálatát, az önazonosság-tudata meg-
erősítését, a hosszú távra szóló cselekvés stratégiáját. 

1920. Erdély történelmében sorsfordító esztendő. Az új helyzetben a 
politikai küzdelemnek nem sok esélye volt, nem véletlen, hogy a kor 
legjobbjai, a szellem emberei az irodalom felé fordultak. „Az erdélyi 
magyarság művelődésében irodalomközpontúság alakult ki, ez vált egy-
fajta kulturális modellé.” Megteremtői lelki szeme előtt bizonyára ott 
lebeghettek Petőfi Sándor sorai: „Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek / 
Az emberiségért valamit.” A kényszerűség, amelybe az erdélyi magyarság 
sodródott, teret nyitott számukra, a magukra maradottság kényszere érlelte 
ki, hogy a helyzet szorításában, présében a szén gyémánttá váljék. Sas 
Péter részletesen taglalja, miként is indult meg az a szimbolikus folyamat, 
lett a nagyhatalmak teremtette kényszerű helyzetből életteli, reményt és 
hitet fakasztó cselekvő akarat: az erdélyi sorsirodalom megteremtése. 
Újságok, folyóiratok születtek, könyvkiadók alakultak. A közéleti lapok 
közül a kolozsvári Ellenzék, a Brassói Lapok..., az irodalmiak közül a 
nagyváradi Magyar Szó, a marosvásárhelyi Zord Idő, a kolozsvári Nap-
kelet, az Erdélyi Szemle és a Pásztortűz, az aradi Periszkóp, Új Genius ...; a 
kiadóvállalatok közül a Minerva Irodalmi és Nyomdai Rt., a Kaláka Kiadó 
(később Kaláka Betéti Társaság), Haladás Lap– és Könyvkiadó Betéti 
Társaság... Jellemzőjük a sokszínűség – mind ideológiai, nemzetpolitikai, 
mind esztétikai irányultságuk, művészi hitvallásuk szempontjából. Az 
irodalmi lapok közül kevés bizonyult hosszú életűnek, szükségessé vált 
egy erőteljes összefogás, amely az állandóságot, életképességet teremthet, 
olyat, amilyent Kuncz Aladár megfogalmazott: „európai szemléletű, 
erdélyi öntudatú” irodalmat. 

Az előzmények sorában adott egy, a nagy hazatérők közül kiemelkedő 
személyiség: Kós Károly. Ő az, aki a könyvnyomtatás erdélyi hagyomá-
nyaira – Heltai Gáspár és Misztótfalusi Kis Miklós megteremtette örök-
ségre alapozva – valami újat, sajátosat teremt: a sztánai officínát. Az 
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Erdély kövei, az Atila királról ének, a Kaláka kalendárium az 1923-eszten-
dőre alkotója „egyszemélyben testesítette meg az írót, a rajzoló művészt, a 
nyomdászt és ráadásnak a terjesztőt”. Oly képességeket – ma azt monda-
nánk: menedzseri adottságokat –, amelyek a későbbi években bőségesen 
kamatozhattak. 

 

 

II. 

 

A későbbiekben, amikor, „néhányan pennás erdélyiek” az irodalomtörténet 
csillagok magasságába emelkedett vállalkozását – az Erdélyi Szépmíves 
Céh-et és az Erdélyi Helikon-t – hozzák létre, közös összefogásként. 

Ezzel új korszak nyílt az erdélyi szellemi életben, irodalomban: „1924-ben 
megszületett az Erdélyi Szépmíves Céh, a 20. századi erdélyi könyvtípus 
megteremtője és forgalomba hozója.” A három koncentrikus kör közül az 
első. A gyorsan közkedveltté vált kötetek révén „szóhoz és kiadóhoz 
jutottak azok az erdélyi írók, akik addig csak a legnagyobb nehézségek 
árán tudták regényeiket vagy versesköteteiket megjelentetni.” A pártoló 
tagok száma rohamosan nőtt, a kezdeti 130-ból 1928-ban 556 belföldit és 
50 külföldit számlált. A kiadó akkor vált még biztonságosabb vállalattá, 
amikor az időközben – 1924 – megalakult marosvécsi Erdélyi Helikon 
munkaközösség tulajdonába ment át. Annak a közösségnek a tulajdonába, 
melynek tagjai – írói és művészei – „egyben küldetéses emberek is” 
voltak. A története során kiadott közel másfélszáz, sok esetben művészi 
illusztrációkkal gazdagított/színesített kötet Erdélyben és az anyaország-
ban is sikernek örvendett, a céh „kiadói munkássága felértékelődött”. 

Sas Péter a bő kínálatból villant fel néhányat, amelyek – amint a Kárpátok 
csúcsai az ősrengetegből – kimagaslanak: Makkai Sándor: Magyar fa 
sorsa, Magunk revíziója, Kós Károly Varju nemzetség, Szerb Antal 
Magyar irodalomtörténet, Kuncz Aladár Fekete kolostor című kötete, 
Tamási Áron trilógiája – Ábel a rengetegben, Ábel az országban, Ábel 
Amerikában –, Bánffy Miklós Erdélyi történet című regényfolyama, 
továbbá az Erdélyi csillagok két kiadása... Ezek és mind a többi együtt 
teljesítette ki azt az irodalmi áramlatot, amely transzszilvanizmus néven 
nyert polgárjogot a magyar irodalomban. 



39 

Az ESZC létrehozását követően jön létre az erdélyi magyar irodalom újabb 
nagy vállalkozása – a második kör –, a helikoni íróközösség. „...Kemény 
János vendégszerető marosvécsi kastélyában nyílt lehetőség az erdélyi 
irodalom további lehetőségeinek kidolgozására, írói eszmecserékre, az 
erdélyi magyarság nemzeti tudata irodalmi eszközökkel való fenntartá-
sának és fejlesztésének átgondolására. Idézzük fel, milyennek is látta 
Hunyady Sándor az írói összejövetelek színhelyét. 

„Kemény János báró rezidenciája völgyzáró erődítés lehetett valaha. Időtől 
kormos, aranyos falai meredeken néznek le a Maros lapályára, amelyet a 
havasok nyári zöldben pompázó hullámos koszorúja ölel körül. Bástyái 
vannak, felvonóhíd–szerűen kiképzett kapuja. És a fal alatt árok fut körbe. 
(...) A rengeteg falak ablakközei külön kis fészkek. Ódon erdélyi bútorok, 
képek, fegyverek, medvebőrök,, szőnyegek, ezüstök. Nemes, régi pompa 
ölében vannak a vendégek. És olyan jól esik a Kemény család mindent 
felülmúló szívessége.” 

Ebbe az idilli miliőbe hív meg 1926. június 17-én huszonhét erdélyi írót és 
költőt Kemény János báró ’a tölgyfák alatti’ tanácskozásra, hogy együtt 
kidolgozzák az erdélyi magyar irodalom megújulását/megújítását szolgáló 
programot, a közösség írói hitvallását. „...egy szellemi népfrontot alakítani 
arra, hogy a magyar kultúrának, s főképp a magyar nyelv tisztaságának a 
védelmében összefogni.” Kuncz Aladár ezt így összegzi: „Az az erdélyi 
írói közösség, amelynek magam is tevékeny tagja vagyok, az irodalmi 
szabadság elvét testesíti meg. Politikai és világnézeti kérdésekben a 
legnagyobb türelemmel vagyunk egymás iránt, közös célunk az erdélyi 
kultúra ápolása: ebben egyek vagyunk valamennyien.” Ezt az írói szándé-
kot egészíti ki Kemény János: „Valljuk, hogy lehet úgy irányítani egy 
kultúrintézmény működését, hogy azt ne érintsék a napi politika hullámai. 
Valljuk, hogy a szellemi élet igaz fórumán elfér egymás mellett a jobb- és 
baloldali világfelfogás, ha azoknak hordozói lelkük mélyén valóban a 
nemzet és az emberiség iránti szerelem érzelmét ápolják. Valljuk, hogy ez 
az egyetlen alap, amelyre fel lehet építeni az erdélyi magyarság kultúr-
szolidaritását. Valljuk továbbá, hogy a nemzeti kultúrák védelme és 
felvirágoztatása elsőrendű kötelesség minden nép számára, mert csakis 
ezeknek teljes értékű érvényesülése vezethet a népek és nemzetek közötti 
magasabb rendű találkozáshoz, a kölcsönös megértéshez, becsüléshez. 
Mindezeken túl pedig hisszük, hogy etnografikai adottságánál, lelki alka-
tánál fogva Erdély van hivatva ennek a magasabb rendű kultúrprogramnak 
megvalósítására!” Ezen elvek alapján jött létre az „a szabad szellemi 
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közösség”, amely az elkövetkező közel másfél évtizedben az erdélyi ma-
gyar irodalom meghatározó fóruma lett. A későbbi találkozók bő alkalmat 
kínáltak a komoly megbeszéléseknek épp úgy, mint „a jókedvnek, a jóízű 
beszélgetéseknek, a szórakozásnak”, az „önfeledt kikapcsolódást nyújtó 
kirándulások”-nak, a közösség elhunyt tagjairól való kegyeletes megemlé-
kezéseknek. 

Sas Péter kötetében külön fejezeteket szentel a marosvécsi találkozók két 
kiemelkedő alakjának. 

Elsőként a házigazdának, báró Kemény Jánosnak. Életútja fontosabb 
állomásai bontakoznak ki előttünk, a korai irodalmi érdeklődés tanúságai – 
az önképzőköri Remény, az Előre című lap indítása, a Tizenegyek antoló-
giá-ban való szereplés –, amelyek, mondhatnánk, előrevetítették élete 
legfontosabb vállalkozását: a marosvécsi írói parlament létrehozását, 
amelynek mindvégig házigazdája volt és maradt. Ennek révén „Maros-
vécsre egy bátor szellem és gondolat fészkelte be magát, mégpedig 
Európa-szerte a legsajátosabb vállalkozás, és egy kisebbség íróinak 
alakulata.” De nemcsak házigazdaként, hanem mecénásként is – díjak 
adományozásával, pályázatok kiírásával, a kolozsvári Thália Magyar 
Színház működésének támogatásával... „a grófi erdők közéleti átlénye-
gülésének sajátos megnyilvánulásai” révén – beírta nevét az erdélyi műve-
lődési és irodalmi életbe. Sőt ennél is közvetlenebb módon. „Nemcsak az 
ősök, hanem saját munkássága, elbeszélései és regényei jogán lett az 
erdélyi írótársadalom megbecsült és szeretett tagja. (...) Kemény János 
élete és munkássága bizonyítja, hogy az Erdélyi Helikon ragyogó 
planétájának egyik vezércsillagaként világít az erdélyi magyar irodalom 
csillaghímes egén.” 

A marosvécsi írói parlament háttérrajzának másik ikonikus alakja báró 
Bornemisza Elemérné Szilvássy Carola, az Erdélyi Helikon nagyasszonya. 
Életútjának ismertetése visszavezet bennünket a múlt század első felének 
kolozsvári irodalmi és társasági életébe, melynek egyik meghatározó 
személyisége lett, aki szerette a szépet, a művészetet, a színházat; számos 
művelődési, karitatív és egyházi intézményben vállalt szerepet. Mint a 
marosvécsi találkozók háziasszonyainak egyike, „nagy örömmel vett részt 
a Kemény János vendégszerető kastélyában rendezett író-találkozókon is”. 
„Az erdélyi írótársadalom nagy tisztelettel vette körül.” Ezt világítják meg 
Szántó György kedves szavai: „Sokszor idéztem emlékembe a marosvécsi 
szép napokat, amelynek lelke, most már tisztán látom, egyedül maga volt. 
Szeretetével, tapintatával, gondoskodásával, őszinteségével, érző, meleg 
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szívével és tisztánlátásával úgy sugalmazott mindent, hogy a helikoni 
együttes azt nem is tudta, legfeljebb egynéhányan éreztük.” Személyiségét, 
lélekrajzát Bánffy Miklós regénytrilógiája őrzi, róla mintázta Milóth 
Adrienne alakját. Valóságos és regénybeli sorsában „talányos élet és erős 
személyiség összpontosult”. 

A harmadik koncentrikus körbe az Erdélyi Helikon című lap indítása, 
működése tartozik. 1928-ban vetődik fel Marosvécsen a lapindítás gon-
dolata, melynek kiadását az ESZC Könyvkiadó Betéti Társaság vállalta és 
tartotta fenn mindvégig, 1944 szeptemberéig. Létrehozói körvonalazták 
annak irányultságát is: „teremtsünk orgánumot a politikai, vallási és világ-
szemléleti elfogultságok felett álló tiszta irodalmi szellemnek. Legyen 
magyar folyóirat, ahol bármely érdekeltségű és bármely felfogású magyar 
író felszólalhat és együtt szólalhat meg, ha irodalmi szempontból művészit 
alkot.” Ennél líraibb töltetű célokat tűzött ki Kós Károly: „termelni akarjuk 
s közös birtokunkká tenni a lélek kenyérgabonáját, melynek magja Erdély 
földjébe és népei lelkébe örök időktől fogva elvettetett, munkálni Erdély 
jövendőjét, mely a békességben, egymás megbecsülésében, a szeretetben 
és a munkában van”. Munkatárai közt a kor kiváló szervezői/szerkesztői, 
alkotó kvalitásokkal megáldott írók/költők voltak: Bánffy Miklós, Kós 
Károly, Áprily Lajos, Kuncz Aladár, Kovács László.  

Észak-Erdély visszacsatolása új helyzetet teremtett, alkalmat a vissza-
tekintésre is, melyet Kovács László szavaival érzékeltetünk: „A tágabb 
haza helyett ott volt a szülőföld, a lelkeket a szenvedélyes megtisztulás 
vágya, a magunk revíziója ragadta meg, s élővé varázsolódott a múlt, 
beköltözött a jelenbe, majd annak szinte ellenhatásaként megérkezett az 
élő erdélyi nép, a világon és az embereken átlátó, kíváncsi és tiszta ember, 
akivel új életet érdemes teremteni.” Az 1940-es fordulat után a lap új 
lendületet vett, a fiatalok sokaságát tömörítette maga köré, mégis egy lett a 
sok közül, míg 1944 szeptemberében megszűnt. Értékelése azóta is vita 
tárgya. Idézzünk egyet azok közül, akikről Sas Péter kötete is említést tesz. 
„Mit sugall hát egy folyóirat neve? Az Erdélyi Helikoné mindenképp a 
nem–megosztást, a magas értékkiválasztást: a magyarság, mint etnikum és 
szellem egységét és folytonosságát. Rálátni a minden magyarokra, akárhol 
is élnek.” 

A kiadó és a lap működtetői jól tudták, hogy azok létéhez, meg- és fenn-
maradásához elengedhetetlenül szükséges az iránta tanúsított érdeklődés 
ébrentartása. Evégett szervezték az irodalmi körutakat, melyek amolyan 
hangos újságként szóltak a hallgatósághoz, amely több mint az írott szó. 
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Milyen is? Bánffy Miklós szerint „...ahogy ízesebb a hegyoldalon termett 
alma, vadvirágokkal teleszórt havasi rét és keserűbb a zsálya, amely a 
sziklák rései közt terem.” 1927-ben kettős céllal indultak útnak: a helikoni 
eszme megismertetése és előfizetők gyűjtése végett. Erdélyi útjukon 
érintették Nagyváradot, Aradot, Temesvárt, Marosvásárhelyet és még sok 
várost. Magyarországra három körúton léptek az érdeklődők elé, Soprontól 
Nyíregyházáig, Szegedtől Miskolcig... Mi végett is? Sas Péter szavai 
szerint: „Legfőbb céljuk ébren tartani az erdélyi magyar szó és irodalom 
szeretetét, valamint azt a lelki kapcsolatot, amely az olvasókat velük 
egységbe fűzte.” Milyen üzenetet hordoztak ezek a találkozók? A helikoni 
irodalmi eszmény lényegét: „Lehet az irodalom egészen népi és nemzeti, s 
ugyanakkor európai is. A mi otthoni erdélyi irodalmunk valahogy ebben a 
kettősségben lett gazdaggá. Úgy tudott európaivá lenni, hogy magyar 
sajátosságát hiánytalanul megőrizte.” (Bánffy Miklós) 

 

 

III. 

 

Adott e csodálatos kötetnek egy harmadik, dokumentációs korpusza is, 
amely az előbb bemutatott három koncentrikus kör valamely részletére, 
vagy egészére világít rá, mintegy kiegészítve, gazdagítva a róluk alkotott 
ismereteinket. 

Ilyen a György Lajos és Benedek Elek közti ellentét, amely jelzi, hogy már 
a kezdetekben is léteztek „szekértáborok”, amelyek egymásnak feszültek. 
Ilyen volt egyfelől a nemzetben-kereszténységben gondolkodó, illetve a 
liberális társaságokba tömörülő írók közösségi megosztottsága. A szem-
benállás negatív hatása/következménye generálta, hogy jobban összezárja-
nak, minél világosabban dolgozzák ki a maguk álláspontját. 

A transzszilvanizmus nem jelentett bezárkózást, nevében hordozta az 
erdélyiség, az Erdélyt alkotó három nemzet sorsközösségének eszméjét. 
Az jelen volt az ESZC–t, a marosvécsi írói parlamentet és az Erdélyi 
Helikon folyóiratot meghatározó/irányító elvek sorában. Az ESZC kiadvá-
nyai sorában találunk németből és románból fordított irodalmi műveket; a 
marosvécsi írói közösség számos alkalommal kereste és megtalálta a 
módját, hogy szász és román írókkal, találkozókat, eszmecseréket szervez-
zen; az EH-ban tematikus számokban adtak ízelítőt az erdélyi német és 
román irodalmi életről, és viszont. A találkozók alkalmat adtak arra is, 
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hogy egymás gondolatait közvetítsék a másik nemzeti közösség felé. 
Ízelítőként ragadjunk ki néhányat, melyek mindmáig érvényes eszméket 
fogalmaztak meg. 

Kemény János: „...a Helikon az összes erdélyi nemzetek végleges 
kulturális békéjét és teremtő harmóniáját vallja programjának és eszközei 
egyedül az irodalom tiszta fegyverei.” 

A szász Otto Folberth irodalmi tekintetben „az erdélyi probléma megol-
dását az önálló államiság kialakításában vagy a teljes területi és kulturális 
autonómia megadásban látó irányt képviselte”. 

A Siebenbürgisch Deutsches Tageblatt vitát kezdeményezett az erdélyi 
lélekről. Miként értelmezte azt a kor jeles román történésze, Nicolae 
Iorga? „A kedves mindnyájunknak annyira szükséges és drága erdélyi 
lélek nem lehet elszigetelődési, tehát megpenészesedési és pusztulási 
jogcím, hanem igenis szünös-szüntelen ható és lüktető, a kor minden 
egészséges áramlata felé nyitva álló erkölcsi elem”. E kapcsolatépítés 
ígéretes gyümölcse volt Paul Chinezu monográfiája, amely „először adott 
összefoglalást a Trianon utáni erdélyi magyar irodalom és mozgalmai első 
évtizedéről”; ugyanígy az ESZC által kiadott román és szász irodalmi 
fordításkötetek sora... Sajnos, a történelem szekere nem a jó irányba 
fordult, a kapcsolatkeresés/építés a politikába fulladt. 

A szép és ígéretes irodalmi folyamatot megtörte az 1929/32-es gazdasági 
és morális válság, amely egyaránt érintette az ESZC helyzetét, a könyv-
kiadás és -terjesztés folyamatosságát. Nem hagyta érintetlenül a helikoni 
írói közösséget sem. Megjelentek az elégedetlenkedők, a „...magukat 
háttérbe szorítottan érző fiatal nemzedék egy csoportnyi értelmiségije 
fellázadt és megpróbálta sorsát a saját kezébe venni.” Fórumuk a 
kolozsvári főiskolások által 1930-ban indított lap, „a romániai új magyar 
nemzedék folyóirata”: Erdélyi Fiatalok. Ilyen volt az Ady Endre Társaság, 
melynek tagjai az 1931-ben kiadott Új arcvonal antológiában sorakoztak 
fel. Ezzel egy időben több író is kilépett a helikoni közösségből, az Erdélyi 
Magyar Írói Rend megalakításával új csoportosulást hoztak létre, amely az 
ESZC által elutasított könyvek megjelentetésével alternatív lehetőséget 
kívánt teremteni. Mi vezetett ehhez az egységbontó szándékhoz? Az a 
gondolat, amely – Berde Mária szavaival – számon kérte: „Hol vannak a 
kisebbségek életét kifejező irodalmi alkotások?” Emellett ugyanő volt az, 
aki előbb a „vallani és vállalni” vitával a megújulás igényét hirdette, amely 
számos író állásfoglalását vonta maga után, friss szellemet generálva az 
írótársadalom soraiban. 
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A világválság múltával, immár nyugodt szellemi légkörben került sor az 
ESZC tízéves jubileumára, a „megállást és visszatekintést parancsoló 
évforduló”-ra. A tízedik helikoni tanácskozáson Kós Károly az ESZC 
tevékenységéről adott számot; Dsida Jenő meleg hangú megemlékezésben 
idézte meg Kuncz Aladár emlékét, föltéve a szónoki kérdést: „mit 
műveltünk gazdag örökségével?”; Kovács László, az EH hét évfolyama 
sikertörténetét értékelő számvetését lírai töltetű szavakkal zárta: „szövi a 
mindennapok sűrű és számlálhatatlan gondjai felett az erdélyi magyar 
néplélek ünneplő ruháját.” 

Az ESZC kötetein és az EH hasábjain az írott szóhoz hozzá társul és vele 
szoros egységet alkotó társművészet: a képzőművészet, amely a kiadvá-
nyoknak sajátos jegyet nyújt. Ezt előbb is az ESZC–kiadványok sajátos 
jegyeket hordozó, mással összetéveszthetetlen – „ötvenhárom szerzőnek 
százhatvanhárom kötete” – művészi nyomdai kivitelezésben ölt testet. 
Ezzel együtt nyer jogot a könyvillusztráció/könyvgrafika, az ex librisek 
magas művészi foka. Ennek kezdeményezője, kiötlője Kós Károly volt, aki 
már a sztánai kiadványokban is oly magas művészi fokon művelte azt. 
Nevéhez kötődik a Barabás Miklós Céh létrehozása, amely a képző-
művészeket tömörítette magába. Az ESZC és az EH „kiadványok külső 
megjelenítésében és belső illusztrációiban is Kós Károly tipográfusi–
grafikusi nézetei érvényesültek”. Hozzá társultak, mögé felsorakoztak 
korának jeles alkotóművészei: Debreczeni László, Buday György, Bánffy 
Miklós, Demian Tassy, Gy. Szabó Béla... kiknek neve mindmáig ott él az 
erdélyi emlékezetben. 

Az ünneplést követő évek újabb kihívást hoztak/jelentettek: az 1935–1939 
közt felszikrázó polémiát, amelyet a transzszilvanizmus válsága és vitája 
címszó alatt tart számon az erdélyi magyar irodalomtörténet. Hangadói, a 
fiatal nemzedék vezéralakjai már a romániai valóságban szocializálódtak, 
irodalom-szemléletük is változott. „erdélyiből romániaivá vált”. Az önálló 
erdélyi irodalomeszme helyett, annál tágabb fogalmi körben gondolkodtak: 
„Az erdélyi magyar irodalom sokat hangoztatott transzszilván jelszavai 
ellenére nem más, mint az összmagyar irodalom egyik provinciális elága-
zása.” Az új nemzedék egyik csoportja a Kolozsváron létrehozott, életre 
keltett Hitel köré csoportosult, egy másik, radikálisabb elveket vallók 
pedig a helikon eszmékkel szemben kívánta döngetni a kapukat, az Új 
erdélyi antológia kötetben adott hangot hitvallásának: „a régi nemzedék 
fájdalmát beszéli, az új nemzedékből a fájdalom beszél”. Ezeknél is 
közvetlenebb szembenállásnak, útkeresésnek adott hangot Szemlér Ferenc 
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Jelszó vagy mítosz című vitairata, amely belülről támadott, írása az Erdélyi 
Helikonban jelent meg. A szerző szerint a transzszilvanizmus „nem 
irodalmi, hanem politikai fogalom” – ezzel a lényegétől kívánta elszakí-
tani, megfosztani azt. Kós Károly válasza a fogalom eredeti tartalmát idézi 
elénk: „az erdélyi írók öreg generációja számára a »transzszilvánizmus« 
bizony nem előre kitalált jelszó, hanem tradíció, történelmi tudat, akarat, 
reménység és mindenekfelett szilárd, megingathatatlan – hit. Hite annak, 
hogy a mi hazánk – Erdély. A mi földünk, a mi gyökerünk, a mi kikerül-
hetetlen sorsunk, amelyet nem mi választottunk, hanem amibe beleültetett 
és beleparancsolt az Úristen, bizonyára nem ok nélkül. Mi hiszünk abban, 
hogy az életünk rendeltetés, melyet szolgálnunk kell cselekedettel, kibúvás 
és mentség nélkül, spekuláció és alkuvás nélkül. Művészetünkkel is.” Ma 
is érvényesnek tekinthető hitvallás! 

A viták nem rendítették, nem zavarták meg sem a marosvécsi találkozókat, 
sem az ESZC könyvkiadásának folytonosságát, amely az anyaországi 
támogatások – kiadókkal való együttműködés, baráti körök alakítása – 
révén töretlen maradt. 

E szerves folyamat a bécsi döntést követően új helyzet elé került. Az 
írótársadalom az Üdvözlégy, szabadság! című antológiában fejezte ki 
örömét. Nyirő József nem hallgatta el, hogy „az egyik szemünk az öröm-
től, a másik a fájdalomtól sír”, hisz Erdély évezrednyi idő alatt formálódó 
egysége – a nagyhatalmak döntése, illetve cinkos hallgatása következté-
ben, amolyan „fél impériumváltás” következményeként – megbomlott. 
Valami megszakadt. Vagy mégsem? Szentimrei Jenő szerint: „Az erdélyi 
szellem volt, van és lesz.” Tompa László a bekövetkezett változásról 
árnyaltabban nyilatkozott: „Testvérek vagyunk, de vonásaink – lelkiek és 
testiek – egymástól sokban különböznek.” Kós Károly, akárcsak húsz 
évvel előbb, ismét programot hirdetett: „...újjá kell alakulnunk, új sereg-
szemlét kell tartanunk, és módosítanunk kell irodalompolitikai és munka-
programunkat legalább elméletben.” A helikoni közösség Marosvécsen, 
illetve Kolozsváron tanácskozott, kereste a folytatás új lehetőségeit – 
Bánffy Miklós szavaival – immár „a magyar irodalom töretlen kupolája 
alatt”. Eközben, velük párhuzamosan, Kolozsváron újabb fiatal írócsoport 
bontott zászlót, Termés címen saját folyóiratot indított útjára. Céljuk: „az 
egyetemes magyarság érdekeinek szolgálata és lappangó vagy eltemetett 
értékeinek felszínre hozása”. Még pontosabban: „az erdélyi magyarság, 
meggyőződésünk szerint csak tagja az egyetlen örök, megoszthatatlan 
magyar testnek, élete a magyar államiság keretein kívül számunkra 
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elképzelhetetlen”. 1943-ban címmel „eszmetisztázó ankétot indítottak. Kós 
Károly a transzszilvanizmus eszméihez híven válaszolt: „Erdély tehát van 
és Erdély külön egység, természettől adott, változtathatatlan egyéniség.” 
Ennek a jegyében éltették tovább az ESZC-t és az Erdélyi Helikon lapot – 
amíg lehetett, amíg a hatalomra jutott hungarista mozgalom „tisztogató 
seprű”-je élni hagyta. Az ESZC, a helikoni közösség, az Erdélyi Helikon 
közel negyedszázados története végére az 1944 őszén Erdélyben újra 
visszatért román közigazgatás tett pontot. Jelképes fejfájára kiírhatjuk: 
„Hűség és szolgálat az erdélyi magyar nemzetiség irodalmában. Gradus ad 
Parnassum.” 

 

 

IV. 

 

Sas Péter Epilógus című záró fejezetben kívánja lezárni a kötetében 
megrajzolt három erdélyi szellemi erőtér történetét, illetve jelzés formában 
utalni utóéletére, sorsára. 

A fejezet egy baljós hangulatú idézettel indul. Jancsó Elemér szerint 
„minden írót visszavárnak, akik nem vádolhatók a fasizmussal való kolla-
borálásban és készek az új idők új dalai szerint »részt venni az új arcú, 
realista célkitűzésű, a román–magyar testvériségért küzdő erdélyi demok-
rácia szellemi felépítésében« (...) ha megértik az új idők szavát és képesek 
lesznek írói tehetségüket az új eszmények szolgálatába állítani.” Szirén-
hangok voltak, hisz a valóságban, valamelyes kezdeti toleranciát követően, 
elhallgatás/elhallgattatás lett osztályrészük. Mi is lett/lehetett volna más 
sorsa az olyan íróknak, akik – egy körkérdésre válaszolva – az irodalomtól 
az „egyedül igaz” irodalmi tükröztetését várták (Kós Károly), vagy aki az 
internacionalizmus térhódításakor „az író nemzeti hivatásáról beszél”. 
(Bánffy Miklós) Az ötvenes években fölmerült az átértékelés, valamelyes 
értékkiválasztás kívánalma. Az Utunk hasábjain indított Nézzünk hát 
szembe... címmel kibontakozott vita nem hozott változást, elbukott, nem 
tudta áttörni a sematizmus, a kommunista irodalompolitika falait. Nem 
hoztak szemléletváltást a hatvanas évek sem. Hosszú időnek kellett eltelnie 
ahhoz az elismerő és a lekicsinylő ellenvélemények/hozzászólások 
ütközetében eljussunk az elfogadás és a valós értékek szerinti megítélés 
idejébe/idejéhez. A monográfia írója Pomogáts Béla Magyar irodalom 
Erdélyben című szintézisét említi, melyben ily sorok olvashatók: a 
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marosvécsi írói munkaközösség „a kor szülötte volt (...) az erdélyi magyar 
irodalom a marosvécsi írói parlament keretében szerveződött meg igazán a 
»hőskor« kísérletei és kudarcai után”; az Erdélyi Helikon folyóirat, Kuncz 
Aladár szerkesztése idején „a világnézeti frontok és politikai határok által 
megosztott magyar irodalom egységét kívánta szolgálni”. Ez a meglátás 
lényegében visszaigazolja Mikó Imre 1935-ben írott szavainak igazságát: 
„sikerült megvalósítaniuk a két világháború közti erdélyi magyar irodalom 
értékmentő és –teremtő megújítását.” Ma, mi is elmondhatjuk, Dsida 
Jenőnek a Tarka–barka strófák című verséből kiragadott sorokkal: „Tábor-
tüzetek most is zengve ég, / honfoglaló, nagy írónemzedék! (...) A térképen 
kereszttel / jelölik majd, hol áll a vécsi vár / s tanítják: itt volt az erdélyi 
Keszthely”. E fényt és meleget árasztó tábortűz és az azt éltető író-
nemzedék, Marosvécs emlékét ápolta Marosi Ildikó több tanulmánykötete, 
az általa közzétett dokumentum–gyűjtemény: A Helikon és az Erdélyi 
szépmíves Céh levelesládája (1924–1944) című kötetei. Ezt ápolja és élteti 
Sas Péter több tanulmánya és jelen kötete is, amely – havasi pásztortüzek 
módjára – újra felszítja, felragyogtatja irodalmunk Keszthelyhez, Szép-
halomhoz hasonlítható fáklyalobogását. 

A miként és hogyan kérdésre a kötetben oly bőséges Függelék révén 
kapunk választ. Dokumentumértéke minden tiszteletet és elismerést 
megérdemel. Csupán utalásként soroljuk: Az Erdélyi Helikon marosvécsi 
írói munkaközösség tagjainak névsora, Az Erdélyi Szépmíves Céh íróinak 
kislexikona (104 címszóval), Az Erdélyi Szépmíves Céh könyvsorozata 
(1925–1944) (közel 200 címmel), a kötet megírásakor fölhasznált biblio-
gráfiai adatokkal (238 tanulmány és kötet, 1010 lapalji jegyzet) gondos, 
elmélyült filológiai munkára utal. Az Adattár dokumentumok közlésével 
segít hozzá, hogy magunk is tájékozódhassunk a kötetben föltárt/meg-
rajzolt koncentrikus körök hátteréről, belső életéről, tevékenységük, céljaik 
mibenlétéről – az ESZC indítását jelző felhívástól, az első marosvécsi 
találkozóra történt meghívástól az 1944 júniusáig terjedő bő gyümölcsöt 
termő időszakról, nem rejtve el azt a belső és külső küzdelmet, amelyet 
meg kellett vívniuk fennmaradásukért. Különös figyelmet érdemel a 
Helikon írói közösség 1942-es nyilatkozata. Az elmúltakról készített 
számadás visszatekint a kezdetekre, „a román uralom alá jutott magyar 
föld magyar művészeinek” szándékára: „célul tűzte ki és vállalta az erdélyi 
magyarság szellemi életének irányítását; a magyar léleknek és öntudatnak, 
a magyar életakaratnak és hivatástudatnak építését és erősítését”; a jelen 
vizsgálata válaszút elé állította őket: a megszűnés/felszámolódás vagy a 
közösségi munka folytatása – az utóbbit választották; ebből következett az 



48 

új munka alapjainak megnevezése: „amiképpen az erdélyi magyarság 
élethitének és öntudatnak ápolása általános magyar érdek volt a múltban, 
még fokozottabban azzá kell válnia a jövőben”, erőt és hitet adva az 
egyéni alkotáshoz, erkölcsi törvényeink ápolásával folytatni „az alapvető 
emberi eszmények megbecsülését és szolgálatát”. 

A kötetet gazdag képmelléklet zárja, amely elénk idézi azon helyeket/sze-
mélyiségeket, amelyek/akik az erdélyi magyar irodalom ma is csodálatot 
kiváltó színterei, illetve alkotói voltak. 

 

 

V. 

 

Értékelő sorainkat egészítsük ki a tanszszilvanizmus „utóéletével”. A 
háború utáni visszarendeződés kezdetén az erdélyi magyarság irányában 
reményt keltő pozitív gesztusok is történtek: A Bolyai Tudományegyetem 
létrehozása, a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet meg-
nyitása, intézményeink – Erdélyi Múzeum Egyesület, Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület... – működésének időleges tolerálása. De, amint 
a kommunista diktatúra berendezkedett, amint a Párizsi Szerződés „szente-
sítette” a trianoni határokat, jöttek a betiltások, felszámolások – köztük a 
Bolyai Tudományegyetem megszüntetése –, a magyarság reprezentatív 
személyiségei tevékenységének ellehetetlenítése, bebörtönzése. 

Azonban, hatvan–hetven év magaslatáról visszatekintve, azt is meg kell 
látnunk, hogy a két világháború közt kialakult, létrejött és áldásos munkát 
végzett erőterek által elvetett mag, a zord politikai környezet ellenére, az 
elnyomó gépezet minden igyekezete dacára sem halt el. 

A marosvécsi írói munkaközösséghez hasonló fórumról nem lehetett szó. 
A Romániai Magyar Írók Szövetsége tiszavirág-életű volt/maradt, mihamar 
beolvasztották a román írószövetségbe De annak létrehozói, tagjai irodal-
mi öröksége – Romániai Magyar Írók címszó alatt –, az Állami Irodalmi és 
Művészeti Kiadó révén, ha lassan is, ha megszűrve/csonkítva is, de 
visszaszivárgott a köztudatba. Nevük, életművük fényes csillagként ragyog 
Erdély égboltján. Az erdélyi magyar irodalom romániai magyar irodalom 
néven élt tovább, épp a kiadóvállalatok munkája révén építette újra 
önmagát. Ezzel egyenértékű törekvés volt a kiadó által 1961-ben indított, 
az ifjú alkotókat felfedező/bemutató Forrás-sorozat megjelentetése, amely, 
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külön–külön és együttvéve is, új szellemiséget, új minőséget, új látás-
módot hozott. Szerzőiből került ki a következő évtizedek íróinak derék-
hada. Az említett kiadóvállalat mellett említenünk kell a kolozsvári Dacia 
Könyvkiadót, amely az 1961-ben indított Tanulók Könyvtára-sorozattal 
szélesítette a diákság szellemi látóhatárát, helyet biztosított benne a 
klasszikus magyar irodalomnak, a két világháború közti és a kor erdélyi 
magyar irodalmának is. 

A hatvanas évek második felének toleránsabb nemzetiségi politikája újabb 
szellemi frontokat nyitott: megindulhatott a Román Televízió magyar 
adása. Témánk tekintetében ennél is fontosabb volt a Kriterion Könyv-
kiadó létrehozása. (1970) Az Anyám könnyű álmot ígér kezdő soraiban, az 
író édesanyjának a születendő naplójegyzetekkel szembeni elvárása: „igaz 
legyen” – akár jeligeként is odaírható a Domokos Géza által vezetett kiadó 
ajtaja fölé. A fölöttük vizsla szemekkel, őrködő szellemőrök, szellemi 
perzekutorok sűrű szövésű rostája sem akadályozhatta meg, hogy ez az 
alkotó műhely „ahogy lehet, ameddig lehet” alapon betöltse szerepét a 
romániai magyarság szellemi szolgálatában. 

Ezzel párhuzamosan kell szólnunk a múlt irodalmi öröksége feldolgo-
zására, a jelen fejlődés erővonalainak megrajzolásra irányuló törekvésről. 
A Szikszay Jenő, Ficzay Dénes, Kicsi Antal által különböző lapokban 
közölt irodalomtörténeti sorozatok, a Sőni Pál által írott kézikönyv – A 
romániai magyar irodalom története (1969) –, a Kántor Lajos és Láng 
Gusztáv összefoglaló munkája – Romániai Magyar Irodalom 1944–1970 
(1971), a Balogh Edgár szerkesztésében szárnyára bocsátott Romániai 
Magyar Irodalmi Lexikon (1981) , mind szélesebbre tárta a megismerés 
kapuját. 

Az 1989-es fordulat kiszabadította a szellemet a palackból. Az átütő erőt a 
Kriterion mellett/mögött felsorakozó kiadók jelentették, különösen sokat 
tettek az erdélyi szellemi/irodalmi örökség föltámasztásában. A kolozsvári 
Polis Bánffy Miklós és Reményik Sándor műveinek újra kiadásával...; az 
ugyanaz évben létrejött marosvásárhelyi Mentor Kiadó Wass Albert 
életművének kiadásával...; a Pallas–Akadémia Könyvkiadó figyelemre 
méltó sorozatok indításával, sokszínű tematikával gazdagította a könyv-
kínálatot; a Hargita Megyei Tanács és a Hargita Kiadóhivatal száz kötetre 
tervezett Székely Könyvtár sorozata évszázadok örökségét ötvözi a jelen-
kori szerzők műveivel. Kántor Lajos és Láng Gusztáv is kiegészíthette az 
évtizedek előtti kötetét – Száz év kaland (2018) –, immár a mögöttük 
maradt évszázad főbb fordulópontjaira, alkotóira utalva. 
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Ezzel párhuzamos erőteret képeznek a 90’ után indult folyóiratok. 
Közülük, a túlélők mellett, a régió határain jóval túlmutató Székelyföld vált 
ismertebbé, amely Ferenczes István és utódai vezérletével immár huszonöt 
éve „bírtja a várat”. Köztük említhetjük például a néhai Fejér László által 
indított zilahi Hepehupa című negyedéves irodalmi, művelődési, hagyo-
mányőrző folyóiratot és még sok más kiadványt, amelyek a szűkebb/tá-
gabb tájhaza értékeit mutatják fel. 

Szellemi erőtereink sorát gazdagítja az újraéledt Erdélyi Múzeum 
Egyesület, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület. Ernyőszervezet-
ként katalizálják az erdélyi tudományos és művelődési életet, fölvállalják 
nemzeti hagyományaink ápolását/védését. Hozzájuk sorolhatjuk az újra 
önállóvá vált anyanyelvi középiskoláinkat, melyek közül több jeles elődök 
nevét hordozva ápolja/építi/mélyíti a nemzeti tudatot. Hozzájuk soroljuk 
az Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet, a Partiumi Keresztyén 
Egyetemet és minden más intézményt, melyben a magyar oktatási nyelv 
megmaradt vagy újraéledt. 

 
Az olvasó a kötet címében és írásunkban is vissza-visszatérő szóval talál-
kozik: az erőtér kifejezéssel. Az értelmező szótár szerinti jelentéstartalma: 
„a térnek az a része, amelyben mágnes vagy valamely elektromos töltésű 
hatást fejt ki”. Általában fizikai jelenség fogalmi megjelölése. De miért is 
ne lehetne a szellemi életben is létező erőként értelmezni: magához 
vonzza, egyesíti, erősíti az egyformán, hasonlóan gondolkodókat?! Átvitt 
értelemben nyerhet oly tartalmat, amely a szellemi/irodalmi életben az 
analóg tartalom – a vonzerő – kibővül, mondhatnánk, ellentétpárjával, a 
kisugárzással társulva gazdagít, közösséget, tudatot formál, jövőt épít. 

Ily erővel bírtak/bírnak azok szellemi erőterek, amelyről Sas Péter kötete 
ad számot, idézi meg, idézi elénk azok örök érvényű, múlhatatlan értékeit. 
Híven érzékeltetve, hogy van mód felülemelkedni a történelem mostoha 
döntésein, megőrizni önmagunkat a kedvezőtlen széljárások idején is, 
mindenkor. 

 

(x) Sas Péter: ERŐTÉR MAGYAR Az Erdélyi Szépmíves Céh könyvkiadó és az Erdélyi 
Helikon története. Kárpátia Kiadó Köröstárkány – Balatonfőkajár 2021 
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Hála Neked/neked 

– CS.V.I. hetvenöt évének ajándékai, amit ő kapott, amit ő adott – 

 

„Vere dignum est iustum est” 

 

Mondhatnánk: stílszerű, hogy a 75 születésnapja határán méltatásunkat e 
szép latin szavakkal vezessük be, köszöntsük dr. Cs. Varga Istvánt. Őt, aki 
évtizedek óta – Toldi Éva szavaival – „a jó, a szép, az igaz és a szent fun-
damentumán él, tanít és alkot; hit és erő sugárzik szavaiból, könyveiből, de 
emberi gesztusaiból is”; kinek tetteit évtizedeken át „a jó ügyek mellé állás 
tanúságtevő bizonyságtétele és a jó ügyek mellé hívás igyekezete” 
vezérelte. Köszöntsük Őt, aki Rab Zsuzsa szavaival vallotta/vallja: „Ki 
mondja el helyettünk, amit csak mi tudunk elmondani? (...) Senki más.” 
Köszöntsük azt az Embert, aki a legszebb pályát – tanítani szóban és 
írásban – választotta élethivatásul. „A magyartanítást nemzetépítő hivatás-
nak tartom. Két világformáló és megtartó erőben hiszek: az imádságban és 
a munkában. Mindkettőre szüleim adták az első, máig érvényes példát... 
De már azt is tudom, az élettől kapott ajándékokat meg kell osztanom 
másokkal, adósságaimat elődeim, kortársaim és utódaim iránt is 
törlesztenem kell.” Ha mind e szándékok forrásvidékét keressük, eljutunk 
a magvetés éveihez – a kapuvári szülői házhoz, a győri bencés gimnázium, 
a debreceni egyetem padjaiba, eljutunk az oroszországi tanulmányi évhez 
– eljutunk a kiteljesedést hozó edelényi gimnáziumi, az egri főiskolai, a 
debreceni és budapesti egyetemi katedrához, a gazdag eszmeiséget 
hordozó köteteihez, megszámlálhatatlan előadásához, tanulmányaihoz. 

Az általa követett élet- és cselekvési modellek közt ott találjuk Váci 
Mihály sorait: „nem elég jóra vágyni / a jót akarni kell! / És nem elég 
akarni! / de tenni, tenni kell”. És tette, hittel, akarattal, kifogyhatatlan 
energiával, tudva-tudván, hogy „igazi értelmiségi rangot csak a szellemi 
munka, a valódi tudás és műveltség adhat”. Ez vezette a folytonos önkép-
zés, a szellemi gyarapodás, gazdagodás útján, életműve megalkotásában, 
vonzó, igényes stílusa, választékos nyelvezete kiformálásában. Jeszenyin 
tanulmányozása során tudatosult benne, hogy „a nyelv a lélek kulcsa”. 
Megtanulta, mégpedig milyen hatásfokkal! 

Szép példázata, visszaigazolása, visszhangja ennek a 60. születésnapja 
alkalmából megjelent, előtte tisztelgő Cum honore Cs. Varga István című 
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kötet, a „hallgatóid, tanítványaid ötletéből, szeretetéből született könyv” 
(Baán Tibor), amely bizonysága annak a kisugárzásnak, amely tanításából 
fakadt, szökkent szárba. Ugyane szándék hívta életre Szombathelyen, 
2007-ben, az Elviharzott a tavaszi zápor című kötetet, amely kedvenc 
kutatási témája, Jeszenyin életműve iránti érdeklődését példázza. Méltó és 
igazságos, hogy 75. születésnapján kortársai, tisztelői, tanítványai újólag 
köszönetet mondjanak, hálát adjanak Istennek a kegyelemért, amellyel őt 
elhalmozta, hálát neki az oly bőkezűen szórt ajándékaiért, az életmű 
szubjektív és korántsem teljes számbavételével jelezzék: jó földbe jutott a 
mag, szavai visszhangra leltek/lelnek ma is; hív visszaigazolásaként a 
hitnek, amelyet könyvei olvasásakor ébred bennünk, a reménynek, amely 
az általa oly nagyon szeretett és tisztelt Németh László a Tanut útra 
bocsátó szavaival közvetít felénk/nekünk: „Hajótöröttek vagyunk, akik a 
csillagokat nézzük s a partot keressük, abban a hitben, hogy van part s a 
csillagok vezetnek.” Az ő könyvei, előadásai is iránytűt adnak a kezünkbe, 
hogy a magunk szellemi építkezésében, önmegvalósításunkban biztos úton 
járhassunk, gyarapodásában utat ne tévesszünk. 

Előre siettünk az időben. A megismerés/megismertetés útján úgy követhet-
jük, ha elmerüljünk a Cs. Varga István-kötetek világában, sajátosan 
értelmezve, letérve/visszatérve a kronológiai alapú bemutatás ösvényei-
ről/ösvényeire. 

 

 

I. 

 

Az életút, az életmű megítélésében a legbiztosabb kapaszkodót, a meg-
közelítés kulcsát a Szent művészet (1) két kötete adja kezünkbe. Mi végett, 
mi okból, mi célból? 

Az Előszó írójának indoklása: „Írástudóink egy része nemritkán elfeled-
kezik arról, hogy nemzeti önkeresésünk egy nagy, egyetemes válságon 
belül folyik. (...) Keresztény szellemiségünk, lelkiségünk alapjait kell 
visszaállítanunk, újrateremtenünk.” Még konkrétabban: a műveltségünk-
ben és képzésünkben oly fontos szerepet betöltő szent művészet, az ars 
sacra révén. „Tanulmányozása az egyik legszentebb szellemi-lelki táplá-
lékkal, esztétikán túlmutató örömmel ajándékozhat meg bennünket.” Cs. 
Varga István elkötelezettségének csírája a győri bencés gimnáziumi 
években keresendő, azokban az esztendőkben, melyek tudását, műveltsé-
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gét megalapozták, hitét elmélyítették, széles kaput tártak a magyar nemzeti 
és az egyetemes értékek felé, beleértve a bibliai ismereteket is. 

Mi is az ars sacra? Arról az első kiadványban olvasható Ars sacra című 
tanulmány szerzője, Bánhegyi B. Miksa igazítja el az olvasót: 

„... fogalmában találkozik a művészi szinten megvalósult alkotás és annak 
alkotója, valamint a befogadó szent hely, tér vagy cselekmény, s ez utóbbi 
teszi szentté magát a művészetet és annak alkotásait.” Az építőművészet, a 
zene, a képzőművészet, az irodalom által létrehozott műveket. A kötetben 
jeles egyházi személyiségek tanulmányai segítenek hozzá e fogalomkör 
megismeréséhez, megértéséhez, az alkotó szellemi világába történő 
beépítéséhez. 

E folyamatban külön hely illeti meg a keresztény irodalmat, annak 
egyetemes és a magyar irodalomban is kimagasló alkotásait: Assissi Szent 
Ferenc Naphimnuszát Barsi Balázs, elemzi; Sík Sándor költőről Rónay 
László, Harsányi Lajosról pedig Bánhegyi Jób tanulmányait tartalmazza a 
kötet... Az irodalmi szemelvények a szerzők által feltárt értékeket hiva-
tottak segíteni abban, hogy magunk is jobban megismerjük, széleskörűen 
tájékozódjunk a témában. 

Cs. Varga István a Boldogasszony anyánk... kezdetű egyházi ének – 
évtizedeken, évszázadokon át nemzeti himnuszként is énekeltük, énekeljük 
ma is – révén a Mária-kultusz magyar hagyományait ismerteti; elemzi e 
kötetben azt a folyamatot, melyet Szent István felajánlásával, az Ómagyar 
Mária-siralommal vette kezdetét, amely nemzeti költészetünket is meg-
termékenyítette. 

A kötet visszhangja ösztönözte arra, hogy hat év múltán újra visszatérjen, 
immár irodalmi témájú, ezúttal saját alkotásokkal hozza közelebb 
olvasóihoz a szent művészet téma- és eszmekörét. 

Bár maga is tudja, hogy „szakrális művészetekről, szakrális költészetről 
beszélni, írni ma is éppolyan kényes dolog, mint hazaszeretetről szólni, 
mert mindkettőt értetlenség, vagy hallgatás csendje fogadja”. Fölveszi a 
kesztyűt, mondhatnánk, szembe megy a korárammal: a kötet írásaiban nem 
csupán hatalmas ismeretanyagot ölel fel, tár föl előttünk, bennük a maga 
szellemi arcélét is megrajzolja, a szép, a jó, az igaz és a szent eszmei 
értékeit tudatosítja az olvasóban – általános igénnyel és konkrét formában, 
egy-egy életpálya vagy irodalmi alkotás bemutatásával, avatott elemzésé-
vel. 
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Ezúttal maga is elmélyült tanulmányban értelmezi, definiálja a szakrális 
költészet mibenlétét. Alapvető jellemzői sorában említi: „szakrális, 
művészi értékű és egyetemes”. Mindezen értékek ellenére nincs benne az 
irodalmi köztudat fősodrában. Bár „eszmeiségét tekintve humán érté-
kekben bővelkedik, mégis több szempontból is elfelejtett irodalommá vált, 
igen értékes kincsestárát évtizedeken át száműzték az irodalmi tanköny-
vekből és kutatásból is.” 

Az általános elvi/elméleti megalapozást konkrét témájú, kiváló tanulmá-
nyok sora követi, teljesíti ki. Legelőbb is az „Isten, áldd mega magyart...” 
címmel Kölcsey Ferenc alkotása, „a legismertebb és legszentebb magyar 
költemény” elemzésével. A keletkezéstörténet feltárása során utal a költő 
életére, részletesen taglalja a himnuszköltészet irodalmi kibontakozását, 
tematikai gazdagodását, a vallási és nemzeti himnuszok létrejöttének 
folyamatát, külön kihangsúlyozva, hogy „Kölcsey előtt Zrínyiben élt az 
övéhez hasonlóan mélyen a haza és a magyarság szeretete, felelősség-
tudata, a megigazulásra és közös összefogásra buzdító akarat”. Jellemzői 
sorában említi annak bibliai megalapozottságát. Versszakról versszakra 
haladva elemzi a költeményt, annak csodálatos eszmei mélységét, szakrális 
beágyazottságát, a történelmi hátteret, az „Áldd meg...”, „Szánd meg...” 
kezdetű/záró, a költemény keretéül szolgáló strófák közt kibontakoztatott 
szerkezeti tagolódását. „... a nemzethalállal szembesülve ismeri fel, hogy 
mi magunk romboljuk le magunkban Isten templomát és ezt a rombolást 
segítik azok, akik a külső hatalom szolgálatában állnak – fizetett haza-
árulókként.” A tanulmányban részletezi a himnusz utóéletét, hatását a 
magyar költészetre. 

E kötetben bővített formában, részletezőbben, számos kiegészítéssel 
gazdagodva tér vissza az előbbi kötetben is olvasható magyar Mária–
kultusz ikonikus költeményére a Boldogasszony anyánk... kezdetű, 
himnuszként és vallásos népénekként is ismert alkotás értelmezésére, 
bemutatására. Ennek révén hitet tesz arról is, hogy „a magyar kultúra 
lényegében keresztény kultúra”, amint arról is, hogy a Mária-tisztelet e 
szép példájának történeti jelentősége túlmutat önmagán, „felmérhetetlen a 
magyarság nemzeti tudatának, európaiságának és megmaradásának 
történetében”. Példája, indíttatása forrása lett oly sok Mária-népének és 
költészeti remekmű születésének. 

Ezt példázza a kötetben olvasható több tanulmány: Harsányi Lajos, Mécs 
László életútjáról és költészetéről megrajzolt pályaív, továbbá Sík Sándor, 
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Radnóti Miklós, Fodor András, Pilinszky János egy-egy költeményéről 
írott elmélyült elemzés. 

Mindkét kötetben olvashatjuk, változatlan formában, a költészetünkben 
fellelhető templom-motívum elemzését. Tömör definíciója: „a templom 
»Isten háza és az ég kapuja«, ezzel utal annak tárgyi/művészi és szakrális 
jellegére, sőt azon túl is: „a templomépítészet egyetemes és nemzeti, örök 
és időhöz-helyhez kötött jellege is érzékelteti, hogy a magyarnak a lokális 
jelentőségen túl sajátos feladata, küldetése volt és van a közép-kelet–
európai művészet közösségében és a világ művészetében”. S mint ilyen, „a 
templom-metafora” jelentős motívumként vonul végig költészetünkön. 
Szemléletes példája ennek Ady Endre költeményének intő sora: „S még a 
Templomot sem építettük fel”, amely előre vetíti a háborút követő szét-
szóródásunk, szétdarabolásunk tragédiáját. Sors- és jelkép voltát, sok más 
ikonikus vers mellett, megrendítően szemlélteti a marosszentimrei temp-
lomra való költői hivatkozás hármas tükre. Jékely Zoltán 1936-ban szüle-
tett versében – A marosszentimrei templomban – a kiüresedett, elnéptele-
nedő templom képe jelenik meg. „Tízen vagyunk: ez a gyülekezet, / a 
tizenegyedik maga a pap”; 1975-ben Kányádi Sándor tér be oda s Egy 
csokor orgona mellé című költeményében még szomorúbb helyzetképet 
örökít meg: „maholnap egyesegyedül / istené lesz a templom / csupán egy 
ajkon szól már / paptalan maroszentimrén / haldoklik szenczi molnár”; 
mindehhez a „helyzetjelentéshez hozzátehetjük Ferenczes István költemé-
nyében – Marosszentimrei templom 2002 – megörökített, még szomorúbb 
létállapotot: „Az ajtón mázsás lakat, gályarab bilincs, / Tízen, kilencen, 
nyolcan sem vagyunk, / gyülekezet, szolga, pap – senki sincs.” S ez már 
nemcsak egy templom siralmas sorsa, hanem a dél-erdélyi magyarság 
tragikus/vészes megfogyatkozásának szimbólumaként is tételezhető. 

A szakrális vonulatú/tematikájú kötetek sora ezzel nem zárul le. Kölcsey 
Ferenc Hymnus című Szent művészet II. kötetben olvasható hatvan oldalas 
tanulmánya húsz év múlva immár közel háromszáz oldalas kötetben 
reinkarnálódik: „Nyújts feléje védő kart...” Kölcsey Ferenc: Himnusz (2), 
amely, túlzás nélkül illethetjük a 75. életévét taposó jeles irodalom-
történész opus magnum művének, a sok évtizedes kutatás gyümölcseként 
tételezhető alkotásának. 

A témához való visszatérés nem véletlen: tudományos igénnyel megszöve-
gezett kötet témája/üzenete minden korábbi időnél aktuálisabb üzenetként, 
intésként áll előttünk, a magyar nemzetet, magyar hazát szerető olvasók 
előtt. E csodálatos költemény ma is időszerű sors- és létkérdés hordozója. 
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Isten áldására, irgalmára – áldd meg..., szánd meg – való hivatkozás ma 
talán minden korábbi időknél fontosabb könyörgésként áll előttünk. A 
szerző érvelése: „megint óriási szükség van a nemzeti összefogásra, egyéni 
és közösségi életünk újratervezésére, újjászerveződésére”, múltunk, 
jelenünk és jövőnk újragondolására, nyílt önvizsgálatra, a sorsunkkal való 
őszinte szembenézésre, felelős tettekre, az Isten- és hazaszeretetre épülő 
cselekvési modellre, parancsra. „Hitünk, emberségünk és magyarságunk 
lelkiismereti vizsgája: a Himnusz testamentum érvényű hagyatékát 
nekünk, mai magyaroknak kell élő, eleven örökséggé tennünk.” 

 

 

II. 

 

Az előbbi fejezetben Cs. Varga István irodalomtörténészre jellemző, abból 
kisugárzó szellemiségi jegyeire szerettük volna ráirányítani a figyelmet. 
Ha a kötetek, tanulmányok sokaságát vesszük számba, akkor csakhamar 
kitapinthatóvá, érzékelhetővé válik a Németh László-életmű iránti vonza-
lom, elköteleződés, az a belső minőségigény, amely a XX. századi magyar 
irodalom nagy klasszikusának műveiből sugárzik. Nem véletlen, hogy 
irodalomtörténeti munkásságában, tanári pályafutásában ez jelenti az 
origo-pontot, ahová az évtizedek során mindig vissza-visszatér, doktori 
disszertációjával is elköteleződik a Czine Mihály definiálta virtuális 
szellemi közösség – Németh László eklézsiája – tagjai sorába, abba a 
szellemi közösségbe, melyben a legkitartóbb igehirdetők közé tartozik. 
Ennek legbeszédesebb bizonysága a Tanújelek című gyűjteményes kötet 
(3), amely akár zászlóshajójaként tekinthető a korábban és későbben 
született számos tanulmánynak, amelyeknek a Németh László Bibliográfia 
(1992) és az Írások Németh Lászlóról (1997) című összeállítás korántsem 
teljes spektrumát adja 

Mi is sugallta számára a Németh László-kutatás indítékát? Az ő szavait 
idézzük: „Németh László etikumra épített minőségeszménye, európai 
műveltsége, nyelvtudása, etikus szemlélete, humánus és nemzeti elkötele-
zettsége vonzott. Ha az ő ajánlatait követtük volna, akkor Széchenyi 
szellemében szerveztük volna meg jövőnket, benne a kulcsfontosságú 
oktatásügyet, akkor Kert-Magyarország helyett nem panel-országot 
építettünk volna.” Egyéni elkötelezettsége beépült abba a törekvésbe, 
amelyet az 1987-ben megalakult Németh László Társaság célkitűzésével 
egybecsengően, annak titkáraként maga is vallott: „Segítse Németh László 
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írásaiban rejlő szellemi értékek összegyűjtését, megőrzését, az irodalmi 
tudatba, a pedagógiai gondolkodásba, a magyar társadalom – különösen az 
ifjúság – erkölcsi tudatába való beépítését.” A számára legfőbb példaképpé 
magasztosult Németh László nyomán fogalmazódott meg a maga élet-
eszménye – „az emelkedő nemzet az ideálom” –, melyről a katedrán, az 
írásban, alkalmi előadásain mindenkor hitet tett. Különösen érvényes ez a 
Németh László-életművet elemző tanulmányaira, amely a Tanújelek című 
kötetében érhető tetten. 

A kötetben különböző időpontokban – 1978 és 1983 között – született 
tanulmányokat gyűjtötte egybe. Bennük egy szellemi építmény mozaik-
kockái szervesülnek rendszerbe, elegyesen az általános érvényű/értékű 
témafelvetéstől – a regényről és drámáról vallott szemléletéről, Németh 
László mítosz-értelmezéséről, valamint realizmus–felfogásáról... és mind-
ezeknek regényeiben megvalósított/megtestesült példázatáról: az Emberi 
színjáték, a Gyász, az Iszony, az Irgalom című alkotások elmélyült 
elemzése révén. Mindenik egy-egy mozzanat, példázat az üdvösségharc és 
az önmegvalósítási kísérlet irodalmi művekben, ez esetben a regényekben 
megvívott küzdelméről. Az önmaga „üdvösségét” kiküzdeni akaró Boda 
Zoltán, a temetőhűség gyászszertartásába belecsontosodott Kurátor Zsófi, 
a szokásrendbe feloldódni nem tudó Kárász Nelli, a másokért élésben 
önmagát kibontó életeszmény, az ítélő erő és a megértés egyeztethetőségét 
megtestesítő Kertész Ágnes belső vívódása, küzdelme „a lélekábrázolás 
teljességével” utal alkat és sors összefüggésére, teremt oly társadalmi-
történelmi léthelyzetet, melyek révén „az író nem gondolatrendszerét, 
hanem szellemi–erkölcsi attitűdjét emeli át az epikába”. 

Miközben e csodálatos, mély átéléssel írott tanulmányokat olvassuk, 
megfogalmazódik bennünk egy gondolat: Cs. Varga István írhatná meg 
nekünk Németh László e századi monográfiáját, betetőzve azt a sok 
évtizedes munkát, amellyel értelmezte, méltatta az író életművét, jelezve 
időtlen üzenetét e talaját vesztett kornak. 

A Németh László-témához való közelítés sajátos útjának vagyunk tanúi 
Cs. Varga István Adósságtörlesztés című kötetében (4). A Németh László 
eklézsiájában című fejezetben azoknak adózik – Czine Mihály, Grezsa 
Ferenc, Németh Lászlóné Démusz Ella, Hartyányi István, dr. Kovács 
Zoltán, Tüskés Tibor –, akiknek munkásságában kitüntető helyet foglal el a 
Németh László-életmű értelmezése/méltatása, kultuszának szolgálata. 
Méltatja az életműsorozat jelentőségét, de fölhívja a figyelmet arra, hogy 
„az nagyon is hiányos, rontott és romlott szövegek sokaságát tartalmazza”. 
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Ám hiába szorgalmazza a kritikai kiadás megindításnak szükségességét, az 
még ma sem indult meg. A következő fejezet –„Jobb és értőbb utókort 
remélt” – újabb CSVI-tanulmányok mellett, az íróról szóló könyvek 
kortárs szerzői munkáit méltatja. 

Cs. Varga István irodalomtörténészi érdeklődésének horizontján – szellemi 
őrállóként – odafigyel, számon tartja/szemlézi mindazon alkotók munkáit, 
akik az ő élet- és világszemléletével, irodalmi eszményeivel, rokon voná-
sokkal bírnak, akik vele együtt vallják: „hinni, bízni és tenni kell a meg-
maradásért”, akik tanúságot tesznek arról, hogy „Magyarországon semmi-
féle csoda nem segít, ha hitben, erkölcsben, hazaszeretetben nem újul meg 
a nemzet, ha múltját, kultúráját nem ismeri”. A kötetben olvasható írások 
mind-mind e gondolatkör köré tömörülnek, az irodalmi példák sokasá-
gával mutatva rá arra, hogy a magyar írók legjobbjai – példaképeink, 
eszményképeink – írásaikban ezt szolgálják. 

A kötetben olvasható útleírások szép példázataiban visszacsengenek a 
bencés tanárok tanításai: „a külső látványnál is fontosabb a belső élmény, a 
szellemi gazdagodás, a lelki épülés”, melyet amerikai utazása, Róma 
csodái, Franciaország... keltenek benne. Mindazok a művészi erények, 
amelyek ezekben felcsillannak, a fentebb ismertetett, méltatott erdélyi és 
moldovai útinaplóban csúcsosodnak ki. 

Újabb tíz évet kell várnunk arra, hogy Cs. Varga István újabb kötettel 
jelentkezzen. A LátóköR (5) folytatás és elmélyülés mindazon témákban, 
amelyek az előbbiekben is föllelhetők, fogantatásuk, megírásuk, közzé-
tételük mögött/fölött fényesen ragyog emberi és tanári hivatásának ars 
poeticá-ja: „Hiszem, hogy Isten örökén az ember és az élet nem veszítheti 
el égi küldetését. A jelenkorban nőtt a lelki-szellemi gyökértelenség, 
hontalanság érzése, ezért az emberi és nemzeti kohéziót növelő kultúrára, 
irodalomra nagy szükségünk van”. E kötet írásai ezen a szellemi ösvényen 
haladva Ady Endre, Nagy László, József Attila, Radnóti Miklós egy-egy 
versének elemzésével, Németh László, Jókai Anna, Nagy Gáspár, Sarkady 
Sándor, Büki Attila, Zentai László könyveinek méltatásával, tanárai, 
példaképei, mesterei – különös szeretettel Jáki Sándor Teodóz atya – 
megidézésével, az irodalom hűséges strázsamestereként testesíti meg a 
fölvállalt szerepet, amelyet Toldi Éva ekként jellemez: „Hozza-viszi a Jó 
Hírt, a szeretet elavulhatatlan evangéliumát, a magyar irodalom nagysá-
gainak mához is szóló üzeneteit; a Németh László-i minőség etikumával és 
misztikumával felvértezve, nemzeti imádságaink örök aktualitásának 
tudatosításával – a sorsfordító és gyakran, sajnos, sorsferdítő időben”. 
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III. 

 

Az egyetem elvégzése után az edelényi gimnáziumba kapott kinevezést. 
Borsod megye mesze esett az addig ismert helyektől, művelődési közpon-
toktól. Három év múltán Egerbe költözik. Indokoltnak és szükségesnek 
vélte, hogy ezen új tájhazák szellemi kisugárzását, a régiók irodalmi 
értékeit megismerje, számon tartsa és „beemelje” azokat az országos 
köztudatba. A miskolci Napjaink és az egri Hevesi Szemle hasábjain 
megjelenő írásai előre vetítik a későbbi tanulmányíró kvalitásait. Ezt 
jeleníti meg számunkra, immár könyv alakban, az Utak és távlatok című 
kötet.(6) A kötet első harmada három költő – Kalász László, Serfőző 
Simon és Papp Lajos – pályaképét rajzolja meg, az addig megjelent 
köteteik fényében, keresve és kijelölve a rájuk leginkább jellemző 
vonásokat. Az első évek nyújtanak lehetőséget arra is, hogy feltárja 
Németh László életútjának a borsodi és hevesi tájakhoz/helységekhez – 
jelesen Sárospatakhoz, Sirokhoz, Egerhez – kötődő kapcsolatait, emlékeit, 
életének apróbb-nagyobb mozzanatait, amelyek gondolatvilágában is 
helyet kaptak, későbbi művek csíráit hordozták magukban. A téma – 
Németh László műveinek mind elmélyültebb kutatása – már ekkor rabul 
ejti. Közvetve – az Ady Endre iránti tisztelet – révén jelen van a hevesi 
születésű Biró Lajos újságíró életének bemutatásában, valamint közvet-
lenül is az Ady és a szlovenszkói magyarság magyar írói közt kialakuló 
kapcsolat bemutatásában, kapcsolódik ehhez a Németh László által 
vizionált hídépítés: a „tejtestvérek” gondolatkörtől a közép-európai egy-
másra találáson át, a Duna–gondolat fölvetésében ölt testet, abban az 
időben, amikor a hivatalos politika a revans szellemét hirdette. Cs. Varga 
István szól arról is, hogy ez eszme a szomszédos népek legjobbjaiban is 
visszhangra lel; a magyar irodalomban is – Nagy László bolgár 
fordításaival példázva – folytatásra talál. 

Az edelényi rövid kitérő után immár fél évszázada Egerben talál otthonra. 
Az értelmiségi lét ismérve – a megismerés kiapadhatatlan szomja – indítja 
arra, hogy az előbbiekhez hozzáadva, ott is „feltérképezze” mindazt a sajá-
tos szellemi értéket, amely az nyújthat számára, megtalálja a lehetőséget, 
hogy másokkal is megismertesse, amellyel, mintegy az előbbi kötet 
folytatásaként, ő gazdagíthatja azt. Ennek szép példája a Hevesi és borsodi 
tájhazában című kötet.(7) E törekvés jegyében irányítja az olvasók figyel-
mét Apor Elemérre, aki „a két háború közti időszakban a testvérmúzsák 
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szolgálatában állt”, akinek későbbi „életválságai sem tudták kikezdeni 
emberhitét”. A Dobó István életét megelevenítő regénye – „költői szép-
próza” – irodalmunk maradandó, megbecsülésre méltó alkotása lett. Az 
évek múltán megjelentetett kötet utószavában Apor Elemér regényét 
Gárdonyi Géza Egri csillagok című regénye mellé helyezi. A jelképes egri 
irodalmi galéria elismerésre méltó személyisége, a Nyugat harmadik 
nemzedékéhez tartozó Kálnoky László költő pályaképét Csűrös Miklós 
monográfiája bemutatása révén vetíti elénk, utalva arra az adósságra is, 
amellyel Eger városa tartozik emléke ápolásában. Heves megye kiváló 
szervező és alkotó egyéniségei közé tartozik a szellemi organizátor 
szerepére vállalkozó Moldvay Győző – lapalapító, szerkesztő, a Hatvani 
Galéria létrehozója. Adósságtörlesztés az emléke előtti főhajtás. A kötet 
második részében újratalálkozunk az előző kötetben megismert és 
méltatott Kalász László költővel. A Hetek íróközössége, ahová ő is 
tartozik, jellemző vonásaként, költői erényeként említi: „összeköti őket a 
»sorsköltészet« vállalása, a költői szó társadalmi küldetésének hitvallása a 
változó körülmények között is”. Ezúttal is méltatja hűségét szülőföldjéhez 
– Perkupához és Szalonnához –, ahhoz a tájhoz, melynek szépségét oly 
sok versben örökíti meg. A verselemzések tömörsége, láttató ereje le-
nyűgözi az olvasót, beavat bennünket is az alkotások rejtelmeibe, feltárja 
szépségeit. „Finom ívű, egy tömbből alkotott versei a szűkszavúságig 
rövidek és tömörek. Célja a gondolathoz igazított versforma, a kifejezés 
egyéni, markáns pontossága.” A Kalász Lászlóéhoz hasonló elmélyült 
pályaképben vetíti elénk Cseh Károly életútját és költészetét. Hét meg-
jelent kötete elemzésével tárja elénk azt a költői világot, melyben „a 
poétikai tejesség igénye” munkál. A kötetzáró fejezetben három közelkép, 
személyiségrajz egészíti ki, gazdagítja, színezi az egri szellemi életet: a 
Sándor Andrásé, aki a damaszkuszi utat megjárva, a „fényes szellők” 
köréből jut el „a személyes üggyé vált nemzeti ügy” szolgálatára; az 
Egerben élő irodalomtörténész Lőkös Istváné, aki „európai műveltségre 
kitekintő szemlélettel munkálkodik irodalmi értékeink közkinccsé tételén 
és a világirodalom eredményeinek befogadásán”, a délszláv literatúra 
ismertetésével szolgálja a szomszédnépek jobb megismerésére buzdító 
Németh László–i gondolat kiteljesítését; a Mészáros Györgyé, aki közéleti 
mindenesként, „igazságkereső bátor emberként”, a ciganológia tudomá-
nyos művelőjeként, a szellem emberére jellemző tudásszomjjal, igénnyel 
és szenvedéllyel, kötelességtudással haladt a sors által számára kijelölt 
úton. 
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A tájhaza értékeinek felmutatását gondolati és tematikai körének – mind-
ezidáig – szép zárszavaként kell szólnunk a Borkultúra kettős tükörben 
című kötetről (8), amelyben Cs. Varga István az egri borvidék és a hozzá 
hasonlók értékeit feltáró/bemutató szakmunka szellemi társaságában tesz 
kísérletet „a bormotívum vázlatos áttekintésére a magyar költészetben”, a 
világlírára történő kitekintéssel. Az előbbiek ismeretében, talán monda-
nunk sem kell, hogy mily gazdag ismeretanyag alapján hívja a bor 
fogyasztóit/kedvelőit „szellemi kalandozásra”, a rá jellemző érzékletes 
stílusban tárja elénk a világ- és magyar irodalomhoz köthető poézis 
gyöngyszemeit, a bor dicséretét, Janus Pannoniustól napjainkig, 
kiegészítve azt a borivók Tízparancsolatával. 

E gondolatkör határokon történő kiteljesítéseként hivatkozhatunk arra a 
kötetre (9), amely alcímében utal tartalmi és formai jellegére: Szellemi 
utazás Erdélyben és Csángóföldön. Ha röviden kívánjuk jellemezni, azt 
mondhatnánk: lírai töltetű, hittel, reménnyel és szeretettel átitatott vallo-
más-útinapló az elszakított magyarságról, az erdélyi és moldvai magyarság 
anyanyelvhez és kultúrához való ragaszkodásáról. „Idegenvezetője” a 
csángók apostolaként tisztelt és szeretett Jáki Sándor Teodóz bencés 
szerzetes, aki száznál is több alkalommal járt Erdélyben és Moldovában. 
Az ő kíséretében „rokonföldi utazóként »valóságos szellemi zarándokút«-
ra vállalkozik abban a meggyőződésben, hogy a Haza a magasban illyési 
fogalom védernyője alatt ott rejtőzik a csángóvidék is, ott vannak az 
évszázados mostoha sorssal dacoló szorgos és imádkozó nemzettestvéreink 
is”. Az utazás nem csupán szemet és szívet gyönyörködtető sorozatában él 
benne, a látottak, „a hozzájuk csatlakozó szakrális animáció révén a 
magyar sorsközösség, hitet és tudást gazdagító, valóságismeretet növelő, 
történelmi-kulturális örökségünk értékei is”. A megközelítési mód sajátos, 
egyéni, amelyben minden mozzanatnak, történésnek, amelyet meglát, 
megidéz, meghatározó funkciója van. Könyve egy időben adattár és 
szemléletünket modelláló szellemi utazás lenyomata, amely valós, sürgős 
és eredményes cselekvésre buzdít. 
 

 

IV. 

 

Cs. Varga István a győri bencés gimnáziumban – amint az akkoriban 
általános és kötelező érvényű volt – orosz nyelvet (is) tanult. Tanára, bár 
hadifogságbeli tapasztalata nem erre predesztinálta volna, e tantárgyat is a 
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világra nyíló kapuként, egy csodálatos kultúrába, irodalomba való belépő-
jegyként tanította. Nagy szerepe volt abban, hogy a minden jóra érzékeny 
tanítvány, Debrecenben magyar-orosz szakra iratkozott, élt a felkínált 
oroszországi tanév lehetőségével. Később, a hajdúvárosba visszatérve, hat 
éven át orosz nyelv- és irodalom katedrán dolgozott. Ez korántsem 
jelentett csupán elkötelezettséget, az orosz kultúra és irodalom szeretete 
tanulmányok sorában ölt testet. Ennek gyümölcse az 1986-ban megjelent 
Jeszenyin világa című kötete (10). A költő iránti rokonszenv, mondhat-
nánk, szerencsés találkozás, hisz az első fejezet elé tűzött Jeszenyin-idézet 
– „Az én lírámat egyetlen nagy szeretet / élteti: a haza iránti szeretet. / A 
hazaszeretet: műveim alapja.” – akár Cs. Varga István irodalomtörténészi 
hitvallásaként is aposztrofálható, tanulmányai, kötetei mindenike ezt 
sugallja. Beszédes bizonysága, példázata a Németh László-i szállóige – „a 
megismerés: megértés; a megértés: szeretet” – által átitatott megközelí-
tésnek, bemutatásnak, értelmezésnek. Jeszenyin súlyos történelmi kor-
fordulók tanúja. Egy patriárkális orosz faluból vezet útja a történelem 
színterére, a város forgatagába, útvesztőibe, a szülőföld melegéből a 
világot felforgató forradalom zajos világába, a tiszta mélységből a zavaros 
felszínre. E sorsfordító időkben lesz „Oroszország botrányos lantosa”; 
válik „a magam se kellek senkinek” létállapotában tévelygő alkotóvá. 
Legfontosabb életérzése – az orosz haza végtelen szeretete – sem mentette 
meg attól, hogy élete – mint a két végén égetett gyertya – oly korán 
kihunyjon. Cs. Varga István könyvében az életút és az életmű kéz a kézben 
járnak, folytonos kölcsönhatásban, melyben a vezérfonal a költői példá-
zatok által konkretizált/tükröződött léthelyzet bontakozik ki előttünk a 
könyv lapjain. (A szerző elmélyült ismeretanyagát példázza a kötet végén 
található bibliográfiai/filológiai adattár.) 

Az orosz irodalomhoz való kötődés érhető tetten az egy évvel később 
megjelent Tanújelek című kötetben, amely Cs. Varga István életműve 
másik meghatározó szegmenséhez, Németh Lászlóhoz kötődik, jelesen a 
kötet ama fejezetéhez, tanulmányaihoz, amelyek az író és az orosz iroda-
lom kapcsolatát hivatottak elénk tárni: az íróét, a fordítóét, a tanulmány-
íróét. Puskin, Gogol, Tolsztoj, Dosztojevszkij, Csehov személye és 
alkotásai jelzik e szellemi tájékozódás állomásait, műveik elemzése 
jelentik főbb ösvényeit; továbbá az összehasonlító irodalom körébe tartozó 
tanulmányok, amelyek az Iszony és az Anna Karenina asszonysorsának 
azonossága és különbözősége, a Dosztojevszkij hatások kimutatása az 
Iszony és az Emberi színjáték című regényekben. 
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Cs. Varga István és az orosz irodalom, jelesen a Jeszenyinhez fűződő 
bensőséges kapcsolatát jelzi, hogy évtizedek múltán is visszatér kedvenc 
költőjéhez. A 2012-ben megjelent LátóköR lapjain három tanulmány 
foglalkozik életművével, a rá jellemző „ikonarcúság”-gal, magyarországi 
fogadtatásával, annak gazdag kiáradásával. A Jeszenyin-fejezet kedves 
darabja a „Bokraink közt már a szél barangol...” kezdetű vers poétikai 
bemutatása. Az abból kiragadott bekezdésnyi példaszöveg Cs. Varga István 
kitűnő elemző készségét/képességét dicséri. „A Bokraink közt nem az 
érzelmi, hanem a hangulati lírához tartozik. A költő légiesen tiszta, poéti-
kus atmoszférát teremt, érzéki rátapintással ragad meg finom, ellebbenő 
hangulatokat, árnyalatokat, ízeket. Lélekbe ivódik a verszene, a dallam, az 
emlékezetben megőrződik a láttató erejű képsor. A vers olvasója újjáéli 
emlékké szelídült élményeit. Pompás színek tobzódnak, az elmúlás is 
gyönyörű ebben az elégikus dalban, elhalkuló lírai verszenében.” Párhuza-
mokat, rokon Berzsenyi–, Petőfi–, Ady–, Juhász Gyula–versmotívumokat 
sorol a magyar irodalomból; más Jeszenyin–fordításokkal példázza a nagy 
orosz költő folytonos jelenlétét kultúránkban. 

 

x x x 

 

Mivel is zárhatnánk a CSVI-életműben tett szellemi utazásunkat? A róla, a 
szolgálatáról alkotott kép legtömörebb megfogalmazását is Tőle 
kölcsönözzük: „jó ügyekért szabadon szolgáló értelmiségi”-ként tanított, 
írt, beszélt, amikor csak tehette, ahol csak tehette. Minek a jegyében? 
„Németh László szellemében hiszem, hogy az emberek többre taníthatók 
és jobbá nevelhetők.” Tanárai, példaképei alapozták meg azt a szellemi 
habitust, amely létszemléletében az Isten, Haza, Család hármasa volt/lett a 
meghatározó irányzék; munkásságában pedig a szép, a jó, az igaz és a 
szent keresése, felmutatása és hirdetése jegyében bontakozott ki. Munkás-
éveit tanítványai tisztelete övezte, előadásai hallgatóinak meleg kézszorí-
tása jutalmazta. Sőt annál is több! A József Attila Díj országos, a Pro Agria 
életműdíj a tájhaza, Kapuvár Díszpolgára cím pedig a szülőváros elismeré-
sét példázza... De ne csak a múltba nézzünk! Hisszük, hogy még lesz 
folytatás: tanulmányok, kötetek, előadások! Búcsúzóul kívánjuk: ad 
multos annos! 
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Cum honore 

 

– Üzenet Egerbe, Cs. Varga Istvánnak – 

 

„Hajótöröttek vagyunk, akik a csillagokat nézzük s 
a partot keressük, abban a hitben, hogy van part s a 
csillagok vezetnek.” 

 

Lehet-e ennél kifejezőbb idézettel indítani a dr. Cs. Varga Istvánt köszöntő 
– megkésett, de jókívánságot kifejező időtlen érvényű – sorokat? Kettős 
indoklással választottuk Németh Lászlónak a Tanú indulását meghirdető 
írásából kiragadott sorokat: egyfelől azért, mert Németh László Cs. Varga 
István irodalomtörténészi munkásságának legfontosabb sarokköve; más-
felől azért, mert több évtizedes oktatói-nevelői pályája során mindenkor 
hittel és derűvel vallotta, irodalmi példákkal bizonyította: legyen bár sor-
sunk kérdésekkel, gondokkal teli, mindig akad egy csillag, egy fogódzó, 
iránytű, amely elvezet személyiségünk kiteljesítéséhez. 

Kérdezhetnénk: honnan e hittel és optimizmussal teli életakarat, kisugárzás 
forrása? Életútja ismeretében nem nehéz rátalálnunk. Előbb a szülői házból 
hozott örökség: a munka szeretete és tisztelete. Aztán a győri bencés 
gimnáziumban magába szívott kultúra kettős dimenziója, az egyetem 
padjaiban kikristályosuló pálya spirituális alapjai: egyfelől a hit – szőlőtő 
lenni, mely bőséges termést hoz –, másfelől a hivatás csírája, amely a 
katedrára vezette, ezer és ezer diákfőben és szívben ültetve el az irodalom 
szeretetét. Azét irodalomét, melynek legfőbb üzenete: a haza szeretete és 
szolgálata, az emberi élet minőségének igénye és követendő példázata, az 
emelkedő nemzet hite és reménye. Ebben vezették Őt – mint a görögöket a 
mitológia istenei – a maga választotta/követte létparancsot szimbolizáló 
csillagok: a Szép, a Jó, az Igaz és a Szent, melyek elvezetnek az áhított, 
remélt, elérhető és megélhető part felé. 

Az Élet kegyes volt hozzá. Megadta a lehetőséget ahhoz, hogy vállalt hiva-
tása, elkötelezettsége csodálatos pályát fusson be: az edelényi középisko-
lában, az egri főiskolán, a debreceni egyetemen s fővárosi egyetemi 
katedrán. És nemcsak azokon a helyeken, hanem könyvei által is építve a 
part felé vezető utat. Az elsők közt a Tanújelek, amely ki másról szólhatott, 
mint Németh Lászlóról. Az író irodalmi hagyatékának ápolása/értelme-
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zése/méltatása életre szóló feladatként kísérte. Nem véletlen, hogy az író 
kultuszát építő/szorgalmazó Németh László Társaság alapító tagja lett, azé 
a szellemi közösségé, amely Németh László eklézsiáját valódi civil 
szervezetté emelte. Bárhol volt, nyomot hagyott maga után. Említsük a 
Hevesi és borsodi tájhazában, a Borkultúra kettős tükörben, aztán a térben 
és időben szélesebb rendet vágó köteteket – Szent Művészet, Utak és 
távlatok, Adósságtörlesztés, LátóköR, Rokonföldön, s irodalomtörténészi 
pályájának csúcspontja: „Nyújts feléje védőkart...” – örök érvényű értéke-
ket kereső és fölmutató könyveket, melyek híven példázzák, hogy a Kapu-
váron megfogamzott szőlőtő, a Győrben szárba szökkent szőlővessző 
bőséges termést hozott, nem csupán az Őt hallgató diáksereg lelkében/el-
méjében, hanem a köteteit lapozó olvasókéban is. 

Adott Cs. Varga István szolgálatának egy másik terrénuma is: meghívott 
előadóként belakta e kicsiny haza minden szegletét; elment mindenhova, 
ahova meghívták. Jó előadónak lenni: Isten adta tehetség. Ő ennek 
birtokában szólal meg. A hallgatóságra átsugárzik a gondolat szépsége. 
Koordináta-rendszere pedig: Isten, Haza, Család csúcspontjai között 
feszül, hirdeti azt, aminek szolgálatára életre szólóan elköteleződött. 
Tudván tudja, hogy a kapott talentumokkal el kell számolnia, hogy minden 
írás, minden kimondott szó adósságtörlesztés – a hetvenöt éven innen és 
túl is, amíg erőnkből telik. 

Mivel is zárhatnánk tisztelgő sorainkat, mint a másfél évtizeddel ezelőtt 
megjelentetett könyv címével: Cum honorem Cs. Varga István. Veled 
együtt mondjuk, amint könyved nekem szóló ajánlásában írtad: Deo 
gratias. 
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A kévéktől az aranyló búzaszemekig 

– Monostori Imre újabb kötetéről – 

 

„Merjünk végre tudomásul venni, olyanok 
vagyunk, amilyennek kultúránk tükrében 
mutatkozunk.” (Domokos Mátyás) 

 

A Nap Kiadó 1999-ben indított, azóta tekintélyes sorozattá izmosodott 
Magyar esszék könyvsorozata a 75. életévét betöltő Monostori Imre 
kötetével gazdagodott(x). E sorozat híven illik ama gondolatkörbe, 
melynek kitűzött célja, szándéka, kiteljesedése épp az írásunk jeligéjévé 
választott – a kötet egyik kiragadott mondata szerint alakult –, immár 
közel harminc esztendeje. Ha végigszalad szemünk a könyvsorozat 
tekintélyes listáján – és a kiadó többi kiadványain is –, kitűnik, hogy e 
tükör a nemzeti identitást őrző, azt fölvállaló és ápoló irodalom arcát 
mutatja felénk, oly szerzőket vonultat fel, akik e nemes eszme szolgálatába 
szegődtek, oly témaköröket ölel fel, amelyek irányt vesztett korunkban 
nemzeti kultúránk legjobb hagyományait éltetik és ápolják. 

Monostori Imre életműve is e szellemben bontakozott ki. Vezérlő csillaga 
pedig Németh László, kinek kultuszát könyvek, tanulmányok sorával 
ápolta, cselekvő módon is elősegítette, nem engedte, hogy a bőséges 
gyümölcsöt termő alkotó életét és életművét a feledés homálya eltakarja a 
jelen és jövő nemzedéke előtt. A kötet alcíme kritikai rajzokként határozza 
meg a benne olvasható írások tartalmi és formai jellegzetességeit. Ennél 
beszédesebb azonban a címbe rejtett írói szándék: a sok-sok írás megannyi 
kéveként sorakozik elénk, keresztbe kötve, azaz egymásba fűzve gazda-
gítja egymást, hogy aztán – immár a magunk gondolataiban – asztagba 
rakodva, belőle pedig aranyló búzaszemekként ömöljenek elénk, melyből 
az eszmét és lelket tápláló kenyeret süthetünk, szellemi létünk, fennmara-
dásunkat biztosító, életadó táplálékként kerüljön asztalunkra. 
 

 

Az első kéve 

 

Monostori Imre irodalomtörténészi pályája ismeretében természetes, hogy 
a kezdő írás Németh Lászlóhoz vezet, pontosabban hozzá és a múlt század 
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másik magyar szellemóriása, Szabó Dezsőhöz, kettejük oly szoros – a 
tisztelet hangjától a viharos pengeváltásokig terjedő – kapcsolatrendsze-
rének feltárásához: „Jelen dolgozatunk célja, hogy ténylegesen (és bizo-
nyíthatóan) létező szellemi-gondolati összefüggéseket és párhuzamokat 
Szabó Dezső és Németh László vonatkozásában (lehetőleg a fő vonásokat) 
föltárja, rendszerezze és értelmezze.” A szakirodalom biztonságos ismere-
tében vezet végig bennünket azon a szellemi úton, amely sok-sok ösvény 
egybefonódásában teljesedik ki: Gombos Gyula, Béládi Miklós, Bibó 
István, Szabó Miklós, Borbándí Gyula, Király István, Gróh Gáspár... 
értékelése teljesíti ki az e szövevényes kapcsolatrendszer képét – az 
elutasítás és a teljes befogadás, a párhuzamosságok és hasonlóságok közt 
feszülő kötélen lépkedve keressük a megismerés, értelmezés egyensúlyát. 

Monostori Imre kitér a két szellemóriásnak a magyar protestantizmushoz 
kötődő szemléletére; az ebből sugárzó „magyar szellemi és lelki erő” 
értelmezésére; a nemzet és a parasztság, a nemzet és az értelmiség 
viszonyának kérdéskörére; nem kerüli meg a mindkettejüket oly mélyen 
foglalkoztató „faji” gondolatot, az asszimiláció és a zsidókérdés mégoly 
szövevényes kérdéskörét sem. A sok közös vonás, érdeklődési kör, a 
befogadás és értelmezés bonyolult jelenségként van jelen az Ady Endré-
hez, az 1867-es kiegyezéshez, valamit a Szekfű Gyula történelemszemléle-
téhez való viszonyulás problematikája, a harmincas évek politikai-társadal-
mi kiútkeresések értelmezése, a ki a magyar?, továbbá a korukban is 
centrális kérdésként fölvetődő Közép-Európa és a magyarság közti viszo-
nyulás mindmáig vitatott, a politikát és a szellemi életet ma is élénken 
foglalkoztató gondolatkör is. Darázsfészek ez a javából! 

Amint darázsfészek a Jászi-kérdés, életművének, gondolkodásának, 
tetteinek jelenkori megítélése, benne a népi mozgalom eszmei gyökereinek 
újra és újra fölvetődő, vihart kavaró az értelmezése is. Monostori Imre 
Borbándi Gyula Jászi-értelmezését idézve/követve ismertet meg bennünket 
a fordulatos életút, a ma is sok vitát kiváltó eszmerendszer és gazdag 
életmű Makótól, Békéscsabától az emigrációnak az amerikai Oberlinig 
ívelő évtizedekben kibontakozott terjedelmes eseménysorával. Ugyan-
akkor betekintést nyerhetünk a nyugati magyar diaszpóra, az emigráció 
szellemi életébe, a müncheni Látóhatár és Új Látóhatár szellemi műhe-
lyébe, melynek meghatározó szellemi irányítója volt Borbándi Gyula. 

A kiadvány szellemi áramkörében ott találjuk az idős korában is élénk 
érdeklődésű, tevékeny gondolkodó, alkotó Jászi Oszkárt. Mai ismereteink 
szerint Jászi Oszkár a polgári demokrácia teoretikusa volt. A róla írott 
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monográfiából, Borbándi Gyula soraiból az is kitűnik, hogy „a népi iroda-
lomtól várta annak a társadalom átalakító programnak a megvalósítását, 
amelyet a polgárságnak nem sikerült végbevinnie”. 

A népi irodalom problémaköréhez tartozónak érezzük a Csoóri Sándor 
szellemi kötődéseit feltáró tanulmányt is. Kik is e kötődés alapkövei, 
tartópillérei? Illyés Gyula és Németh László, a múlt század magyar irodal-
mának kiemelkedő klasszikusai. Monostori Imre alapos filológiai megala-
pozással fejti ki e kettős kapcsolatszál kibontakozását a még serdülő ifjú 
felismerésétől, a népi szekértáborhoz kötődésen át, élete végéig. A tanul-
mányíró előbb az Illyés Gyula ösvényén haladva utal a megismerés 
pályaívére: „a titkokat is rejtegető egyéniség Csoóri Sándor világképében 
és érzésvilágában mesterré, atyai baráttá emelkedik, érlelődik, nemesedik”. 
Évtizedek múltán maga Csoóri Sándor utal e folyamat kicsúcsosodására: 
„életemből legalább huszonöt esztendőt az ő naprendszerében töltöttem 
el”. Monostori Imre elénk tárja azt a folyamatot, miként is valósul meg, 
mily tartalommal telítődik, jut el arra a felismerésre, hogy Illyés „a nem-
zeti érték, illetőleg, mint a nemzeti érzés és nemzeti tudat mibenlétének és 
gyakorlásának szellemi iskolája”-ként lesz követendő példa a számára, s 
nem csak neki. A benne megtestesülő erkölcsi példa, a „minden helyzetben 
a józanság sugallatát” követő, a közéleti konfrontációt is fölvállaló író 
„sem kapott menlevelet a sorstól”. Csoóri keserű következtetése: „tíz évvel 
halála után magánszorgalmú kritikusok ugatják körül a sírját” Mégsem 
csügged el: „Illyés továbbra is fölbukkan, ítél, dolgozik, figyelemre int, 
alkut köt, szakít, tábort szervez, műveltséget bokrosít, egyszóval: végzi 
pótolhatatlan munkáját.” Csoóri Sándor életműve másik ihletője, szellemi 
talpköve: Németh László, aki „a magyar szellemi élet elitje”, aki „egész 
életén keresztül a magyarság fönnmaradásával kínlódott”, aki „megerősítő 
szellemi előd – nemzetfelfogásban és magyarságtudatban”. Életműve, a 
benne rejlő tanítás, a cselekvést meghatározó, annak irányt mutató eszmék 
vissza–visszatérő témaként vannak jelen a Csoóri-életműben. A róla írott 
számos értékelő sor összegzéseként is olvashatjuk az alábbiakat: „A 
sokszor megvesszőzött utópiát – elképzelését például a harmadik útról 
vagy a minőségi magyarság jövőjéről – sokan ideológiaként értelmezték és 
értelmezik ma is. Én sokkal inkább lelki indítékot látok mögöttük: ország-
féltést, használni akarást, duhaj találékonyságot, hogy a nemzet – Mohács 
után kiegyezések, Trianonok után – szabaduljon ki végre évszázados 
ördögi köréből.” 
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Monostori Imre szintézisalkotó törekvésének újabb példája a Nagy Gáspár 
– a „küldetéses ember” – életművéhez való közelítés, általa pedig a múlt 
század utolsó évtizedei kultúrpolitikájának megjelenítése. Csodálatos útra-
valót hozott magával: „már a szegényparaszti falusi világban megtanulta 
és elfogadta a közösségi törvények értelmét, a család működése és az em-
beri szolidaritás alapszabályait, a paraszti kultúra értékeinek megbecsülé-
sét”. Amire ráerősített a Pannonhalmán szerzett tudás, az ott formálódó, 
mélyülő életszemlélet. Melyek voltak e forrásvidék tájékozódási pontjai? 
Istenhit, szabadság, hazaszeretet. Aztán látnia, tapasztalnia kellett, hogy az 
életben az igazság kéz a kézben jár az igazságtalansággal, a bátorság a 
gyávasággal, az emberi kiválóság a hitványsággal. Életének meghatározó 
eleme volt 1956, a hozzá való viszonyulás lelki teherként nehezedett 
gyönge vállaira. Ezért vállalta az összeütközést a hatalommal: ébren tartva 
a forradalom csodáját, elítélve az elfojtás gyalázatát. Etalon lett, követendő 
példa, élő lelkiismeret, akit szilenciummal lehetett ugyan sújtani, de 
elhallgattatni semmiképp. A mellette, vele egy időben felsorakozó pálya-
társak – Nagy László, Juhász Ferenc, Kormos István, Csoóri Sándor... – 
olyan irodalmat teremtettek, amely aláaknázta a kommunista rendszer 
elnyomó kultúrpolitikáját. Emberi, erkölcsi/etikai alapállására jellemző 
volt, hogy a maga szerepéről, rendszerváltó verseiről, küzdelmének moz-
gató rugójáról csak annyit mondott: „dehogyis voltam bátor, csak nem 
mertem félni”. Költői életművének „korszerűen közösségi jellegét, jelleg-
zetességeit”, monográfiaírója – Görömbei András – ekként jellemezte: 
„Nagy Gáspár költészetének legnagyobb vállalkozása az, hogy a mai köz-
tudatban (anno: 2004 – MJ) megkérdőjelezett költői funkciót, a közösség 
nemzeti tudatának, morális felelősségének, tisztaságának ápolását tovább 
folytassa.” E törekvése nem csupán korának szólt, időtlen érvénnyel bír! 

 

 

A második kéve 

 

A kötetben található írások másik vonulata a szemleíró Monostori Imre 
munkásságából ad ízelítőt. Az e téma- és tárgy köré sorolható írások 
beszédesen vallanak írójuk érdeklődési köréről, irányairól. Természetes 
törekvés, hogy azokra figyel, akik vele hasonló gondolkodásúak, kiknek 
irodalmi eszményei az övéivel rokon vonásokat hordoznak, kiknek művé-
ben/műveiben, a fentiekben is érintett ideálok – hazaszeretet, a nemzet 
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sorsáért való aggódás, az identitásőrzés, a nemzeti értéktárba tartozó hagyo-
mányok ápolása... – állnak az éppen elemzésre kerülő alkotások előterében. 

Bár az indíték mindig egy–egy mű, frissen megjelent kötet, a megköze-
lítés, bemutatás az alkotó és az épp elemzésre kerülő mű párhuzamos 
pályán haladnak – hol ez, hol az kap több rivaldafényt. A Féja Géza és 
Supka Magdolna leveleskönyvében a magánélet évtizedeket átívelő 
érzelmi kötődése. „... a két, még mindig szerelmes főhős szemünk előtt nő 
meg emberségben próbák és megpróbáltatások sorozatában, tiszta, szép 
életrecept szerint.” melyben „a népi írói mozgalom radikális vonulatának 
egyik vezéralakjá”-nak személyiségrajza kap nagyobb hangsúlyt, író-
szerep, a mozgalmi múlt, az életküzdelem jelei csak utalásokként vannak 
jelen. 

A kötetben olvasható recenziókra, méltatásokra nem ez a megközelítési 
mód jellemző. Előszeretettel fordul azok felé, kiknek életútja, életműve a 
hatalomhoz való viszonyulásról szólnak. Közülük egyetlen olyat találunk – 
Király István irodalomtörténészt –, akiben az alkotó, a tudós annak feltétel 
nélküli szolgálatára vállalkozik. E viszonyrendszer bonyolultságára vall a 
naplóiból kirajzolódó kép, mely korántsem egy diadalút leképződése, 
hanem „egy jelentős személyiség nagy belső drámája”-ként olvasható ön-
vallomás, melyben az ünneplés mellett ott rejtekezik a félelem, a szoron-
gás, a folytonos megfelelni akarás mellett „a szenvedélyes önbírálat, sőt az 
önostorozás” is. Később, a hetvenes években hangot kapnak a kérdések, a 
kétely szavai. Nagy utat járt be. „...akaratos főszereplőből elcsöndesedő és 
kicsit megnyugvó karakterszereplővé válik.” A Kortárs főszerkesztőjeként 
nem kevesebbet tűzött maga elé, mint „meg kell csinálni a szocialista 
irodalom forradalmát, nagykorúsítani kell ezt az irodalmat, maga harcolja 
ki a világban a helyét”. Törekvései kudarcra voltak ítélve. Ezért is érde-
melte ki Monostori Imrétől a naplói méltatása elé írt jelzőt: „boldogtalan 
Király István”. 

A Komárom-Esztergom megyei könyvtár szellemi kilátótornya, az Új 
Forrás folyóirat főszerkesztői stalluma állandó odafigyelést kínált, igé-
nyelt és követelt az ország szellemi/irodalmi életére. Németh László élet-
művének búvárlója azonban elsősorban arra érzett késztetést, hogy azokra 
az erővonalakra figyeljen, melyek egy jobb, igazabb világ megteremtése 
szolgálatára szegődtek, vállalva a konfrontációt, a küzdelmet is, akik 
szembeszálltak „a politikának álcázott „vademberi gondolkodás”-sal. Ilyen 
volt Tamás Attila irodalomtudós, egyetemi tanár, aki a Visszatekintés című 
életrajzi jegyzeteiben vet számot életével, akit „érzékeny erkölcsi jelző-
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rendszer” óvott meg attól, hogy elfogadja „a bolsevizmussá torzult szocia-
lista gyakorlatot”. Ilyen volt Olasz Sándor, akihez e kötetben előbb egy 
interjú révén közelíthetünk. Posztumusz kötetének szemlézése teljesíti ki a 
róla rajzolt portrét. „...jól felkészült, tájékozott volt, mert egészségesen 
gondolkodott, mert hiteles személyiség volt, aki ráadásul szelíden bánik a 
vitázókkal s az ellenvéleményekkel, mert tiszteli a szakmabelieket, mert 
becsületes íróember.” Professzorként és szerkesztőként is ellenszélben 
dolgozott, mindvégig igényesen, felelősségtudattal. Leginkább az egyete-
mi hallgatók körében megnyilvánuló igénytelenség fájt neki. 

Ugyancsak az egyetemi katedráról vívta harcát a hatalommal Vasy Géza is, 
azzal a hatalommal, amely „értelemszerűen hadat üzent az irodalmi 
hagyományt eddig képviselő nemzeti és ezen belül a népi irodalomnak is”. 
A népi és urbánus vita újraéledése idején hitet tesz Illyés Gyula mellett, 
akit az 1956-os forradalom szellemi előkészítőjének tart. Ez indítja őt arra, 
hogy meggyőzően érveljen „a népi-nemzeti gondolat reinkarnációs 
erejének érvényesülése mellett”. Az elköteleződés jellemzi Gróh Gáspár 
gondolkodását, műveit is. Ő is „azokhoz a nagy szellem elődökhöz és 
gondolatokhoz, eszmékhez kíván csatlakozni, akiknek, amelyeknek a 
számára a magyar irodalom mindig több volt a »csak« művészetnél: a 
magyarságtudat részeként gondolnak a magyar kultúrára, s gyakorolták 
hivatásukat.” Ez késztette őt a népi irodalom kutatására, azon kortársak 
alkotásainak, köteteinek a méltatására, akik ugyane törekvések szolgálatá-
ban álltak. A napjainkban gyakran elhangzó szó – populizmus – billogként 
tapad azokhoz, akik a népi gondolat folytatói, a népiesség jegyében 
alkotnak. De mit is rejt e szitokszóvá fajult fogalom? Monostori Imre 
Gyurácz Ferenc kötetének elemzésével segít bennünket hozzá annak 
megértéséhez. S mindjárt egy, a szerző kötetéből kiragadott idézettel: „Azt 
a célt szolgálta, hogy megbélyegezzék és a demokratikus közélet 
fősodrából kirekesszék azokat, akik a magyar történelem folyamatos-
ságának helyreállítására, a nép és a nemzet szolgálatára helyezték érvelé-
süket vagy politikájuk fő hangsúlyát”. Azt követően mi is megismerhetjük 
e fogalom térnyerését, alkalmazását a nemzetközi és hazai küzdőtereken. 
Magyar vonatkozásban: szándékos jelentésátvitellel, torzítással „negatív 
értelmezést okozott a magyar népi mozgalom körül”. Gyurácz, mindezzel 
szembeszállva fogalmazza meg, hogy a populizmus „a liberalizmus, a 
konzervativizmus és a szocializmus mellett a negyedik eszmeáramlat”, így 
„beemelődik a 20. századi (vagy még azelőtti) pozitív tartalmú politikai és 
kulturális ideológiák sokszínűen összetett (és bonyolult) világába”. 
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A harmadik kéve 

 

A kötetben olvasható írások másik csoportja, bár nem távolodik el az 
egyén és a hatalom közti küzdelem színterétől, ezúttal azonban a hatalom 
természetrajza kerül előtérbe. Elsőként Babus Antal könyvét – Egy 
konzervatív úr a baloldali zarándokok között – említhetjük. Magyary 
Zoltán tapasztalataiból nem az ideológiai beágyazottságú társadalom képe 
bontakozik ki, a társadalomtudós észlelései – a lehetőségek adta körülmé-
nyek, feltételek között –, hanem a személyes élmény kiváltotta tanúság-
tétel. Oly időben, amikor a világ még elismeréssel adózott a nagy Szovjet-
unió előtt. Itthon „megrökönyödést váltva ki bizonyos hivatalos körök-
ben”. Az azokra válaszoló sajtónyilatkozataiban,, állításait igazolandó, 
„kiemelte a szovjet állami ellenőrző rendszer hatékonyságát”, mit sem 
tudva – vagy nem szólva? – arról, hogy az milliók életáldozatát követelte, 
azt meg különösen nem, hogy ama „rend” mily borzalmakat követelt a 
következő években. A sors iróniája, hogy a Magyarországra bevonuló 
szovjet csapatok garázdálkodása – a szovjet rendszer igazi arca – fölötti 
kétségbeesés kergette öngyilkosságba. 

Salamon Konrád kötete – Tizenkét nap szabadság, 1956. Az első antikommu-
nista forradalom –, amint címében is jelzi, az újabb kori magyar történelem 
legfontosabb eseményéről állít elénk reális képet, cáfolva az azt követő évek, 
évtizedek torzító, hamis beállítását, kimondva, hangot adva a kegyetlen 
megtorlásokról oly sokáig elhallgattatott társadalmi megítélésnek: „a halálos 
ítéletek, a kivégzések is teljesen önkényes módon születtek: a jognak, az 
erkölcsnek, az igazságnak itt sem volt semmi szerepe”. Nagy Imre a bírósági 
eljárás megkérdőjelezésével, a „kegyelmet nem kérek” életáldozatával, „vi-
selkedésével, magatartásával, morális erejével, mégis szelíd, töretlen hitével, 
igazságszeretetével, a hajlíthatatlanság tanúsításával vált nemzeti hőssé” 

Az olvasóban fölmerülhet a jogos kérdés: miként lehetett a kommunista 
ideológiára épülő elnyomó rendszert oly sokáig életben tartani? A kötetben 
két írás is foglalkozik e kérdéskörrel, konkrét módon, két kötet szemlézése 
által. Szőnyei Tamás Titkos írás című vaskos kötete a magyarországi 
állapotokat, az állambiztonsági szolgálat 1956–1990 közötti tevékenységét 
ismerteti, a tartó tiszt & informátor & célszemély közti szövevényes kap-
csolatrendszert, melynek polipkarjai rátelepedtek a szellemi élet minden 
területére, mindazokra, akik, az ő szempontjukból, ellenséges érzülettel 
viselkedtek-gondolkodtak-cselekedtek a regnáló rendszer ellen. Ideig-óráig 
sikerrel. A kötetből kiolvasható a végkövetkeztetés: a teljhatalommal fel-
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ruházott megfigyelő és büntető rendszer „hallatlanul sok kellemetlen-
kedése ellenére semmit sem tudott megakadályozni. Éppen ellenkezőleg: 
kitermelte a saját maga kórokozóinak egyre nagyobb, végül életveszélyes 
mennyiségűvé duzzadt számát, tömegét”. Az erdélyi Gálfalvi György 
kötete – Kacagásaink. Emlékiratok – a román titkosszolgálat, a hírhedt 
securitate gyakorlatát idézi elénk. A célszemély ezúttal az újságíró, 
folyóirat-szerkesztő Gálfalvi György, jelesen az a több ezer oldalas meg-
figyelési anyag, amelyet az évek során halmoztak fel. Bennük korántsem 
csak az ő személye, hanem az erdélyi magyar szellemi élet került cél-
keresztbe – válogatott eszközökkel, eljárásokkal kívántak ellehetetleníteni, 
megfélemlíteni, elhallgattatni embereket, közösségeket. Szomorú tapasz-
talás, hogy e téren az 1989-es fordulat sem hozott változást. Miként is 
jellemzi ezt a kötetben fölemlített kortárs? „...a világ szerkezete megváltoz-
tatható, de törvényei nem”. A román politika magyarellenessége ma sem 
kisebb intenzitású, mint a kommunista időkben! Elszomorító, de sok évtize-
des beidegződött tapasztalat diktálja szavait: „nem lehet kiegyezni”. Miért 
is? Erre adnak választ az írás záró sorai: „Etnikai, történelmi determináció 
ez, ami nem változott 1989 után sem. Éppen azért nem, mivel ugyanazon 
néplélek sugallata szerint működik ma is és fog működni a jövőben is.” 

 

Németh László írta Adyról: „Egy költő műve azzal, hogy itthagyta, nem 
kész. Nemzete szellemében kell elkészülnie.” Mély és igaz szavak, melyek 
továbbgondolásra késztetnek. Lennie kell olyanoknak is, akik tehetségük-
kel, tudásukkal, alkotó/írói képességeikkel segítik, hogy nemzeti kultú-
ránk, irodalmunk értékeinek kisugárzása szüntelen maradjon. E kötetet 
belengi Németh László szelleme. Zárszóként idézzük őt a Tanút útra indító 
soraival: „Folyóiratom ihletője e kor igazi múzsája: a szorongó tájéko-
zatlanság. Hajótöröttek vagyunk, aki a csillagokat nézzük s a partot keres-
sük, abban a hitben, hogy van part s a csillagok vezetnek.” Mily időtlen 
szavak! A szorongó tájékozatlanság – e bonyolult, sok veszélyt rejtegető, 
sok veszélytől fenyegetett világunkban mi is tájékozatlanul bolyongunk. 
De keressük a csillagokat. Keressük azokat az írókat, műveket, amelyek 
csillagokként vezetnek bennünket, hajótörötteket, egy remélt part felé. 
megmaradásunk, életerőnk, reményeink és hitünk szerinti nemzeti meg-
maradás felé. Ily műveket ajánl figyelmünkbe Monostori Imre. Olvassuk 
figyelemmel, odafigyeléssel, hogy mi is elérjük a partot! A kévéken és 
keresztekben ott rejlenek az aranyos életet adó búzaszemek. 
 

(x) Monostori Imre: Kéve és kereszt Kritikai rajzok Nap Kiadó 2020. 
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„Valaki ír a kezeddel” 

 

 

„Ha élek, hát legszebben éljek” 

(Nagy László) 

 

Mi egyebet választhattunk volna mottónak Jánosi Zoltán legújabb 
kötetének(x) méltatása élére, mint annak a költőnek a szavait, amelyekre 
nem csupán életvezető igeként tekintett, amelyek – bár jókedve őt is sok-
szor elhagyta – segítettek neki abban, hogy ne csüggedjen, visszataláljon 
az útra, amelynek legfőbb princípiuma a legszebb élet ígérete, vezérlő 
csillaga. Legszebb Élet... – írom nagy kezdőbetűvel méltató soraim fölé, 
miközben eszembe jut az elhunyt pályatársat, János Istvánt megsira-
tó/visszaidéző írásban olvasott Horatius-sor: „Scire nefas, quem tibi, quem 
mihi finem di dederint” (Tudni tilos, mit szánnak, neked és nekem, mi 
jövőt, isteneink). Jánosi Zoltán sem tudhatta, amikor ifjúi szívvel és 
lelkesedéssel írta verseit, nem sejthette, mit szánnak neki az istenek. Aztán 
rájött – a szép szó igézete sosem hagyta el –, hogy istenei a másokra 
figyelés elköteleződését, az irodalmi művekben rejtett/kódolt üzenetek 
megfejtését/értelmezését bízták rá, mindannak tudatosítását az olvasókban 
és a hallgatókban. A katedrán és a szerkesztői asztalnál nyílt alkalma és 
lehetősége arra, hogy elköteleződésként, belső parancsra szolgáljon ott, 
ahova hivatása szólította/állította. 

Ha röviden akarnánk jellemezni az eddig megtett utat, azt mondhatjuk, 
hogy a magyar kultúra – azon belül elsősorban az irodalom – küldetésének 
a nyomába eredt, azt kutatta, hogy „Ment-e / A könyvek által a világ 
elébb?” A világ s azon belül a magyar társadalom. Érdeklődésének 
koordinátái az európai színvonal keresése és felmutatása, a magyar 
irodalom legnemesebb hagyományainak fölmutatása mellett eljut a világ 
peremére szorított lét irodalmi tükrözéséig, az archaikus létszemlélettől a 
posztmodern jelenség értelmezéséig, a sorsképezés és a valóságanalízis, a 
nemzeti sorskérdések megragadásától az elsodródott esélyek vizsgálatán 
túl a lefokozott, megtagadott élet és hiábavalóság érzésének, az önfelszá-
molás gesztusának költészeti megjelenítéséig... oly szellemi világba, 
melyben Nagy László kétségbeesve kérdezte: „Úristen, én nem vagyok 
itthon?” Mégsem esik kétségbe. Írásai többségében a létérdekű, életelvű 
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irodalom jegyeit mutatja fel, a cselekvő művészetet szolgálókat, akik, az 
álság fiaival szemben, nemes célok szolgálatába szegődtek. Konok igyeke-
zettel vette számba a klasszikus alkotások és a huszadik századi magyar 
irodalom egyetemes és a borsodi és nyírségi tájhaza szellemi örökségét. 
Keresi, kutatja a harmadik évezredbeli irodalom küldetését. Mi adott neki 
ösztönzést a könyv megszeretésére? A korai felismerés: amikor a könyv a 
„rácsok közé kényszerített gyermekkorunknak az életébe a korlátlan 
szabadság élményét hozta”; az ifjúkorban „olvasással lázadtunk a 
vasfüggöny sötétsége ellen”; az érett kor gyümölcsének íze: „a könyvek 
létünk értelmének legszebb bizonyítékai”. A Miskolc-Debrecen-Nyíregy-
háza háromszögből tekint ki, jut el az országos, európai horizontok kutatá-
sáig, az emberiséget szolgáló jövő szellemi/irodalmi megjelenítéséig, 
szolgálatáig. A példák/példázatok sorában ott találjuk a Nyírségből indult 
óriást, a Szindbád-legendákat megálmodó/megalkotó Krúdy Gyulát; ott 
találjuk a folklór és archaikum jegyeit hordozó, hazai és európai jegyeket 
integráló, a bartóki modellt követő irodalmat elemző tanulmányokat, 
köteteket; a Nagy Lászlóról, Ratkó Józsefről, Oláh Jánosról írott monográ-
fiákat; ott találjuk a jelenkor irodalmát szemléző/méltató számtalan köz-
leményt, több kötetet... köztük ez utóbbit is, amely változatos műfajok-
ban/formákban – emlékezés, laudáció, köszöntés, tanulmány, bemutatás, 
kiállítás–megnyitó, meditáció, búcsúbeszéd – enged/kínál betekintést abba 
a szellemi világba, amelyben oly otthonosan mozog: elsősorban az 
irodalom terrénumaiba, de a zene és a képzőművészet világába is. 

Nincs könnyű dolga annak, aki e kötet méltatásába kezd. Hisz az 1991-től 
2020-ig terjedő időintervallumban született írászuhatag, közel kétszáz, 
igen széles rendet vág, időben több mint kétszáz esztendőt ölel fel. Kötő-
szövetük az irodalom szeretete és szolgálata, tartalmuk egyként szól az 
írókról és a katedrán, a szerkesztői/kiadói szobákban szolgálatot teljesítő 
irodalomtörténészről. Úgy tekinthetünk erre a kötetre, mint egy virágos 
mezőre, amely színében, tarkaságában, illatában külön-külön és a maga 
teljességében is figyelemre, emlékezetre méltó élményt kínál. Szorgos 
méhecskeként lapozzuk e könyvet, gyűjtjük az idő és a tér – a történelmi 
sorsfordító eseményeket, a nemzeti identitást őrző, azt megtartani, meg-
őrizni kívánó üzeneteket, a Kárpát-medence, a megcsonkított kicsiny haza, 
a szülőföld és a választott föld értékeit fölmutató – sugallta szép gondo-
latokból, a rendkívül gazdag ismeretanyagból kihámozható esszenciát, 
amely a rész és az egész kölcsönhatásából nektárként elénk tárul. 
Elgondolkozhatunk azon, hogy a magyar szellem csillagboltozatán, mely 
égitestek – „Isten iránytűi” – jelölik ki az irányt, mely part elé vezet? A 
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kötetben oly gyakran előforduló fogalmak tolulnak elő: Haza, Nemzet, 
Hazaszeretet, Együttérzés, Barátság, Ország..., melyek erőforrásként, 
ihletként, célként alakítják és formálják azt a szellemi katedrálist, amelyet 
magyar irodalomnak, magyar művészetnek nevezhetünk. 

Az alapozó keret az, amely Kölcsey tenyerén született s az azt követő 
közel két évszázadban – Arany János, Ady Endre, József Attila, Illyés 
Gyula, Nagy László és Szécsi Margit, majd Oláh János révén vezet el a 
jelenkorba, az általuk megélt világba. A kiindulópont: „a tett, a hazáért 
való cselekvés programja”, a legfőbb parancs: „a haza minden előtt!” Nagy-
jaink életművei „Himalája-méretűek”, oly magaslatok, amelyek a mi éle-
tünk sarokpontjai is lehetnek. Jánosi Zoltán kötete – előbb felsoroltak neve 
is jelzi – a költészetben, a lírai alkotások tükrében jelöli meg a követendő 
irányt. És adódik is az első kérdés: mi is a költészet? Tömör definíció: „a 
legszebb emberi szándék”. Bővebben: „Költészet, amely fogva tart, felemel, 
megnevez, és meghatároz engem. Nem több az Életnél, nem kevesebb a 
Halálnál: életem sziklarajza az idő omló falán.” Alkotók és alkotások révén 
a fogalom újabb és újabb jelentéstartalommal gazdagodik. A költészet 
abban is segít, hogy megtudjuk: „mi lett velünk, mi lesz velünk”, segítenek 
abban, hogy a költő szavai a magunk feladataira intsenek, figyelmeztesse-
nek: „Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!” Hass, alkoss, gyarapíts 
akár ellenszélben is, akkor is, ha az idő alkalmas, akkor is, ha nem! 

Ki más teheti ezt meg, mint azok, akik elköteleződtek a nemzet, a haza 
szolgálatra: a költők. A költők, akik – Jánosi Zoltán szerint – „a jövendő 
idők zászlóvivői”, a megtartó cselekvésekre ösztönző, tettekre serkentő 
alkotók, az „erkölcsiség és nemzeti elkötelezettség iránti hűség” megteste-
sítői, „a szellem hősei”; a költők, akik „mindenféle lélekrontó szellemi 
zűrzavarral szemben” tértek rá, vezetnek bennünket is a „megmaradás 
ösvényei”-re... Azoké, kiknek alkotásait az „erkölcsiség és nemzeti 
elkötelezettség iránti hűség” szelleme hatja át. Azoké, akik műveikben a 
nemzettudat és az európaiság egymást kiegészítő szándékként van jelen. 
„...úgy szeretem már Európát, hogy nem feledhetem Magyarországot.” 
Továbbá azok, akik bátrak voltak és mertek, „tehetségük teljes erőfeszí-
tésével léptek fel a pártállam időszakában a morális értékrombolással és a 
nemzeti közösség szétzilálásával szemben” A szolgálattevőké, akik, a 
fényes szellők utópiájából fölébredve köteleződtek el új szolgálatra, a 
Hetek és Kilencek köréhez tartozók – a már említett Nagy László s Szécsi 
Margit mellett Ágh István, Buda Ferenc, Nagy Gáspár, Mezey Katalin, 
Serfőző Simon..., továbbá a zenei és képzőművészeti élet kiválóságai. 
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És a sor folytatódik. Hisz az utánuk következő nemzedékek előtt is ott 
feszül a kérdés: miért élünk? Az élet újabb s újabb kérdéseket generál. 
„...az irodalmat alkotó embernek miért – és milyen mértékben – kell újra s 
újra kiállnia a társadalmi ügyek és változások analízise és ezek meg-
válaszolása területén az elevenen mozgó történelem elé?” A költészet előtt 
talán minden eddiginél is fontosabb kihívásként áll identitástudatunk 
őrzése, hagyományaink ápolása, nemzeti önbecsülésünk védelme – 
határon innen és túl, sőt még az Óperenciás tengeren is túl érvényes 
feladatként áll a toll munkásai előtt. Ma is, holnap is hitet kell adni az utat 
tévesztett emberiségnek! „Mindenütt kell élni. Mindenütt lehet élni. 
Magunkévá kell lakni ezt a hazát, s művelni azzal is, hogy belehalunk.” 

Jánosi Zoltán irodalomtörténészi krédóját megismerve, könyveit/köteteit 
olvasva érezzük, az irodalom értékelésekor – Nagy Gáspár örökszép vers-
címét idézve – ki is mondhatjuk: „valaki ír a kezeddel”. Valaki, aki a 
horatiusi Isten írta erkölcsi parancsolattal őt is arra hívja, kötelezi, hogy a 
hivatástudattal, elkötelezettséggel végzett szolgálatából a legszebbet hozza 
ki magából. Valaki, aki Görömbei András példáját követve, maga is „a 
sokoldalú értékfeltárás” szolgálatára szegődött el, követője lett abban is, 
hogy az általa bemutatott alkotásokban, életművekben maga is „a magyar-
ság felegyenesedését” az „emberi sors alakítására irányuló szellemet” 
keresse és mutassa fel, azt a magyar irodalom kiiktathatatlan princípium-
ként állítsa az alkotók elé. Köteteinek hosszú sora a bizonyság rá, hogy jó 
úton jár. Akkor is, amikor arra biztat: Olvass! Olvassunk? Miért is? – 
kérdeznénk e mai világban, amikor az okos telefonok, tabletek, laptopok 
révén oly hamar és nyomtalanul elszálló szó világával még vívja harcát a 
könyvek által őrzött üzenet. Hiszünk abban, hogy „a fejekben és szívekben 
magyarul megőrzött szónak volt, van és lesz is értelme” 

A kötetbe foglalt igék, gondolatok és tettek összegzőjeként is hivatkoz-
hatunk a Nagyságos Fejedelem, II. Rákóczi Ferenc testamentumként ránk 
hagyott szavaira. „Minden igaz hazaszerető, országunk régi dicsőséges 
szabadságát óhajtó egyházi és világi, nemes és nemtelen, fegyverviselő és 
otthonos lakos, egyszóval minden rendű igaz magyarokat hazafiúságra 
intjük, és ... kérjük, ... ki-ki édes hazája szabadsága, nemzete mellett az 
Isten és törvényünk ellen képtelenül hatalmaskodó, zaklató, porcióztató ..., 
becsületünket tapodó, sónkat, kenyerünket elvevő, életünkön uralkodó s 
kegyetlenkedő birodalom ellen fogjon fegyvert.” 
 

(x) Jánosi Zoltán: Örvénylő himnuszok Változatok a küldetésről Magyar Napló 
Budapest 2020 
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„Létté formált élet” 

– Otthonirodalom Erdélyben – tegnap és ma – 

 

 

„Legyen ez, a szociográfia írói műfajáról 
értekező munka is iránytű a szociografikus 
művek igazságának a felfedezéséhez.” 

 

Aki ismeri Cseke Péter életútját, munkásságát, az tudja, hogy abban 
megkülönbözetett helye van az újságírásnak, pontosabban a népi élet 
rejtelmeit, mozgatórugóit és gyümölcseit feltáró riporteri elkötelezett-
ségnek, a Falvak Dolgozó Népénél eltöltött több évtizedes szolgálatnak, 
lehetőségnek. A tevékenységét közelebbről követő pályatárs azt is tudja, 
hogy nem csak művelte – mind magasabb és elmélyültebb szinten, tartalmi 
határait egyre szélesebb horizontokra kiterjedően –, de kutatta is annak 
műfaji titkait, lehetőséget. Írásaival nemcsak informálta olvasóit, hívta fel 
figyelmüket a jóra és a szépre, a munka és az alkotás, a közösségért 
végzett elkötelezett szolgálat értékeire és népi/nemzeti hagyományainkra, 
hanem távlatokat tárt eléjük a szellemi önépítés irányába, azaz formálta is 
gondolkodásukat. Önálló riportköteteit megelőzően, a Korunk 1974. évi 4–
5. számában, Egy valóságfeltáró műfaj teherbírása címmel megjelent 
tanulmányában elméletileg is megalapozta azt a szolgálatot, amelynek oly 
elkötelezett munkása lett – a valósághű ábrázolástól kiindulva jutott el az 
otthonirodalom szociografikus műveléséig, sőt annál is tovább: újságíró 
nemzedékek képzéséig. Több lépcsős folyamat volt, az előbb említett 
hetilaptól a Korunk szerkesztőségén át, az egyetemi katedráig terjedően. 

Hosszan sorolhatnánk az utóbbi évtizedek könyvtermését, amely Cseke 
Péter alkotóműhelyében született s jelent meg Magyarországon és itthon. A 
kör szubjektív szűkítése révén az utóbbi öt esztendőben Erdélyben 
megjelent és ott leginkább hozzáférhető két kötetre szorítkozom: Örök-
hagyók, értékvédők (Pallas–Akadémia Könyvkiadó, 2016), Őrtüzeink 
parazsa (Polis Könyvkiadó, 2018). Már a címük is jelzi, hogy hová, mily 
szellemi magasságokra jutott el – mind a tartalmi és minőségi megfor-
málás, mind pedig a tér és idő értékhatárai tekintetében. Ismeretükben 
támad fel az olvasóban az érdeklődés: mily szellemi háttér az, amely ezek 
alapjául szolgál – az indítéktól a megvalósításig? 
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A feleletet maga adja meg legújabb, a Polis Könyvkiadónál megjelent 
kötetében(x). Szemléletét az idő, a gyakorlat körülményei formálták. 
Furcsamód, a szolgalelkű cenzúra perzekutorai, a kék parolis szellemőrök 
zaklatásai is – a „csak azért is” reakció kiváltásával – hozzájárultak ahhoz, 
hogy új vizsgálódási területeket fedezzen fel magának. Kezére játszott a 
történelem kereke is: hetvenes évek szemléletváltásán át vezetett az idő 
országútja a rendszerváltáshoz, és azon is túl. Kortársa és példaképe, Beke 
György, kérdése – „szükség van-e még írói szociográfiára?” – nyomán 
fogadta el ő is az írói mű létrehozásának igazi értelmét: „a megszenvedett 
emberi igazság felajánlása a köz boldogulására”. S ezért bizony meg 
kellett küzdeni, el kellett sajátítani mindazt, ami a kiteljesedés kívánt 
szintjére vezet: az elméleti megalapozáshoz. Cseke Péter ezt szolgálta az 
általa létre hívott újságíró-képzésben, ezt teszi e kötettel is, melyet írásunk 
jeligéjeként választott mondattal bocsát útjára: „Legyen ez a szociográfia 
műfajáról értekező munka iránytű a szociografikus művek igazságainak a 
felfedezéséhez.” 

Miként is indíthatná mással, mint az előzmények áttekintésével! Lévén, 
hogy kötete elsősorban a sajtó jövendőbeli művelőinek a képzésére 
szolgál, elsőként is a sajtótörténet ismeretének a fontosságát hangsúlyozza. 
Visszaemlékszik a maga indulására, Balogh Edgár sajtókollégiumára, az 
elméleti és gyakorlati megalapozásra. Abból építkezve jut el a maga útján, 
immár az egyetemi katedra magasságába oly, axiómaszerű következte-
tésekre, miszerint: „az újságírásban nem az »adatok mázsája« hordozza az 
igazságot, hanem a jól kiválasztott, esetlegességüktől és kétértelműségük-
től megfosztott, önmagukon túlmutató tények”. A tájékoztatás alapköve-
ként a hiteles tájékoztatást, a jelenségek értelmezését, az események 
hátterének mélyreható vizsgálatát jelöli meg, erre neveli hallgatóit. Az 
útravaló, az eligazodást szolgáló tanácsokon túl, utal a rendszerváltás óta 
bekövetkezett változásokra, amelyek a sajtó orientálódását is meghatároz-
zák: „akié a sajtó, a rádió, a televízió, azé a hatalom”. Az ebben való 
részvétel, feladatvállalás már nemcsak szemlélet, világnézeti beállítottság 
dolga, hanem a lelkiismereté is, az újságírói hívatásból, elhivatottságból 
fakadó, ahhoz kötődő írott és íratlan törvényeinek tiszteletben tartásáé is! 

Erdélyi újságíróként ajánlatos, sőt szükségszerű megalapozás a tényiroda-
lom megjelenésének, térhódításának ismerete – mind az anyaországbeli, 
mind a hazai előzményeké, továbbá a műfaji–tipológiai áttekintés, melyre 
a múlt század harmincas évekbeli, valamint a hetvenes években újra 
felívelő szociográfiai alapvetésű, tényfeltáró újságírás bőséges áradata 
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szolgálhat tanulságul. Említsük csak annak erdélyi vonatkozásait, az 
Erdélyi Fiatalok, a Hitel, a Korunk köré csoportosulók kezdeményezéseit – 
az elméleti megalapozástól, a gyakorlati megvalósulásig. Irodalmi kisugár-
zása Balázs Ferenc A rög alatt, Bözödi György Székely bánja, Tamási 
Áron Szülőföldem című alkotásában ölt testet. Mennyire más indíttatás 
szülte a kommunista diktatúra alatti alkotásokat, amikor, a nemzetiségi 
elnyomás körülményei közepette – Beke György szavaival – a szociográ-
fiai/tényfeltáró riport az „ahogy lehet” kalodájában „a szellemi ellenállás 
műfaja” lett, amint az irodalomnak is új szerepkört kellett felvállalnia: 
„természeténél fogva eleve védekező irodalom” lett, amely „a humánumba 
és a nép életerejébe vetett hit fenntartására, a külső veszélyek elhárítására 
helyezte a hangsúlyt”. 

A kibontakozás alapjaként a szociográfiatörténeti kutatásnak kell állnia. 
Hisz az időbeliség – múlt, jelen jövő – hármas egységében. a múlt jelenti a 
fundamentumot, amelyre építkezünk, amely szemléletmódunkat, cselekvé-
seink irányát meghatározza. A térbeliség pedig az „itt és most” parancsa 
szerint modellálja, irányítja lépteinket a jelen építéséhez. Cseke Péter 
kelet-közép-európai és erdélyi sajtótörténeti példák sokaságával hívja fel 
figyelmünket a hova és merre, a hogyan és miként jelzőoszlopaira, az 
előképzés sokágú ösvényeire. Elsőként is a korunkban eluralkodó hír-
dömpinggel szemben kibontakozó oknyomozó újságírás legelső kritériu-
mára: a tények tiszteletére. Ugyanily követelmény az igazságos, hiteles 
tájékoztatás. De mindenekfölött való, a lépteinket, szavainkat irányító 
erkölcsi/etikai elvárás: az írástudó felelőssége és hivatástudata, az őszinte-
ség morális kritériuma. Különösen fontos ez napjainkban, amikor a 
kommunikáció politikai harcok eszköze lett: „akié a sajtó, a rádió, a 
televízió, azé a hatalom”. 

A küzdelem nem újkeletű. Cseke Péter gondolatai igazolására a harmincas 
évekbe nyúl vissza. Hisz a tényirodalom, a szociográfia műfajteremtő 
korszaka mind az anyaországi, mind az erdélyi szálai e korba vezethetők 
vissza, támad új életre. Példázatait, a magyarországi mintákon túl, az 
Erdélyi Fiatalok, a Korunk, a Hitel, a Termés című folyóiratokból meríti, 
különös tekintettel a kisebbségi sorsból fakadó életszemlélet, megközelí-
tési mód elvárásaiból eredő, ahhoz visszavezethető szándéknak megfele-
lően. A folyamat új dimenziója volt az irodalmi tükröződés, például az 
Erdélyi Helikonban kibontakozott Vallani és vállalni vita, az Élet és 
irodalom ankét. A kristályosodás folyamata fölött ott lebeghetett/lebegett a 
Kós Károly által megfogalmazott gondolat: „az író tudjon ne csak írni, de 
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tudjon igazat írni”. Ha ezen elvárás, erkölcsi parancs kiteljesítésére 
keresünk példát, akkor – Cseke Péter kalauzolásával – ismételten Balázs 
Ferenc: A rög alatt, Bözödi György: Székely bánja, Tamási Áron: Szülő-
földem című alkotásában találjuk meg a megvalósítás gyémántcsillogású 
példáit: hiteles valóságképet, a humánumba és a nép életerejébe vetett 
hitet, a kisebbségi kérdések előtérbe állítását, az önerőből is megoldható 
kérdések nemzeti feladattá válását. 

Mindezek révén a szociográfiailag igazolt törekvés megvalósulása új 
fogalom térhódításához, meghonosodásához vezetett: a tényirodalomé. 
Jellemzője: „magukon viselik az átélt, megszenvedett életmozzanatok 
sorspecsétjét, a cselekvéssel vagy cselekvésképtelenséggel kitöltött idő 
értéktelített vagy értékfosztott nyomjeleit. (...) Művészi hitelét a megte-
remtett belső világ – senki máséhoz nem hasonlatos – eredeti látószöge, 
emberi mélysége szavatolja.” A példázat itt sem marad el: Beke György 
riportjai, Bálint Tibor Zokogó majom című regénye, Szabó Gyula: A sátán 
labdái című történelmi esszéregénye, melyek szerves részeivé válnak az 
eseményekkel rokonítható hírek, mintegy hidat teremtve a valóság és az 
írói fantázia között. 

A megismerés folyamatának következő fázisa: az otthonirodalom. Fogalmi 
meghatározását ne keressék az irodalmi lexikonokban. Nincs bennük. 
Mondhatjuk, sajátosan erdélyi képződmény – Molter Károly Tamási Áron 
ezen írásunkban többször fölemlített művével kapcsolatban alkotja meg, 
ezzel mintegy az irodalmi szociográfia magasabb szintű művelésének ad 
nevet, rangot. Cseke Péter hozta vissza, bevezetve az irodalmi köztudatba. 
A megértését, értelmezését segítő példatár ismét visszaidézi bennünk a 
Balázs Ferenc – Bözödi György – Tamási Áron trió említett műveit. Mi 
vezetett az otthonirodalom fogalmának és műfajának megszületéséhez? Mi 
volt a létrehívója? „...a megmaradt szülőföld értéktartományai, éltető 
hagyományi felfedezésének igénye.” Sőt, ennél is több! „...a mindenkori 
jelen megismerésének és megváltoztatásának igénye, a jobbító szándék, a 
társadalomformáló akarat”. A művek születésének előzménye: Balázs 
Ferenc és Tamási Áron esetében a világlátó tapasztalat, Bözödi Györgynél 
az ezer éves történelmi ismeret. Fogantatásakor a leírt szó iránti felelősség 
mellett a kisebbségi helyzet „kihívásai” voltak döntő hatással, az a 
szándék, hogy „nekünk itthon kell betöltenünk a szellem törvényeit”, 
megtalálni a kisebbségi modus vivendi példázatát, választ adni arra a 
lényeges kérdésre, hogy hogyan, miként éljünk, hogy megmaradhassunk, 
miként elegyítsük a tudatos jövőépítést, alakítsuk életstratégiánkat a jogos 



83 

önvédelem és önszerveződés érdekében. A szavak és tettek azonosságához 
hozzá társul a szókimondás bátorsága, a szülőföld vállalása, a költészethez 
közelítő líraiság, vallomásosság, amely számottevő többlettel gazdagítja e 
műveket, kisugárzásuk erejét. A haza, a trianoni döntés miatt, elveszett, 
helyébe új minőségként, kohéziós erőként lép a szülőföld s még közelibb 
kötőelemként az otthonirodalom szintagmája, amelyhez természetes 
módon társul a megtartó és éltető erőt sugárzó melegség. Az otthoné, 
amely izlandi gejzírként táplálja a hit, a megmaradás szándéka és akarata 
érzelmi kiáradását, erőforrását. E művekben sikeresen válik egységes 
törekvéssé az egyéni és a közösségi értékhorizont, bennük és általuk „a 
létté formált élet”. 

A kötet harmadik korpusza – Az írói szociográfia erdélyi változatai a 
diktatúra idején – közelmúltunkba, az idősebb nemzedék megélte/megta-
pasztalta időbe vezet vissza, az 1944 utáni időkbe. Oly időbe, melynek 
kezdetén már nem az írói akarat és szándék, már nem a társadalomjavító 
törekvés jegyében születtek irodalmi művek, hanem az ideológia kényszer-
zubbonyában, a szocialista/kommunista rendszer kreálta irodalmi irányzat: 
a szocialista realizmus, az új rend, az új ember pártos alakításának 
szolgálatára. Idézzünk fel néhány elrettentő példát: Asztalos István: Szél 
fúvatlan nem indul (1949), Kovács György: Foggal és körömmel (1949), 
Horváth István: Törik a parlagot (1950), Nagy István: A legmagasabb 
hőfokon (1952) regények, Szabédi László: Vezessen a párt! című költemé-
nye... Miért is kell emlékeztetnünk hajdani kötelező házi olvasmányaink-
ra? Mert azok ismeretében tudjuk leginkább becsülni és megbecsülni azt a 
folyamatot, amely a későbbi években kialakult. Nem haszontalan emlékez-
tetnünk arra, hisz az említett szerzők indulása a háború előtti erdélyi 
gondolat gyökereiből táplálkozott; tanulságos emlékeztetnünk továbbá arra 
is, hogy alkotó korszakuk végén eljutottak a „megvilágosodás” ama foká-
ra, amely a valódi népszolgálat, a nemzeti sorskérdésekkel való azonosu-
lás, a sorsvállalás jegyében teljesítették ki életművüket, nem hallgatva el 
csalódásukat sem. A folyamat lassú volt, „az ahogy lehet, amint s amit 
lehet, amiként lehet” törvénye szerint. A két világháború közti időszak 
erdélyi magyar irodalmi hagyományai, hatalmi kényszer miatt, megsza-
kadtak. Írók váltak kiközösítettekké, művek kerültek a könyvtárak zárolt 
osztályaira. Ugyanígy a bennük megtestesült hagyományos értékek – 
igazságosság, népszolgálat, nemzeti tradíciók ápolása, sorskérdéseink 
fölvetése, reális kisebbségi jogvédelem... – sem kaphattak hangot. A társa-
dalmi igény adott volt. Szabó Gyulát, a Gondos atyafiság íróját már az 
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ötvenes évek közepe táján intette az édesapja: könyveinek olvasóitól 
nehogy azt hallja, hogy fia pénzért meghamisítja a történelmet. 

Valós változást a hatvanas/hetvenes évek fordulója hozott. Az oldódás 
esztendeiben kibontakozott folyamat Kriterion Könyvkiadóhoz, annak 
eléggé nem méltányolható vezetőjének, Domokos Gézának a tevékenysé-
géhez köthető. Ezzel új szakasz vette kezdetét, ismét polgárjogot nyert a 
szociografikus irodalom. Három kiváló író – Horváth István, Sütő András 
és Beke György – „teremtette újjá a műfaj két világháború közötti 
alakváltozatait”. Nagy utat tettek meg – hangsúlyozzuk, ismételten. 
„Mindhárman a negyvenes évek irodalomeszményei jegyében indultak, a 
dogmatikus irodalompolitikai légkörében kényszerű kitérőket tettek, de az 
1968-as politikai nyitás időszakában tudatosan keresték a művészi meg-
újulása módozatait.” 

A bizonyítás tudósi alapvetése ezúttal sem marad el. Cseke Péter a három 
alkotó portréja megrajzolásakor az általuk írott művekre fókuszál. Sütő 
András esetében az Anyám könnyű álmot ígér című naplójegyzetére, amely 
„egy önmagát túlélt korszak emblematikus alkotásaként kért helyet a 
tudatunkban akkor, amikor az a korszak még örök érvényűnek tüntette fel 
magát”. Mi által? Idézzük édesanyja biztató sorait: „Egy napon így szólt 
anyám. – Írhatnál rólunk is valami könyvet. – Nocsak! – néztem a szavai 
után, majd tréfára fogván a dolgot, azt kérdeztem boltos módra: milyen 
könyv legyen az, vidám-e vagy szomorúságos? – Igaz legyen – mondta.” 
És ebben a kulcsszó: igaz legyen. Igaz legyen abban a korban, amikor e 
szónak más-más értelme, kicsengése, kívánalma volt: más a hatalom és 
más a nép körében. Ne feledjük azt sem, hogy mily sikerrel tett ennek 
eleget! Ez írói szándékhoz hasonló, ugyan más cselekvési térben, a Bálint 
Tibor regényében, – Zokogó majom – az előbbitől eltérő, de azzal rokonít-
ható a társadalmi valósághoz, elváráshoz való megközelítés: létezik, adott 
egy másik világ is, amely ugyancsak igaz mérce, követendő példa lehet. A 
regény záró soraiban olvashatjuk a főhős szavait: „– Sokszor gondoltam 
rá, mama, hogy megírjam a családunk történetét... Csak hát közöttünk 
nincsen egyetlen hős se... Vinczéné sértődötten és meglepődve összehúzó-
dott: – Hát az, hogy élünk..., hogy testünk-lelkünk egészséges maradt..., 
hogy nem cselekedtünk rosszat senki kárára – az nem hősiesség?...” A 
társadalmi jelenségek lakkozása idején ez rendkívüli jelentőségű üzenetet 
hordozott magában. Tiszta embernek maradni oly erkölcsi tartást jelentett, 
amely valóban hősies, követendő magatartást jelentett. 
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Sütő András művének három hazai kiadása megközelítette a százezer 
példányt, az azt méltató, értékelő írások száma több százra rúgott. Általa és 
benne megtestesültek mindazok az írói erények, amelyek három évtizeddel 
azelőtt már megfogalmazódtak az erdélyi otthonirodalomban etalonként 
számon tartott művekben: a megismerés kisebbségi keresztútjai; a tudomá-
nyos mélyszint, tényszerűség; a szavak és tettek azonossága; líraiság, 
vallomásosság. A tanulmányban megidézett méltató sorok, elismerő 
vélemények az irodalmi kánon csillagmagasságába emelik. (Talán nem 
ártott volna említést tenni arról, hogy alig pár esztendő múltán, egy 
marosvásárhelyi tanácskozáson, egyesek, mily elszántsággal igyekeztek 
lerántani onnan.) A szerző megidézésére szánt kilenc oldal kevés volt 
ahhoz, hogy valóban értékének megfelelő helyre emelje. Az idő közelsége 
lehetett az, amely még nem érlelte ki igazán azt, amit ő – a szociografikus 
és otthonirodalom kiváló ismerője – mondhat el róla? 

E fejezet olvasásakor más hiányérzetünk is támadt. A szociográfiai 
szemlélet, az otthonirodalom fogalmi köre is megengedte volna, hogy ne 
csupán a naplójegyzetekről essen említés. Ide sorolnánk az Engedjétek 
hozzám jönni a szavakat címmel megjelent kötetét is, amely az anyanyelv 
iránti hűségről, szellemi otthonunk legerősebb bástyájáról tesz tanúságot, 
önmagának teszi fel a kérdést: „Mit csináltál a rád bízott talentumokkal?” 
Beálltál-e a bölcsők felett virrasztók sorába, hogy gyermeked első gügyö-
géseit követve eljuss az anyanyelv elsajátíttatása szolgálóinak sorába? 
László unokáját gyöngéd szeretettel és lélekkel vezeti be Szavaink Nagy-
fejedelemségébe. Az otthonteremtő irodalom körét kiterjeszthetnénk a 
Sütő András alkotóműhelyében született a nagy sikerű dráma-tetralógiára 
is. Hisz A lócsiszár virágvasárnapja, a Csillag a máglyán, az Advent a 
Hargitán, a Szúzai mennyegző szerzői üzenete a két háború közötti erdélyi 
magyar irodalom legnemesebb eszméihez vezet vissza: az igazságosság 
szolgálatához, a gondolatok kinyilvánításának szabadságához, a Nagy 
Romlás idején is megvallott hűséghez, a szülőföld szeretetéhez, a 
nemzeti/nemzetiségi önazonosságunk megőrzéséhez..., oly erényekhez, 
erkölcsi/etikai törvényekhez, amelyek a szociografikus ábrázolásmódtól 
elvezettek az otthonirodalom kritériumrendszeréhez. 

A Cseke Péter elemzése alapjaként megidézett írói „triumvirátus” második 
tagja: Horváth István. Ő, aki maga is ráébredt arra, hogy a fentebb említett 
regényében mily téves utakon járt, hogy a bölcsőhely, amely útra bocsá-
totta, mennyire más... Évek, évtizednyi idő kellett hozzá, hogy visszatérjen 
arra az útra, amelyen évtizedekkel előbb elindult, ráébredjen arra, hogy 
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mily „fenséges adósság” terheli lelkét. Megírja a Magyarózdi toronyalja 
című munkáját, amely joggal nevezhető „életműve fókuszpontjá”-nak; 
kimondhassa a kötetről kimondható legigazabb véleményt, definíciót: „Én 
vagyok ez a könyv. De nem csak én. Az a nép, amelyhez tartozom”. 
Otthonirodalom a javából! Az értékmentés, a hagyományok életre keltése 
és ápolása az önazonosság őrzésének legfőbb kritériumai közé tartozik. 
Cseke Péter a Horváth István által létrehozott életmű egyik legkiválóbb 
ismerője, 2000-ben monográfiát írt róla. De a rá szánt hat oldal kevés volt 
ahhoz, hogy az író és a faluhoz való szociográfiai kötődés és közeledés 
Horváth István-i evolúcióját szélesebb mederben érzékeltesse, mutassa be 
az olvasónak. 

Az előző két esetben a mű volt a meghatározó közelítési eljárás, a 
mélységek feltárásának dokumentálódási folyamata, a választott témába 
beillesztés igyekezete. Nem így a Beke György pályaíve esetében, 
amelyen a személyesség élménye, az életút – a sajtó kínálta lehetőségek – 
közös ösvényei bensőségesebb, érzékletesebb kép rajzolatát eredményezte. 
És egy még közelibb szál: a kolozsvári közös esti séták, az Emberarcok 
című riportkötetben való együttes szereplés emléke mind-mind olyan 
szegletkő, amely a későbbiekben is gazdagította a megismerés folyamatát. 
Életük, sorsuk párhuzamos röppályán haladt. A szociográfiai riport kitelje-
sítése, otthonirodalommá nemesítésének igénye, az írásaikban megnyil-
vánuló szándék egy irányba torkollt: „Erdély nagy romlásának idején az 
életet továbbvivő erőket láthatóvá tenni”. Beke György a barangoló-
kötetekben valósította meg „a kisebbségi sors búvárlását”. A barangolás 
általa lett az erdélyi szociográfia sajátos műfaja. Orbán Balázs pedig olyan 
iránytű, amely a magunk keresésére indította, életre szóló törekvéssé 
magasztosította. Az ő tollán lett – Pomogáts Béla szavaival – „a nemzeti 
felelősségvállalás és elkötelezettség írásban rögzített tanúságtétele is”. De 
nem csak tükrözője volt a romániai magyar nemzeti kisebbség életének, 
munkásságával a nemzeti tudatépítés fáradhatatlan munkása lett. „a 
nemzetféltés adta kezébe a tollat (akkor is), amikor a csángók világát járta: 
nehogy a szórványhelyzetben élő romániai magyarság is csángósorsra 
jusson”. Barangolásaival, barangoló-köteteivel „a nemzet szellemi 
egységének újjáépítését” szolgálta. Hozta-vitte a híreket, fölmutatta a szép 
emberi példákat, elénk tárta a cselekvés rejtett forrásait, múltbeli és jelen 
idejű erőtereit, melyek bátorítást adtak, cselekvésre sarkalltak, hagyomá-
nyaik őrzésére biztattak, a megmaradás, az anyanyelvhez és kultúrához 
való hűség példázataivá váltak. Az anyaországban való újra kiadás 
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felbecsülhetetlen szolgálatot tett az egészséges és valóságos Erdély-kép 
közvetítésében is. 

Sajnos, nem adatott meg nekik, hogy a romániai enyhülés rövidke másfél 
évtizedén túl folytathassák az ígéretes kezdetet. Horváth István, 1977-ben, 
autóbaleset áldozata lett; Beke György a diktatúra utolsó perceiben 
elhagyta Erdélyt; Sütő András életét majdnem kioltotta a Marosvásárhelyre 
betörő horda, azt követően nem az otthonirodalom művelése, hanem a 
politikai küzdelmet tekintette mindennapi feladatának. 

A könyv, amely bennünk oly mély visszhangot kelt, tovább gondolásra 
késztet. Hisz a történelem kereke a nagy változások idején is forog, az 
erdélyi magyar irodalom 1990 után is élt/él. De miként, mily értékek, esz-
mék jegyében? Találunk-e benne olyan gócpontokat, amilyeneket Cseke 
Péter e könyvében elénk tár? Túl közeli az idő ahhoz, hogy ezt a maga 
valóságában feltárjuk? Pomogáts Béla erdélyi irodalomtörténete megtor-
pant 1989-nél. Kántor Lajos és Láng Gusztáv Száz év kaland című kötete 
sem nyújt szintézist, mozaikjaiban nem tudjuk kitapintani, rendszerben 
szemlélni a szociografikus irodalom létét, az otthonirodalomét még kevés-
bé. Adott egy másik kérdés is: miként szemléljük, helyezzük el azokat az 
alkotókat és műveiket, akik az idők során eltávoztak Erdélyből s az 
anyaországban vagy nyugaton telepedtek le. Mondhatnánk: nem új jelen-
ség. A harmincas években Áprily Lajos is eltávozott, Makkai Sándor is; a 
második világháború után Tamási Áron, Nyirő József, Wass Albert is... De 
senkinek sem jut eszébe őket másképp, mint erdélyi magyar íróként 
emlegetni. Műveikben mindvégig az elhagyott szülőföld köszön vissza. 
Miként ítéljük meg azonban a Páskándi Géza, Csiki László, Kocsis István, 
Szőcs Géza, Pusztai János, Mandics György, Bartis Ferenc, Dragomán 
György és annyi más áttelepült író erdélyi kötődését? Születésük, 
származásuk okán-jogán? Avagy a műveikben reinkarnálódott ihletforrá-
sok tematikai, netán irodalom–földrajzi szempontok szerint? Hisz írás-
művészetük jellemzői sorában, melyekben közvetlenül vagy áttételesen 
felfedezhetők az Erdélyhez köthető/kötődő otthonirodalom jegyei. A 
Székelyföld folyóirat idei februári számában olvashatunk az erdélyi magyar 
emigrációs sajtóról, oly definíciókról, mint „külerdélyi sajtó”, „Erdély 
határon túli magyar sajtója”, „erdélyi menekültek sajtója”. Ennek analó-
giájára beszélhetünk külerdélyi irodalomról, Erdély határon túli magyar 
irodalomról, erdélyi menekültek irodalmáról? Mondhatnák: az ilyen 
megközelítés kirekesztő lenne. A schengeni határ remélhető megvalósulása 
okafogyottá teszi az elkülönítés definícióját, a magyar irodalom egyete-
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mességének hirdetése már megvalósította Illyés Gyula álmát: „haza a 
magasban”, már nem ötágú sípról beszélhetünk, hanem zenekarról, mely-
ben egy-egy hangszer a sajátosság méltóságának hangjával teljesíti ki, 
gazdagítja a zeneművet, a repertóriumot – erdélyi, felvidéki, vajdasági, 
netán nyugati magyar élet sajátosságaival. 

 
Cseke Péter alkotóműhelyéből számos olyan kötet került ki, amelyek 
mindenike valamely értéktartomány visszahódítását segítette elő, építette 
be a mai nemzedék tudatába, szolgált alapot, modellként, a mai és jövő-
beni kisebbségi életstratégia kidolgozásához. E kötetben is, appendixként 
közli két tanítványa – Antal Ildikó és Bálint Eszter – kutatásaira épülő 
tanulmányát a csíksomlyói székely népfőiskola történetéről, mintegy 
kiteljesítve, gazdagítva mindazt, amit 2013-ban Burus Jánossal együtt már 
közreadtak. Az eljövendő kutatóknak siet a segítségére azzal, hogy 
függelékként közreadja a szociográfiai művek jegyzékét, 1932-től 
napjainkig. 

 

(x) Cseke Péter: Otthonirodalom A magyar szociográfia erdélyi műhelyei Polis 
Könyvkiadó Kolozsvár, 2020 
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Szellemi otthonteremtés – európai szintű 
szellemi önépítés 

 

 

„Jövőnk záloga a közösségért élő, a cselekvés 
lehetőségét bármely helyzetben megtalálni 
képes ember.”(Dávid Gyula) 

 

A Dávid Gyula által megálmodott és megvalósított kolozsvári Polis 
Könyvkiadó adta kezünkbe, az előbbi – Hazatérő szavak (Püski, 1993) – 
újragondolásaként tételezhető című újabb kötetet(x). A róla írott mélta-
tásunk fölé joggal idézhetjük az ő szavait, amely ez újabb kötet vezérfona-
laként is tételezhető. A szándék és a megvalósulás hogyanja/mikéntje 
lényegére utal, juttatja eszünkbe Ady Endre szép sorát: az Értől az Óceánig 
járja be a szellem égboltjának végtelenjét, mindenik csillagképből kiszűrve 
azt, ami az írás megszállottjának vezérfonalaként érhető tetten Cseke Péter 
írásaiban. 

A székelyföldi Recsenyéden született Cseke Péter meleg hangon szól az 
indulásról/indíttatásról, a szülők által a Homoródmente valamely helysége 
iskolájának magyar nyelv- és irodalomkatedrájára álmodott fiúról, akit a 
népmesékből ismert szavakkal bocsátották útjára: „eredj, fiam, próbálj te is 
szerencsét!” Érthető csalódottságuk, amikor álmuk szivárványfénye 
kihuny: ő nem a katedrát választja; újságíró lesz. „Ej, fiam, nálunk a tanár 
jobban hangzik...” – szólt a rezignált szülői mondat. (E sorok írójának is 
hasonló sorsot álmodtak szülei. A Cseke Péteréhez hasonló váltás az 
előbbinél is lehangolóbb visszhangot váltott ki: „rikkancs lettél, fiam?”) 
Valami összeomlott bennük. Nem sejthették, hogy fiuk a nehezebb utat, a 
nehezebb hivatást választotta: kilépett egy tágabb térbe: a család, a tájhaza 
helyi gondjaiból – amit sosem feledett el, aminek mindenkor hangot adott 
– az erdélyi magyarság sorskérdései fölvállalásához, kimondásához, a 
válaszok konok kereséséhez. 

Ezen az úton jár a mostani kötet szerzője is, amikor a negyven–ötven évvel 
ezelőtt írott „hazatérő szavak” nyomába ered. Ami a maguk korában 
aktuális volt, ma történelmi mozzanatok sorozatává vált, rövid utóiratokkal 
ellátva értelmezik az annak idején megfogalmazott sorokat. A pálya-
korrekció – a tanítás helyett az újságírás – adta meg a lehetőségét annak, 
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hogy „nyakig belemerüljön az országjárásba”. Mindvégig ott lebegett 
előtte a kérdés: tolla erejével mozdított-e valamit azoknak a sorsán, akik 
közül elindult, azokon, akikhez ellátogatott, akiket megszólaltatott? Tette 
ezt a diktatúra cenzúrájának „lehet – nem lehet” sziklái közt vergődve, a 
Reményik Sándor által kijelölt „ahogy lehet” szűk ösvényén haladva. Így 
lett a Homoród menti szellemi építkezés, a Homoródmente Művészetéért 
Alapítvány kezdeményezője, „az értékeinket óvni és gyarapítani” törekvés 
ösztönzője, követendő példaképként állítva azt más helységek, régiók elé. 
Így lett az országos hírű nagyzerindi képtár létrehozásának katalizátora. 
Annak nyomán létrehozott Olosz Lajos irodalmi kör révén bővült tovább 
az önszerveződő művelődés kisugárzása. Hisz tudva tudták: „a farkaslaki 
tonnás hegyi beszéd, a varjúvári kiáltó szó, magyarózdi torony és meg-
annyi társa mellé, íme, beállt az örökös szellemi szolgálattevők sorába a 
kisjenői csonka fenyő is”. Cseke Péter is! Az újságíró hívó szava vissz-
hangra talált azon helyiekben, akik készek voltak cselekedni a közösség 
javára, hasznára, szellemi épülésére. Ez nemcsak közösségekre érvényes 
megállapítás, következtetés. Szép példázata ennek a Hargita magasán élt 
Csoma Pista bácsi életvitele, a benne rejlő képesség és tehetség szülte 
műalkotások sokasága. Gondolkodásának, emberségének aforizma–értékű 
erkölcsi foglalata: „egyedül élek – de nem magamnak”, továbbá azon 
szavai, miszerint „nem az az érdekes, hogy meddig él az ember; sokkal 
inkább az, hogy miként; hogy amíg él, milyen életelvet követ...” 

Cseke Péter számtalan írása jelezte, bizonyította, hogy mily sokat jelentett 
neki a szülői házból, a szülőfaluból, az őt útra bocsátó tájhazából hozott 
élmény és sosem gyengülő impulzus; a felelősség, ami az írott szóban 
testet ölt. „Tudhattam: minden sorom megmérettetik.” Kiváló újságírói 
kvalitás, sok-sok baráti ösztönzés vezérelte útján. Ezek során nyert újabb 
és újabb bizonyságot arról, hogy jó úton jár. Szeme előtt mindkor ott 
lebegtek Kányádi Sándor édesapjának, Miklós bácsinak intő szavai: „kár 
annak a papír, aki nem tudja megművelni”. 

Ráduly János, kibédi tanár néprajzi/népköltészeti kutató- és gyűjtőmunkája 
szemléletes példája annak, hogy a vidéki katedra maga is értékes teret 
nyújt annak, aki évtizedeit a helyi hagyományok, értékek megmentésének 
szenteli. Aki egyszerre lehet magvető és arató – egy közösség tudati, 
szellemi világának építője, magasabb műveltséghez segítője, valamint az 
általuk megőrzött népköltészeti értékek begyűjtője, megmentője. Lett 
példázata annak, hogy a kicsi székely falu tanítója miként tud európai 
szintű tudományos munkát végezni. A Ráduly János életútját és munkás-
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ságát méltató riport írójának harminc év múltán megfogalmazott következ-
tetése az egész tanártársadalomra érvényes, időtlen érvényű konzekvenciá-
val zárul: „az első generációs értelmiségi, egy igaz székely self-made man 
küzdelmes sorsa, akinek legértékesebb kincse a megszerzett tudás, 
amellyel okosan sáfárkodik, tálentomait nem herdálja el”. 

Ugyanígy nem herdálták el a Cseke Péter által riportútjain fölkeresett, 
Erdélyből Moldovába helyezett orvosok, gyógyszerészek agrárszakembe-
rek sem, általános elismerést aratva a felettesek és a lakosság soraiban. 
Érvényes megállapítás ez a riporterrel egyivású kutatóhármasra: Wilhelm 
Sándorra, Imreh Istvánra és Rab Jánosra is. Nagyreményű kutatókként 
indultak pályájukon, ám a korabeli körülmények behatárolták, mondhatni 
meggátolták a közösségi kibontakozást. Szétszóródtak, ki-ki a maga 
helyén alkotott maradandót. Mindhármukra érvényesek Wilhelm Sándor 
szavai: „Nem válthattam meg, és nem is fogom megváltani a világot, de 
egy azért biztos: amit megtettem, és amit a jövőben is meg kell tennem, azt 
más nem végezte volna el helyettem, és akkor ezzel is szegényebb lenne a 
világ.” Igazi értelmiségi ars poetica! 

Az előbbiekből is kitűnik, hogy Erdélyben századokkal ezelőtt felismerték: 
a továbblépés, a haladás igazi hajtóereje az iskolák fölöttébb hasznos 
szolgálata, továbbá az együttgondolkodás, az önszerveződés. Ez a törekvés 
hozta létre az Erdélyi Gazdasági Egyesületet (1844), s jogutódját: a Romá-
niai Magyar Gazdasági Egyesületet (1939). Ezt szolgálta szakcikkeivel, 
1949-től a Falvak Népe. Ezt tették kiemelkedő tudósaink, tanáraink s 
tanítványaik, Erdély-szerte. Cseke Péter e kötetében a múlt század jeles 
agrárszakemberei életútját és munkásságát idézi példaként: a Nagy 
Miklósét, a Veress Istvánét, a Nagy Endréét, a Mezei Sándorét, a Csávossy 
Györgyét... A „csombordi aranycsapat” tagjai diákjaikban a kiváló 
szaktudás mellett a szülőföld és a nép szeretetét is tudatosították bennük, 
őket a munka tiszteletére, fegyelemre, önállóságra, küzdőképességre 
nevelték, annak felismerésére, hogy „a minőséget a természet ajándékából 
mindig az emberi igénynek kell megteremtenie”. A kötetben bemutatott 
Varga István a Szilágyságban, Sike Zoltán Szinérváralján tett bizonyságot 
arról, hogy az elvetett mag jó talajba hullott. 

A kötet harmadik korpusza a közelmúlt társadalmi, politikai eseményeit 
idézi elénk – közösségi és személyes vonatkozású visszatekintéssel. Azt az 
időt, amely az 1989-es korfordulóhoz kötődik – visszamenőleg s utóhatá-
saiban egyaránt. Ismeretes, mily nagy várakozás, mennyi remény és hit 
köthető hozzá... és mennyi csalódás. Az események felidézésének leg-
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hatásosabb formáját/lehetőségét az oral history kínálta a krónikás számára. 
Ennek a segítségével idézi elénk az erdélyi magyar rádiózás és televíziózás 
újjászületését, tematikai átstrukturálását, a marosvásárhelyi fekete március 
borzalmait, a román nacionalizmus újbóli fellángolását és következmé-
nyeit... közte az erdélyi magyarság exodusának felfokozódását. „A 
decemberi közös véráldozattal megpecsételt román–magyar összefogásra, 
őszinte szívvel kinyújtott kezünkre dorongos választ kaptunk.” (Kincses 
Előd) „Az egyházsorvasztó évtizedek kártételeit” mindmáig lehetett jóvá-
tenni; sok-sok restitúciós kérdés maradt mindmáig pozitív válasz nélkül. 

A múlt megoldatlan/feltáratlan kérdései évek, évtizedek múltán is súlyos 
tehertételként élnek tovább. Ilyen az 1977-es Zsil-völgyi bányászsztrájk, 
az 1987-es brassói munkásfelkelés elfojtása és annak emlékezete, a 2003-
as bukaresti „bányászjárások” tisztázatlan körülményei és kihatásai. 
Súlyos tehertételei a román társadalomnak. 

A kötetcím – Hazatérő szavak nyomában – nem csak arra utal, hogy, 
mintegy önmagát ellenőrizve, visszatér a több évtizedes pályaív fontos 
állomásaihoz, témaköreihez. Valójában megújult konfesszió mindarról, 
amit újságíróként, a közügyekben elmélyülő, azt szolgáló értelmiségként, 
szerkesztőként, tanárként tett. Ez újabb kötet lényegében újra elénk idézi 
az 1993-ban megjelent írásait, a bennük foglalt gondolatokat, hitet tesz az 
erdélyi magyar újságírás, az erdélyi magyar értelmiségi szolgálatának 
legfőbb célja, hivatása előtt: fölvállalni nemzetrészünk létkérdéseit, kono-
kul keresve a megoldások lehetőségeit. Fájdalmas tény, hogy azok ma is 
épp oly időszerűek, mint közel három évtizeddel ez előtt. 

 

(x) Cseke Péter: Hazatérő szavak nyomában Szociográfiai riportok Polis Könyvkiadó  
Kolozsvár, 2021 
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„Merre van az előre?” 

 

„...elkövetkeznek egykor a jobb idők” 

 

A budapesti Nap Kiadó Magyar Szemhatár címen indított új sorozatot, 
amelyben egy-egy régió szellemi erőit szólítja meg, hogy maguk mondják 
el, keressék az útját/módját annak, miként járulhatnak hozzá a vizsgálódás 
tárgyául kijelölt tájhaza 21. századi arculatának alakításához. A kiadó szán-
déka szerint az érintettek beszélnek helyzetükről, arról, hogyan gondolkoz-
nak önmagukról, hogyan ítélik meg helyzetüket és jövőjüket. 

Ismeretes, hogy e kiadó megalakulásától kezdve megkülönböztetett 
figyelemmel fordul az anyaországtól elszakított területek sorsa, szellemi 
élete felé, jelentősen hozzájárulva ahhoz, hogy az ne csupán ismerethal-
mazként táruljon fel, de szervesen be is épüljön a magyar szellemi élet 
világába, gazdagítsa azt, kiteljesítve, lelki közösséggé avatva az illyési 
„haza a magasban” gondolatot. 

E törekvés keretében született meg a Cseke Péter által összeállított/szer-
kesztett kötet(x), amely a Székelyföld 21. századi vízióját kívánja elénk 
tárni, húsz erdélyi szerző tanulmányai, esszéi fényében, azt kutatva, arra a 
kérdésre keresve a választ, hogy „merre is van az előre?” 

„Szerzőink a maguk tényfeltárásával és helyzetképelemzésével az 
együttgondolkodást igyekeznek elősegíteni” – ki-ki a maga szakterületén, 
a maga kompetenciáját, tudását hasznosítva. 

Kiindulási alapként idézzük Szőts P. Zsuzsa definícióját: „Terra Siculorum 
– Székelyföld: a történelmi dokumentumokban Székelyföldként emlegetett 
földrajzi régió, mely történeti, néprajzi, etnikai jellemzők alapján jól 
körülhatárolható: Soha nem volt önálló ország, önmagában létező politikai 
alakulat, azonban a magyarul beszélő székelység szerves alkotó része a 
magyar népnek, kultúrának. Közös múltunk, nyelvünk, kultúránk azonos 
értékalapú társadalmat képez, értékeink részei a magyarság értékkataszte-
rének, a hungarikumoknak.” 

Az út, amelyen elindulnak nem járatlan. Az évszázados peremlét állapot 
ellenére szerves fejlődést élő Székelyföld számára a székek autonómiája 
biztosította az önrendelkezés, az identitásőrzés és túlélés alapjait. Ennek 
vetett véget a XIX. század hetvenes éveiben létrehozott vármegyerendszer, 
amely a központi hatalom hatáskörébe rendelte őket. A másik fontos, 
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különösen a városokat érintő intézkedés – ugyanebben a időben – a 
céheket felszámoló, ipartestületi formába sorolása. E két intézkedés mind 
politikailag, mind gazdaságilag megbontotta azt a szerves fejlődést, amely 
évszázadokig létalapjuk volt, súlyos következményekkel járt. Ezt érzékelte 
a központi hatalom is, érzékelte a politikai elit is. A lépéskényszer, a 
megoldás keresése hozta létre, hívta össze Tusnádra az 1902-es Székely 
Kongresszust, amely külsőleg látványos esemény volt, országos vissz-
hangot keltett, de nem járt látványos eredménnyel. 

A román impériumba történő – nagyhatalmi döntéssel létrehozott – 
betagolódás nyomán a peremlét hátrányát a nemzeti elnyomás, a súlyos 
negatív szegregáció mért súlyos csapást a régióra, amit a kommunista 
diktatúra kényszer hatására létrehozott kollektivizálása, a közösségi 
vagyon államosítása teljesített ki, megfosztva földjétől, legfontosabb lét-
fenntartó forrásától is e vidék lakosságát, megtetézve azzal a központi 
szándékkal és cselekedettel, a tömeges román betelepítésekkel, amely a 
homogén székely lakosság megbontását célozta. 

Ily előzmények, fejlemények után természetes, hogy az 1989-es politikai 
fordulat sok-sok reményt ébresztett/táplált a székelység körében. Joggal. 
Ám rövidesen rá kellett döbbenniük, hogy a róka a szőrét levedli, de 
erkölcsét nem. A homogén nemzetállam eszméje változatlan maradt, új 
eszközökkel, de változatlan erővel folytatja elnemzetlenítő, beolvasztó 
politikáját. De a közösség „az élet élni akar” jeligével ellenszélben is 
zászlót bontott – tételesen és jelképesen is küzd közösségi jogaiért, az 
elorzott javak visszaszerzéséért, a létalap bővítéséért, szilárdításáért. Ez új 
kihívást gerjesztett, amely mozgósította a régió humán erőforrásait az 
együttgondolkodásra, cselekvésre. 

E küzdelem szegmenseként, bizonyságaként kell említenünk a Nap Kiadó 
gondozásában megjelentetett kötetet, amely szemléletes tanúságtétele, jele 
mindannak a törekvésnek, amely a három székely megyében, de különösen 
Hargita és Háromszék megyében tapasztalható. 

Cseke Péter felkérésére és szerkesztői munkája révén borvízként törtek fel 
„a székely értékvilágot feltáró tanulmányok”, híven szemléltetve/érzé-
keltetve „a székely életrevalóságot, rátermettséget, kezdeményező készsé-
get”, amely „az állampolitika rangjára emelt magyarellenesség” ellenszelé-
ben is cselekvőképes. A szerzők csokorba kötött tanulmányai, önnön 
értékeiken túlmenően, „a maguk tényfeltárásával és helyzetelemzésével az 
együttgondolkodást igyekeznek elősegíteni”. „Hisznek abban, hogy a túl-
élésnél többre van szükségünk, bátorságunk és képességünk: a vészhelyze-



95 

tek utáni jövőteremtésre.” Tegyük hozzá: hit nélkül nincs remény; remény 
nélkül megbénul az akarat. 

Nem véletlen, hogy az előszó zárómondata Kányádi Sándor szép versét 
idézi. „Be kell hordanunk, hajtanunk mindent. / A szavakat is. Egyetlen 
szó, / egy tájszó se maradjon kint. / Semmi sem fölösleges.” (Noé bárkája 
felé) Mit kíván ezzel jelezni? Azt, hogy jövőépítésünk a múlt ismeretén, a 
múlt értékeinek megmentésén, ismeretén, ápolásán, hasznosításán és 
továbbgondolásán alapszik. Az a szilárd fundamentum, amelyre jelenünk-
nek, jövőnknek kell épülnie. 

E szilárd alap legfontosabb szegmense, sarokköve, védőfala a történelem – 
az élet tanítómestere. E kötetben erről tesz tanúságot Bodó Barna, aki a 
székely közigazgatás múltját tekinti át. Sokrétű, elmélyült tanulmányának 
kulcsszava az autonómia, amely a magyar királyok által a székelységnek 
adott, a fejedelmek által megerősített privilégiumokban öltött testet. 
Fogalmi/tartalmi háttere: „az autonómia a kisebbség belső önrendelkezését 
jelenti (...) a nemzeti kisebbségek politikájának lényegi eleme”. Még 
világosabban: „Autonómián olyan – közigazgatási, egyéb területi, illetve 
közösségi – struktúrák megteremtését értjük, amelyek keretében a kisebb-
séghez tartozóknak valódi esélyük van dönteni az őket érintő kérdésekről.” 
Ez oly jogi, történelmi háttér – mondhatnánk: követendő idea –, amely a 
román nemzeti elfogultság és hatalmi obstrukció ellenében is erőt ad a mai 
nemzedék küzdelméhez. A tanulmány szerzője a „autonómia=az elszaka-
dási szándék” hamis elméletét vallóknak szóló üzenetként fogalmazza 
meg: „az erdélyi kérdés az új helyzetben nem Erdély hovatartozásának a 
kérdése, hanem arra vonatkozik, hogy az országon belül ezt a térséget 
miként kezelik, milyen közigazgatási önállósággal bír.” A székely székek 
felszámolását követő évtizedek fontos, a jelenbe is átszüremlő jelensége a 
demográfiai jelenségek negatív folyamata. Biró A. Zoltán tanulmánya a 
népesség apadásának kérdéskörét vizsgálja. Joggal jelzi, hogy az távolról 
sem csak a túlnépesedés kérdése, hanem a gazdasági háttér negatív 
folyománya. Nagyon fontos megállapítása: „Nem az összlétszám a leg-
fontosabb, hanem a népesség életkori, foglalkozási, képzetségi, státuszbeli 
összetétele, és még egy sor, a személyhez köthető paraméter. A kérdés nem 
az, hogy a népesség elég nagy-e vagy nem, hanem az, hogy »milyen«”. 

A székely értéktár egyik legjellemzőbb alkotóeleme az a sajátos nyelv-
járás, amely e régióban alakult s él ma is. Péntek János írása e folyamatot 
tárja elénk. Azon értékeink közé tartozik, amely átvészelte a történelem 
viharait, Trianon sem törhette meg. „...jellemzője a költői képszerűség, a 
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fordulatosság, a tömörség”, az érzelmi gazdagság, érzelmi telítettség; 
közvetlen hordozója annak a kultúrának, amely e régióban alakult ki, 
formálódott a századok során. Erre vonatkoztatható leginkább Kányádi 
Sándor intése: „egy tájszó se maradjon kint”. 

Az értékőrzés jegyében született meg a Szőts P. Zsuzsa által bemutatott, 
2016 júliusában létrehozott Székelyföldi Értéktárbizottság, amely számon 
tartja mindazt, ami jellemzően oda köthető, melyek önmagukban is e térsé-
get idézik elénk, köztük a kürtőskalács, a székelykapu, a templomokban 
megőrzött faliképek..., amelyek mind–mind védelemre szorulnak. 

A fejlődés, a kibontakozás mozgatórugója a gazdasági élet. Ennek 
állapotára, sajátosságaira/lehetőségeire fókuszál a Bakó Rozália Klára és a 
Gergely Orsolya szerzőpáros, továbbá Kolumbán Gábor, valamint Garda 
Dezső tanulmánya – elméleti megalapozással, a napi küzdelmek felvillan-
tásával, a gazdasági formák lehetőségeivel példázva az utat, amely önma-
gában is igencsak rögös, de megtetőzi az elfogultsággal telített román 
politika negatív diszkriminációja. A lépéshátrány – „az eltelt száz esztendő 
lényegében nem változtatta meg Székelyföld gazdasági–társadalmi 
problémáját” – továbbra is kihat, amelyet geopolitikai helyzete tovább 
fokoz. Az előbbi gondolatból szűri le a következtetését Kolumbán Gábor: 
„A Székelyföld meglehetősen elzárt, periférikus helyzetben lévő régió, 
amely nehezen és megkésve találja meg a modernizáció kihívásaira az 
adekvát válaszokat. Ha egyáltalán megtalálja azokat.” Keresi, kutatja, 
hisszük, hogy megtalálja. Ezzel sorosan összefügg a Bakk Miklós által 
jegyzett írás, amely a gazdasági életnek főleg a kisvárosokra kiható 
következményeit vizsgálja. Megoldásként, a jövőt formáló lehetőségként 
veti fel a székelyföldi fejlesztési stratégia kialakítását, közte, annak része-
ként pedig a kisvárosi együttműködés programjának a megalkotását. 

Pál-Antal Sándor tanulmánya a jövő koordinátáit kutatva/vizsgálva utal 
arra, hogy a 21. századi továbblépés – az előbbieken túlmenően – függ-
vénye/előfeltétele az egészséges történelemszemlélet, a megalapozott 
identitástudat, mindaz a hagyomány, eleink tapasztalata, amely a cselekvés 
irányait és lehetőségeit kijelöli számunkra. 

Cseke Péter e kötetben egybetoborzott szekértábora hittel vallja: „a 
Székelyföld jó eséllyel tekint a 21. század kihívásai elé”. Alapoz elei 
tapasztalataira, erőt és buzdítást nyer a jelen küzdelmeiből. És továbblép: 
tudja, ennek legfontosabb előfeltétele a szellemi/spirituális erőtér létre-
hozása, a szellemi önépítkezés, a tudásalapú társadalom létrehozása. Oly 
felépítmény, amely a múlt legjobb hagyományait hasznosítva hozza létre 



97 

azt az intézményi rendszert, amely a helyi adottságokból kiindulva 
cselekvőképes társadalmat épít, alakítja, mozgósítja mindazt a humán 
erőforrást, amely kezébe veheti, alakíthatja szülőföldje jövőjét. Elsőként 
említhetjük a felsőoktatás és tudományos kutatás megalapozását jelentő 
intézményrendszert. Balog Adalbert és Tonk Márton tanulmánya felvil-
lantja előttünk a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a kiterjedt, 
kihelyezett magyar nyelvű felsőoktatási rendszert, amely önnön céljain 
túlmenően jótékony hatást gyakorolhat a régió „megtartó erejének” pozitív 
alakulására. Az anyanyelvi iskola, az egyetem mellett szólnunk kell azon 
intézményekről is, amelyek – a szellemi felépítmény részeként – úgyszin-
tén a megmaradás, a nemzeti identitásőrzés fórumai. Ilyen a Zsigmond 
Andrea által megrajzolt, sokszínű színházi élet, amely immár valóságos 
intézményi hálózatként szövi át a Székelyföldet. A színi előadásokból 
nyert impulzusok segítségével „tudatosabbá válva tekintünk rá a minket 
körülvevő világra, és próbáljuk megváltoztatni azt”. Ilyen az irodalom is, 
amely – e kötetben Cseke Péter Szabó Gyula életműve révén példázza – 
igazságérzetünk, létszemléletünk alakításával, a szülőföld inspiráló, 
cselekvésre és helytállásra, az ahhoz való ragaszkodásra és elköteleződésre 
buzdító példázatával segít bennünket abban, hogy Tamási Áron szép 
gondolata – „azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” 
– konkrétabb üzenetet hordozzon, amint azt Benedek Elek „fiai” életükkel 
és műveikkel is kifejezték székely mivoltukat. Ilyen, cselekvésre, 
együttgondolkodásra mozgósító fórum a székelyföldi – Sarány István által 
számba vett – írott és elektronikus sajtó, ilyen a Cseke Gábor tanulmá-
nyában méltatott Székelyföld folyóirat, a Hargita Könyvkiadó hivatal által 
életre hívott Székely Könyvtár. A közösségépítés és tudatformálás, 
identitásőrzés fontos fóruma továbbá a Gyarmati Zsolt és Málnási Levente 
által bemutatott Csíki Székely Múzeum. E gondolatkörből nem hiányoz-
hatnak a székelység identitása őrzésében oly fontos betöltött vallásos 
létesítmények, események, hagyományok, amelyekről e kötetben Simó 
Márton és Bodó Márta írásai vallanak. Mindezek együtt és külön-külön is 
fontos szerepet töltenek be a Székelyföld mai életében, a jövő nemzedék 
magatartásának, életszemléletének alakításában – következésképp a 
Székelyföld jövőjének alakításában. 

Jóleső érzéssel tesszük le kezünkből e könyvet, amely ismeretben, 
érzésben, látásmódban egyaránt gazdagított, jelezve, érzékeltetve, hogy a 
Székelyföld nem csupán turisztikai érdekesség, hanem egy életre való, 
küzdő, elszánt közösség otthona, élettere. A kötetben olvasható tanulmá-
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nyok híven jelzik, érzékeltetik számunkra, hogy elkövetkeznek még a jobb 
idők, jelzi továbbá azt is, hogy tudják, merre van az előre. 

Említést érdemel a térség megismerését/bemutatását szolgáló, a történelmet 
idéző, székekre lebontott színes térképmelléklet – Sasi Attila munkája –, 
valamint a kötet színes képmellékletei/illusztrációi, továbbá a kötet 
szerzőit bemutató életrajzi adalék. 

 

(x) Székelyföld a 21. században Esszék, tanulmányok Sorozatszerkesztő: Pusztay 
János Nap Kiadó Kft. 2020 
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A felvidéki magyarság a 21. században 

 

 

A budapesti Nap Kiadó Magyar szemhatár címmel indított új sorozatot, 
amely az elszakított területek magyarságáról szándékszik hírt adni. A 
sorozat-szerkesztő – Pusztay János – előszavában megjeleníti a szándék 
vezérfonalát: „...köteteiben az érintettek beszélnek helyzetükről, arról, 
hogyan gondolkodnak önmagukról, hogyan ítélik meg helyzetüket és jövő-
jüket, s teszik ezt – szándékunk szerint – pártsemlegesen. (...) Terveink 
szerint minden határon túli magyar közösségről készül kötet, majd a 
diaszpóra magyarságáról is.” A sorozat a nemzeti önismeret gyarapítását 
szolgálja, a megismerés/megismertetés révén segíteni elő a határok fölötti 
szellemi egyesítést/egységesülést. A sorozat kettős célt vállalt fel: egyfelől 
az anyaországi olvasók tájékoztatását; másfelől az egymástól is elszakított 
nemzeti közösségek gondjainak megosztásával, mintegy tapasztalatcseré-
vel segítve egymás közti információáramlást, a saját sorsuk tudatosítá-
sát/alakítását. Mindkét esetben súlyos mulasztásokat kíván pótolni: az 
elhallgatásból/tanulatlanságból eredő tudatlanságtól („hogy te románként, 
szlovákként, jugóként milyen jól beszélsz magyarul?”) a megtagadásig 
(2004. december 5.) terjedő skálán sorolhatókig. 

A sorozat első kötete a kárpátaljai magyarságról szólt, a mostani(x) pedig – 
amint az a könyv és írásunk címében is olvasható – a Felvidékre vezet el 
bennünket. Közös origo-pont: 1918. „...a történelmi Magyarország északi 
területeire igényt bejelentő Csehszlovákia területén találta magát több mint 
egymillió magyar nemzetiségű lakos.” (Németh Zoltán) Az erdélyi, 
délvidéki és burgenlandi magyar közösség sorsképletét is, más-más 
számokkal/tényekkel behelyettesítve, ugyane szavakkal kezdhetnénk –, 
amiként a rájuk telepedett új évszázad is sok analógiát hordoz magában. 

A kötetet szerkesztő Haják Szabó Mária előszavában utal néhány 
jelenségre, amelyek meghatározzák a szlovákiai magyarság 1989 utáni 
sorshelyzetét: „...a szlovák többség, de az elitek meghatározó része sem 
tekintette az országhoz lojális közösségként a magyarságot”; 2006 után 
„újabb lendületet kapott a nemzetállam-építés”; a pozsonyi törvényhozás 
határozatban mondta ki a Beneš-dekrétumok sérthetetlenségét”; napirendre 
került „a magyar iskolarendszer ellehetetlenítése”; „komoly méreteket 
öltött a magyarság fogyása”, az asszimiláció, a kivándorlás... A kötetben 
közölt tanulmányok ezen ösvényeken haladva tárják az olvasók elé azt az 
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ismerethalmazt, amely e közösség gondjait, törekvéseit hivatott megjelení-
teni. 

N. Gyurkovits Róza a közélet alakulást követi nyomon: „harminc éve tele 
voltunk szép reményekkel és bizakodással. (...) De a változások, bizonyta-
lanságok sorozata, amivel szembesültünk, úgy tűnik, agyonnyom bennün-
ket.” Lényeges változást sem a bársonyos forradalom, sem az 1993-as 
különválás nem hozott. A nemzetállam-építés – „a szlovák nemzet ezer-
éves álma” –, a szlovák államnyelv törvénybe iktatásán, a Beneš-
dekrétumok sérthetetlenségének kinyilvánítása, a nemzeti kapitalizmus 
építése, a vadprivatizáció, a magyar közösségeknek az új megyehatárok 
észak-dél irányú átrajzolás révén történt további szétdarabolása, a kettős 
állampolgárság ellehetetlenítése... mind-mind olyan lépés, oly intézkedés 
volt, amely megnehezítette a nemzetiségi önszerveződés kibontakozását. A 
szerző újabb tanulmánya – Alkotmányos jogállás híján nyelvtörvények 
pókhálójában – a szlovák nemzeti emancipáció ama törekvésére hívja fel a 
figyelmet, amely egy nemzetiségi kisebbség identitása legfontosabb 
ismérvére, az anyanyelv őrzésére és gyakorlására kívánt csapást mérni: 
előbb iskolák bezárásával, magyar sajtótermékek betiltásával, intézmé-
nyeik felszámolásával, az anyanyelvhasználat korlátozásával, államnyelv-
törvénnyel. 

A magyar közösséget érintő súlyos kérdés a lélekszám-csökkenés. 
Gyurcsik László rendkívül gazdagon adatolt tanulmánya ennek okait 
elemzi. Egyfelől a második világháborút követő jogfosztások – a cseh-
országi deportálás és a lakosságcsere fedőnéven történt erőszakos áttelepí-
tés tízezreket toloncolt ki, űzött el szülőföldjéről, továbbá a reszlovaki-
záció bomlasztó hatása. Emellett komoly gond a természetes szaporulat 
1970-es évektől tapasztalható csökkenése, valamint az asszimilációból 
következő identitásváltás. 

Matus Tibor tanulmánya a gazdaságfejlődés jellemző vonásait rajzolja 
elénk – a csehszlovák hagyományoktól a lejtmenetbe váltó önálló fejlődés 
irányainak, gondjainak, aspektusaink elősorolásával. E kérdés- és gondo-
latkör feltárása folytatódik a Rajcsovics Péterrel közösen írt tanulmányban, 
amely a fejlődést generáló Baross Gábor Terv életbe ültetésében látja a 
válságból kivezető utat, a felívelés lehetőségét – különös tekintettel a 
magyarok lakta régiókra. 

Évszázados kisebbségi tanulság, hogy az identitásőrzés, a megmaradás 
alapkövetelménye, feltétele az anyanyelvi oktatás őrzése, fejlesztése. B. 
Vida Júlia tanulmánya az alapoknál kezdi: az óvodafejlesztési program 
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ismertetésével. Alaptétele, kiindulópontja: „magyar jövőt épít, aki óvodát 
épít”. E vonatkozásban az önkormányzatok és az egyházak tehetnek a 
legtöbbet, élve azzal a lehetőséggel/támogatással, amelyet a magyar kor-
mány nyújt/kínál számukra. Írását – a bőséges adathalmaz bizonyságára 
alapozva – optimista hanggal zárja: „A jövő tehát, úgy tűnik, a Felvidéken 
elkezdődött”. Pék László tanulmánya a következő lépcsőfok – az alap- és 
középiskolák – helyzetképével gazdagítja/mélyíti el a megismerés folya-
matát. Ő is fölveti az általános jelenségeket: a diáklétszám csökkenéséből, 
az asszimilációból, a többségi iskolák elszívó hatásából, a fiatalok elván-
dorlásából fakadó következményeket. Mindemellett keresi a kibontakozás, 
a változtatás útjait/módjait. Axiómaként fogalmazza meg: „A magyar 
iskola többlete az, hogy általa a diák a saját identitását megőrzi, egy 
gazdag kultúrával, történelemmel és hagyományokkal ismerkedik meg, 
ami mai nyitott világunkban nemcsak a diák jövőjét, hanem a szülőföldhöz 
és nemzetéhez való kötődését is megalapozza.” Fölveti és oszlatni kívánja 
az elszakított területeken, a magyar nemzetiség körében eluralkodott 
tévhitet, miszerint „a többségi iskola választásával (...) a gyerek könnyeb-
ben tud majd érvényesülni az életben”. Utal arra is, hogy miként erősíthető 
az anyanyelvi oktatás iránti bizalom: a szlovák nyelv alapos elsajátítása, a 
minőségi oktatás, iskolaközpontok létrehozása, a duális képzési forma 
bevezetése, a versenyelőny tudatosítása a szülőkben/diákokban, továbbá a 
tehetséggondozás révén. 

Ám nem lehet figyelmen kívül hagyni a társadalmi valóságot! Iskoláikban 
a népességfogyásból eredő létszámapadást az önkormányzatok, az egy-
házak és a magyar civil szervezetek összefogásával, iskolakörzetesítéssel 
lehetne orvosolni, enyhíteni. Különösen fontos ez a szórványterületeken, 
nyelvszigeteken élő tanulók/diákok esetében. Miként? Ha az iskolamentés 
helyett a diákmentést helyeznék előtérbe, s „azokat a diákokat, akik a 
magyar iskolát választják, iskolabuszokkal való utaztatásával vagy kollé-
giumi bentlakással” segítik. A kisebbségi sors kérdéskörébe tartozik a 
magyar iskolát választó roma nemzetiségű és anyanyelvű gyerekek iránti 
figyelem is. Általános érvényű, alapvető kérdésként, erőforrásként merül 
fel „a nemzet sorsa iránt elkötelezett pedagógusok léte, képzése és 
megbecsülése, az életre történő felkészítést szolgáló tantervek kidolgozása, 
a régiók adottságait figyelembe vevő iskolahálózat kiépítése. Mindeme 
törekvések megvalósulásának előfeltétele az összefogás és az összehangolt 
érdekérvényesítés, stratégiai célja pedig „a magyar identitás kialakításá-
nak, a családi életre, a szülői szerepre, a közéletiségre való felkészítésnek 
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fontos eleme az emberi és nemzeti értékekhez, illetve az anyanyelvhez és a 
nemzeti kultúrához való kötődés kialakítása.” 

A szlovákiai magyar nyelvű oktatás csúcsteljesítménye az komáromi 
önálló Selye János Egyetem létrehozása, 2003-ban. Albert Sándor tanul-
mánya elénk tárja az előzményeket, a küzdelem rögös útjait – annak 
közbeeső fázisait – az igény megfogalmazásától a kiteljesedésig. Az 
egyetem kezdetektől három karral működik: tanárképző, gazdasági és 
református teológiai kar. Mellette négy másik intézmény kínál részben 
magyar nyelvű képzést: Nyitrán, Pozsonyban (a Comenius Egyetem és a 
Szent Erzsébet főiskola), valamint Eperjesen. Lacza Tihamér tanulmánya a 
szlovákiai magyar tudományos élet más fórumait idézi fel, amelyek az 
1990-t követő időkben sarjadtak: Szlovákiai Magyar Tudományos Tanács 
(1990), Mercurius Csoport (1992), Bibliotheca Hungarica (1992), 
Etnológiai Csoport (1998), Gramma Nyelvi Iroda (2001), Szlovákiai 
Magyar Akadémiai Tanács (2013)..., amelyek külön-külön és együttesen is 
a szlovákiai magyar szellemi élet gazdagodását, értékteremtő munkáságát 
hivatottak elősegíteni. 

„A szlovákiai magyar önértelmezés, identitás és önreprezentáció fontos 
eleme a szlovákiai magyar irodalom.” E szavakkal indítja az 1990 utáni 
irodalmi irányzatokat bemutató tanulmányát Németh Zoltán. Röviden 
felrajzolja az 1918-at követő évszázad fejlődésívét, megemlíti kiemelkedő 
alkotóit, elősorolja a fontosabb kiadókat, irodalmi fórumokat, szervező-
déseket. Írása az 1990 utáni paradigmaváltásra fókuszál, a mindinkább 
teret hódító posztmodern irodalomra, stratégiákra, szerzőkre és szövegek-
re. A szlovákiai magyar irodalmat valamelyest ismerő olvasóban hiány-
érzet támad, jelesen arról, hogy miként élt – él-e még egyáltalán? – tovább 
Dobos László, Duba Gyula irodalmi munkásságának öröksége, hiányoljuk 
továbbá, hogy az oly sokoldalú munkásságot kifejtő Gál Sándor sem nyeri 
el az őt megillető helyet. 

Az identitásőrzés, ízlésnevelés tekintetében oly fontos szerepet játszó 
színjátszás helyi hagyományairól, küzdelmes évtizedeit Varga Emese 
mutatja be. Ennek két alappillére: a kassai Thália Színház és a komáromi 
Jókai Színház. Repertoárjaik igen változatos skálán mozogtak/mozognak, 
a szlovákiai sorstörténet megelevenítésétől a szórakoztató, közönségcsalo-
gató könnyed darabokig. Mindeközben folytonos küzdelmet vívnak a 
fennmaradásukért, működésük anyagi biztonsága kivívásáért, a belső 
harmónia megteremtéséért és fenntartásáért, a kisebbségi léthez kötődő 
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hátrányos helyzet leküzdéséért. A teátrumi palettát színesítik a különböző 
felvidéki városokban létrejött, „a struktúrán kívüli színházi társulatok”. 

A kötet több írása is elemzés tárgyává teszi a szlovákiai magyar közélet 
alakulását/alakítását. Kolek Zsolt írása a politikai élet, jelesen a 
pártpolitika kibontakozására irányítja figyelmünket. Az 1989 óta eltelt 
harminc év a pluralizmusnak nyitott teret. A Független Magyar Kezdemé-
nyezés, az Együttélés Politikai Mozgalom, a Magyar Polgári Párt, a 
Magyar Néppárt, a Magyar Koalíció, a Most-Híd... nemcsak a színes-
ségről, hanem a megosztottságról, illúziókról is jelzést küld, amely nem 
egy ízben a parlamenti bejutás küszöbe alá szorította a magyarság 
érdekképviseletét. Az eredményesség a többség/kisebbségi helyzetből 
történő/folyó politizálás támaszthat/hozhat ugyan részsikereket, de lénye-
ges változást, a sorshelyzet, a közérzet tekintetében már kevésbé, a 
többség akarata a legjobb kezdeményezést, szándékozót is zátonyra futtat-
hatja, meghiúsíthatja. A folyamatokat elemző szerző következtetése utal 
arra, hogy a közélet pozitív irányú alakulása/alakítása nemcsak a politikai 
vezetők tevékenysége sikerének/kudarcának folyománya. „Majd, ha egyre 
többen válunk önmagában bízó, közösségépítő felelős polgárrá, méltán 
hihetjük, hogy kiteljesedik a most sokak számára csalódást keltő 
demokráciánk.” 

Adott azonban a közéleti folyamatnak egy sikertörténete is: a Csemadok 
hetven éves, amely az utóbbi három évtizedben is eredményesen, sikeresen 
folytatta közösségalkotó munkáját. Neszméri Tünde joggal hangsúlyozza: 
„...fennállása óta komoly, sokszor meghatározó szerepet töltött be a fel-
vidéki magyarság önazonosságának megőrzésében, anyanyelve használatá-
ban, kultúrájának fejlesztésében, hagyományaink megélésében, vagyis a 
magyar közösség megmaradásának érdekében.” Következetesen kiállt a 
nemzetiségi jogok védelmében. Rendezvényeinek sokasága éltette a ma-
gyar közösséghez tartozás tudatát, óvta és éltette kulturális, népi/nemzeti 
kulturális értékeiket, hagyományaikat; ernyőszervezetként, helyi szerveze-
tei révén végzett kiváló munkát. A maguk helyén ugyanily szerepet 
töltenek be az ifjúsági szervezetek, melyekről Lacza Tihamér írása számol 
be, ad számunkra tájékoztatást. 

A közélet alakulásban/alakításában számottevő erőteret képez a sajtó. 
Kövesdi Károly tanulmánya. Figyelme túlmegy az utóbbi harminc év 
határán, történetiségében mutatja be azt az utat, amelyet 1945 után bejárt, 
bejárhatott. Azt hinnénk, hogy a kilencvenes évek utáni időkben töretlen 
kibontakozás előtt állt. De nem ez történt. „A rendszerváltásnak, úgy tűnik, 
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több volt az áldozata, mint a hozadéka”. A sajtót „szétesett hadoszlop”-
ként tematizálja, mely nehéz vajúdáson esik át. A paletta sokszínű: a 
szenzációhajhász bulvár, a liberális-posztkommunista irányzattal szemben 
keresi helyét a nemzeti vonal is. 

A kötet kitér az egyházi élet alakulása folyamatának bemutatására is, 
betekintést nyújt a református és római katolikus közösség életébe. Ez 
nemcsak a szakralitás tekintetében fontos, hisz a kisebbségi létben az 
egyházak szerepe hitünkön túlmutató vonásokat hordoz, a hitbéli meg-
maradás mellett a nemzetiségi identitás őrzésében, a hitbéli és kulturális 
hagyományaink egybefonódása, anyanyelvünk, a nemzeti és vallási 
identitás őrzése és ápolása vonatkozásában is meghatározó. Géresi Robert 
írása a református, a Karaffa Jánosé a római katolikus egyház életének 
áldásos tevékenységébe enged betekintést. Az előbbi egyházszervezeti 
szempontból előnyösebb helyzetben van, hisz önálló entitás. Törekvése 
középpontjában „erős , pezsgő lelki életű, magyar identitású, gazdaságilag 
független református közösség” építése áll. Ezt a célt szolgálta a 
lelkészképzés megszervezése, az óvoda és bölcsőde- program fölvállalása, 
az egyházi iskolahálózat építése, gyarapítása. Azzal, hogy tagjává válhatott 
a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának, betagozódhatott a 
Kárpát-medence egészét felölelő egyházi közösségnek, ami biztos lelki és 
anyagi hátteret is jelent számára, jövőjét is tartós alapokra építheti. A 
katolikus egyházat bemutató tanulmány már címében – Jó Pásztorra várva 
– fölveti a számukra kardinális kérdést: a felvidéki magyar katolikus 
közösségeknek Trianon óta nincs magyar egyházi vezetője. Annak ellené-
re, hogy 1993-ban elindították a Komáromi Imanapokat – „ötvenhárom 
ezer aláírás gyűlt össze a magyar nemzetiségű püspök kinevezésére” –, a 
kérdés mindmáig megoldatlan maradt – a szlovák katolikus püspöki 
konferencia elutasítólag viszonyul hozzá; a Szentszék hallgat. Bár egyes 
püspökségeken van magyar vikárius, de annak joghatósága csak egyház-
megyei szintű, nincs általános intézkedési tere. A 2008-as egyházmegyei 
területi átszervezés súlyosan bomlasztotta az egy tömbben élő magyar 
katolikus közösségeket. Ezek együttvéve vezetnek ahhoz az áldatlan 
helyzethez, amikor „róluk és nélkülük döntenek”. Az egységes irányítás, 
joghatóság hiánya károsan befolyásolja a saját intézményrendszer kiépí-
tését is! A XXX. Komáromi Imanap szervezői és résztvevői, szlovákiak 
magyar papok és hívek, 2019. május 12-én, a háromszázezres katolikus 
közösség nevében Üdvözlő Nyilatkozatban fordultak Ferenc pápához, 
amelyben újólag hitet tesznek arról, hogy „ragaszkodni akarunk hagyo-
mányainkhoz: katolikus hitünkhöz és magyar nemzeti identitásunkhoz (...) 



105 

továbbra is imádkozunk a magyar papi és szerzetesi hivatásokért, valamint 
az itt élő magyar katolikusok lelki gondozásával külön megbízott magyar 
főpásztorért, aki segítene minket törekvéseinkben.” Úgy tűnik, ezúttal is 
hiába... 

A gazdag és érdeklődésre megérdemelten számot tartó kötet tartalmát 
számos grafikon, színes térkép színesíti, segít a jobb megismerésben, 
megértésben. A tömör adattár a szerzőket ismerteti meg az olvasókkal. A 
térképmelléklet Sasi Attika munkája. 

 

(x) A felvidéki magyarság a 21. században Esszék, tanulmányok. Magyar szemhatár 
Sorozatszerkesztő: Pusztay János Nap Kiadó 2019 
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Az otthonirodalom újabb remeke:  
Nagybánya és környéke 

 

 

„Végre eléri az ember az Őrhegyet, mely tulajdonképpen csak halom; s ha 
ennek tetejére följut, akkor fönn van, és soká le nem megy róla, mert 
páratlan szépségű látvány nyílik előtte... kelet felé a völgy vége, melyet 
félhold alakban kerítenek körül a roppant magas hegyek. Ezeknek tövében 
fekszik Nagybánya ószerű épületeivel s gót tornyával, mint egy darab 
középkor, mit itt felejtett az idő. A város és az egész völgy felett sajátos 
tiszta kék köd, mintha az ég egészen leereszkedett volna a földre. (...) Ó, 
mennyire szeretem ezt a várost! Már negyedszer vagyok itt, s egyre jobban 
tetszik. Ezek a vén házak olyan barátságosan köszöntik az érkezőt, mint 
valami kedélyes öregurak. Azt óhajtom, hogy ott haljak meg, ahol 
születtem (...) De ha nem az alföldön halok meg, ha hegyek között kell 
meghalnom: úgy leginkább óhajtom, hogy itt temessenek el, Nagybánya 
regényes völgyében.” 

Petőfi Sándor útirajzából idéztük a nekünk oly nagyon kedves szavakat. 
Mi sem illene jobban egy Nagybányáról és vidékéről szóló könyv(x) mélta-
tása elé, mint irodalmunk halhatatlan klasszikusának vallomása. 

Újabb örvendetes híradás ez a Honismeret hasábjain Nagybányáról és kör-
nyékéről, jelesen annak értékeit, hagyományait fölmutató kiadványokról. A 
2018. évi 3. számban Szellemi utazás a csodák földjén címmel írtunk az 
ES-albumokról, melynek mecénása/kiadója az Electro Sistem vezérigaz-
gatója, Blaskó István. 

A mostani kiadvány mögött, amint az impresszumban olvashatjuk, a Teleki 
Társaság, közelebbről a Teleki Magyar Ház áll. Mit is kell tudnunk az 
intézményről? A több mint százezres lakosságú város alig tizenhárom 
ezerre tehető magyar lakosságának a szellemi központja, amely a magyar 
történelmi egyházak és a Németh László Gimnázium mellett az anya-
nyelviség és kultúra szigete, amelynek a híres koltói gróf, Teleki Sándor 
lakóháza ad otthon. Tulajdonosa a Nagybánya–óvárosi református 
egyházközség; működtetője az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 
nagybányai fiók szervezete, a Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési 
Egyesület. 



107 

A Teleki Magyar Ház 2002-ben jött létre s vált az évek során a nagybányai 
magyar közösség kulturális és közösségi intézményévé, otthonává. Az 
azóta eltelt közel húsz év alatt, jelentős anyaországi támogatásból és a 
helyiek adományaiból megújult építmény a régi fényében ragyog. A falai 
közt és udvarán művészeti és kulturális tevékenységek – hagyomány-
őrzés/-ápolás és közösségépítés, cserkészet, táncház, kézműves foglalko-
zások, honismereti előadások, tehetséggondozás, táborok... –, közösségi 
összejövetelek folynak/működnek. Az udvaron gróf Teleki Sándor mell-
szobra tekint a betérőre, int a haza- és szülőföldszeretet fontosságára. A 
Tersánszky Józsi Jenő nevével fémjelzett könyvtár, a régiségtár, a családias 
hangulatú vendégház, a rendezett udvar a helyiekre s az oda érkező hazai 
és külföldi vendégekre egyaránt kellemes hatással van. Az elmúlt években 
a Ház társrendezőkét/szervezőként volt jelen a város fontosabb rendez-
vényein – a Szent István Napokon, a Főtér Fesztiválon, a Gesztenye-
ünnepen... A Ház fenntartói hamar felismerték, hogy a vészesen fogyó 
magyarságnak mily nagy szüksége van identitása tudatosítására és 
őrzésére, hogy mennyire fontos a gyengülő közemlékezetbe visszahozni, 
visszaépíteni a valós történelmi ismeretet, erősíteni a városhoz és környé-
kéhez kötő érzelmi szálakat. Ennek indoklását e kötet, 2005-ben megjelent 
első kiadásához írt Előszóban rögzítették: „A megmaradásért folyó 
küzdelem keserves harcát vívjuk. Tanúi vagyunk annak, hogyan süllyesz-
tik el múltunkat, történelmünket. (...) Nem bántanak, csupán tudomást sem 
vesznek arról, hogy évszázadokon át mi is lakói voltunk e tájnak, mi is 
termeltünk anyagi javakat, művészi értékeket, és mi is véreztünk, ha 
ellenség tört ránk. (...) Sürgős feladatunk lenne fölmérni mindazt, ami 
történelmi kincseinkből napjainkig megmaradt.” E szándék és akarat szülte 
meg a Suba Zoltán: Nagybányai fényképtár, A Teleki család örökében, 
Tatárok, betyárok, bányarémek, a Schönherr Gyula breviárium, az 1848–
1849 Nagybánya című köteteket, a nagybányai motívumokkal díszített fali 
naptárakat... 

Ezen impozáns, figyelemre és elismerésre méltó kiadványsor zászlóshajó-
jának tekinthetjük az immár negyedik kiadást megért mostani kötetet. Az 
ötlet és a megvalósítás előzményeként és inspiráló, továbbá információ-
forrásként említhetjük Palmer Kálmánnak a millennium korában megírt 
Nagybánya és környéke című kötetét, Schönherr Gyula pár évvel később 
közreadott Nagybánya és Vidéke című írását Az Osztrák-Magyar 
Monarchia írásban és képben című kiadványban (1886–1901)..., továbbá 
az 1990-es években Metz József által szerkesztett EMKE Füzetek soro-
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zatot. Ez utóbbi alapműként szolgált a mostani kötethez, fölhasználva, 
kibővítve, megújítva az azokban megjelent írásokat. 

Mit is szolgálhat egy ilyen kiadvány? Kettős célt. Egyfelől a nagybányai és 
környékbeli magyar lakosság identitásőrzését, ismeretei gyarapodását, s 
nem utolsó sorban a szülőföldhöz való kötődés erősítését, lokálpatriotiz-
musának szilárdítását..., azokét is, akiket a sors elsodort onnan. Másfelől a 
hozzánk jövő hazai, anyaországi és más országokból érkezők ismereteinek 
gyarapítását és történelmi patinájú vidék minél szélesebb körben való 
megismertetését, a kulturális turizmus fellendítését. 

Kiknek is ajánljuk e vidék megismerését szolgáló könyvet? A könyvborító 
fülszövege szerint: „mindenkinek, aki szeretné jobban megismerni múltun-
kat és jelenünket, s hiteles tájékoztatást szeretne kapni anyagi és szellemi 
örökségünkről, történelmi, művészeti és művelődési hagyományainkról”. 
Mindazoknak, akik Székelyföld és más tájhazák mellett e vidék meg-
ismerése révén innen is tanúságot nyerhet a mindinkább szórványosodó 
nemzetrésznek a létéért, a megmaradásért vívott heroikus küzdelméről. 

A méltatásunk mottójául választott Petőfi-idézet kínálja a kötet első 
fejezete – Kincset érő környezetünk;Nagybánya és környéke természeti 
leírása – ismertetését, bemutatását. De mi nem az Őrhegyről, hanem, a 
jelenkor modern eszköze, képzeletbeli drón segítségével szeretnénk 
letekinteni a tájra, a csodás, kincset érő környezetre. Radnóti soraival 
egybecsengően mondhatom: „Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit 
jelent, / nekem szülőhazám...” Elénk tárul a Gutin, a Fekete-hegy, a 
Rozsály, a Bányahegy csúcsa, amint kitekintenek a rájuk telepedett köd-
gomolyból; a hegyek karéjában kanyargó, majd onnan kiszabaduló Lápos 
folyó; a mindkét Bódi-tó ezüstös tükre, a Kék-tó azúrkék csillogása, a 
Felsőbányát és Nagybányát átszelő, a hegyekből lecsorgó patakocskákat 
magába fogadó Zazar; a zöld szín árnyalataiban pompázó erdőrengetegek; 
erdők-mezők gazdag flórája, közte az itt honos (de mára, sajnos, veszélybe 
sodródott) szelídgesztenye, az erdőirtások nyomán meghonosodó málna, a 
fák árnyékában megbúvó, magas hegyek taraján termő fekete áfonya, a 
fojminc; szinte szemünk elé kerülnek az erdők/mezők rejtekező állatai, 
gazdag madárvilága... A táj mintha megelevenedne, hívogatna az e 
régióban létrejött, a természet ölén megbúvó emberi településekre, melyek 
életterei voltak s maradtak mindmáig az itt megtelepedett lakosságnak. A 
föld rejtekében pedig ott a sokszínű kincs, a kenyéradó forrás, melyért 
évszázadok során, nemzedékek sora szállt alá, kettős jeligével: „szerencse 
fel, szerencse le”. 
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A természet az életnek az a szegmentuma, mely arra biztat, hogy keressük, 
tudatosítsuk magunkban annak csodálatos értékeit. Hisz ez talán az 
egyetlen világ, amelyben feloldódhatunk, amely teremtett szépségei révén 
felüdít, zöld színe, örökös körforgásával reményt kelt, hitet ébreszt és éltet 
bennünk, csöndje a nyugalom és a harmónia forrása. Jöhettek szelek, 
viharok, fagyok, de csak egy időre törték meg az élet rendjét, annak hitét, 
hogy a zord december után jön a tavasz, jön május. 

Hogyan is mondta Németh László, a város nagy szülötte? „A megismerés: 
megértés; a megértés: szeretet.” A szeretet pedig az élet legfőbb, életadó 
forrása, támasza, kötőszövete mindannak, ami az embert a tájhoz, múltjá-
hoz, közösségéhez köti. Az élettér, az életadó természet kéz a kézben jár az 
idővel – nem csupán ismeretek halmaza, esszenciája mindannak, ami az itt 
lakókban a helyhez való kötődés kiapadhatatlan/fogyhatatlan katalizátora, 
oly szellemi, spirituális többlet, amely a szülőföld szeretetének alapját 
képezi. Nem önmagától, hanem azáltal, hogy magunk is elindulunk a 
megismerés útján, megértjük, felismerjük annak spirituális üzenetét. 

Ezt szolgálja a Természetjárás – múlt és jelen című fejezet, amely a bánya-
vidéki turizmus történeti hátteréről tájékoztatja az olvasókat. Bevezetőként 
utal arra, hogy elsőként a vidék gyógy- és ásványvizei keltették fel a 
figyelmet, aztán a természet szépségei: köztük a nagybányaiak kedvenc 
kikapcsolódását jelentő Széchenyi-liget. A XIX. század utolsó harmadában 
jön létre a szervezett turizmust irányíró testület: a Magyarországi Kárpát 
Egyesület (1873), egy évre rá, annak keretén belül a Keleti Kárpátok 
Osztály, azt követően az Országos Magyar Turista Egyesület (1891). 1897-
ben Felsőbányán kezdeményezik a Kárpát-egyesület Gutini osztályának a 
létrehozását. Ugyanez időben jelennek meg az első olyan kézikönyvek, 
amelyek megírását immár e vidék természeti szépségei ihlették, köztük 
Palmer Kálmán szerkesztésében a Nagybánya és Környéke (1894). 
Sikeréről idézzük a Nagybánya és Vidéke című lap szerkesztőjének 
lelkendező, barokkos szavait: „Kedves annak minden betűje, különösen 
nekünk, nagybányaiaknak. Mézbe mártott aranytollal írták azt a mieink.” A 
megpezsdült idegenforgalom igénye szüli meg az első létesítményeket: a 
Fokhagymás-völgyi Petőfi-tanyát, a Fekete-hegyen épített menházat... Ne 
feledkezzünk meg azokról sem, akik a kibontakozás szolgálatában az élen 
jártak: Thurman Olivér, nagybánya polgármestere, Siegmeth Károly, 
Farkas Jenő, Felsőbánya polgármestere. Az első világháború kitörése, 
majd a trianoni békefeltételek megtörték e folyamat szerves továbbfejlő-
dését. Az 1929-ben újjá alakult Erdélyi Kárpát Egyesület, az EKE Gutin–
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osztályának létrejötte ad új lendületet a nagybányai turizmusnak. 1934-ben 
döntés születi az izvorai turistaszállás megépítése érdekében, turista utakat 
építenek a főbb célpontok optimális megközelítésére. 

A második világháború újabb törést hoz. Az ötvenes évektől számítható az 
újabb szakasz kezdete. immár állami intézkedések keretében épülnek 
újabb létesítmények. Újabb fejlődési periódus az Erdélyi Kárpát Egyesület 
1991-es újraalakításával kezdődik. Áldásos munkája a jövő ígérete. 

Mindezek ismeretében induljunk el, hogy e könyv lapjain kibontakozó 
világot virtuálisan mi is bejárjuk. Erre hív meg bennünket a Séták, 
kirándulások Nagybánya körül és távolabb című fejezet. Mottóként Petőfi 
szavait idézzük: „a táj olyan szép, mintha az én képzeletem után alkotta 
volna a természet”. Társítsuk hozzá Nagybánya szülötte, Tersánszky Józsi 
Jenő szavait: „Az a különös Nagybányának a környékén, hogy akármely 
irányban indulsz el, mindig valami meglepetés fogad. Valami egészen más 
világ, mint amit már ismersz.” E fejezet írói sorra mutatják be a várost 
övező hegyeket, nevezetes helyeket: a Morgót, a Tolvaj Dénest, a Jókai-
dombot – a Nagybányán 1896-ban megtelepedett festőkolónia kedvenc 
helyét –, a Kereszthegyet, a Borpatak völgyét, a Fokhagymás völgyét a 
Petőfi–tanyával, a fernezelyi Bódi-tót és környékét. A kötet következő 
lapjain tágul a kör, távolabbi helyekre kínálnak túralehetőségeket. A 
Rozsályra és a Forrásligetre (Izvorára), a Tatár-szorosba..., a felsőbányai 
Bányahegyre és a Kék-tóhoz, a Feketehegy lábánál meghúzódó Bódi-
tóhoz, a Gutinra..., a távolabbi Ciblesre, a láposi hegyekbe..., a Nagybánya 
környéki fürdőhelyekre... Teszik mindezt nem egyhangú felsorolás mód-
jára, hanem mindenkihez hozzátoldva/–fűzve a természet kínálta élmé-
nyeket, legendákat, nevezetességeket, útvonalakat, szálláslehetőségeket. 
Megismerésük igazolja Palmer Kálmán szavainak igazságát, hitelét: 
„...légy megnyugodva kedves olvasóm, te sem fogod megbánni, ha 
rövidebb sétáinkon,vagy hosszabb kirándulásainkon velünk tartasz.” A 
száz évvel később született leírás szerzői nem csupán az élményt, hanem 
annak kihatásait is figyelmünkbe ajánlják: „Nemcsak azért, hogy 
észrevegyük a körülöttünk levő szépet, hanem azért is, hogy könnyebben 
megbirkózhassunk mindennapi problémáinkkal, bajainkkal.” 

A bennünket körülvevő teremtett világból térjünk vissza az annak ölelé-
sében létrejött élettérbe, amelyet az ember évszázadok munkája során/nyo-
mán teremtett meg, amelyet a szerzők a Lapok a vidék történetéből című 
fejezetben kínálnak számunkra. De ez már történelem. A homo sapiens 
betölti a teret, élhető életet teremt, városokat épít, falvakat hoz létre. 
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Miként s hogyan? Erről a következő tematikai alfejezetek – Nagybánya 
rövid története, Séta Nagybánya utcáin, Séták Nagybánya körül – szólnak, 
mindarról, amelyet, Petőfi szerint, itt felejtett az idő. Az Idő, amelyet a 
történelem telített tartalommal. Amint az alcím is jelzi, az évszázadok 
ösvényei előbb a központ, Nagybánya felé vezetnek. Rendkívül nehéz 
eldönteni, hogy Nagybánya eseménydús történetéből melyekre hívjuk fel 
az olvasók figyelmét? A város XII. századi betelepítésére? Az 1327-ben 
írott első kiváltságlevélre, amely Rivuli Dominárum et Medio Monte 
néven tesz említést a később Nagybánya és Felsőbánya városokról? 
Említsük a XIV. században épült Szent Márton templomot, s a száz évvel 
hozzá épített István-tornyot, amely a későbbiekben, mindmáig a város 
szimbóluma maradt/lett?... Említsük az első pecséteket, amelyeken már ott 
láthatók a bányaművelésre utaló jelek? 

Adatok, események százai sorakoznak a lapokon, jelezve a kibontakozás, a 
fejlődés útjait, az Időt, amely hozott jót és rosszat, felvirágzást és 
csapásokat... Eközben az élet betölti a természet kínálta teret, a lakosság 
számbelileg gyarapodik. Életforrása a bánya. Ehhez kötődik az 1411-ben 
már létező pénzverde – Domus Monetariae –. amely nem csupán a Kárpát-
medencében, hanem Európa-szerte hírét viszik a nagybányai kézmíves-
ségnek. A szellemiek terén az egyházak jelentik a város spirituális életének 
alakulását. Közte is az iskolaalapítás és -fenntartás mindvégig kimutatható 
jelenléte. A legfontosabb: a város polgárait reformáló Kopácsi István által 
1547-ben a alapított Schola Rivulina, Erdély első középiskolája, amely 
1755-ben átadta helyét a jezsuiták, majd a minoriták vezette középisko-
lának. Iskolaváros jellegét erősíti az a tény, hogy 1864-ben bányaiskola 
létesül, amely az 1873-as áthelyezéssel, 1919-ig Felsőbányán szolgálja a 
bányaipari szakképzést. Ha valaki Nagybánya nevét említi, az 1896-ban 
Hollóssy Simon által alapított/létrehozott festőiskola, a Nagybányai Festő 
Kolónia jut eszébe. A város lakossága pozitív, támogató szerepet tölt be a 
Rákóczi-felkelés és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc küzdel-
meiben. A várostörténet példázza: a bányavárosok – így Nagybánya, 
Felsőbánya, Kapnikbánya, Erzsébetbánya esetében is – mindenkor befoga-
dók voltak: magyar, német, szlovák, lengyel, román keveredett, élt együtt, 
osztozott a közös sorsban. A történelmi folyamatban a Trianoni szerződés 
hozott fordulatról, amely nemcsak államfordulatként törte meg, formálta át 
a város és a vidék életét. Legfőbb kihatása a nemzetiségi összetételre volt 
radikális hatással. Az 1910-es népszámlálás adatai szerint Nagybánya 
12 877 lakosából 9992-en vallották magukat magyarnak, 2677-en román-
nak... Ez az arány mára a magyarság alig valamivel több, mint tíz 
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százalékra apadt. Az okok ismeretesek: a románság államilag támogatott 
beáramlása, a magyarok kivándorlása, az asszimiláció, az identitástudat 
gyengülése... 

Ezzel meg is érkeztünk abba a belső körbe, a környék valóságos és 
virtuális központjába, a Városba, amely – a kötet 187. oldalán olvasható 
szöveg tanúsága szerint – „az 1606-ban még »Magna-Banya«-nak nevezett 
hegy adta a XVI. századtól a Nagybánya nevet is városunknak. (Heltai 
Gáspár Cathechizmusának ajánló soraiban találjuk 1553-ban először ezt az 
elnevezést, a Rivulus Dominarum helyett.) Említsük meg, hogy a latin 
elnevezés s a mai közt ott van a tükörfordításként megjelenő, szépen 
csengő Asszonypataka név. Álljunk meg időzzünk a Főtéren, amely ma is 
csodálatos pompájában őrizte meg a századokkal ezelőtt elnyert építészeti 
arculatát, szerencsésen megúszva „a múltat végképp eltörölni” jelszavát 
hirdető hatalom évtizedeinek a történelmet meghamisító, a hagyományain-
kat romboló törekvését. Mily csodálatos örökség ez nekünk! Miként 
emlékezik rá Nagybánya híres szülötte, Tersánszky Józsi Jenő? „Ez a 
négyszögű, gömbölyű Zazar-kövekkel kirakott, manzard födelű, egy-
emeletes házak körítette piac, valami meseszerű ósdias bájt lehelt a 
szemlélőjére...” A múlt tiszteletét példázza, hogy a teret övező, egymástól 
eltérő arculatot megjelenítő, gondos kezek által „megifjított” házak őrzik 
egykori építtetőik/tulajdonosaik nevét: Erzsébet-ház, Lázár-ház, Lendvay-
ház, Bay-ház... A Főtér nyugati oldalát záró Szent István Szálló maga is 
külsőleg megújultan várja új szerepét, valami hasznosat, olyasmit, ami-
lyent a vele átellenben lévő egykori Arany Sas Fogadó elnyert, küllemében 
megőrizve régi önmagát, „tartalmában” pedig a mai kornak megfelelő 
hasznosítást. Az építészeti örökség zászlóshajója az István-torony, amely 
Nagybánya azonosító jeleként magaslik ki az Időből. De a sor ezzel 
távolról sem ér véget. A Híd-utcai református templom tornya a nagy-
bányai festők alkotásai révén messze földön is ismertté vált. A történelmi 
időket idézi elénk a római katolikus Szentháromság plébániatemplom s 
cinteremben feltárt Szent Márton és Szent Katalin templomok nyomai, a 
Mészárosok bástyája, az altalajkincseket – aranyat, ezüstöt – feldolgozó 
pénzverőház... 

A város szellemi hagyatékának kimagasló, sajnos, nyomaiban sem talál-
ható emléke a XVI. században létesített, korábban már említett református 
középiskola, a Schola Rivulina. De áll és mihamar új szerepet kap – 
felújítás után oda költözhet a Németh László gimnázium – az egykori 
katolikus, jezsuita, később minorita kézben levő Residentia. Remélhetőleg 
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a minorita rendház is visszanyeri régi fényét. A szellemi örökség része, a 
város legfőbb nevezetessége, az 1896-ban létrejött festőkolónia, melynek 
révén Nagybánya, az elmúlt évszázad során beírta nevét az egyetemes 
művészettörténet aranykönyvébe. Alkotói közül többen itt születtek, még 
többen a virághegyi református és a Rozália katolikus temetőben alusszák 
örök álmukat. 

Még felsorolni is lehetetlen mindazon értékeket, amelyek a hajdani 
bányaváros építészeti és szellemi örökségét alkotják. De semmiképp sem 
feledkezhetünk meg az ásványmúzeumról, amely a város és környéke 
altalajkincseinek legszebb „virágait” tárják a látogatók elé. 

Nagybánya és környéke – néhai Nógrádi Béla református esperes szavai 
szerint – „nem csak értékes drága fémeket, aranyat, ezüstöt adott a 
világnak, hanem kincset érő embereket is”: Erdősi Sylvester Jánost 
(Szinérváralja), Misztótfalusi Kis Miklóst (Misztótfalu), Tersánszky Józsi 
Jenőt és Németh Lászlót (Nagybánya), gróf Teleki Sándort (Koltó), 
Szilágyi Domokost (Nagysomkút), Kovács Dezsőt (Magyarlápos), Palmer 
Kálmánt (Erzsébetbánya), Pap Simont (Kapnikbánya)... és még hosszan 
lehetne folytatni a sort. 

És ezzel már ki is léptünk a tágabb körbe, e kötet révén eljuthatunk oly 
helyekre, amelyek a város hatósugarában jöttek létre és fejlődtek maguk is. 
Említsük előbb Felsőbányát – az eredetileg Mons Medius/Középhegy 
néven számon tartott várost –, amelynek kiváltságlevele egyidős a nagy-
bányaiéval. A városháza középkori hangulatot idéz, szakrális műemlékei a 
bányászok mély hitéről tanúskodnak, természeti szépsége száz éve vonzza 
a művészeket. Tovább lépve eljuthatunk Kapnikbányára, Erzsébetbányára, 
amelyek szintén a színesfémbányászat révén váltak ismertté. Más irányban 
eljuthatunk Koltóra, Sárosmagyarberkeszre, Nagysomkútra, Kővárhosszú-
faluba, Pribékfalvára, melyek közös vonása, hogy létük a Teleki-családhoz 
köthető. Eljuthatunk a Nagybányáról távolabb fekvő Magyarláposra, 
Domokosra, nyugati irányban pedig Misztótfaluba, Szinérváraljára – 
mindenik helyhez köthető valamilyen történelmi esemény, valamilyen, 
csak rájuk jellemző sajátosság, jeles személyiségek születési helye... 

 

x x x 
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Most, hogy leteszem a könyvet, elgondolkozhatom azon, hogy hová is 
soroljam? Az ismeretterjesztő alkotások közé? Útikalauzok közé? Az is, 
mégpedig magas szinten, szakmai megalapozottsággal. Azonban több 
ennél: az otthonirodalom műfaji körébe sorolnám. Hisz az ismeretátadás, a 
pontos tájékozottság és igényesség mellett és fölött ott leng valami többlet 
– a témával való lelki azonosulás, ami eszünkbe juttatja Tamási Áron 
örökszép és igaz szavait: „azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon 
legyünk benne”. E könyv olvasásakor otthon érezzük magunkat egy táj-
hazában, ami a miénk. Mikor lehet a miénk? Ha ismerjük és megbecsüljük 
értékeit, ha a fűben, fában, a házakban érezzük lüktetését, ha az Időben 
meglátjuk eleink küzdelmét a létért, a megmaradásért, a magunk meg-
őrzéséért, ha felelősséget érzünk iránta. És ha Mi megtartjuk Őt, tiszteljük, 
óvjuk és ápoljuk ezt az érzést, akkor Ő – a Szülőföld, a Tájhaza – is meg-
tart bennünket. Fájó gondolat, hogy a magyarság fogyása megállíthatatlan 
folyamat. 

Végezetül ne feledkezzünk meg e szép kivitelezésű könyv éltre hívó 
közösségéről. Szerkesztője: Dávid Lajos; szöveg: Balogh Béla, Dávid 
Lajos, Klacsmányi Sándor, Kinczel Ferenc, Metz József, Oszóczki 
Kálmán, Soltz László; Fotók: Bertóti Attila, Bertóti Péter, Dávid Lajos, 
Deák László, Kinczel Ferenc, Suba Zoltán. A Függelék sok-sok adata – 
felhasznált irodalom, a települések magyar-román névjegyzéke, a régi 
nagybányai utcák, terek mai elnevezése, magyar-román és román-magyar 
névjegyzék... –, információja segít abban, hogy jobban tájékozódhassunk 
az elénk táruló térben és időben. Külön értéke e kötetnek a sok-sok archív 
felvétel, városképek és természetfotók, a térképek, rajzok sokasága, 
amelyek egy időben jelentenek illusztrációs többletet és önálló értéket. 

 

(x) Nagybánya és környéke Negyedik bővített és javított kiadás számos képpel, 
melléklettel és térképpel. Szerkesztette Dávid Lajos Teleki Társaság, Nagybánya 
2020. 
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Játékszerei voltunk/vagyunk az időnek? 

 

„Románia a kisebbségi jogok biztosítása 
terén úgymond »mások számára is példát 
szolgáltat«” 

 

Boros Ernő a romániai kisebbségi kérdés tanulmányozása, a helytörténet 
terén immár letette névjegyét. Nem csupán helyi, regionális tekintetben, 
hanem a magyar nyelvterület egészén ismertté váltak a több évtizedes 
kutatómunkára épülő művei: a földvári haláltáborba elhurcolt magyarok 
tragikus sorsát visszaidéző Hogy a magyar pusztuljon (2009) és a Szatmári 
svábok deportálásának története (2011) című nagy volumenű munkáival, 
számos riportjával, publicisztikai írásával. Most újabb jelentős kötettel(x) 
jelentkezett, ami egy – helyi és országos viszonylatban is figyelmet érdem-
lő, mondhatjuk kimeríthetetlen, a maga teljességében feldolgozhatatlan 
témához nyúlt: a nemzetiségi kérdés – jelesen a szatmári svábok 
asszimilálódásának kérdésköréhez – romániai letükröződéséhez. 

 

 

I. 

 

Azt kérdezhetné az olvasó, hogy miért is fontos a jobbára a múlthoz 
kötődő emlékek XXI. századbeli felidézése? Elsősorban azért, mivel mai 
nemzetiségi identitásunk a múlt ismerete nélkül csonka marad, gyökereink 
kitéphetetlenül bennünk élnek, ma is tápláló erőforrásaink. Az élet a 
múlt/jelen/jövő koordináta-rendszerére épül, anélkül értelmezhetetlen. Az 
általánoshoz mindenkor hozzátartozik a szubjektív indíték is: tudnom kell, 
honnan jöttem, ki is vagyok valójában, hisz e nélkül nincsenek tájékozó-
dási pontjaim; tudnom kell azt, mely közösségből származom, melyben 
élek, mely és milyen az a világ, amely életszemléletemet alakította, 
létemet meghatározta, munkámnak célt és értelmet adott. Boros Ernő, 
bevallottan, maga is az erdélyiség természetrajzának fontos elemét testesíti 
meg: őseiben s benne is magyar és sváb vér keveredik, következésképp az 
ő tudatát is kettős identitás határozza meg, ez alapozta meg azt a „két 
irányú elkötelezettséget”, amely életszemléletét meghatározta. Ez akkor is 
igaz, ha magát már magyar nemzet tagjaként definiálja. 
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E kérdéskör az elfogadástól a tagadásig sokféle következtetéshez vezethet; 
a tárgyilagos, őszinte fel- és kitárulkozástól a megbélyegző renegát 
címkézésig. A kérdésfölvetés és feldolgozás viszont csak az objektív 
megközelítés, az igen alapos tárgyismeret révén vezethet el a tudományos 
felméréshez, feltáráshoz. Boros Ernő tollát, a származástudaton túlmenőn 
a hivatásából – évtizedeken át újságíróként dolgozott – fakadó megtapasz-
talás vezérelte. Majd rájött, hogy ez, önmagában, nem elég. Az elmélyült 
és szakmailag megalapozott munka többet igényel: a többletet pedig az 
újságírói mellé megszerzett szociológia szakképesítés adta meg számára. A 
kiindulópontot a valós, a történelmi/társadalmi háttér megismerése adta 
meg: Vonház Istvánnak A Szatmár vármegyei német telepítés (Pécs –1931; 
Bubesheim–Kolozsvár – 1997; Nagybánya – 2019) című munkája, továbbá 
Baumgartner Bernadett Kisebbség a kisebbségben. A Szatmár megyei 
németek a két világháború között (1920–1840) (Kolozsvár – 2012), vala-
mint a kötet appendixében megjelölt többtucatnyi kötet és közlemény 
megismerése, tanulmányozása, továbbá az egyéni kutatások, a terepjárások 
alkalmával oly eredményesen alkalmazott oral history módszerével 
gyűjtött adatok révén halmozódott és kiszűrt ismerethalmaz öltött testet e 
kötetben, amelyet most tett asztalunkra. De mindez holt anyag maradt 
volna, ha nem talál írójára, aki önbizalommal vallja: „a szó szoros értelmé-
ben »benne élek« a témában”. 

A kötet szerzőjét bizonyára meglepi, hogy kötetéből mottóként miért is a 
fenti sorokat ragadtam ki, melyek nemcsak a romániai gyakorlat jellemzői, 
hanem az utódállamok mindenikére, amiképp arra a lektori előszó is utal: 
„Immár jó száz éve folyik a buzgó etnikai nagytakarítás a Monarchia 
legtöbb utódállamában, időnként hatható nemzetközi támogatással, máskor 
»csak« jéghideg közönytől övezve.” (Hudy Árpád) A jelige álnok, hamis 
szavai a Kisantant államaiban összehangolt kórusként, előszeretettel 
hangoztatott szlogenként kiáltatnak világgá, elfedve a száz éve gyakorolt 
igazi célt a beolvasztás hol kisebb, hol erőteljesebb, mondhatnánk kímé-
letlen szándékát. A gyakorlat változatos: a teljes elűzettetéstől a demográ-
fiai állapotok betelepítésekkel történő megváltoztatásáig, a nemzetiségi 
jogok csorbításától a történelemhamisításig terjed. E kíméletlen folyamat 
leleplezését nyújtja Boros Ernő műve, amelyet Csirák Csaba, az Otthonom 
Szatmár megye sorozat 55. kötetének szerkesztője joggal nevezi a „közös 
fájdalmak könyvé”-nek. 

 

 



117 

II. 

 

A trianoni döntés értelmében Romániának ítélt történelmi Erdély és a 
jelentős részben ugyancsak Romániához csatolt Bánság, Partium (Arad, 
Bihar, Szatmár megyék) és Máramaros révén, a mai értelemben vett Erdély 
nemzetiségi arculata – az 1920-as felmérés szerint – az alábbiak szerint 
alakult: összlakosság: 5 140 176, amiből román; 2 933 486; magyar: 
1 325 863; német: 544 253; egyéb 336 754. Ezzel Románia többnemzeti-
ségű országgá vált. 

A gyulafehérvári román nemzetgyűlés kiáltványának 2. pontja a nemze-
tiségeknek jogokat ígért: teljes nemzeti szabadságot az összes együtt élő 
nép számára. Ez a későbbiekben írott malaszt maradt, amiként a nemzet-
közi szerződésekben vállaltak teljesítése is. Mi következett? Jogfosztás, 
ami kétszáz ezer magyar nemzetiségű lakos Magyarországra településé-
hez/meneküléséhez; az 1921-es agrárreform az erdélyi magyar földtulaj-
don megcsonkításához, továbbá a magyar nemzeti intézetek bezárásá-
hoz/kisajátításához; a határvidéki román kolónia-falvak létrehozásával 
pedig a demográfiai/nemzetiségi összetétel megváltoztatásához... vezetett. 
Az egységes román nemzeti állam tételének meghirdetése eleve meg-
határozta az elkövetkező éveknek/évtizedeknek a nemzetiségiekkel szem-
beni cselekvés irányelveit, közte a legfőbb célt: a beolvasztás politikáját. 

Az előbbiekből ragadjunk ki egy példát: a román kolónia-falvak 
létrehozását Szatmár megyében, jelesen a svábok által is lakott régiókban. 
Nagykároly környékén: Ianculeşti, Lucăceni, Horea, Marna, Scărişoara 
Nouă; Erdőd környékén: Baba Novac, Gelu; Tasnád környékén: Crişeni, 
Răduleşti... Az új államhatalomba való beilleszkedés nem volt zökkenés-
mentes, de annál sokkal tragikusabb sors várt a romániai németségre, 
amely a lélekszámában jóval kisebb szatmári svábokat sem kímélte: az 
1945 elején történt deportálás, a „málenkij robot” csapása – több mint 
5000 férfi és nő elhurcolása – , amely az itt 1712 és 1838 között megtele-
pedett néptöredéket alaposan megtizedelte. Volt ennek a maga tragikus 
valóságán túlmutató következménye is: a „bűnös nemzet” bélyegét levet-
kőzendő vonulata: egyfelől önmaguk megtagadása, másfelől az elbizonyta-
lanodás, a tömeges exodus az óhazába. Míg a természetes asszimiláció 
megőrizte őket szülőföldjükön, ott is, ahol a nyelvváltás bekövetkezett, az 
őket jellemző hagyományok – szorgalom, rendszeretet, építészeti, lelki-
alkati vonások, a sváb falukép, gasztronómia... – tovább éltek. A történelmi 
traumák megismétlődésétől való félelem vezetett el a tömeges menekülés-
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hez, oda, hogy mára számos helység – Barlafalu, Színfalu, Alsóhomoród, 
Krasznasándorfalu, Krasznaterebes, Nagyszokond... csak történelmében, 
egy-két túlélő személyében utalhat a hajdani svábság ottlétére, míg mások 
vészesen megapadtak; múltjuk gazdag, jelenük apadó tendenciájú; 
jövőjük...? Üres házak sokasága, kiürült óvodák, elnéptelenedett iskolák 
utalnak e folyamat jellegére. Mindeközben elismerés mindazoknak, akik 
az utóvédharcot fölvállalják, nem adják fel a reményt, őrzik identitásukat, 
ápolják hagyományaikat, az eleik által belakott, felvirágoztatott helysé-
gekben kívánnak élni, akkor sem akarnak lemondani, ha kettős identitás-
ban élnek, vállalva azt a realitást, miszerint ők „svábokból jött magyarok” 
– mindkét vonalat magukban hordozzák, elutasítva azon nézeteket, 
amelyek ma is egymás ellenében tagadják/tagadtatják meg hol az egyik, 
hol a másik vonalat, a gyűlölet konkoly-magvait hintve/szórva közéjük. S 
hogy mindez ne csupán elvi megállapítás maradjon, a kötet az identitás-
tudatot, a szülőföldhöz kötődést/ragaszkodást, a kényszerű vagy önkéntes 
sorsvállalást/-csapást számos személyes vallomással húzza alá, illusztrálja 
azt. 

A román főhatalom, az idők során változóan viszonyult hozzájuk. Egyfelől 
támogatta a regermanizációt, másfelől „a svábságnak a magyarság testéről 
való leválasztását” szorgalmazta, az utóbbi a részaránya, súlyának csök-
kentése végett. Evégett támogatta a saját, német nyelvű oktatás bevezetését 
ott is, ahol a nyelvváltás valójában már megtörtént. Évtizedek múltán 
változott a politika: a zsidótlanítást követte a némettelenítés – államközi 
kalmárszerződésekkel adott túl rajtuk. Mára, ennek következtében, az 
ország német ajkú népessége a töredékeire apadt, csupán néhány tízezres 
lélekkel számolhat. 

 

 

III. 

 

Boros Ernő könyve, a magyar és sváb népelem évszázados együttéléséből 
fakadóan utal arra, ami egymástól elválaszthatatlan: a kisebbségi sors 
megszenvedése/vállalása. A román politika, ha néha árnyalta is a hozzájuk 
való viszonyulást, a beolvasztást célzó törekvés mindkettőjüket – az 
erdélyi magyart és a németséget, közte a szatmári svábot, egyaránt sújtotta. 
És nemcsak őket... 
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Milyen színes is volt Erdély nemzetiségi térképe! Említsük csupán a 
kötetben megidézett, Ady Endre nagykárolyi osztálytársainak etnikai 
tagozódását, az 1888/89-, 1889/90-, 1890/91- és az 1891/92-es tanév 
osztálykönyvéből kiragadott adatokat, amelyek mind nemzetiségi, mind 
vallási megoszlás tekintetében változatos, színes képet rajzolnak elénk. 
1920, a tolerancia ilyetén érvényesülésének véget vetett. 

Boros Ernő utal arra könyvében, hogy az agrárreformokon, az államo-
sításokon túl, a nemzetiségi intézmények bezárása, javainak elkobzása, a 
nyelvvizsgákon túl mi minden intézkedés sújtotta a nemzetiségeket. 1944, 
különösen pedig a kommunista hatalomátvétel után, a főcsapás iránya a 
magyarok felé irányult. Megrázó adatokat olvashatunk az 1956 után, az 
erdélyi magyarság elleni megtorlásokról, arról, hogy azt követően „a 
kisebbségeket nemzetbiztonsági szempontból újra kockázati tényezőnek 
minősítették”, ami jó alkalmat nyújtott „a zsidók és más kisebbségek 
háttérbe szorításának a fokozására is”. 

Az első komoly intézkedés a homogenizáció elméletének kidolgozása, 
gyakorlati alkalmazása, 1972 után. Felfokozódtak a történelemhamisítási 
törekvések, a tanügyi intézmények beolvasztását, az asszimilálódás 
fokozódását szolgáló akciók... Ezek immár nem csupán egzisztenciális 
kérdésekként jelentek meg, hanem lélektani nyomásként is, aminek 
szerves következménye volt a zsidó és a német nemzetiség tömeges 
exodusa. Izrael és Németország „kivásárolta” nemzettestvéreit – megindult 
a „pragmatikus, bölcs, teljes mértékben intelligens megoldás” –, amire 
rájátszott a nyolcvanas években valóságos mozgalommá vált „a zöld 
határon” át történő illegális dezertálás a román paradicsomból..., immár az 
erdélyi magyarok esetében is! 

Miként és a hogyan segítette ezt elő a hatalom? Oly belső, titkos 
döntésekkel, intézkedésekkel, mint a nevében is sokat eláruló „Tiszta 
Romániáért program” kidolgozása 1976-ban, továbbá a nyolcvanas 
években a szeku által kidolgozott „Helga terv”, amely különösképpen 
Magyarország, a magyarság ellen irányult. A bennük testet öltött szándék 
és gondolat generálta/generálja a mostanság is zavartalanul skandált „ki a 
magyarokkal az országból” jelszó. 

Azt vártuk/hittük, hogy 1989 véget vet a kommunizmus nemzetiségellenes 
gyakorlatának, hogy a kivívott demokrácia nemcsak a szólásszabadságot, 
hanem a jogsérelmek felszámolását, a méltányos restitúciót hozza el 
számunkra. Marosvásárhely 1990 fekete márciusa azonban csakhamar le-
lombozta, szétzúzta reményeinek. Jogos követeléseinket sorra elutasítják, 
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autonómia-törekvésünket/igényünket szeparatista törekvésként tételezik és 
minden módon és fórumon elutasítják. És ami ennél is súlyosabb tétel: a 
hatalom szerint „amíg jelentős számú magyar kisebbség él az országban, 
addig fennáll a magyar veszélye Erdély elvesztésének”. Kell-e ennél 
nagyobb „fenyegetés” az egységes nemzeti állameszmével szemben? 
Ennek hirdetése propaganda- programponttá vált, a „magyar kártya” pedig 
mozgósító eszközzé a román politikai pártok eszköztárában. Corneliu 
Vadim Tudor, Gheorghe Funar rágalmai, gyűlölet-forgácsai betöltik a teret. 
A józan gondolatot, a megértést és közeledést hirdető Sabin Gherman, 
Simion Lucian Boia, Smaranda Enache szavát a nemzeti gondolat elleni 
fellépésnek minősítik; a »magyarpártiságért« a szélsőséges román 
nacionalista támadások kereszttüzébe kerülhetnek és kerülnek is. A külső 
megszólalásokat pedig a román belügyekbe való beavatkozásként fogad-
ják. Ki válhat ily esetben védelmezőnkké? Láthatjuk, hogy sem az EU, 
sem az ENSZ nem teszi ezt, hangzatos deklarációjuk végrehajtását nem 
ellenőrzik, nem kérik számon. 

Az írásunk jeligéjeként idézett gondolatra egyetlen „ellencsapás” érkezett: 
a holocaust-tagadó román politika leleplezését elvégző, 2004-ben kiadott 
Wiesel-jelentés. Szónoki kérdés: készül-e valaha is a magyar, a német, a 
török, a cigány kisebbség ellen elkövetett bűnök feltárását szolgáló jelen-
tés? A többségiek szándékából és akaratából sosem! Jó példa erre a 2015-
ben Kolozsváron, a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szervezett konferen-
cia. „...meghívottjai közül csak egyetlen tényező hiányzott: Románia 
legnagyobb kisebbségi közössége, a magyar közösség képviselője.” Így 
aztán cáfolat nélkül maradt a hatalom axiómájaként szajkózott tétel: 
„Romániát mintának lehet tekinteni az Európai Unióban, ami a nemzeti 
kisebbségekkel szembeni bánásmódot illeti.” E kötet sorról-sorra e hamis 
tétel cáfolatát nyújtja! 

Boros Ernő kötetének célja a problémafelvetés. Megoldást miként is nyújt-
hatna. Az elmúlt száz év, minden heroikus küzdelme ellenére sem nyújtott. 
Talán a következő(k)... 

 

x x x 

 

A lektori ajánlás vádbeszédként aposztrofálja a kötetet. Megismerése után, 
olvasóként, mi is egyetérthetünk vele. Bizonyára a maga történelmi 
ismeretei, a valóság keserű megtapasztalása indokolja, hogy befejező 
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mondataival elgondolkoztasson bennünket. „S mint ilyen – nincsenek 
illúzióim – pusztába kiáltott szó. (Kiemelés tőlem – MJ) Mégsem hiába 
való, mert a nemzetnek, ameddig él és élni akar, őriznie kell ezeket a 
mementókat, kapaszkodnia beléjük, erőt merítenie az elődök szenvedései-
ből és hétköznapi hősiességéből, melyek nélkül nem létezne sem a ma, 
sem a holnap.” 

Valóban pusztába kiáltott szó lenne Boros Ernő kötete? – kérdezzük mi, az 
olvasói. Az lenne? Csak az lenne? Mennyivel több annál!!! Tanúságtétel 
egy korról, egy megapadt, lélekszámában fogyó kisebbség sorsképletéről, 
amely az erdélyi magyarság, Európa minden kisebbségben élő nemzeti-
sége számára is tanulságként szolgálhat. 

 
(x) Boros Ernő: Szatmári „svábokból jött magyarok” Romániában Zilah, 2021 
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Szent II. János Pál pápa: Önéletrajz 

 

 

„Jó Mester! 
Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” 

(Mk 10,17) 

 

Különös kegyelme az életnek, hogy olyan személyiség kortársai lehettünk, 
aki meghatározó szerepet töltött be a világegyház, maga a világ történelme 
alakulásában/alakításában. Ilyen volt a röviddel halála után oltárra emelt 
II. János Pál pápa. Törékeny alakja elevenen él emlékezetünkben, élet-
példája követendő utat jelent számunkra, akik előtt, különösen napjaink 
ideológiai, politikai és erkölcsi zűrzavarában ott lebeg a Márk evangéliu-
mából kiragadott kérdés: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök 
életet?” Keressük hozzá a fogódzókat, keressük a tanításokat, amelyekhez 
igazodhatunk, amelyekből tanulhatunk. A legfőbb szegletkő, amely a jó 
útra térít, ahhoz vezet: az evangélium, Jézus Krisztus életpéldája és 
tanítása. A megismerés, megértés útján ott van továbbá a szentek példája, 
mindenekelőtt Szűz Máriáé, a világegyház szentjeié. Köztük a főpásztori 
útjain milliók által személyesen megismert és megszeretett II. János Pál 
pápa, akit ma már szentjeink sorában tudhatunk, tisztelhetünk, égi 
közbenjárását kérhetjük. 

Ki volt ez a csodálatos személyiség, aki pápasága alatt oly mélyen beírta 
nevét a történelembe, szívünkbe? Ehhez nyújt, ehhez kínál személyesen 
megtapasztalható lehetőséget, különös élményt a krakkói Jagelló Egyetem 
oktatója – Justyna Kilianczyk–Zieba – által válogatott és egységes egésszé 
fűzött Önéletrajz(x), amely immár magyar nyelven is olvasható. 

Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke ajánlásából megtud-
hatjuk, hogy a kötet „újfajta betekintést nyújt a szeretett pápa életébe”, aki 
„apostol volt, Jézus missziós parancsát élete utolsó pillanatáig rendíthe-
tetlenül folytatta”. A püspök sorai előre vetítik azokat a koordinátákat, 
amelyek e különös kegyelmi életút meghatározó értékei voltak: „Istenbe 
vetett hitét és az Egyház iránti rendkívüli szeretetét össze tudta hangolni a 
hazája iránti őszinte ragaszkodással”; „határtalan szeretet élt benne Isten, 
az Egyház és az emberek iránt”; „egészen rendkívüli módon az imádság 
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embere volt”; „egész életében különleges tisztelettel viseltetett a Szűzanya 
iránt”. 

„1920. május 18-án (...) délután születtem, öt és hat óra között” – a kezdet. 
Elhunyt – tesszük hozzá – 2005. április 2-án. 

A következőkben induljunk el mi, olvasók is, azon az úton, amelyen ez az 
áldásos és kegyelmi ajándékokkal bőven elhalmozott pályaív kibonta-
kozik, testet ölt. 

Édesanyja korán meghalt. A családi tragédia ezzel nem ért véget. Testvér-
bátyja is elhunyt. Támasza az édesapja. „Példája nyomán megtanultam az 
önfegyelmet és a kötelességtudatot.” Az Egyház, gyóntatója és lelki veze-
tője kínálta/adta kezébe lelkisége vezérfonalát, Jézus Krisztus anyjának 
tiszteletét. Vonzotta az irodalom, beiratkozott a Jagelló Egyetemre, 
melynek „az igazság szeretetét, az annak kereséséhez vezető utak meg-
ismerését” köszönheti. A történelmi események, Lengyelország német 
megszállása véget vet álmai megvalósulásának, de elvetette benne egy új, 
magasztosabb életút: az egyház iránti elköteleződés magvát, amelyet a 
fizikai munka évei érleltek meg benne. „Megértettem, hogy Krisztus 
papnak hív.” Különös hatással volt rá Adam Stefan Sapieha, krakkói 
herceg metropolita, aki „a háború és a megszállás idején az egész nemzet 
ereje és menedéke lett (...) a nemzeti becsület megtestesítője volt”. 
Meghatározó lelki háttérré a kora ifjúságában kiérlelődött Mária-tisztelet 
vált. Papként, később püspökként, pápaként azon fáradozott, hogy meg-
ismerje hívei életkörülményeit, megismerje azt a tájhazát, a keresztény 
világot, amelyben szolgálnia adatott.. 

Életének fontos szegletkövei: 1946 – pappá szentelésének éve; 1958. szep-
tember 28. – püspökké szentelése, továbbá 1963. december 30., a krakkói 
érseki hivatalba való kinevezése. Immár nem csak egy plébániai közösség, 
nem csak a fiatalok kisebb csoportjának irányítása/nevelése lett a hivatása, 
hanem jóval több annál: „metropolitaként kapcsolatban akartam maradni a 
krakkói értelmiség gazdag és sokszínű világával”. Itt kell megemlítenünk a 
másik, rá nagy hatással levő főpap nevét, Stefan Wyszynski bíborosét, aki 
„az Egyház és a haza igaz szolgálója volt”, aki „mind lelkipásztorként, 
mind államférfiként nagy hangsúlyt helyezett a tág értelemben vett kultúra 
szerepére, az Egyház és a nemzet lelki arculatának formálásában”, aki 
pápává választása – 1978. augusztus 26-án – után nem kisebb feladatot 
jelölt ki számára, mint: „Neked kell bevezetned az Egyházat a harmadik 
évezredbe”. Pápává választását alázattal fogadja, Oázisaink énekével 
búcsúzott hazájától: „Ó, Uram, Te ma rám tekintettél, / Ajkad nevemen 
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szólított engem, / Bárkám a parton hagyom hát, / s Veled kezdek új halá-
szatba.” Magával vitte lengyel örökségét, „az egész lengyel történelmet, 
kultúrát, tapasztalatot, a nyelvet.” „Hallatlanul hálás vagyok nemzetemnek 
(...) mély hálát érzek a gondviselés és nemzetem iránt – e nemzet törté-
nelme, lelki tapasztalatai, mérhetetlen szenvedése iránt, mivel mindezek 
fiának és örökösének érzem magam. (...) Saját nemzeti örökségem nem zár 
be magamba, inkább segít felfedezni és megérteni másokat is. Segít részt 
venni az emberiség nagy családjának életében, ahol szüntelenül aktuális 
marad a béke és az igazságosság iránti vágy.”A hosszas idézet nem öncélú: 
jelezni kívánja életszemlélete, gondolkodása koordinátáit, melyek Isten, 
Egyház iránti mély elkötelezettség mellett a Haza, a Nemzet egymást 
kiegészítő etikai/erkölcsi fogalmak, amelyek együtt, egymást kiegészítve 
adhatnak tartós, szilárd alapot életünknek – egyháziaknak, világiaknak 
egyaránt. E sorok, gondolatok eszünkbe juttatják a Béke fejedelme című 
magyar népéneknek a Kárpát-medencében széltében-hosszában felhangzó 
sorait: „Békét adj szívünknek, békét családunknak, / Békét nemzetünknek, 
békét a világnak!” Ez az összefonódás Szűz Mária közbenjárásának 
köszönhetően realizálódik a világegyházzal, a lengyel pápa gondolatvilá-
gával és hitével, azzal a pápával, aki főpásztori útjai – „a hit és az imádság 
útjai (...) a szeretet, a béke és az egyetemes testvériség útjai” – során 
Magyarországra és Romániába is ellátogatott, kinek emléke előtt nem-
régiben életnagyságú szoborral tisztelegtek Jászvárosban. 

A vándorló főpásztor személyi kisugárzása, szavai és tanítása nyomán 
„valami új kezdődött ezen a földön”. A Szolidaritás megnyitotta a szabad-
ság kapuit, ledöntötték a berlini falat, hozzájárult Európa egyesüléséhez, 
meghirdette „a szeretet civilizációja” építésének programját. Bizonyos 
körök ellenszegülésének volt kifejeződése a személye ellen elkövetett 
merénylet, 1981. május 13-án. Felgyógyulását Isten különös kegyelmének 
köszönhette, a Szűzanya közbenjárásnak tulajdonította, annak jeleként, 
hogy, szavai szerint, „szenvedésemmel saját életem és egészségem kockáz-
tatásával tanúskodhattam az Ő igazságáról és szeretetéről”. Tette azt a 
világegyház vándorútjain, jelesen a Szűz Mária-kegyhelyeken: Fatimában, 
Jasna Górán, Lourdes-ban, Máriapócson... Valamennyiről elmondható, 
valamennyire érvényesnek tekinthetők a lengyel kegyhelyhez fűződő 
szavak: pótolhatatlan szerepet játszottak „a hit, a lélek, a kultúra védelme, 
valamint a nemzeti identitás megőrzése terén”, hisz az egyház nemcsak a 
hit bástyája, hanem nemzeti identitásunk őrzésének a talpköve is – minden 
ország, minden keresztény nép esetében. Időtlen, örök érvényű kihatással: 
Szent István ezeregyszáz éve ajánlotta fel koronáját s vele együtt népét és 
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országát a Szűzanya oltalmába s ő megvédett bennünket, segített talpra 
állni a történelem súlyos csapásait követően. Szent II. János pápával 
mondhatjuk: „ebben az univerzális dimenzióban is Mária hozhatja el 
nekünk a győzelmet”. Nekünk, magyaroknak is! 

Szentbeszédeiben vissza-visszatérő gondolat a nő szerepének a meghatá-
rozása, a gyermekekhez, a családi élethez kötődő tanítás, az anyaméhben 
megfogamzott élet tisztelete, annak hangsúlyozása, hogy sem egyik, sem 
másik nem tekinthető magánügynek, társadalmunk, nemzetük jövője függ 
attól, hogy miként tekintünk a családi életre, a nő méltóságára, a gyer-
mekre, az egyház és a nemzet reményét megtestesítő ifjúságra. 

Az életszentség megélésének alapja a szeretet, a szeretetre való elhiva-
tottság. „Ha szeretjük az emberi szeretetet, kialakul bennünk egyfajta belső 
szükség, hogy minden erőnkkel a »szép szeretetet« szolgáljuk.” A fiatalok 
ezt a szeretetet „senki mástól nem kaphatják meg, csak Istentől.” Szorosan 
kötődik ehhez egy másik erkölcsi érték: a felelősségé. „Felelősség a másik 
személy iránt, akit nem hagyhatunk cserben. De felelősség a »mi közös 
jövőnk iránt« is, amibe nemcsak két fél, a férfi és a nő személyes jövője 
tartozik, hanem azoknak a gyerekeknek is a jövője, akiknek életet adnak. 
Tehát a szeretet felelősség a családi élet– és szeretetközösség jövője iránt.” 

Életünk meghatározó szegletköve a hit. Hitte és hirdette: „Csak a hit – 
vagyis a Szentlélek ereje – adhat igazi győzelmet az embernek.” Ebből 
fakad egy másik felismerés is: „a hit lényegében nem csupán megismerés, 
de hivatás, meghívás is”. A hitből fakad a krisztusi hívó szóra – „kövess 
engem” – adandó válaszunk is. A hit – olvashatjuk a továbbiakban – „a mi 
örömünk forrása”: a létezés öröme, a szeretet és a barátság öröme, a jól 
végzett munka öröme. 

II. János Pál pápa különös gondot fordított az egyházak közötti tolerancia 
hirdetésének és gyakorlásának. „Az ökumenizmus nem csupán egy nemes 
eszme – egyben nagy próbája is a hitnek, a reménynek és a szeretetnek: 
haladás afelé, ami Istennél lehetséges annak ellenére, hogy emberileg 
lehetetlennek tűnik.” Történelmi jelentőségű volt az a meghívás, amely 
1986-ban Assisibe szólította a világ nagy vallásainak a vezetőit, hogy 
együtt imádkozzanak a békéért. „A békéért imádkozni azt jelenti, hogy az 
igazságért – azaz a népek közötti kapcsolatokért és a népek belső ki-
egyensúlyozott rendjéért imádkozunk.” Más szóval megfogalmazva: „Az 
igaz béke támpillérei az igazságosság és a megbocsátás, ami a szeretetnek 
különleges formája.” 



126 

„Imádkozzál és dolgozzál.” Mily egyszerű szavak! A kettő együtt teljesít-
heti ki az igaz embert. Mögötte – a pápa értelmezése szerint ez áll: „a 
munka az ember földi életének alapvető dimenziója (...) a munkának 
segítenie kell az embert, hogy jobbá, lelkileg érettebbé, felelősségtelje-
sebbé váljon”. A munka az, amely közösséghez köt bennünket: az egyéni 
kiteljesedés, önmegvalósítás mellett a család, a társadalom létfenntartá-
sának az alapja. 

A pápai tanítás alapvető fontosságúnak tartotta Isten irgalmas szeretetének 
a megismerését, éltünkben való megtapasztalását. Ezt nem csupán a 
háború nehéz éveiben érezte, hanem hosszú élete során mindvégig: „vittem 
magammal Szent Péter székébe, és bizonyos értelemben meghatározta 
egész pápai szolgálatomat”. A pásztori szolgálat arra is alkalmas volt, hogy 
eljusson ama a felismerésre, miszerint „a szenvedés az élet alapvető 
valósága”. Erre, előbb egy külső impulzus, egy nagyon súlyos beteg vallo-
mása vezette: „atyám, el sem tudja képzelni, milyen boldog vagyok!” 
Később, az ellene elkövetett merénylet okozta fájdalom, az öregkor 
súlya/terhe tudatosította benne „azt az igazságot, hogy Krisztus különös-
képpen jelen van a szenvedő emberekben”. Szavaiban a szenvedés 
értelmére is választ kapunk: „a hit arra tanít bennünket, hogy a szenvedés 
végső érelmét Krisztus szenvedésében, halálában és feltámadásában 
keressük”. 

II. János Pál pápa, Isten kegyelmi ajándékaként, hosszú életet élt, eljutott 
abba a korba, amely „egy nagy szimfónia utolsó tértele”-ként vetítette elé a 
halált, amely arra a felismerésre vezette őt és általa bennünket is, hogy 
„zarándokok vagyunk ezen a világon és vándorok, akik nem feledkez-
hetnek meg az igazi és végső rendeltetésükről: a mennyről (...) Az emberi 
élet átmenet. Nem a születés és a halál dátuma közé zárt egész. Nyitott az 
Istenben való végső beteljesedésre” 

Beteljesedett. A lehető legtökéletesebben: szentként tiszteljük Őt, aki élet-
példájával, tanításával segítőnk lehet a magunk életének megszentelésé-
ben. 

 

(x) Szent II. János Pál pápa: Önéletrajz. Új Ember Kiadványok , Magyar Kurír, 2020. 
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300 éves a nagybányai Szentháromság 
templom 

 

 

Ha egy vándor távolról közeledik egy helységhez, előbb a templom(ok) 
tornya tűnik szemébe. Katonai térképeken tájékozódási/igazodási pont. 

Az Istenhívők számára a torony ennél sokkal többet jelent: a sorsát Isten 
kezébe helyező közösség létét szimbolizáló/jelző építmény. Számukra a 
templomtestből kimagasló torony az ég felé mutató, lelki irányjelző pont, 
hirdetvén, hogy benne a föld s az ég elszakíthatatlan szimbiózisban él 
egymással, egységes keret, testünk és lelkünk jelen és végső otthona. A 
torony hívő közösség létét igazoló létesítmény, a helyi közösségé és az 
egyetemes egyházé egyaránt. Az egyházé, amely ugyanakkor nem csupán 
egyetemes, hanem egy nemzeti/nemzetiségi közösség létének éltetője, lelki 
támasza, a hit, remény, szeretet három eszmei pillérére épült megtartó erő. 
A hozzá való hűség és ragaszkodás nem csupán spirituális érték és 
tulajdonság, hanem a múlt értékeire, hagyományaira épülő, a jelennek 
tartalmat adó szakrális hely, amely a jövő reménységét és legfontosabb 
vágyunkat, az üdvösség elnyerésének ígéretét hordozza. 

Ezért fontos, hogy megbecsüljük, óvjuk szakrális értékeinket. Adjunk 
hangot, tegyünk bizonyságot, ahogy és amikor csak tehetjük, a ragaszko-
dásunkról. Ily kínálkozó lehetőség a jubileum, amely templomunk/temp-
lomaink létrejöttének ünnepi alkalmat generáló időpontja, ily időpont a 
templom védőszentjének búcsúünnepe. 

A nagybányai Szentháromság-templom 300 évvel ezelőtt vált a bányász-
település lelki otthonává. Mily nagy idő! De ez is csak töredék része annak 
az ezer évnél is tágabb időnek, mely alatt a nagybányai római katolikus 
egyház helyi lelki megtartó és élettel teli, virágzó közösséggé vált. A 
századok során szent hajlékot emelt Szent István, Szent Márton, Szent 
Katalin, Szent Miklós, a Szentháromság tiszteletére, hiteles bizonysága-
ként, tanúságaként annak, hogy a bányászok életüket mindenkor Isten 
kezébe ajánlották, oltalmába helyezték. Isten kegyelme és jutalma volt az, 
hogy évszázadokon át túlélték a halálos veszedelmeket – tatárjárást, 
törökdúlást, háborús martalócok pusztításait –, apáról fiúra hagyakozva az 
ősi mesterséget, a vallásos lelkületet. A helybeliek lelki kötődését 
hangsúlyozza a Bevezető sorok írója: „itt sírjuk el bánatunkat, itt tapasz-
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taljuk meg az igazi, teljes örömet, itt nyerünk bűneink alól feloldozást, itt 
adunk hálát Isten gondviselő jóságáért, itt dicsőítjük mindenható erejét.” 

Ezt a múltat idézi elénk az 1720-ban fölszentelt Szentháromság templom 
háromszáz éves történetét, szakrális és művészi értékeit bemutató, nagyon 
szép, igényes nyomdai kivitelezésben megjelentett album.(x) 

A kiadvány értékét növeli, hogy Nm. és Ft. Schönberger Jenő megyés-
püspök írt hozzá ajánló sorokat. Ezekből fontos tanulság olvasható ki: „A 
történelem az élet tanítómestere. (...) Egyesek próbálják átírni, mások 
meghamisítani. Mi nem megváltoztatni, nem elferdíteni szeretnénk a 
múltat, hanem szembesülve az igazsággal, tanulni belőle, és ezt örökül 
hagyni gyermekeinknek.” Mi az az örökség, amit a Szentháromság-temp-
lom plébániai közössége a magáénak mondhat? „...itt magyar katolikusok 
éltek, magyar katolikusok élnek és hisznek a jövőben. Engem is ez a 
remény éltet, hogy itt még nagyon sokáig fogják magyar nyelven 
dicsőíteni az Istent, ápolni hagyományainkat, erősíteni a magyar össze-
tartozást és a keresztény közösséget” – tett hitet bevezető soraiban a 
megyéspüspök. 

A jobb megismerésre buzdítanak Dsida Jenő költeményének sorai. A 
templom-külsőn, az ólomkarika keretezte ablakon nyomot hagyhat az idő, 
az enyészet, de belül – akár testben a lélek – más arcot mutat felénk, 
megőrizheti önmagát, a csodát: „Színek zengése! / Fények zúgása! / Mártír 
mosolya! / Szűz vallomása! / Kék, ami békül, / Piros, mi lázad! / Magasba 
ragad, / a mennybe ragad / lángtünemény / és tűzkáprázat. // Ó, titkok 
titka: / a földön ittlent / belülről nézzen / mindenki mindent, / szemet és 
szívet / és harcot és békét! – / Áldja meg az Úr, / áldja meg az Úr / a belül-
ről látók / fényességét!...” (Templomablak) 

E kettős hangütéssel, kalauzzal lapozzuk az albumot. Legelőbb is a 
történelmet idéző korpuszát. Időutazásunk a XIV. századba visz vissza, az 
egyházközség létezését igazoló okiratokkal alátámasztott időkbe. Az a 
tény, hogy 1387-ben Nagybányán „egy tanult hitszónok és tizenegy káplán 
szolgált”, jelzi: ekkor már kiépült egyházszervezetről beszélhetünk. A 
ferencesek letelepedése tovább erősítette azt. A város és az egyház erejét 
jelzi, hogy a XV. században a már meglevő Szent István templom mellé 
két újabb szent hajlék épült – Szent Márton és Szent Katalin tiszteletére. A 
reformáció térhódítása előtt, 1535-ben, a városban „8 miséző pap és 2 
növendék tartózkodott, 1542-ben még mindig 14-en laktak a kolostorban, 
7 miséző pap és 7 segédtestvér” 
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Ezt a szerves fejlődést törte meg a reformáció térhódítása. „1547-ben 
Asszonypataka – azaz Nagybánya – városi tanácsa meghívta a már meg-
reformált Erdődről Kopácsi István hitújítót, aki (...) rövid idő alatt a Luther 
Márton nevével fémjelzett tanok követőivé tette” a város lakosságát. 

Ami egyfelől törést jelentett, másfelől előrelépést, hisz Kopácsi István 
1549-ben létrehozta „a Schola Rivulina néven ismert oktatási intézményt, 
Erdély legrégibb középiskoláját”, amely, megszakításokkal, 1755-ig 
működött. A Szent Márton-templom a lutheránusok, a Szent István-
templom pedig a reformátusok lelki élete szolgálatában állott. 

1674-ben a jezsuiták újra visszatérhettek a városba, őket követték 1687-
ben a minoriták. Ezzel itt is kezdetét vette az ellenreformáció. Sorra 
visszaszerezték – nem egyszer hatalmi támogatással – templomaikat. A 
megerősödés jele volt, hogy az idő megtépázta templomok mellett/helyett, 
hozzáláttak a Szentháromság templom építéséhez, melyhez igen jelentős 
alapot teremtett a Matyasovszky László-alapítvány. Azzal egy időben van 
bizonyság arról is, hogy a jezsuiták négyosztályú gimnáziumot működ-
tettek, hozzáláttak a Rezidentia építéséhez, amely, azóta is, a nagybányai 
oktatás szolgálatában áll. A jezsuita rend betiltása után a Szentháromság-
templom a város birtokába került. 

Az egyháztörténetből ismert, hogy a tanítás kezdetektől a hitélet szerves 
tartozéka volt, az oktatás különböző szintjein és formájában járult hozzá 
nem csupán a hitelvek terjesztéséhez, a hitélet gazdagításához. Az egyet 
jelentett, együtt járt a haladás szolgálatával, a társadalmi fejlődés mind 
magasabb szintre emelésével. Adatunk van arról, hogy a Szent István 
templom mellett „iskola is működött, ennek mesterét a város fizette”. 

Előbb már utaltunk arra, hogy mind a katolikus, mind a református egyház 
figyelmet és gondot fordított az oktatás mind magasabb szintű létre-
hozására, a nevelésre. A különböző korok mostoha viszonyai – az azokból 
következő megszakítások – nem tették lehetővé, hogy a város oda soroltas-
sék Erdély, a Partium nevezetes iskolavárosai sorába. A katolikus oktatás a 
minorita korszakban (1810–1887) teljesedett ki. 1867 után főgimnázium 
lett, 1887-ig, akként működött, amikor államosították. A Rezidentia 
továbbra is az oktatás szolgálatában maradt – a kornak, a történelmi szél-
járásnak alárendelt formában, 2014-ig. Újabb fordulat: 2020. január 31.: a 
városi önkormányzat visszaadta a magyar oktatásnak. Miután a Híd utcai 
református egyház is visszanyerte iskoláját, „a nagybányai önálló magyar 
iskola két belvárosi, nagy múltú ingatlanban, a református és római 
katolikus történelmi egyház iskolaépületeiben fejtheti ki tevékenységét”. 
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Hisszük, reméljük, hogy a Németh László Gimnáziumnak otthont adó 
épületek, a bennük folyó oktató–nevelő, mély hivatástudattal végzett tevé-
kenység sok–sok éven át szellemi bástyaként szolgálja – Isten áldásától 
kísérve! – a nagybányai magyarság megmaradásának, identitásőrzésének, 
szellemi gyarapodásának szent ügyét! 

Az album második fejezete a templom értékeinek a leírását nyújtja 
számunkra. Szakrális és művészi kincseinek elősorolásával, ismertetésével 
tárja elénk – a barokk építészet általános jegyein túl – mindazt a sajá-
tosságot, amelyek helyi lelki tradíciót, kötődést jelentik, szimbolizálják. 

Büszkén mondhatjuk, hogy a nagybányai Szentháromság római katolikus 
templom „Erdély legrégibb barokk temploma”. Alapkövét 1717-ben rakták 
le, s rövid három esztendő múlva, 1720-ban fölszentelték. Azóta ez a szent 
hajlék állt/áll a nagybányai hívek lelki gondozásának szolgálatában. (A 
múlt században, a város gyarapodásával vált szükségessé a veresvízi 
Krisztus Király és az új városnegyedben felépült Szent József templom 
létrehozása, megépítése.) A belső tér leírása vezet be bennünket ama 
szakrális térbe, mely az egyház évezredes hagyományait követve teremti 
meg azt a miliőt, ahol – joggal mondhatjuk – a föld az éggel találkozik. 
Ahol a főoltár, az oltárképek, freskók, a vitrálok, a szobrok legnemesebb 
hagyományainkat jelenítik meg, szentjeink, a bibliai tanok művészi 
ábrázolásával, jóval túlmutatnak az önmaguk által képviselt példázatokon. 
Együtt és külön-külön is lelki feltöltődésre buzdítanak, hívnak, messze fölül 
emelnek a hétköznapokon, oly közegbe, mely az üdvösség felé vezet, arra 
indítanak, hogy mi is a hitünkből merítsünk erőt az élet küzdelemihez, a jó, 
az igaz, a szép és a szent együttes forrásaiból merítve haladjunk utunkon. 
Abban a hitben, azzal a hittel, amelyre Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus, az 
Egyház szentjei tanítanak bennünket. A leírásban örömmel olvashatjuk, 
hogy ezen értékek megteremtésében a helyi alkotó művészek, hívek 
áldozatkészségéből megvalósult művészi alkotások is szerepet vállaltak. 

A belső tér meghatározó eleme az orgona, amely „Románia műemlék-
orgonái közé tartozik”. A kripta a templom jótevőinek hamvait őrzi. A 
belső térbe szervesen illeszkedik a bútorzat. Bár nem közvetlen tartozéka, 
de a templomhoz tartozik az István-toronyban lakozó harang, amely oly 
sok csapás után újjászületve, ma is imára szólít, testén hitünk alaptételét 
hirdeti: Feltámadunk! 

Az album harmadik korpusza kétszáz évre visszamenőleg eleveníti fel az 
egyházközség jelesebb eseményeit, kronologikus sorrendben, mindmáig, 
tömör szavakban, leírásokban szólva a hittel leküzdött nehézségekről, a 
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közösen megélt örömökről. Az adattár része az itt szolgált világi és 
szerzetes plébánosok névsora. 

A zárófejezet – a templom mai lelki vezetőjével, Ft. Szmutku Róbert 
esperes-plébánossal készített interjú – egyfelől a közösség jelenkori meg-
ismeréséhez vezet, másfelől a megszólaltatott személyes vallomása ön-
magáról, hivatásáról. 

A közösségről szólva megjegyzi: legfőbb erőssége „a gyönyörű templom, 
a hit megőrzésének és tovább adásának a nagy ajándéka. (...) Nagyon nagy 
erőforrás, hogy sokakban megvan az az alapvető vágy, hogy nemcsak 
megélni akarnak, hanem élni is. A hit világosságával legyőzni életük 
sötétségeit, felragyogtatni mások számára is, és átadni az utókornak. A 
közös küzdelem a szépért, a jóért, értékeink megőrzéséért nagyon nagy erő 
a közösségben.” E szándék, valamint a lelkiségi csoportok léte nemcsak a 
jelen bizonyossága, hanem a jövő záloga is. „Azon kell fáradoznunk, hogy 
ez a krisztusi közösség nemcsak a jubileumi évben, hanem mindig, szünet 
nélkül árassza kegyelem illatát, a kegyelemre éhes világban, ahogy fogal-
maz egy mai teológus. 

Önmagáról szólva jegyzi meg, hogy „alapvető érzésem itt a plébánián, a 
bizalom”, amellyel a közösség viszonyul hozzá. Annak keretében, éltető 
melegében gyakorolja hivatását. Tanulságos megidézni: miként is? „A 
papság számomra nem más, mint kapcsolat. Meghitt kapcsolat. Fölfelé az 
Úr Isten felé, kifelé az emberek felé és önmagam felé. Ez pedig egy soha 
véget nem érő izgalmas utazás, mindenféle kalandokkal. Ezen az úton 
nagyon sok mindent meg szeretnék még élni, felfedezni, megtapasztalni. 
Isten megismerése, vagy inkább a vele való ismerkedés, annyira nagy kincs 
és ajándék, amelyről semmi áron és semmiért nem érdemes lemondani.” 

Az album jellegéből adódik, hogy benne a Balogh Csaba tömör szövege 
mellett a vizualitásnak, a képi megjelenítésnek jut elsődleges szerep. 
Zahari Alec, Pintér Zsolt fotói, az archívumokból lehívott, az internetről 
hasznosított – facsimilékkel és művészi alkotások reprodukcióival dúsított 
– képanyag kínálta hatást a legnagyobb elismeréssel, felső fokon méltat-
hatjuk. A kiadvány bőséges bibliográfiai utalásai a megvalósult szándék 
alaposságát jelzik. A román és angol nyelvű ismertetés pedig a hazai 
román közösség és a turisták igényét kívánja kielégíteni. 
 

(x) 300 éves a nagybányai Szentháromság-templom egy templom és közösségének 300 
éve. Kiadja a nagybányai Szentháromság plébánia FT. Szmutku Róbert esperes 
idején, Nagybánya, 2020. 
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„A sötétség ellen fényt kell gyújtani” 

 

– Kérdések és válaszok egyházainkról, hitünkről – 

 

Az emberi életben adottak véletlen találkozások. Az elektronikus postán 
kaptam egy összeállítást – Utak és sorsok címmel – benne a tíz esztendeje 
elhunyt dr. Váradi József életútjáról, Varga János nyugalmazott ibrányi 
plébánosnak az Egyházközségi Értesítőben megjelent emlékező soraival. 
Két napra rá kezembe jutott Balogh József, kenyeres pajtásom, nyugal-
mazott nyíregyházi újságíró kötete(x), amelyben „újratalálkozhattam” a 
nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya társszékesegyház egykori plébáno-
sával – és nemcsak vele. 

Az Előszóban értesülhetünk arról, hogy a harmincnégy írás megszületése 
nem a véletlen műve. Hisz Balogh József volt az, aki elmondhatja: „az én 
javaslatom alapján jelent meg eleinte kéthetente, aztán ritkábban, havonta 
a Hitélet oldal”. Annak gazdájaként lett lehetőség számára, hogy „az egy-
házak életében fontos szereplőkkel is készíthettem interjúkat.” E törekvés 
és emlék hozta létre e kötetet, amely – egy kivételével – 1989 és 2015 
között született és jelent meg a Kelet Magyarország hasábjain. 

A könyv kolofónjában olvasható mondat – „Az elmúlt 30 év látképe az 
egyházi vezetők sorsán, gondolatain keresztül” – fölkelti az olvasó figyel-
mét. Ízlelgetem a szót: látkép. Előbb kissé értetlenül. A Magyar Nyelv 
Értelmező Szótára semmilyen módon nem utal annak sem egyházi vonat-
kozásaira, sem mint az újságírás bevett műfajai valamelyikére. Segítsé-
gemre siet az Magyar Szinonima Szótár, amely „panoráma”, „panoráma-
kép” jelentéstartalmat is tulajdonít, társít e szóhoz. Így válik a látkép 
fogalma az interjúsorozatot felölelő kötet írásainak, a másfél évtized alatt 
készített interjúkat egységbe foglaló keretévé. Oly kompozíció foglalatává, 
amely a magyar katolikus egyház – és nemcsak – jeles képviselői meg-
szólaltatásával avat be minket ama eseménysorba, életsorsokba, amely a 
nyilvános megszólalás lehetőségétől évtizedekig megfosztott személyisé-
gei révén enged bepillantást az egyetemes katolikus egyház, a történelmi 
egyházak magyarországi életébe. 

Bevezető sorainkban szólnunk kell arról, hogy a hitélet üldözésére épülő 
diktatúra mily súlyos csapást mért az egyházra. Szólnunk kell arról, hogy 
az ellenállás, a szembeszegülés kezdetei közt ott volt az egyházi iskoláért 
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1948 júniusában kiálló bátor pócspetriek tömeges fellépése és az annak 
nyomán konstruált, a „klerikális reakció” elleni koncepciós per, a részt-
vevőkre kirótt súlyos ítéletek. De szólnunk kell arról is, hogy a pápaláto-
gatás mily lendületet adott a hitéletünk elmélyüléséhez, Mária-tiszteletünk 
megerősödéséhez. A pócsi Máriáé, aki a kálvinista Ady Endre szívét is 
megdobogtatta. „Most érkeznek a pócsi búcsúsok, / Szívem s őszi száz 
diák-lelki emlék, / Giling-galang, ének, Ősz, Mária: / Lesz Mária és életem 
is lesz még.” (A pócsi Mária) 

II. János Pál pápa magyarországi apostoli vizitációja, 1991-ben, látványos 
fordulatot jelentett az egyházi életben, hitünk szabad megnyilvánulásában, 
a máriapócsi kegyhely tekintetében pedig különösen, amely a Máriazelltől 
Csíksomlyóig terjedő/vezető Mária-út meghatározó állomáshelyévé, 
nemzeti kegyhellyé vált. Azt sem feledhetjük, hogy az akkori látogatás 
érlelte ki azt a határozatot, amelynek révén megalakult a Debrecen-
Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye. 

Az interjúk közé ékelt néhány írás az egyházi élet sorsfordító eseményeire 
tereli figyelmünket. Ilyen volt az egyházi intézményhálózat lépcsőzetes 
kiépítése; az egyházi iskolák szülői kérésre történő, nem éppen zökkenő-
mentes (lásd Dabassár) visszaállítása; a hitoktatás bevezetésének kérdése; 
ilyenek az egyházmegyei zsinatok; II. János Pál pápa halála; XVI. 
Benedek pápa megválasztása – amelyet Balogh József mind-mind 
lereagált, amelyről hitelesen tájékoztatta az olvasókat. 

A kötetbe foglalt interjúk panorámája egyaránt képbe foglalja az írások 
megjelenése közt eltelt időt, a jelent, mely mára maga is múlttá vált, része 
az utóbbi fél évszázad egyházi, spirituális életének, amelyre a későbbiek-
ben építeni lehetett. A papi életutak sok közös vonásai közt ott találjuk az 
egyház iránti elköteleződés személyes genezisét, ott találjuk a szolgálatban 
erőt adó példákat – köztük Mindszenty József hűségét, II. János Pál pápa 
beiktatásakor elhangzott mondatot: Ne féljetek!; a megújulás igényét és 
parancsát; a nemzeti és egyházi feladatok Szent István korától végigvezet-
hető szimbiózisát, az elköteleződés egymást megújító, erősítő összefonó-
dását... 

Nem véletlen, hogy az 89/90–es politikai fordulat után szóba jött – az 
állami szervek és katolikus püspöki kar közös akaratából – a pápa 
magyarországi meghívása, melynek részleteiről dr. Keresztes Szilárd 
görög katolikus püspök szavaiból értesülhetünk. A látogatás hatásairól, 
gyümölcseiről az Angelo Acerbi nunciussal készült interjúban olvasha-
tunk: a Mária-tiszteletet megerősítő máriapócsi kegyhelyről, az egyház 
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megújulását szolgáló egyházmegyei zsinatok szervezéséről, a vallásgya-
korlás szabadságának fontosságáról, az egyházi javak restitúciójáról, a 
keresztény értékek tiszteletéről és megbecsüléséről... 

Az interjúkötet zöme a magyar katolikus egyház, pontosabban e régió 
története köré csoportosítható, az ebben az egyháztartományban és –
megyében szolgáló főpapok életútjának felidézése révén. Seregély István 
érsek szolgálatát is gondok és örömök szegélyezik; azt az utat, azt a 
küzdelmet, amely egyházi intézményeink újraélesztéséért, a hitélet meg-
újításáért kellett vívni. Tíz esztendő múltán már a megvalósítások kerültek 
fókuszpontba: új templomok építése, a „belülről önmagunkat átalakító 
szemlélet” jövőt építő tevékenységről, a szolgálat egyetemes jellegéről, 
kihatásairól. Újabb öt év múltán már a visszavonulásról szól, amely ugyan 
új élethelyzetet jelentett, de a lényeg nem változott: „amíg tudok, pap és 
püspök maradok”. 

A dr. Veres Andrással készített interjúban – a megkérdezett akkor még a 
Magyar Katolikus Püspök Konferencia titkára volt – a Millenniumról, mint 
a kereszténység és a magyar államiság kettős ünnepéről, a megújulás 
igényéről esik szó. 

Természetes törekvés volt, hogy az interjúk sorában a legtöbb figyelem az 
új egyházmegye felé, jelesen, annak főpásztora – Bosák Nándor püspök – 
felé fordult, akinek gyermek- és ifjúkora a kis szabolcsi faluhoz, 
Kálmánházához kötődik. Az egri Hittudományi Főiskola rektoraként kapta 
a megtisztelő pápai megbízást: ő lett a Debrecen-Nyíregyházi Római 
Katolikus Egyházmegye első püspöke. A papi hivatások ébresztésén és 
gondozásán túl, nagy figyelmet fordított a világi hívek bevonására az egy-
házközségekért, embertársaikért végzett önzetlen szolgálatba, az önmaguk 
megújításáért, megerősítéséért végzett munkára. Térségünkben újra kellett 
szervezni, létre kellett hozni, működőképessé kellett tenni az egyházi 
oktatási intézményeket. A paphiány súlyosbodása ellenére is biztosítani 
kellett a lelki élet megújulását, az arra irányuló igény elmélyítését, küzdeni 
ama téves nézet ellen, miszerint a vallás magánügy, tudatosítani az 
emberekben azt, hogy „az egyház miközben teljesíti természetfeletti 
küldetését, amikor a krisztusi életelveket, erkölcsöt, életszemléletet 
képviseli és hirdeti, akkor az ember földi életét, az emberi közösség életét 
teszi teljesebbé és tökéletesebbé”. Ugyanakkor annak a szükségességét is 
kihangsúlyozta, hogy „a keresztény erkölcsiség jelen legyen és szóhoz 
jusson a nemzet sorsának formálásában (...) merjük azokra rábízni az 
ország sorsát, akik ezt az erkölcsi felelősséget a nép iránt és Isten iránt is 
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érzik”. Miről adhatott számot nyugdíjba vonulásakor? Kiépült katolikus 
iskolahálózatról, 25 új templomról, megújult hitéletről. Arról sem hallga-
tott, hogy mennyire fáj neki a hivatások apadó tendenciája. 

Utódja, Palánki Ferenc püspök úr, beiktatásakor – 2015. november 15-én – 
hitet tett arról, hogy a világ kihívásaira Isten igéjéből, Isten üzenetéből 
fakadó választ kell adni. Tervei alaptételeként fogalmazta meg, hogy a 
szeretet szavával, a szeretet hangján szólítsa meg, segítse és bátorítsa, 
erősítse azokat, akiket a Jó Isten rábízott. Az Egerben és a Debrecen-
Nyíregyházi egyházmegyében betöltött püspöki szolgálata Debrecenben 
megünnepelt 10. évfordulóján arról beszélt, hogy „nem saját erőnkből 
tudjuk tenni a dolgunkat, hanem az erő, a kegyelem által, amit Jézustól, 
életünk középpontjától kapunk, hozzá igazítva, köré szervezve az 
életünket”. 

Az egyházi struktúra következő lépcsője: a plébánosi szolgálat. E ponton 
találkozunk újra dr. Váradi József nevével, aki 1990 őszén lett a nyír-
egyházi Magyarok Nagyasszonya társszékesegyház plébánosa. Kanyargós 
életút vezetett idáig. Balmazújvárosi tíz gyermekes család; a Szovjet-
unióba történt deportálással megszakított gimnáziumi tanulmányok; 
teológiai tanár Egerben; plébános Bélapátfalván és Miskolcon... Mily 
feladatokat tűzött maga elé? Folytatni azt, amit előző helyein elkezdett: 
Krisztus útján járni, „úgy alakítani az egyéneket, hogy azokból közösség 
legyen családban, falvakban, városokban is”. Még közelebbről szemlélve: 
„a miénk az apró munka, a munkára nevelés, ami minden erkölcs alapja; 
az emberség, egymás megbecsülése és megtalálni a kontaktust Istennel”. A 
Varga János tanulmány bőven részletezi Váradi József papi szolgálatát, 
amely itt teljesedett ki, megélénkítve a hitéletet, gazdag tartalommal töltve 
azt meg. 

Balogh József mindenkor megragadta az alkalmat, ha jeles személyisé-
gekkel találkozhatott, igyekezett megszólaltatni őket, újabb fénycsóvát 
vetni az egyház belső életére, a vallás szerepére az új, ideológia béklyóitól 
megszabadult világban. És mindjárt a kezdeteknél. 1990 januárjában 
Pregun Istvánt, a nyíregyházi Hittudományi Főiskola akkori rektorát az 
akkor megalkotott egyházügyi törvényről kérdezte, faggatta. Arról a jog-
szabályról, amely „hosszú időre meghatározza a magyar állam és az 
egyházi közösségek viszonyát”, melynek értelmében az egyházak a 
törvényen kívüli állapotból „jogokat és jogi kötelezettségeket hordozó 
közösségekké alakulnak át”. Az elnyert szabadság jele volt az is, hogy 
1996-ban, P. dr. Anton Gots vezetésével, Nyíregyházán, Borbányán 
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megtelepedhetett a kamilliánus szerzetesrend. Tagjai segítséget és vigasz-
talást nyújtanak a szenvedőknek, a segítségre szorulóknak. Dr. Bolberitz 
Pál nem egy régió, hanem az ország, a magyarság történelmi szerepére 
irányítja figyelmünket, arra, hogy mit is jelenthet számunkra az, hogy mi 
Mária országa vagyunk? Továbbá a keresztény világnézet fontosságára, a 
családok válságának gyökereire/okaira, az eszményképek fontosságára. 
Zsoldos Imre az Isteni Ige Társasága rend tagjaként jutott el – a 
pannonhalmi bencés gimnázium, az egri szeminárium, a párizsi Sorbonne 
és a washingtoni egyetem érintésével és az ott szerzett tudással – távoli 
Tajvanra, hol elismerést, megbecsülést szerzett az őt útra bocsátó nemzet-
nek. A külföldön töltött évtizedek tapasztalatát osztotta meg dr. Szabó 
Ferenc jezsuita szerzetes is. Szolgálata, hivatása sarokpontjaként említette 
azt a törekvését, hogy „másokat is elvezessek az igazságra, a keresztény, a 
katolikus hit igazságára”, továbbá azt is, hogy „az egyház szociális tanítása 
alapján bizonyos támpontokat adjunk katolikus hívőknek” a társadalmi 
életben, a politikában való cselekvő részvételre. Ugyancsak a közélet volt 
a központi témája – pontosabban az 2004 decemberében, a kettős állam-
polgárság ügyében kiírt népszavazás – a Tempfli József, nagyváradi 
püspökkel lefolyt beszélgetésnek. (Tudjuk: az eredmény kiábrándító volt, 
különösen az elszakított magyarság körében!) A Böjte Csaba ferences 
rendi szerzetessel készített interjú sajátossága, hogy nem a kérdezett jött 
házhoz, hanem Balogh József utazott Dévára, hogy a helyszínen lássa, 
tapasztalja meg a csodát. amely közel húsz év alatt az egyedi szeretet-
gesztustól vezetett el oda, hogy (2008-ban) a Szent Ferenc Alapítvány már 
tizenkilenc bennlakó és huszonegy napközi otthona nyújtott biztonságos 
életkörülményeket az arra rászoruló gyermekek százainak. Csaba testvér 
túllát a dévai kolostor falain, egyetemes érvényű gondolatnak ad hangot: 
„a sötétség ellen fényt kell gyújtani”. Dr. Krakkomperger Zoltán nem 
távoli vendégként szólal meg, mégis vendég volt Nyíregyházán, ahol, az 
egyházközségi zsinaton beszélt az egyház megújuló szerepéről, a lelki 
segélyszolgálatról, a felnőttképzésről, a katolikusoknak a társadalomban 
való jelenléte fontosságáról. 

A kötetbe foglalt interjúk híven példázzák az ökumenizmus egyre erősödő 
jelenlétét, igényét is. Ennek jegyében „találkozhatunk” a könyv lapjain 
római katolikus, görög katolikus személyiségek mellett, református, 
evangélikus főpapokkal, zsidó rabbival is. A beszélgetések vezérfonala 
azonos témákat vet fel: az egyház szerepe a mai társadalomban; a hitünk 
alapvető kérdései az evangélium fényében; közösségeink megtartó ereje és 
szerepe a megmaradás jegyében; önnön szellemi és spirituális értékeink 
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megbecsülése és megőrzése a mai világ koráramlatai ellenében. Ily gondo-
latok olvashatók ki Bölcskei Gusztáv reformtus püspök szavaiból, aki a 
nagypéntek és a húsvét üzenetét értelmezi. Ezzel egy időben szól arról, 
hogy ünnepelni igazán csak közösségben lehet. Közösségben, amely 
napjainkban ki van téve az erózió, a bomlás veszélyeinek. „Kellenek az 
együttlétek!” Kell az egymásra figyelés – a fiataloknak az idősekre, az 
időseknek a fiatalokra. Ittzés János, evangélikus püspök utal arra, hogy 
Isten szeretetének a társadalomban, a nemzeti közösségekben is jelen 
kellene lennie, amint a keresztény értékeket felmutató, közvetítő hangnak 
is. „...aki a korszellemmel házasodik, nagyon hamar megözvegyül” – szép 
metaforával fejezi ki, mit jelent az elfordulás Istentől, a keresztény hittől, 
hisz csak „Isten szeretetének varázslatos szeretetközösségében” teljesít-
hetjük ki magunkat a családban, a nemzeti és keresztény közösségben is. 
Bozorádi Zoltán evangélikus esperes az egyház történelmi küldetéséről 
szólva, az Isten igéjéhez való hűségről, a folytonos megújulás szükséges-
ségéről szól, arról a válságról, amely napjainkban létünk és megmaradá-
sunk alapértékét sújtó válságról szól – oly kérdésekről, amelyek minden 
eddigivel szemben súlyosabb kihívások elé állítják az egyházakat. A lét és 
megmaradás kérdései egészen más tartalmat nyernek dr. Schöner Alfréd 
főrabbi szavaiban, aki a zsidóság elleni történelmi bűnre emlékeztet, 
szeretteik elvesztésére. „Szabolcs-Szatmár a magyarországi zsidóság 
fellegvára volt.” Volt! Mily keserű emléket idéző szó! A szülőföld sorsa 
mégsem hagyja közömbösen, amint az országé sem. Fontos és figyelemre 
méltó fölvetése: „én nem választanám szét az egyház érdekeit Magyar-
ország érdekeitől”. Szavai az elhangzásuk óta eltelt huszonkét év múltán 
sem vesztettek érvényükből, értékükből. 

Méltatásunk végére hagytuk a kötet írásait időben húsz évvel megelőző 
(1979), dr. Bartha Tibor református püspökkel készített interjút. Szemlé-
letes példa arra, hogy milyen mozgástere volt akkor az egyházaknak: a 
békepapság, a Hazafias Népfront keretében vállalt tevékenység, a tartal-
mában korlátozott, csonka megszólalás lehetősége, a kompromisszum 
elfogadásának kényszere. Hisszük: az az idő végleg lealkonyult. 

Becsukjuk a nagyon sok értékes gondolatot hordozó kötet lapjait. De mint 
minden mű, ez is tovább gondolásra késztet, ez is fölveti bennünk a jövő, 
történelmi egyházaink jövőjének kérdéseit az új léthelyzetben: a globali-
záció hagyományos értékeinket romboló világában. Az „ecclesia semper 
reformanda” eszménye, igénye és szándéka szembe tud-e szállni a 
napjainkban, a jövőben elénk táruló akadályokkal, az életünket uralmi 
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kívánó Mammonnal, az eszményeinket, a nemzeti és vallási hagyomá-
nyainkat tagadni kívánó, feledtetni akaró törekvéssel, az önzéssel, a hitélet 
megsemmisítésre törő Isten-tagadó szándékokkal? Reményünket a Biblia 
Károli Gáspár fordította igéjére alapozzuk: „...te Péter vagy, és ezen a 
kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem 
vesznek rajta diadalmat.” (Máté 16, 18.) 

 

(x) „Amíg élek pap és püspök maradok” Balogh József interjúi szerzetesekkel és 
főpapokkal Örökségünk Könyvkiadó Kft., é.n. 
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„...ó fogadj ölödbe mennyei kikelet” 

 

 

Müller Dezsőnek Harangkehely címmel 2014-ben megjelent nyolcadik 
kötetét méltató soraimat e szavakkal zártam: „...szóljanak az újabb kötetek 
a kitárult világról, versbe öltözött örömökről, az élet napos oldaláról”. 
Most, hogy kézhez vehettem a költő újabb kötetbe szedett költeményeit(x), 
akaratlanul is azt kerestem benne: sikerült-e önköréből, magányából 
kilépnie, megcáfolnia az akkor megidézett, Babits Mihály rögzítette költői 
létállapotot: „csak én bírok versemnek hőse lenni”. De rögtön elém tolult a 
kérdés: jogom van-e bármit is számon kérni? Nincs! Mi marad a költői 
pályaívet s annak gyümölcseit szemléző olvasó számára? Elfogadni, 
értelmezni magának s az olvasónak azt, ami Müller Dezső költői világában 
hangot kap, értelmet nyer, az élet olyatén értelmezését, ami az ő verseiben 
ölt testet. 

Legelőbb is megragadja a figyelmet a kötetcímben szereplő Atlantisz-
motívum. A Platón által megálmodott/leírt világ, a legenda szerint el-
süllyedt földrész nevéhez tapadt fogalomkör – a létezés és az elmúlás 
szimbiózisa – kedvelt irodalmi szimbólum. Müller Dezső Alámerül 
Atlantiszom című versében önnön életét jelenti. A külső hatások rombo-
lása, testi bajok/betegségek halmozódása, a maga személyességét meg-
jelenítő ruházat gondozása, azaz az önmagára figyelés ellenére is az 
elmúláshoz vezet. Az Atlantisz ő maga, amely a küzdelmek, a válságok, az 
őt érő csapások által behatárolt költői világot, a magányt teszik valós 
uralkodó motívummá. És ismét egy ellentétpár tolul elém: a családdal, a 
zilahi, kisbábonyi, kispeleskei, vámfalui parokiális közösséggel szemben 
ott áll a megidézett Atlantisz – köztük, mellettük, fölöttük a zajló élet, 
amely valamiképp őt is megérinti, feltételezhetően súlyosabban, mint 
mást. A két pólus közt feszülő élet: a sziszegve húzott rút iga és a vágyott 
mennyei kikelet – amint az a kötet első versében olvasható. Az Élet, 
amelyet mindannyiunknak meg kell futnunk, kiteljesítve sorsunkat. 

A verskötet első ciklusa – Veletek tisztul – Müller Dezső életének sarok-
köveit, küzdelmeit, vívódásait idézi/példázza: a szülőföldet, Zilahot, ahol 
bölcsője ringott, hová – lélekben vagy valóságosan – töltekezni mindig 
vissza-visszajárt; az anyanyelvet, amely köldökzsinórként köti a világhoz, 
nemzeti közösségéhez, amelyből vétetett; az édesanyához, a feleséghez, 
akik élete legfőbb támaszaiként kísérik az élet útjain; a gyermekkorhoz, 
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amikor „úgy gyöngyösödött bennem az álom”; a hivatását idéző zsoltárok 
világához, amely, palástot rakva vállaira, életvezető ideaként irányította 
lépteit, hogy Isten Igéjét hirdetve, tiltakozzon a halált klónozó világgal 
szemben... A köznapok csapásaival folyó vívódás számos versében hangot 
kap. Az Ima megrázó könyörgés a kegyelemért, Isten oltalmáért. A sor-
kezdő negatív töltetű se szócska hangsúlyozza, kinagyítja mindazt a terhet, 
gondot, amelytől szabadulni kíván. Mégsem adja fel! Az Élni tanulok című 
költemény szép természeti képekkel hirdeti, ezúttal is szóismétléssel 
növeli, fokozza a címben kifejezett szándékot. Ugyancsak az életigenlés 
hangja szólal meg a Veletek tisztulok, az Igazán élni, a Bárcsak, a Hiszek 
című költeményekben. A ciklus lírai csúcsaként olvashatjuk a Hitvesemhez 
és a Valahányszor című költeményeket. Nagyon szép érzelmi vallomás 
arról, hogy a család mit adhat, mit nyújthat az ember számára: biztos 
menedéket, harmóniát, otthont, ahol nyugalomra lel a lélek. E csöndet 
idéző miliőben, még inkább lehetőség adódik arra, hogy számot vessen 
költői útjával. Ott és akkor ébred rá arra, hogy „a legszebb verset / nem 
írtam meg” (Önéletrajz), hogy a világ zajában, viharaiban is hinni kell 
valamiben (Hiszek), hogy mily sok esélyt kínált számára az élet, amit 
elszalasztott (Lehettem volna), hogy ha újra kezdhetné, mit tenne (Ha), 
hogy az élet célja és igaz tartalma a cselekvés (Valakinek), hogy a költői lét 
értelme az alkotás (Versírás nélkül), hogy szerelem – az élet- és 
embertársaink szeretete – nélkül értelmetlenné válik a lét (Sappho bánata). 

Vagy mégsem? Vagy mégis? 

A kötettel való tüzetesebb, elmélyültebb ismerkedés következő ciklusa – 
Alámerül Atlantiszom – a költő vívódását tárja elénk. Vívódását a múló 
idővel, mely elől maga sem térhet ki, melynek sodrását ő sem fékezheti. 
Ne csodálkozzunk, ha verseiben tanyát ver az öregség, a félelem, a 
magány, a semmi – a hozzájuk társuló, föléjük tornyosuló világ terhe, 
súlya. Néhány kiragadott sor híven jelzi mindennek az alkotásokban 
lepárlott látomásokat: „s roncs testem / múmia lesz”, „ósdi képkeretembe / 
bekézimunkázta / rút arcát / a halál”, „lecsavart / lámpafény / lettem”, 
„éjszakáimra / a sötétség / szemfedele borul”, „galádul / kerékbetört / az 
élet”, „belém falazta magát / a hallgatás / szörnye”, „lasszóval se lehet/ 
örömöt fogni belém”... Pedig az élet neki is fölkínálja a lehetőséget, ami a 
versekbe is belopódzik, hangot kap: „érett / szőlőszemként / morzsolgatom 
/ a napokat”. A szőlőszem akár szimbólum is lehet: a munka gyümölcse, 
létforrás, hit- és reményépítő, akár az úrvacsora misztériumának üzenete. 
Fogódzó lehetne az ellen, hogy védekezzen, vessen gátat magában azon 
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erők ellen, melyek tehetetlenné teszik, gyengévé a küzdésre: ne hagyja, 
hogy „rőt sebeket” ejtsen rajta az élet, hogy az életadó víz ne csak át-
áramoljon rajta. Költeményei jelzik, hogy fáj neki a tehetetlenség, a 
gyengeség: „nem tudok / kikászálódni / sorsom ingoványából / folyton-
folyvást / az örömtelenség / légáramában élek” (Folyton-folyvást). Érzi, 
tapasztalja, hogy a félelem mily bénító erővel tartja fogságában, kátyúba, 
sötétségbe sodorja, hol „nem lubickolhatok / többé a rőt csillagok / tündér-
tavában” (Stigma) Mindennek és mindenek ellenére nem közömbös 
számára az alkotás értelme, verseinek sorsa. „Vajon / mit fognak / rögzí-
teni rólam / a létem utáni / agyagtáblán” (Agyagtáblán). Tudja, érzi, hogy a 
verseibe kódolt magány, szenvedés, a kényszerű tehetetlenség érzése 
beszűkíti lehetőségeit, küzdene is ellene: „bárcsak vénámba / lövellhetném 
/ a búskomorság / ellenmérgét” (Ellenmérgét); „lángjaival együtt / marko-
lom a gyertyafényt / nehogy összeszurkozzon / a sötétség lárvája” (Rázza) 

A kötet harmadik ciklusa, Holdfogyatkozás, ismét kozmikus jelenség – a 
látható alakját ciklikusan változtató Hold – köré csoportosítja a versfüzér 
gondolat- és érzésvilágát. Csak látszólag statikus motívum, hisz a pillanat-
nyi állapot magában hordozza a változás, a holdfogyta/holdtölte kör-
forgás/kiteljesedés folyamatát/ígéretét, amiként az érzelmek hullámvasút-
jának magasba röpítő vagy alázuhanó ritmikusságát is. Indító verse jelzi: 
sorsa magasabb erők függvénye, következménye, hisz maga is elszen-
vedője annak, ami nemzetünket a trianoni diktátum következtében sújtotta. 
De felhagy ezzel a létvonallal, visszatér a maga személyes sorsába, újra 
erőt vesz rajta a tehetetlenség. Hiába – morzsolja ismét, önkörébe zárva, 
magát mentegetve, a szó ismétlésével felnagyítva a kitörés képtelenségét, 
azt a meg nem nevezett erőt, amely a természetet is romlásba sodorja s az 
embereket „bárgyúságuk szaunájában” hagyja fetrengeni (Fetrengenek). 
Csoda-e, ha ilyen lelki állapotban ismét elönti a keserűség? „...nem volt 
egy / boldog napom / melyben vékámba / üröm helyett / öröm potyogott / s 
hogy mindig / settenkedtek / körülöttem olyanok / akik nemcsak terveimet 
/ hanem tetteimet is / megskalpolták” (Megskalpolták) 

Önkéntelenül is keressük ennek az életérzésnek forrását. Ráakadunk a 
Holdfogyatkozás című lírai emléktöredékek strófáiban: szülei, nagyszülei 
sorsa, az elhunyt gyermek fölötti fájdalom lávaként ömlik a sorokból – 
mintegy örökségként, melynek terhét hordoznia adatott. És mégsem adja 
meg magát! „Mit akarsz konok / megátalkodott sötétség” – teszi fel a 
kérdést, ismételten. És ott a válasz, amely jelzi: a holdfogytát holdtölte 
követi. „immár nincs szükségem / ördögi cselszövéseidre / végleg kikec-
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meregtem / pajzán ölelésedből” (A sötétséghez). Az élni akarás, a jobb 
életre való vágy kap hangot egy másik költeményben is, melynek strófáit a 
„tűnj el fájás” jajkiáltásával indítja (Tűnj el), s nyomában ott a remény: 
„mire betoppan / pamut-papucsában / az ősz / hátha kivirul / bús arcom / 
az ég azúrkék / tükrében” (Hátha). Pedig tudván tudja: nem mindig volt 
így! Volt idő, amikor „sose rettentem meg / a hajnali derengéstől”; ott élt 
benne a szándék: „kicurukkolok / az éjszakából / nehogy kioltsa / gyér 
lámpafényemet”, mellyel világítani akarna, kimenekülve ama létálla-
potból, melyben a sötétség, a magány, a betegség megfertőzte az életét. E 
felismerések adnak az olvasónak reményt arra, hogy Müller Dezső költői 
világában a holdfogyatkozást követő telehold fénye oszlassa a sötétséget, 
majd a hajnali derengést követő fölkelő nap az ő életét is bearanyozza, 
költészetébe térjen vissza a fény, a derű, az isteni kegyelem sugallta 
remény fölötti életöröm. 

És nem is kell messze mennünk, hogy ennek jeleit felfedezzük. A Haikuk 
ciklusban választ kapunk fölvetődött kérdéseinkre. A tömör sorokba 
sűrített költői üzenetekben még ott van a tettre képtelen helyzet okozta 
fájdalom – „sehogy se tudok / kikecmeregni a / szuroksötétség ingoványá-
ból” (ingovány), de ott van a hit is: „keshedt testemről / puttonyszámra / 
ömlik a fény” (ömlik). A versek soraiban még ott settenkedik a kukaclét, az 
üresség, az árvaság, az elkótyavetyélt álmok, a halál, az emlékezés hiánya, 
de ott van a hőn vágyott akarat is: „bárcsak a vénámba / lövellhetném a 
búskomorság / ellenmérgét” (ellenméreg). Hisszük, hinni szeretnénk, hogy 
rátalál, s amint vakcina az alattomos vírust elűzi belőlünk, az ő költői 
világából is elűzi a sötétség, a fájdalom, a halál rémét, s visszatalál ahhoz a 
hanghoz, amely az életkedv visszatéréséről ad hírt! Hisszük, hogy újra 
fölfedezi a lét számára látszólag elveszett derűjét, hisszük, hogy teljesül a 
kötetindító költemény – Mennyei kikelet – záró sorában megfogalmazott 
kérés: „ó fogadj öledbe mennyei kikelet!” A kikelet pedig az élet áldásait, 
a mennyeit vetíti a halandó ember elé. A költő elé is! 

 

(x) Müller Dezső: Alámerül Atlantiszom (Versek 2014–2018) Concord Média Jelen 
Arad é.n. 
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Máriás József: Epilógus 
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„Egy kis független nyugalmat, 
Melyben a dal megfoganhat, 

Kértem kérve: 
S ő halasztá évrül-évre.” 

(Arany János: Epilógus) 

 

 

Mostanság, immár bokán felül a nyolcvanas években, sokat gondolok 
Arany János létösszegző költeményére, a hatvanas éveit alig túlhaladó 
esztendőben, az 1877. július 6-án írott alkotására. Az idézett versszak első 
sora régebb, valamikor a dantei emberélet útjának felén nyilallt belém: 
valamit kezdene kéne magammal, valami többet, mint, amit addig tettem, 
azon a körön kívül, amelybe belesodródtam. Akkor tudatosult bennem, 
hogy létezik egy másik világ, amelyben otthonosabban érzem magam. Egy 
olyan világ, amellyel több tucat napilapi recenzió, megemlékezés, méltatás 
révén kacérkodtam, de a tovább lépéshez, az elmélyültebb önépítkezéshez 
valami – talán az egyetemi tanulmányaim sok-sok, önbizalmat letörő 
kudarcának visszakísértése, vagy a bátortalanság – visszatartott. Mi kellett, 
hogy megnyíljon ama titokzatos kapu előttem? Kellettek a Beke György 
riportjaiba kódolt üzenetek, kellett Sütő András esszéinek és drámáinak a 
magam és a közösség iránti felelősségre ébresztő indíttatása; kellett az a 
felismerés, amelyet Németh László írásai keltettek bennem: az irodalom 
szolgálatának, az elkötelezettségnek a fontossága, a küldetéses irodalom 
megismerése. S kellett, amint indító soraimban is jeleztem: a független 
nyugalom, a napi nyűgön való felülemelkedés vágya és felismert lehető-
sége, továbbá kevéske önbizalom, írásaim kedvező fogadtatása, megjele-
nése fölötti öröm – megannyi összetevő, megannyi sarokkő, útjelző ama 
másik világ felé vezető úton. Kellett annak a felismerése, hogy ama PART 
– az irodalom szolgálata – ha távolinak is tűnt, de már tudtam, hogy 
elérhető; tudtam, hogy a csillagok – az olvasott művek – afelé vezetnek. S 
kellett még valami: néhány biztató szó, amit az idő hozott magával. A 
Kereskényi Sándoré, a Cseke Gáboré, a néhai Görömbei Andrásé, Dávid 
Gyuláé, Bertha Zoltáné, Cs. Varga Istváné... 

A sors – törekvéseim, szándékaim támogatói képében – elvezetett ahhoz, 
hogy, előbb csak a napi feladatok mellett művelhettem, aztán, a nyugdíjas 
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években, csak ennek élhettem. Hova tovább éreztem, hogy ez az igazi út 
számomra. Ez az út bőséges gyümölcsöt terem, ami azelőtt halasztódott, 
lassanként életem legszebb periódusát nyitotta meg előttem. Remélhetőleg 
sok jó szolgálatot tettem az életemben! Köztük a szatmári egyházmegyei 
római katolikus könyvnaptárokban, a nyomdai és MEK–kötetekben; a 
magyarországi és erdélyi irodalmi folyóiratok sokaságában közölt írásai-
mat tekintem leginkább azoknak. Olvasni, írni számomra nem egyszerű 
időtöltés – bár azt mindenkiben fölöttébb nagyra becsülöm –, hanem 
életforma, lételem, életforrás, sőt mi több: áldás és kegyelem. 

Arany János szép soraival indítottam a hattyúdalomnak tekinthető köte-
tem. Folytatom is az alig pár hónappal később írott versének megidézésé-
vel: „Szép a független nyúgalom: / Megérleli egy-egy dalom: / Nem 
mintha nem volnék beteg, / De megnyugtat, az, hogy lehetek.” (Így is jó) 
Lehetek – teszem hozzá én is – ...még lehetek. Sőt, boldog ember lehetek – 
a kevés is örömet jelent számomra, akár Móricz Zsigmond nevezetes 
regényhősének –, hisz megkaptam, amit kértem: a független nyugalmat 
(nem mellékesen: családom támogatását), amely írásaimban megérlelhette 
egy-egy „dalom”. Bár engem is sokszor megkísértett a kétely: használok-e 
velük valakinek is? Csalódások esetén sokszor magam is mondtam: 
letészem a lantot. És jött az újabb biztatás, egy baráti szó: ne tedd! De el 
kell fogadnom: az erőm apad, energiaforrásaim kifogyóban... Minden, mi 
eddig volt – gondolataim és tollam magvetése – Isten kegyelme kiáradá-
sának tekinthető. Hála és köszönet érte! 

Ez a felismerés, az elfogadás indít arra, hogy ez újabb MEK–kötetnek régi 
idők legendáját idéző címet adjak: Hattyúdal. Valami befejeződik. Vagy 
mégsem? Talán a mitológiai történet sem jelentette az életfolyamat végét; 
talán a hattyúnak is maradt még csöppnyi ereje egy újabb szárnycsapás-
hoz, egy újabb dalhoz... 

 
A Nap minden este lehanyatlik. Helyét – a természet örök körforgása 
szerint – átveszi a sötétség, de reggel újra fölkel, éltető és érlelő melege 
reményt sugall, ...újabb reményt. 
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