
 1

Hunyadi Sándor 
 

Az első marosvécsi Helikon 
 

Brâncoveneşti – Marosvécs 
Az Ellenzék tudósítójától1 

 
Elfújom a gyertyát, és ezzel eltűnik körülöttem a szoba. A ked-

ves, sárga bútorok helyett hirtelen a kitárt ablak alakja jelenik meg 
előttem. Csillagokkal teliszórt, kék négyszög a sötétben. A nyári ha-
vasok üde éjszakája árad rajta. Csönd. Tücsökszó. A szomszéd ágy-
ból átköszön egy hang: 

– Szervusz. Jó éjszakát! 
Az álomba induló búcsúzó Tabéry Géza, akivel a marosvécsi 

kastély gazdája egy szobába osztott a Helikon napjaira. Olyan jólesik 
egy másik férfit megszeretni. Becsületes érzés ez, és annyira önkénte-
lenül támad, mint egy erős kézfogás. Megtanultam, hogy Tabérynak 
elöl a nyakán mély sebforradás van. Orosz bajonett nyoma. Mezőla-
borci emlék. Kicsinylő tréfálkozással beszél róla a barátom. Semmi-
ség. De mégis nagyon bensővé válik rajta keresztül az alakja. Talán 
ezért van, hogy most új reliefet kap előttem minden írása. 

És azt hiszem, hogy ezzel így van a vécsi kastély valamennyi 
vendége. Az egymástól távol élő írók, akiket a sors boldog szeszélye 
egy gyertya fényébe, egy mosdó mellé hozott össze néhány derülten 
termékeny napra. Elképzelem, hogy milyen jól mulatnak együtt, mi-
lyen jól diskurálnak elalvás előtt Nyírő József, az ízes székely zseni, 
és Molter Károly, aki vidámságban veri a pitypalattyot. Nem, nem 
lehet benne kétség, hogy az urak mind pompásan vannak. Legalább-
is az arcuk nyájasan süt egymásra, amint a kilenc órai gongszó után 
megjelennek a reggeliző asztalnál. Valóságos Isten csudája, hogy egy 
céh húsz munkása együtt legyen napokig a legnagyobb közelségben, 
és ne vesszenek össze. Pedig nincs veszekedés. Még burkolt duzzo-
gás sincsen. A vár vendégei nem is barátságosak, hanem szinte gyön-
gédek egymáshoz, mint jó testvérek, akik régóta nem találkoztak. 

                                                 
1 Hunyady Sándor írása az Ellenzékben jelent meg, 1926. július 20-án. 
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A kastély 
 

Úgy gondolom, hogy néhány szót megérdemel a marosvécsi kas-
tély, ahol az erdélyi Helikon tagjai összegyűltek. 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, 
fölvonóhídszerűen kiképzett kapuja. És a fal alatt árok fut körbe. 
Mindez félelmesen hatna, ha a kastély előtti platón nem mosolyog-
nának gyönyörűen ápolt virágágyak a pillanat békéjét magyarázva. 

Bent pedig számtalan szoba, kaszabörtön, pincetemplom. Min-
den teremnek más a formája, a boltozata. A rengeteg falak ablakkö-
zei külön kis fészkek. Ódon erdélyi bútorok, képek, fegyverek, med-
vebőrök, szőnyegek, ezüstök. Nemes, régi pompa ölében vannak a 
vendégek. És olyan jólesik a Kemény család mindent felülmúló szí-
vessége. A fiatal báró, mint egy csöndes, szőke szellem suhan barátai 
között. Nem lehetne észrevenni, ha nem kínálna minduntalan vala-
mivel. Nyújtja a szivarosdobozt, kék szeme csupa figyelem, ugyan 
mi titkos kívánsága lehet vendégének. 

A háziasszony tisztjét három dáma látja el. Kemény János fele-
sége, Gizella húga és báró Bornemissza Elemérné, akinek előkelő ré-
sze van benne, hogy a Helikon ideája testté válhatott. A három hölgy 
maga a fáradhatatlan kedvesség, teli vannak zseniális rendezői ötlet-
tel. Egy este a vacsorára terített asztal különösen fényes. Az ágas 
ezüsttartókban lobognak a karcsú gyertyák cinóber nyelvecskéi. És a 
porcelán és kristály között rengeteg virág. Pompás rózsák, frissen 
szedett pelargóniák. A kitárt ajtón tóduló vendégek szinte megtap-
solják a látványt. És Kemény báróné, mintha valami hamis titkot 
árulna el, bájjal vegyült örömmel súgja szomszédainak: 

– Tetszik? Én csináltam. 
Hát hogyne tetszene. Azt hiszem, hogy a két költő, aki felé a 

ház asszonya fordul, a tűzbe is belémenne ebben a pillanatban a bár-
óné egy intésére. Aztán körülüljük az asztalt. Nincsenek meghatáro-
zott helyek. Mindenki oda telepedik, ahova akar. A falon szembenéz 
egymással Teleki Anna és gróf Wolfgang Kemény régi portréja. 
Gyertyafény. Ezüst csillogás. A kesztyűs inasok csöndesen járnak a 
hátunk mögött. Olyan történelmi íze van ennek. Századoknak kellett 
elmúlni, a veszedelemnek kellett jönni, hogy az arisztokrácia újra, 
komolyan törődjön a Gondolattal. 
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A tanácskozások 
 
A kastély mögött óriási park terül el. A park egy kis tisztásán, 

hatalmas tölgyfák között folyik a helikoni tanácskozás. Az első nap 
választott elnöke Gyallay Domokos. Jóízű, negyvenesztendős so-
molygó, székely alma. Milyen kedves, amikor némi röstelkedéssel 
bejelenti a következő aggodalmát: ő a világszemléletére nézve kon-
zervatív, és mély kapcsolatai vannak a szinte álláspontot képviselő 
Minervával. És nem akar lemondani sem az elveiről, sem a munka-
helyéről. Kérdi, elfogadja-e a Helikon így is a működését. Hamar 
megnyugtatják, hogy szó sem lehet itt konzervativizmusról vagy 
progresszióról. A Helikon nem más, mint olyan művészek szabad 
szervezete, munkaközössége, akik – Szabó Dezső szavával élve – 
valutáris szolidaritást éreznek egymással szemben. Barátok szövet-
kezete a magyar nyelvi kultúra szolgálatában. És megindul a vita az 
erdélyi magyar irodalom lehetőségeiről. Egészséges kritikai szellem, 
folyóirat, könyvkiadó vállalat létesítéséről. Az Ellenzék holnap új 
cikk keretében fogja közölni a pontosan megszövegezett határozati 
javaslatot. Most csak annyit, hogy a tanácskozások sok eredményt 
jelentenek. A Szépmíves Céh alapító tagjai fölkínálják a céh organiz-
musát a meginduló revű és az alapítandó könyvkiadó vállalkozás 
számára. Bánffy Miklós gróf elfogadja az új lap főszerkesztői pozíció-
ját, Áprily Lajos a tényleges szerkesztő munkáját. Határozott tervvé 
válik egy helikoni almanach kiadása. Megbeszélés folyik az erdélyi 
magyar színházak fontos ügyében. Elhatározza a munkaközösség a 
testvér román és erdélyi szász irodalommal való bensőbb vérkerin-
gés megindítását. Kemény János báró alapítványt tesz. Harmincezer 
lej ösztöndíjat annak a fiatal írónak a számára, akit az ezentúl min-
den évben összeülő Helikon tagjai választanak ki Marosvécsen. Az 
első harmincezer lejt külföldi tanulmányút céljára Kacsó Sándornak 
ítélte oda a Helikon. 

Közben hullámzik a vita. Változnak az elnökök. Második a sor-
ban Kós Károly, a bősz kalotaszegi magyar, akinek hatalmas skálájá-
ban elfér a templomépítés, a regényírás és a politika. Aztán Tompa 
László következik ebben a tisztben. A komor lírikus. Amíg elnököl, 
kiveszem a zsebemből a kötetét, és elolvasom Forgószél című versét. 
Gyönyörű. Ragyogna minden irodalomban. De hiszen ha Udvarhe-
lyen ilyen költemény terem, akkor van értelme, magva annak, hogy 
itt összegyűltünk. 
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A tanácskozások alatt szorgalmasan jegyez a padján főtiszteletű 
Maurer úr, az idecsi lutheránus lelkész, a szász testvérkisebbség küldöt-
te. És minden pillanatnak megvan a maga szenzációja. Esemény Nyírő 
József keserű, vulkánszerű kitörése, amint az erdélyi ma-gyar író ne-
héz pozícióját panaszolja el. Áprily Lajos tökéletes kis értekezést tart 
az európaiasság és a transzszilvanizmus problémájáról. Szentimrei 
Jenő aggodalmaskodik. Ő az a józan mozdulat, amely szüntelenül fi-
gyelmeztet rá: jó néha félrehúzni a lábast a tüzes plattenről, mert a 
nagy lelkességben még oda talál kozmálni a kása. Ligeti Ernő finom és 
művelt megjegyzéseket tesz. A temesvári Endre Károly önzetlen 
munkásságát kínálja. És öröm nézni, hogy milyen világos ésszel ural-
kodik a vita anyagán Kádár Imre. Ő a született szervező. Tud élni a 
hatalommal. Az erő hasznos eszközzé változik kezében. Olosz Lajos 
egészen romantikus egyéniség. Ferenc József gyémántgyűrűjét viseli 
ujján, sub auspiciis regis doktor és kemény sportsman. Inkább a kettős 
párbeszédre van berendezve. Hallgat. És vele hallgatnak a szerény fia-
talok: Tamási Áron, aki első mézesnapjait áldozza föl a Helikonért. És 
Kacsó Sándor, aki mindössze egyszer szólal meg, hogy a tanácskozás 
plénuma elé idézze barátjának, Finta Zoltánnak nevét. 

* 
Érzésem szerint külön kell megemlíteni Bánffy Miklós grófot. A 

legősibb erdélyit és mégis új polgárát az országnak. A gróf ott van 
végig a megbeszéléseken. Figyel és sűrűn hallatja okos szavát. Lát-
szik rajta, hogy mindennél jobban érdekli a kérdés. Egy ilyen kis ék-
szer a nagy politika problémái után. Némelyik léleknek csudálatos 
rugalmassága van. Benne nagy értéket hódított magának az erdélyi 
irodalom.  

 
Az ünnepély 

 
Az utolsó napon, szombat délután következik el a helikoni na-

pokat bezáró ünnepély. Most új vendégek gyűlnek össze a tölgyek 
alatt. A falu és a környék magyar intelligenciája. Nagy csönd, áhítat. 
Elsőnek Szentimrei Jenő lép az előadóasztal mellé. A prológ. Utána 
Endre Károly következik. Tamási Áron és Tabéry Géza novellákat 
olvasnak föl, Áprily Lajos, Bartalis János, Bárd Oszkár, Olosz Lajos és 
Tompa László verseket szavalnak. Végül pedig Molter Károly világí-
tóan elmés kis csevegése fejezi be a műsort. 
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Nagy taps. Majd a társaság oszlani készül.  
Ekkor föláll báró Kemény Jánosné, hogy ő is szeretne valamit 

mondani. Mind köréje gyűlünk. Oh, mi az, ritka madárcsicsergés. A 
báróné egy kicsit elpirul: 

– Köszönöm az uraknak, hogy eljöttek. Olyan jólesett. De a jövő 
évi Helikonnak még inkább fogok örülni. Akkor még jobban fogok 
tudni magyarul… 

Mert a bárónő angol hölgy. Idegen ültetés a mi földünkben. De 
íme, hamar gyökeret bocsátó gyümölcsfa.  

* 
Sötétedik. Az egymásba nyíló termekben tompa lámpafények. 

Bárd Oszkár mint egy alkimista, azt suttogja a fülembe: milyen kedves 
volt Kacsó, amint megtudta, hogy az első helikoni jutalom az övé. 

Ám egyszerre nyílik a sok gyertya lángjában ragyogó ebédlő aj-
taja. Középen hatalmas büfé. Oldalt és a szomszédos szalonban intim 
asztalkák. Minden tele virággal. Vidám porceláncsengés. És mégis 
szomorúak vagyunk egy kicsit. Az utolsó este, amelyet együtt tölthe-
tünk… 

Ekkor az asztal mellett az írók nevében köszönetet mond a há-
ziaknak Kuncz Aladár.  

A tósztra Kemény János báró válaszol. Elhárítja magától a Heli-
kon érdemét. Ő csak keretet adott, az ötlet Berde Máriáé. Tiszta, 
csengő, biztos hangon beszél. Amit tett, gyönyörű kötelessége volt. 
Aztán egyszerre forróbbá válik a szava:  

– Akármi történjen Erdélyben – mondja –, ne felejtsük el, hogy 
az emberek között, akik a kultúra nagy szántóföldjén dolgoznak, so-
hasem szabad lenni válaszfalaknak! 

Áprily Lajos megszorítja a karomat: 
– Ez is történelem! 
De mennyire az. Biztató fejezet kezdete. Talán minden. 
Hirtelen mély gordonkaszó hallatszik át a nagyszalonból. A 

magyarnóta fejedelme, Fráter Béla muzsikál. Aztán fordul a zene. 
Csárdás. A ház asszonya föláll az első táncra... 

Az egyik ablakhoz sétálok. Csudálatos, kék, havasi éjszaka. Eső 
utáni illat. A felhők között az ég egy kis tisztásán nagy csillag világít. 
Mint Erdély címerében. 


