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Mohó érdeklődéssel vettem kezembe a kötetet, egyrészt erdélyi 

magyartanárként, akinek Mikó Imre, Balogh Edgár, Láng Gusztáv 
tanára volt, Szabédi László nyelvtudomány munkájából vizsgáztam, 
Tamási Áron műveit, Dsida Jenő és Lászlóffy Aladár verseit, Sütő 
András prózáját, színdarabjait, Bálint Tibor, Szilágyi István, Pusztai 
János regényeit oktattam a kolozsvári Brassai Sámuel Gimnázium-
ban, Kántor Lajos – Láng Gusztáv irodalomtörténetét is felhasznál-
tam magyar irodalomtörténeti óráimon. Tamási Áron és sok-sok más 
erdélyi író, költő emlékmúzeumát, sírját fölkerestük irodalmi kirán-
dulásaink során, képeket, dokumentumokat gyűjtöttünk erdélyi iro-
dalmukról, Balogh Edgár, Bálint Tibor, Kacsó Sándor, Kallós Zoltán, 
Kántor Lajos, Kós Károly, Lászlóffy Aladár, Pusztai János, Varró 
Ilona és több más, jeles erdélyi írót, költőt diákjaimmal köszöntöttük, 
és fényképpel társított levelüket ma is őrizzük Irodalmi albumunk-
ban. 

Csak azt szeretném megemlíteni, hogy majdnem 50 évi ma-
gyartanári munkám során nem volt alkalmam az „emigráns”, a ké-
sőbbi „külföldre szakadt hazánkfiai” véleményét, írásait olvasni, 
bemutatni tanítványaimnak, felhívni figyelmüket arra, hogy amit én 
elmondtam az órán – a saját véleményemet egy-egy regényről –, azt 
mások, irodalmárok, kritikusok hogyan látják Nyugaton. Úgy érzem, 
egyoldalú volt az a kép, amelyet tanítványaimnak átadhattam az er-
délyi magyar irodalmunkról. 

Most, nyugdíjasként marad ez az ismertetés, intés a kollégák-
nak, hogy felhívjam figyelmüket Pomogáts Béla kötetére, benne az 
Új Látóhatár című, a Münchenben megjelenő irodalmi és politikai fo-
lyóiratot bemutató, ismertető cikkére. A kötet válogatás e folyóirat-
ban nyomdafestéket látott írásokból. 

Mikó Imre A romániai magyar életrajzi irodalom című cikkében 
felsorolt műveket minden magyartanárnak ismernie kell/kellene. 
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Illyés Elemér a romániai magyar szellemi élet kereteiről készített 
vázlatot, benne a nemzeti művelődés közvetítője az iskola szerepéről 
szól, és 1972-ben (!) figyelmeztetett arra, hogy huszonöt év után is 
elnemzetlenítő iskolarendszer jellemzi a romániai magyarság 
közoktatását. (S még 18 év telt el ’89-ig!) Az irodalom művelőit Sütő 
András véleményével jellemzi: „Szomorúságos jelenség volt 
elnéznünk szellemi, erkölcsi hajótöröttjeinket, akik a vizen való fenn-
maradás végett mint felesleges súlyt, a költőiket is elhajigálták”. S 
még szomorúbb az, hogy a hatalom „húzd meg, ereszd meg” politi-
káját is belelátva a korszakba, illetve azt, hogy a bemutatott szellemi 
keret ma már csak történelmi adat, melyhez hozzá kell csatolnunk a 
’80-as évek fokozódó, diktatórikus intézkedéseit, a ’89-es 
„fordulatot”, az utána kibontakozó, „demokratizálódó”, de a ma is 
forrongó, újabb és újabb szellemi csatározások éveit is. Egyetlen 
eseményre utalok: 2012-ben meghiúsult Nyírő József hamvainak 
hazahozatala, újratemetése. S most a kötetben olvashatom Rónai 
Zoltán Ember a havasokból című írását 1983-ból, valamint Horváth 
Bélának az 1954-ben írt, a száműzetésben, számkivetve elhunyt íróról 
szóló nekrológját. S utólag olvashatok Kutasi Kovács Lajos tollából 
Nyírő József emigráns éveiről, és rögzíthetem Skultéty Csaba 
Escorialban tett látogatásának emlékeit. 

Tamási Áronról kialakult tanári véleményem is gazdagodhat öt 
írással. Szabó Zoltán Tenger és tengerszem című metaforikus írása 
1961-ben született, és a szerző úgy véli, hogy Tamási „nem magának, 
hanem népének gyűjtötte a kedvet az élethez 57-ben a „Hazai 
Tükör”, amely jelenben is elbuktatott eszmények fényét ragyogtatta 
fel, és a hivatalok sietve Kossuth-díjért nyúltak bizonyítani, hogy a 
Bach-korszak ingét nem szándékoznak magukra venni. A „Szirom és 
Boly” tavaly a régi hordó és újbor, vagy új hordó és óbor biblikus 
problémáját feszegetve a népi életkedv megmaradásának 
lehetőségeit kereste a változott világ abroncsai közt.” 

Azt is most tudom meg, hogy a székely Cinciri rokona a mexi-
kói Macario, s a két hős sorsából Tamási tollán novella, Macario 
tragédiájából pedig ballada született. S a Tamási Áron és Németh 
László kirajzolta Farkaslaka körvonalait is egymás mellett olvashat-
tam, s Szabó Zoltánnal együtt vallom és tanítottam is , hogy Tamási 
szülőfalujának leírása, bemutatása „Kölcsey klasszikus haza 
megfogalmazásának népi változata”. S „a székely alkat és kedély, 
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észjárás és szófűzés, Farkaslaka rabja a kor kísérletező nyugat-euró-
pai művészi előőrseivel is párhuzamos kalandozásokra indul. Csak-
ugyan rejtett hajszálcsövek kötnék a tengerszemet a tengerekhez?” 

Cs. Szabó László a Jégtörő Mátyás és a Ragyog egy csillag 
regényeket kiemelve Tamási írói munkásságáról vallott, Babits 
Mihály nyomán, akinek találó mondandója volt Tamási világáról: „Ő 
az egyetlen magyar pikareszk író, regényei: kalandok csillogó 
sorozata egy hős napjainak időfonalán…” Tamási regényeiben „a Jó 
és a Rossz örök harcába keveredünk bele…”, az író ironikus 
leleménnyel bújtatja a jótét szellemet állatból állatba – a szürrealiz-
mus szabályai szerint. 

Vámos Imre az 1949-ben íródott és 1954-ben megjelent Bölcső és 
bagoly című regényről azt írja, hogy évei sokasodván, Tamási 
bizonyságot adott irodalmunknak – ifjúságáról, mert abban az 
időben két műfaj gyarapodott igazán a művekben: a történelmi 
dráma és az emlékirat-irodalom. Tamási művészi nyelvéről is szól: 
„Ezt a sajátos törvényű, bonyolult és csodálatos nyersanyagot keve-
sen kezelik ma olyan művészien, mint Tamási Áron, aki azon keve-
sek közül való, aki túlnőtt a helyi bérceken, valódi szárnyakon szár-
nyal, és európai módon ír a székely világról.” 

Zsigmond Endre három kötetet ismertet: Féja Géza: Tamási Áron 
alkotásai és vallomásai tükrében, Izsák József: Tamási Áron – 
kismonográfia, és Tamási Gáspár: Vadon nőtt gyöngyvirág című köny-
vét. Féja Géza munkáját felületesnek nevezi, mert a problémák nagy 
részét megkerüli, Izsák József munkája pedig magán viseli a politikai 
ihletésű dogmatizmus jeleit, így egy összefüggő monográfia Az 
erdélyi csillagok írójáról még várat magára. Tamási Gáspár viszont 
páratlan könyvet tett le asztalunkra, pataktiszta, makulátlan székely 
nyelven mondta el életének történetét. Zsigmond Endre életének 
legsikeresebbnek tartott könyvismertetését ezzel az ajánlással zárja: 
„Tessék elolvasni Tamási Gáspár gyönyörű, gyöngyvirágos emlékezéseit, 
tessék elolvasni!” Ugyanilyen lelkesen köszönti Sütő András Anyám 
könnyű álmot ígér című kötetét, melyet Illyés Puszták népe, Tamási 
Szülőföldem rokonainak nevez. Kiemeli Sütő pataktiszta, szivárványo-
san gazdag és játékosan deres nyelvét is, és reméli, hogy „ez a komor 
napokat idéző könyv éppen sötét színeivel biztatás, hogy a sötét évek 
árnyai fakulóban vannak, és ahogy a „hétköznapok a keresztfán”, 
többé nem térnek vissza. 
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Illyés Elemér is a Puszták népe mellé sorolja Sütő András művét, 
amely „hirdeti az újabb magyar irodalomban tudatosan, a regény 
jogán is, a száműzött történeti múlthoz való visszatérését: „Hiába 
akarod a múltat hagyni, hiszen hagyhatod, de ott van benned.” 
Kimagasló eseménynek nevezi Bálint Tibor Zokogó majom című regé-
nyének megjelenését is, Fejes Endre Rozsdatemető-je mellé állítja, 
modern regényként könyveli el, ezt igazolja az írás hitelt adó való-
ságelemei és antihős személete. Egyedülálló jelenségként mutatja be 
a mai erdélyi prózairodalomban Szilágyi István: Üllő, dobszó, harang 
című munkáját is, amely „kitűnő példája a szocialista irodalom 
fejlődésmenetének. Kezdeti vulgáris szociologizálás, dogmatikus 
hangoskodások után, introvertált írói érdeklődés és az ember belső 
világa felé való fordulás.” Írói kvalitást fedezett fel Pusztai János Illés 
szekerén című regényében is, a jelenből a múltba, a múltból a jelenbe 
viszi a cselekményt, időszerű a témája, de az író nehezen birkózik 
meg a szerkezeti nehézségekkel.  

Gömöri György még 1956-ban, a Kolozsváron eltöltött 
kutatóútja során jutott a Dsida-versek birtokába, 1967-ben pedig 
Dsida születésének kerek évfordulóján a Dal az egészségesekről, Erdély, 
Tegnap forróság, Futottam, kerestem címűeket közli, mutatja be. 

Zalán Magda Jékely Zoltánról személyes élményeit meséli ízes, 
képszerű sorokkal a Rókatáncok táncosa szivárvány havasán című 
írásában, és idézi egyik versét, amelyet 1952-ben írt: „Be szomorú, 
hogy negyvenedik évem / „kartács”-világban ért utol!” 

Márjás Viktor ismertetése is Jékely Zoltán egyik írásáról szól, 
melyben 1963-ból Bánffy Dezső korába és Pestről Bécsbe vezeti az 
olvasót Bécsi bolondjárás címmel, „kedves, derűs humorral, mintha az 
„átkos” múltból a szilvóriumízt, a levendulaszagot, a huncut 
tréfákat, az élet mosolyát akarná visszaidézni”. 

Szabédi László: Enyém a történelem című válogatott műveit 
ismerteti Román I. István. Jelen válogatás egyik legértékesebb 
darabja A magyar ritmus formái, de a Népi írástudók vagy írástudó nép 
című tanulmánya is. Az író szépprózáját 28 novella képviseli, de érté-
kes fordításgyűjteményéből is válogatott Kántor Lajos, aki az előszót 
is írta. Szabédi László nyelvtudományi főműve: A magyar nyelv 
őstörténete című művéről Brogyani Béla írása sorakozik a kötetben. 
„Azt a poeta doctust hozza hozzánk közelebb, aki a legnehezebb 
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tudományos fegyverzetben vívta meg a költészet várait…” állapítja 
meg a szerzőről. 

Veress Dániel: A rodostói csillagnéző „életrajzi vázlat, kinagyított 
hátterű arckép, alapjegyeiben – esszé” meghatározással, a „legtalá-
nyosabb író”-ról, Mikes Kelemenről szóló kísérletét ismerteti Dénes 
Tibor, aki a szerző kutatókedvét, anyagismeretét és jóindulatát 
méltányolja. 

Márton László is három erdélyi elbeszélőt ismertet: Szilágyi 
István Ezen a csillagon című kötete novellákat, elbeszéléseket tartal-
mazó kötetét egyhangú, kiábrándító olvasmánynak tartja, de az 
utolsó, A végállomáson leszállsz című elbeszélésben témát és hangot 
vált. A Dürrenmattra emlékeztető írásban Szilágyi „kísérletet tesz 
arra, hogy a felületi valóságtól megszabaduljon, a kínálkozó és 
ismert tájkép helyett képzeletének színeivel fessen…”. Telegdi 
Magda Nyugtalan színek című novelláskötetének hősei általában bol-
dogtalanok, az írások stílusa Kosztolányi Dezsőt idézi. Varró Ilona 
elbeszéléseiben is az írónő szemhatára az asszonyi problematikáig ér 
el, s a bemutatott mindhárom kötetben sok szó esik a férfiak és nők 
kapcsolatáról, de hiányzik az erdélyi írók környezetétől távol álló 
olvasónak néhány támpont, amelynek segítségével tájékozódhat, pl. 
a novellák környezete színmagyar, román név ritkán fordul elő, s ele-
mezni kellene, hogy ebben a mikroklímában mi konzerválódik 
egészségesen – állapítja meg Márton László.  

Kibédi Varga Áron a lélektani regényírás új, eredeti és sikeres 
kísérletének tekinti Szilágyi István Kő hull apadó kútba című regényét, 
amelyet Pomogáts Béla kitűnő méltatásában az év regényének tart. 

Hanák Tibor „a költészet költőjének” nevezi Lászlóffy Aladárt, 
akinek versei a versről verselnek, a verselésről, anyagáról, szerszá-
máról, a nyelvről. Lépten-nyomon mondatrészeket és más nyelvtani 
kifejezéseket használ hasonlatként, képei közt gyakran szerepel a 
könyv, a ceruza, a levél, a lapozás, az írás, az olvasás. Sok utat, sok 
módszert kipróbál, szuverén ura a versnek. Ezért tehet bárit, hiszünk 
neki – írja A következő ütközet című kötetéről. 

Monoszlay Dezső is költőről, Szilágyi Domokosról vall, akinek 
„verseiben ott munkál mindaz a nemes és tragikus transzilvanista 
tradíció, amely szülőföldjének tájától sohasem volt idegen, ő egybe-
forrasztja a virágénekeket a Kőműves Kelemenek, a Kádár Katák 
balladáit a zsoltárokkal és az ótestamentumi igékkel – polifonikus 
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zeneként…” Micsoda rend, micsoda világ lehet az, amely kitaszított 
az életből két ilyen remek embert, két ilyen kiváló költőt? – teszi fel a 
kérdést Zsigmond Endre, aki Sziszt (ahogyan Szilágyi Domokost 
becézték) és feleségét, Hervay Gizellát siratja. Aki öt verskötete mellé 
két gyermekkönyvet is írt az erdélyi iskolák kis magyarjainak, ben-
nük „a képalkotástól a gondolatépítés felé haladó elvonatkoztatással 
szólt az emberiség védelméről –, de őt magát nem tudták meg-
védeni….” 

Az 1961-ben jelentkezett Forrás sorozatról szólva Zsigmond 
Endre tiszta, gazdag forrást emleget, közöttük Farkas Árpád 
Jegenyekör c. kötetének verseiről szólva a szolidaritás szót emeli ki: 
verseiből „a hűség szép dallama zeng, hűség a fölnevelő tájhoz, 
„derékig földben álló embereihez, de még fáihoz, állataihoz is…” 
Recenzensként, aggódással birkózó reménnyel tekint Kolozsvár, 
Bukarest és Sepsiszentgyörgy felé. A könyvek megjelenésén érzett 
öröme mellé arányosan növekszik a lelkiismeret-furdalása is, nem 
beszélt, nem írt, nem agitált még eleget az új romániai magyar írók 
műveinek érdekében, hogy akik egy pusztában vándorló nép 
képviseletében szólnak, ne maradjon pusztába kiáltó szó! Reményét 
egy Kosztolányi idézet mögé bújtatja: „A mi munkánk ez, áldjon 
vagy verjen sors keze, ez a mi munkánk.” „Olvassuk, ismertessük, 
terjesszük az új, erdélyi magyar irodalmat!” – fogalmazza meg, s máris 
nyúl – egy fényképalbumért. Szerkesztője Erdélyi Lajos, címe: Orbán 
Balázs Székelyföld képekben. A kötetet Mikó Imre szerkesztette, az 
előszót pedig Sütő András írta. „A figyelem, a művelődési értékek 
megőrzésének, megmentésének szép gondja, a szerkesztők és 
dolgozótársak kezemunkájának nyoma ott van a könyv minden 
lapján és talán ezért is fényeskednek olyan magabiztos maradandó-
sággal ezek az öreg, homályos, néhol ütött-kopott, nagyszerű fény-
képek. Tudják, hogy jó kezekben vannak!” S az értékek gondozásá-
nak, mentésének, gyűjtésének szép törekvése hozta létre Kallós 
Zoltán balladáskönyvét is. Kallós majdnem harminc éve gyűjti a 
romániai magyar népballadákat a Székelyföldön, Kalotaszegen, de a 
moldvai csángók között is, s ebből a majdnem kétezer darabra rúgó 
gyűjteményből 259 balladát, balladás dalt és nyolc meseváltozatot 
tesz közzé. (Az előszót Szabó T. Attila, az erdélyi nyelvtudósok első 
embere írta). Értékként, dicséretes ötletként tartja számon Zsigmond 
Endre az Utunk Évkönyv 72 című, Kolozsváron megjelent kötetet, 
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amely 350 oldalon, szakemberek írta, több mint 90 cikke nyújt 
együttesen kitűnő, kerek olvasmányos képet Erdély mai magyar 
életéről. „Az örök dallam, amely egykor oly szépen szólt Mikes 
Kelemen vagy Bethlen Miklós műveiben, mindmáig tovább zeng a 
mai Erdélyben is. Ennek szép bizonyítéka ez az erdélyi kislexikon.” 

Még két könyvismertetést említsünk meg. Kántor Lajos – Láng 
Gusztáv: Romániai magyar irodalom 1945–1970 című könyvét Illyés 
Elemér méltatja, amelyben az erdélyi irodalom két kiváló kritikusa 
212 oldalon időrendi összefoglalóban mutatja be a kortársi irodalmat. 
Rövid történelmi elemzést kapunk a romániai magyar irodalom 
genezisének körülményeiről, fejlődéséről, kitűnően megrajzolt író-
portrékat, esszéket is olvashatunk, de Illyés hiányolja a nemzetiségi 
tudat világos megfogalmazását, pedig az erdélyi magyar irodalom 
éppen a kisebbségi életformában, az „itt és most”, az „ahogy lehet” 
talaján született és vált sajátos irodalommá, az egyetemes magyar 
irodalom szerves részévé. A szerzők kevés figyelmet fordítottak 
olyan írók szellemi örökségére, akiknek a működése 1945 előtt kez-
dődött, és áttevődött a fordulat utáni időkre is. A másik könyv 
Kántor Lajos: Alapozás, Klasszikusok–kortársak, Tanulmányok, esszék 
című műve, amely összegyűjtött irodalmi tanulmányokat tartalmaz, 
s azt próbálja elősegíteni, hogy az olvasó nézzen a sorok mögé, 
ismerje meg a szerzők életét, működésüknek állomásait, kap-
csolataikat. Mintegy 60 oldalon Móricz Zsigmond sokoldalúságát, 
líraiságát, nyelvi tudatosságának szép eredményeit taglalja. 

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy az az érdeklődés, amely 
a magyar közéletben és irodalmi életben az erdélyi magyar kultúra 
és szellemiség befogadását kívánta elősegíteni, bizonyára nem lett 
volna erőteljes és eredményes az Új Látóhatár figyelemfelkeltő és 
értékgondozó erőfeszítései nélkül – fogalmazta meg Pomogáts Béla. 
Az Anyanyelvi Konferenciának most az olvasókhoz eljutó kiadványa 
azzal, hogy kötetbe gyűjtötte az erdélyi irodalom jelenségeit 
bemutató legfontosabb tanulmányokat, ezeknek az erőfeszítéseknek 
kívánt emléket állítani. 

 
Köszönjük! 


