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Fordul az esztendô. Szinte
kényszeresen pillantunk vissza,
próbáljuk számbavenni múló tet-
teinket, életünk eseményeit. Bár-
mennyire is tudjuk, hogy a közö-
nyös idô eltemeti mindazt, ami az
év folyamán számunkra izgalom,
öröm, sokszor keserûség – az éle-
tünk – volt, mégis érezzük, hogy
igenis fontos volt mindaz, amit
tettünk, amit átéltünk. Fontos
volt, mert nem közönyösen éltük
meg, hanem érzelmeinket éltük
bele mindennapi munkánkba. Mi
tudtuk – függetlenül attól, hogy
mások mennyire tudták –, hogy
munkánk fontos a romániai ma-
gyar társadalom számára. Nem
volt mindegy, hogy hány könyvet
olvasnak nemzettársaink, nem
volt mindegy, hogy hányszor kel-
lett kimondanunk: sajnos ez a
könyv nincs meg a könyvtárunk-
ban, s nem is tudjuk megszerezni.

Nem kell elnézze nekünk az
utókor, hogy amikor a világon
ezernyi nagy esemény  történik –
ezrek éhenpusztulásától az ameri-
kai elnökválasztásig vagy a hazai
lehangoló választásokig –, akkor
minket az foglalkoztat, hogy a
tordai EMKE Könyvtár meg tud-e
erôsödni, vagy hogy a községi ta-
nácsok hány lejt fordítanak állo-
mány-gyarapításra.

A nagy eseményekrôl tudunk,
de nem tudunk azokba beleszól-
ni. A magunk dolgaiba van bele-
szólásunk, azokban van felada-

tunk. Ott kell tennünk valamit,
ahol valóban tehetünk. És akkor
az már rég nem érdekes, hogy tet-
teinket számon tartja-e valaki. 

Hadd forduljon hát az év, a
század, az ezred, köszöntsük egy-
mást vidáman és hittel: munkánk-
ra szükség van! Ez feladatnak és
jutalomnak is elég.

Szomorkodunk, hogy Györffy
József és Domokos Edit, az udvar-
helyi és a szovátai könyvtár veze-
tôi nyugdíjba mentek. Kívánunk
nekik derûs éveket, hiányozni
fognak.

Örvendünk, hogy Deé Nagy
Anikó, a marosvásárhelyi Teleki
Téka nyugalmazott vezetôje meg-
kapta a nagyon rangos Széchényi-
díjat, Róth András Lajos, az ud-
varhelyi Tudományos Könyvtár
munkatársa pedig az EMKE
Monoki-díját.

Szintén az idei év emlékezetes
eseménye, hogy az EMKE Könyv-
tári Szakosztálya Romániai Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete
néven bejegyzett egyesületté vált.
Természetesen, a jövôben is meg-
ôrizzük szoros kapcsolatunkat az
EMKÉ-vel.

Új vezetôje van  a Teleki Téká-
nak, az ismert szépíró-történész,
Spielmann Sebestyén Mihály, il-
letve az Udvarhelyi Municípiumi
Könyvtárnak Hermann Gusztáv
történész-kutató. Kívánunk nekik
eredményes munkát és, hogy
könyvtári munkájuk mellett az

Egyesület életében is szerepet vál-
laljanak.

Az új évben, júniusban, a Ma-
gyar Könyvhét napján indul az
Olvasás Éve, amelyhez az RMKE
is csatlakozik. Kérjük tagtárt-
sainkat, kapcsolódjanak be ebbe a
jelentôsnek ígérkezô rendezvény-
sorozatba. Terveikrôl értesítsék
Egyesületünk elnökségét, hogy
rendezvényeiket a Könyvesház-
ban közzé tehessük.

Várjuk hát az új évet kedvvel
és bizakodással, higgyük, hogy
lesz örömünk munkánkban.

KISS JENÔ

FORDUL AZ ESZTENDÔ

Hervai Katalin rézkarca

Mindannyian tudjuk, hogy a
magyar könyvtártudomány mi-
lyen erôfeszítéseket tett és tesz
mûvelôdéstörténetünk egyik leg-
nagyobb kincsének, a régi könyv-
örökségünk számbavételére, a
nemzetközi elvárásoknak megfe-
lelô szakszerû feldolgozás elvég-
zésére. Az évtizedes erôfeszítések
kézzelfogható eredményeit vala-
mennyien ismerjük: a nemzeti tu-
lajdonban lévô ôsnyomtatványok,
16. századi nyomtatványok kata-
lógusa. Mellettük sorakoznak ter-
mészetesen a határon túli könyv-
tárak hasonló kiadványai, illetve
azok elôkészítô munkálatai, bár

ezek korántsem jelentik az anya-
ország területén kívül található
anyag teljes feldolgozását.

A Széchényi Könyvtárban im-
már több évtizede tartó munkafo-
lyamat eredményeként látott nap-
világot a Régi Magyar Nyomtat-
ványok két kötete, amely felvál-
lalta a határon túli könyvörökség
számbavételét is, s a szakma nagy
várakozása mellett, tovább folyik
a következô kötetek összeállítása
is, de említhetjük a Petrik bibliog-
ráfia folytatását s az anyaországi
és határon kívül ôrzött gyûjtemé-
nyekben folyó hungarika feltárá-
sokat is. Mindezek mellett az is is-

mert tény, hogy a mûemlék-
könyvtárak mindenikében folyik
a régi könyvállomány új koncep-
ciók és új technikai feltételek mel-
lett történô számbavétele, más
kérdés az, hogy – különösen a ha-
táron túli gyûjtemények feldolgo-
zásának eredményei – egyelôre
nagyrészt hozzáférhetetlenek, sok
esetben sárguló cédulákon várják
a számítógépes, vagy hát miért is
ne, az internetes feldolgozást,
akár a nyomtatást. Mert amíg erre
nincs meg a mûszaki-anyagi felté-
tel, jobbára még múlt századi in-
formálódási lehetôségekkel kell
élnünk. S a totális áttekintés is

Kárpát-medencei könyvtárörökségünk
számbavételének néhány kérdése
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csak vágyálom marad. Azt azon-
ban tudjuk, hogy az egyes könyv-
tárakban folyó szakszerû feldol-
gozás elôbb-utóbb megteremti a
lehetôségét régi könyvöröksé-
günk majdani hiánytalan katasz-
ter-rendszerezésének.

Sajnos a kárpát-medencei könyv-
tárörökség ügye ennél jóval gyen-
gébben áll, hiszen mindeddig kí-
sérlet sem történt arra, hogy mû-
velôdéstörténetünk egészét illetô-
en számba vegyük például azt,
hogy milyen köz- és magángyûj-
temények voltak egykor, kik és
milyen célból hozták létre ezeket
a könyvtárakat s mára mi maradt
meg a hajdani gyûjteményekbôl. 

Az elmúlt fél évszázadban so-
kunk számára nem létezett más
lehetôség,  csupán a saját szûkebb
hazánk, régiónk könyvtár-kultú-
rájának tanulmányozása s jó eset-
ben, rendkívüli erôfeszítések árán
esetleg az anyaország könyvtár-
történetét tiltott áruként becsem-
pészett szakkönyvekbôl ízlelget-
ni. Mindennek eredménye nem is
lehetett más, csak az, hogy a hatá-
ron túli területek könyvtártörté-
netét nem ismerjük, egymásról
keveset, vagy éppen semmit sem
tudunk s így az egyetemes ma-
gyar könyvtártörténet egyelôre
pusztán sejtések szintjén létezik,
nélkülözi az egységes szempon-
tok szerinti vizsgálódást, az eset-
leges helyi kutatások eredményei-
nek összesített feldolgozását.

Nem pusztán a szakmai kíván-
csiság mondatja velem azt, hogy

szeretnék biztosat tudni az egyes
régiók hajdani könyvtárairól,
könyvgyûjtôirôl, ma is létezô
gyûjteményekrôl, vagy töredék
könyvtárakról. Szeretném ponto-
san tudni például, hogy a Felvidé-
ken, Délvidéken, Kárpátalján és
másutt, ahol nemzettársaink éltek
és élnek, az elmúlt századok során
milyen jelesebb felekezeti és isko-
lai könyvtárak léteztek a felekezeti
oktatási intézetek mellett, kik vol-
tak azok a fôrangú könyvgyûjtôk,
akiknek fáradozása nyomán szá-
mottevô könyvállományok jöttek
létre, vagy a közrendû értelmisé-
giek milyen mértékben jutottak
könyvhöz, milyen jelentôsebb
magántékákról kellene tudnunk?

És sorjáznak tovább a kérdé-
sek. Ma talán még van aki esetleg
választ is tudna adni ezekre. Hi-
szen tudjuk, hogy az elmúlt évti-
zedekben sokan tették fel maguk-
nak is kérdéseket, a válasz érde-
kében levéltárakban, gyûjtemé-
nyekben kutattak. Csakhogy az
esetek többségében a kutatások
eredményei íróasztalfiókban ma-
radtak. Ideje lenne ezeket a rész-
kutatásokat végre összesíteni s a
nemzeti könyvtárhistória intéz-
ménytörténeti fejezetének össze-
állításához, jeles könyvgyûjtôink
pontos számbavételéhez megte-
remteni a lehetôséget. E a célfel-
adat elôkészítéséhez hadd sorol-
jak fel néhány saját, erdélyi
könyvtártörténeti próbálkozása-
imból eredô gondolatot.

Menteni kell a még menthetôt!
Mert ha valakinek, akkor nekünk
igazán okulnunk kellene saját tör-
ténelmünkbôl. Ismert tény, hogy
a magyar mûvelôdéstörténet régi
emlékei a Kárpát-medence térsé-
gében javarészt elpusztultak.
Most nem beszélünk az elpusztult
építészeti kincsekrôl, de az írott
szó emlékei is megsemmisültek.
Tudjuk, hogy szinte lehetetlen
megrajzolni a kódexek világának
magyarországi képét. Szórványos
emlékekbôl, bizonytalan feltétele-
zésekbôl kell rekonstruálni a va-
lóságot. Hogy eleink milyen
könyvkultúrával rendelkeztek,
arról csak homályos elképzelése-
ink vannak. Úgy tudjuk, hogy a
magyarság bekapcsolódása az eu-
rópai könyvkultúrába a 10. szá-
zad végén kezdôdött. Könyvet
hoz(hat)tak magukkal a külföld-
rôl jött térítô papok, de az anya-
nyelvû papság képzésére itthon is
könyvet kellett készíteni. Könyv-
re volt szüksége a székesegyhá-

zaknak, a püspöki székhelyeknek.
No de, hogy pontosan mi és meny-
nyi létezett, arról csak feltételezé-
seink vannak. Könyve lehetett
például Szent Gellért csanádi püs-
pöknek, hiszen magyarországi
mûködése idején írt Deliberatioját
bizonyára más könyvek tanulmá-
nyozása mellett állította össze. De
hát biztosat errôl sem tudunk. A
tatárjárás, a török hódoltság más-
fél évszázada középkori könyv-
kultúránk legtöbb emlékét meg-
semmisítette. Ami maradt, az
csak töredék. Töredék maradt a
kódexekbôl, egyáltalán a köny-
vekre vonatkozó forrásokból.

1756-ban a tudós erdélyi pap,
Bod Péter így panaszkodik az ôt
könyvszerzésre felkérô Ráday Ge-
deonnak: „(...) A könyvek szerzé-
sekben igyekeztem, de kevésre le-
het menni, minthogy a régiség és
hazánknak sokféle veszôdései,
amelyek voltanak is, megemész-
tették de csuda, hogy e tatár éget-
te, török hamvazta hazában csak
annyit is lehet találni, holott itt
egymást érte a sok pusztulás az-
elôtt. (Bod Péter levele Ráday Ge-
deonnak. Magyarigen, 1756. szep-
tember 20. in Bod Péter: Magyar
Athenas. Budapest, Magvetô,
1982. 468–469.)

De a romlás, csonkulás folya-
mata késôbb sem szûnt meg.

Közép- és Kelet-Európában
például a könyvtárak 20. századi
sorsába újra végzetesen beleszólt
a történelem. Világháborúk, a tri-
anoni döntés az anyaországtól el-
szakított területek könyvtárainak
létét, további sorsát pecsételték
meg. A második világháborút kö-
vetô események aztán az egyházi
gyûjtemények felszámolását, szét-
darabolását eredményezték. A
Kárpát-medence térségében az ún.
államosítás felekezeti tulajdonban
lévô bibliotékák, iskolai könyvtá-
rak megszüntetését, értékes ma-
gángyûjtemények széthullását
eredményezte.

Ami ezekbôl megmaradt, amit
a gyûjtemények egykori állapotá-
ról tudni lehet, azt kell nekünk
pontosan számba venni.

Mik a legfontosabb tenniva-
lók? Mindenekelôtt a számbavé-
tel, a még meglévô könyvtárörök-
ség pontos feltérképezése. Termé-
szetesen itt nemcsak a fennma-
radt, létezô könyvhagyatékokra,
könyvgyûjteményekre kell gondol-
nunk, hanem a megsemmisült, de
a maguk idejében jelentôs könyvál-
lományok egykori létére utaló

A Teleki Téka nagyterme



3

adatok felkutatására is.
Ebbôl a szempontból igen je-

lentôs a régi katalógusok számba-
vétele:

– eltûnt, megsemmisült gyûj-
teményekrôl nem egyszer régi fel-
jegyzések, leltárak informálnak.
Tájékoztatnak az egykori állo-
mány nagyságáról, összetételérôl;

– jelzik a katalógus-készítô jár-
tasságát, hozzáértését,a könyvtár-
tudomány korabeli színvonalát; 

– maradtak fenn olyan leltá-
rak, könyvjegyzékek, melyek a
könyvbeszerzés módjáról tájékoz-
tatnak, jelzik azt, hogy hol történt
a könyv megvásárlása, esetleg fel-
tüntetik az árát is. Tehát segíthet-
nek az európai könyvpiac hajdani
arculatának rekonstruálásában.

Fontos ezek felkutatása, közzé-
tétele. Kísérlet már történt ezirány-
ban. Hiszen az elmúlt években a
Szegedi Tudományegyetem kiváló
munkacsoportja több 16–18. száza-
di magyar könyvtár katalógusát
közzétette.

Ennek a rendkívül hasznos
adattárnak a sorát kellene folytat-
ni, különbözô régiók levéltári,
könyvtári hagyatékaiban lappan-
gó könyvjegyzékeket felkutatni s
kiadásukkal elôsegíteni a közös
adatbázis létrehozását.

De ugyanilyen hasznos lenne a
levéltári hagyatékokban lévô csa-
ládi levelezések átfésülése is. Fô-
rangú familiák levelezése igen
sok könyvbeszerzésre, könyvtár-
teremtésre vonatkozó információt
rejteget. Ezek kiterjednek a csalá-
dok peregrináló tagjainak könyv-
ügyleteire is, arra, hogy külföldi
modellek hogyan hatottak rájuk,
hogyan fogtak hozzá kint tartóz-
kodásuk idején a könyvgyûjtés-
hez. Hazatértük után pedig, ho-
gyan szervezték meg például a
nyugat-európai országokból való
könyvvásárlást. Fôrangú családok
tagjai számos esetben a könyvbe-
szerzés lebonyolításához hazájuk-
ból külföldre ment akadémistákat
használnak fel. Így terjed aztán
századokon keresztül arisztokra-
ták és közrendûek között a
könyvvel való foglalkozás divatja.

Ugyancsak fontos feladat a
kárpátmedencei könyvgyûjtemé-
nyek azonos tipológiai kategóriák
szerinti számbavétele. Gondolok
itt elsôsorban a köz- és magán-
gyûjtamények feltérképezésére.
Ezen belül az egyházi és világi
gyûjtemények vizsgálatára. Ugyan-
csak számba kellene venni a kü-
lönbözô régiók fôrendû és köz-

rendû gyûjtôinek sorát, természe-
tesen külön figyelemmel  fordulni
a nôi gyûjtôk irányába. 

Közkönyvtárak
Itt elsôsorban az egyházi gyûj-

temények és a különbözô feleke-
zetek oktatási intézményei mellett
létesült könyvtárakat kell számba
vennünk.

Természetesen az elôzô kor-
szakok történelmi viharai ezeket a
gyûjteményeket alaposan megté-
pázták. Példának egy Erdély pe-
remvidékén kialakult értékes egy-
házi gyûjtemény sorsát említe-
ném. A csíksomlyói ferencesek
könyvtára az egyetlen fennma-
radt középkori eredetû erdélyi
magyar könyvgyûjteményünk.
Saját régi állománya mellett meg-
ôrzött jónéhány idôközben meg-
szûnt magyarországi és erdélyi
domonkos, ferences, karthauzi,
pálos rendház gyûjteményébôl
származó kötetet is. Ugyanakkor
itt maradt fenn Kájoni János csík-
somlyói munkásságának felbe-
csülhetetlen szellemi értéket je-
lentô kéziratos hagyatéka. Bár a
15. század derekán létesült
könyvtár nem tartozott a nagyon
korai alapítások közé, s nagyságát
illetôen sem versenyezhetett a te-
kintélyesebb kolostori gyûjtemé-
nyekkel, jelentôsége vitathatatlan,
minthogy tükrözi a reformáció
után is megôrzött erdélyi katoli-
kus mûveltség szellemi horizont-
ját. A századok viharait átvészelô
gyûjtemény több-kevesebb vesz-
teséggel érte meg a 20. századot.
Létét késôbb a második világhá-
borút követô drasztikus intézke-
dések fenyegették. 1951-ben a fe-
rences rend feloszlatásakor a
könyvtár helyzete kérdésessé
vált. A szerzetesek a gyûjtemény
legértékesebb darabjait: ôsnyom-
tatványokat, 15–16. századi zenei
kódexeket, a Kájoni-kéziratokat, a
csíksomlyói iskoladrámákat a ko-
lostortemplom Mária szobrának
talapzatába, illetve a kolostor re-
fektóriumának falába rejtették el.
Azok a barátok, akik be voltak
avatva az elrejtés titkába szétszó-
ródtak, sokan börtönben pusztul-
tak el. Jó három évtized múlva,
csodával határos módon derült
fény a könyvek rejtekhelyére és
lelkiismerets, hozzáértô szakem-
berek közremûködésével 1980 és
1985-ben sor kerülhetett az idô-
közben nem kis biológiai károso-
dást szenvedett könyvanyag
megmentésére. A könyvlelet

egyik megmentôje, Muckenhaupt
Erzsébet csíkszeredai múzeoló-
gus-könyvtáros fáradozásai nyo-
mán ma pontosan ismerjük a csík-
somlyói könyvtár elôkerült anya-
gát. A csíksomlyói ferences
könyvtár kincsei címû könyvében
ismerteti a feltárás történetét, s a
példaszerû pontossággal összeál-
lított Adattári részben leírja az ál-
lományt. (Muckenhaupt Erzsébet:
A csíksomlyói ferences könyvtár
kincsei. Budapest–Kolozsvár, Bal-
assi–Polis, 1999.) 

Ha nem is ilyen kalandos a sor-
sa a többi erdélyi kolostori gyûjte-
ménynek, megsemmisülésük mé-
gis visszavonhatatlanul bekövet-
kezett. Az államosítással felszá-
molt könyvtárak anyaga meggon-
dolatlan intézkedések következté-
ben szétszóródott. Jó esetben kör-
nyezô városok közgyûjteményei-
be került, de nagyrészük máig is
lappang. Szerencsés sors jutott
például az 1636-ban alapított mik-
házi ferences kolostor könyvtára
azon részének, amely a marosvá-
sárhelyi Teleki Tékába került, s
ott megfelelô raktározási körül-
mények között egységében ôrzik,
és ma is kutatható.

A kolostori könyvtárak szét-
szóródott, lappangó anyagának
felkutatása fontos feladat. Fenn-
maradt leltárak, szakirodalmi uta-
lások, könyvbeírások és más posz-
szesszor-jegyek vizsgálatával le-
het és kell ezt a munkát elvégezni. 

Oktatási intézmények
könyvtárai

Magyarországon, Erdélyben –
de a Kárpát-medence többi régió-

Szigehty István tollrajza
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jában is – a 16. századtól kezdve a
felekezeti iskolák mellett könyv-
tárak születtek. Erdélyben elsô-
sorban a szerzetesrendek oktatási
intézményeit szolgáló könyvtára-
kat kell megemlíteni. A rendek
feloszlatásakor ezek jórészt szét-
szóródtak. A kolozsvári jezsuita
egyetem könyvtára volt hajdan a
legjobban szervezett és legna-
gyobb erdélyi magyar iskolai
könyvtár. Még a 16. század végén
ide gyûjtötte össze Báthori István
fejedelem a középkori katolikus
könyvtárak fellelhetô anyagát. A
gyûjtemény százesztendôs haló-
dás után elôbb a jezsuita, majd a
piarista líceumok keretében fejlô-
dött tovább. 1777-tôl hivatalosan
egyetemi könyvtárként mûkö-
dött. 1784-tôl felvállalta a fôiskola
három tagozatának jogi, bölcseleti
és orvosi mûvekkel való ellátását.
Az egykori gyûjteménybôl meg-
maradt mintegy félezer kötet ma
a kolozsvári Akadémiai Könyvtár
állományában található és az er-
délyi magyar egyetem évszáza-
dos múltjának tárgyi bizonyítéka.
Töredékesen maradtak fenn a
székelyudvarhelyi és csíkszeredai
katolikus gimnáziumok könyvtá-
rai is. Az egykori gyûjteményekre
vonatkozó minden adat rendkí-
vüli jelentôséggel bír, mintaho-
gyan a többi, szinte teljes egészé-
ben megsemmisült katolikus gyûj-
temény is ma már csak utalások-
ból ismert. A minoriták aradi bib-
liotékájának, a váradi volt pre-
montrei gimnázium könyvtárá-
nak, a váradi katolikus szeminári-
um 1780-tól számon tartott gyûj-
teményének szétszóródása az er-
délyi könyvtárörökség komoly
veszteségének tekinthetô.

Az erdélyi protestáns oktatási
intézmények mellett is alakultak
könyvtárak. Az anyaországi kol-
légiumokhoz hasonlóan a 16. szá-
zad második felétôl tanárok, diá-
kok használatára jöttek létre ezek
a gyûjtemények. Az erdélyi refor-
mátus iskolák sorában a legna-
gyobb és leggazdagabb könyvtára
a gyulafehérvári-nagyenyedi kol-
légiumnak volt. Annak ellenére,
hogy 1658-ban, 1704-ben és 1849-
ben szinte teljes egészében meg-
semmisült, az erdélyi társadalom
áldozatkészsége mindig újrate-
remtette. Másik jelentôs iskolai
könyvtár a marosvásárhelyi refor-
mátus kollégiumé volt. Az 1557-
ben létesült kisiskolából kinôtt
kollégium mellett létesült könyv-
tár évszázadokon keresztül a ta-

nárok, diákok számára szükséges
szellemi táplálékot jelentette. Bár
a 18. század közepén a bibliotéka
mindössze 1205 kötettel rendelke-
zett, az alapítványok révén bizto-
sított folyamatos könyvbeszerzés-
nek és a könyvadományoknak
köszönhetôen végül is Erdély
egyik legtekintélyesebb kollégiu-
mi könyvtárává nôtte ki magát. A
80 000 kötetes gyûjteményt a Bo-
lyaiakról nevezték el, s ma a ma-
rosvásárhelyi Teleki Téka könyv-
állományával együtt áll a kutatók
rendelkezésére. 

A székelyföldi kálvinisták mû-
velôdésének szellemi hátterét a
Bethlen János alapította székely-
udvarhelyi kollégium könyvtára
biztosította. Az erdélyi reformá-
tus kollégiumok közül ez az isko-
la rendelkezett a legszerényebb
anyagi lehetôségekkel, úgyhogy a
18. századtól kezdve a coetus szá-
mára a könyveket jobbára az isko-
la pártfogói adták össze. 

Természetesen Erdélyben olyan
protestáns gyûjteményekrôl is tu-
dunk, melyeknek nem sikerült
túlélni az idôk viszontagságait.
Az unitáriusok kolozsvári könyv-
tára a 17. század második felében
három tûzvész áldozata lett. A
nagybányai református gimnázi-
um könyvtára megsínylette azt,
hogy 1712-ben az iskolát kitelepí-
tették a városból. A gyûjtemény
egy részét a jezsuiták vették át és
egyesítették saját rendházuk állo-
mányával. Az eredeti könyvtár
anyagából a 18. század utolsó har-
madára alig 250 kötet maradt
fenn. 

Minden lappangó könyv, min-
den a könyvtárak hajdani állapo-
tát jelzô utalás rendkívül értékes
ezeknek a felekezeti közgyûjte-
ményeknek a rekonstruálásához.
Az erdélyi könyvtárak, levéltárak
hagyatékából felszínre került ada-
tokat tovább kell gyarapítani,
hogy minél pontosabb képet al-
kothassunk mûvelôdés- illetve
oktatástörténetünkben fontos sze-
repet játszó könyvtáraink hajdani
képérôl.

Magánkönyvtárak
Fôrangú egyháziak és világi-

ak, valamint közrendû papok és
az alakulóban lévô világi értelmi-
ség könyvgyûjteményeire kell itt
figyelnünk. 

Fôpapi könyvgyûjtôk Magyar-
országon lényegesen többen vol-
tak mint például Erdélyben. Ter-
mészetesen itt is észlelhetô egyfaj-

ta átfedés. Gyûjtôk, gyûjtemények
kerültek az anyaországból Er-
délybe, vagy fordítva. Patachich
Ádám (1717–1784) püspök példá-
ul váradi tartózkodása idején egy
15 000 kötetes könyvtárat hozott
létre. Miután 1776-ban kalocsai
érsek lett, gyûjteményét áthelyez-
tette az érseki palotába. Ezzel
szemben Migazzi Kristóf (1714–
1803) váci püspök, bécsi hercegér-
sek értékes gyûjteménye Erdélybe
került, minthogy könyvtárát Bat-
thyány Ignác erdélyi püspök vette
meg. Itt meg kell jegyeznünk,
hogy Erdély legjelentôsebb 18.
századi fôpapi gyûjteményének
Batthyány Ignác gyulafehérvári
könyvtára tekinthetô. (Jakó Zsig-
mond: Batthyány Ignác, a tudós
és a tudományszervezô. in Ma-
gyar Könyvszemle (107. 1991 353–
375.). Alapját az a 3 000 kötet al-
kotta, melyet Batthyány még Ró-
mában a San Appolinare növen-
dékeként szerzett. A rendszeres
gyûjtést egri prépostsága idején,
Esterházy Károly mellett kezdte
el. Könyvvásárlásra mintegy
80000 forintot költött. Vásárolt a
feloszlatott jezsuita rendházak
könyvei közül is. Legjelentôsebb
szerzeménye kétségtelenül az
elôbb említett Migazzi-gyûjte-
mény. Még 1781-ben tudomására
jutott, hogy a bécsi hercegérsek
áruba szándékozik bocsátani kö-
zépkori kódexeit. Amikor Bat-
thyány megtudja, hogy ezeket a
nyomtatott könyvekkel együtt
adják el, hajlandó az egész könyv-
tár megvásárlására. 1782-ben ha-
jón, szekeren érkezik Erdélybe a
gyûjtemény. 1790-ben aztán meg-
szerzi a lôcsei plébánia régi
könyv- és kéziratgyûjteményét is.
1794-re könyvei számára Gyulafe-
hérváron egy pompás terem-
könyvtárat építtet. Ez lesz a gyûj-
temény végsô hajléka.

Mint tudjuk, Magyarországon
több ilyen galériás, többhajós
könyvtárbelsôt találni. Erdélyen
csak a Batthyány Ignác püspök és
Teleki Sámuel kancellár által épít-
tetett teremkönyvtárak hirdetik a
18. századi alapítók esztétikai igé-
nyességét és áldozatkészségét.
Még csak annyit tegyünk hozzá,
hogy a gyulafehérvári könyvtár
épületébe a tudománypártoló püs-
pök csillagvizsgálót és nyomdát is
létesített. A maga idejében tehát
az intézet valóságos tudományos
mûhely volt. Ma pedig az európai
régi könyvkultúra becses múzeu-
ma. Itt ôrzik a Románia területén
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lévô középkori kódexek 80 %-át,
az inkunábulumok több mint fe-
lét. Egyedi kincs a Karoling kori
könyvfestészet remekei közé szá-
mító Codex aureus, s a harmadik
legrégibb írott nyelvemlékünket,
a Gyulafehérvári Sorokat tartal-
mazó 1310–1320 körüli idôbôl
származó kódex. (Mârza, Iacob:
Batthyaneum Könyvtár, Gyulafe-
hérvár; in Aetas, 1993/3 227–229.)

Világi fôrangúak könyvtárai
Ezek között néhány nagy ívû,

közösséget szolgáló elképzelésbôl
született gyûjtemény is van az
egyéni gyûjtôkedvbôl születô ki-
sebb formátumú könyvtárak mel-
lett.

Báró Brukenthal Sámuel gu-
bernátor szebeni könyvtára (Näg-
ler, Doina: A Brukenthal Könyv-
tár, Nagyszeben; in Aetas, 1993/3
224–227.) a 18. század végén min-
tegy 13 000 kötetet számláló gyûj-
temény. Alapítóját elsôsorban az
erdélyi szászság mûvelôdésének
igénye indította a könyvek gyûj-
tésére. Brukenthal a könyvek egy
részét maga vásárolta bécsi utazá-
sai során, de a gyûjtésben segéd-
kezô Neumann kanonok, kataló-
gusok alapján szerezte be számára
a frissen megjelent munkákat. Köz-
vetítôk Franciaországból, Angliá-
ból, Itáliából vásároltak Bruken-
thalnak. A nyomtatott könyvek
mellett természetesen kéziratokat
is gyûjtött. Elég, ha csak a róla el-
nevezett 15. század végén, 16.
század elején pergamenre írott
breviáriumot említjük. Gyûjtemé-
nye 1817 óta Szebenben a könyv-
tár és múzeum számára szánt im-
pozáns épületben mûködik.

Az erdélyi könyvtárörökség
talán legértékesebb kincse az u-
gyancsak fôúri fáradozásból szü-
letett marosvásárhelyi Teleki Té-
ka. (Deé Nagy Anikó: A könyv-
táralapító Teleki Sámuel. Kolozs-
vár, 1997.) Bár a 40 000 kötetes
enciklopédikus könyvtár megnyi-
tása 1802 ôszén történik, állomá-
nyát a könyvtárat alapító Teleki
Sámuel a 18. század második felé-
ben gyûjti. 1759–1763 közötti ta-
nulmányútja során európai könyv-
tármodellek hatására dönti el,
hogy közkönyvtárat fog létesíteni.
Ezt követôen Erdélyben, majd Er-
dély kancellárjaként Bécsben ma-
ga bonyolítja le a tudományok
minden területérôl összeváloga-
tott könyvek gyûjtését és a biblio-
fil ritkaságok felkutatását. 1796–
1819 között Bécsben közzéteszi

könyvtárának négy kötetes kata-
lógusát. Az elsô kötet latin nyelvû
elôszava és a könyvtáralapító
1800-ban papírra vetett végrende-
lete jelzik, hogy Teleki köznek
szánt tékájával nemzetében és ha-
zájában a tudományok elômozdí-
tását, a közmûvelôdés terjesztését
kívánta szolgálni.

Megállapíthatjuk, hogy Er-
délyben az egyházi és világi fô-
urak gyûjteményei valóban nem
státusszimbólumként, valamilyen
úri passzióból születtek, hanem a
köznek szolgáló, átgondolt, tuda-
tos mûvelôdési program megva-
lósításaként.

Ugyanakkor az erdélyi arisz-
tokrácia sorában többen voltak,
akik komolyan foglalkoztak
könyvgyûjtéssel, még akkor is, ha
nem tûzték ki célul nyilvános
könyvtár létrehozását, hanem té-
káikat személyes használatra ala-
kították ki. Ezek közül néhány
gyûjtemény idôközben szétszóró-
dott, létükrôl jó esetben fennma-
radt könyvjegyzékek, korabeli in-
ventáriumok tanúskodnak. De
vannak olyan hagyatékok is, ame-
lyek egy-egy iskolai könyvtár ál-
lományába kerülve, máig meg-
maradtak.

A már nem létezô hagyatékok
közül említsük meg a koronaôr
Teleki József marosvásárhelyi té-
káját. (Deé Nagy Anikó: Marosvá-
sárhely könyves múltjából; in Ma-
rosvásárhely történetébôl; Maros-
vásárhely, Mentor, l999. 195–201.)
A 18. századi magyar bibliofil fô-
urak sorában számontartott Tele-
ki József könyvtárának nagy ré-
szét magyarországi lakhelyein
tartotta. Ezek zömmel meg is ma-
radtak. Mintegy 3000 kötetet
számláló marosvásárhelyi gyûjte-
ménye azonban szétszóródott, s
létérôl csak a kortársak írásaiból, s
két fennmaradt könyvlistából tu-
dunk. Egy másik megsemmisült
erdélyi könyvtár még ennél is na-
gyobb vesztesége az erdélyi ma-
gyar könyvörökségnek. 

Bethlen Kata olthévízi könyv-
tárát végrendeletileg a nagyenye-
di kollégiumra testálta. Az ado-
mány 1849-ben a könyvtár többi
köteteivel együtt a tûz martaléka
lett. Hogy milyen és mekkora volt
árva Bethlen Kata gyûjteménye,
azt ma már csak a Bod Péter által
összeállított könyvlistákból tud-
juk. (Simon Melinda – Szabó Ág-
nes: Bethlen Kata könyvtárának
rekonstrukciója. Szeged, Scrip-
tum Kft, 1997; A Kárpát-medence

koraújkori könyvtárai. II.) 
Az erdélyi fôrangú családok

könyvgyûjteményei közül né-
hánynak szerencsésebb sors jutott
és máig fennmaradtak.

A 18. század derekától egyre
általánosabbá vált az a felfogás,
hogy mûvelt ember úgy állít ma-
gának emléket, ha könyveit vala-
melyik kollégiumba helyezve a
közösség hasznára bocsátja. Ezek
az adományok képezték a tanin-
tézetek könyvtárainak legjelentô-
sebb gyarapodási forrását. Ma Er-
délyben a fennmaradt kollégiumi
gyûjteményekbôl sok hajdani
könyvgyûjtô hagyatékát lehet ki-
fejteni. Ezek között pedig néhány
könyvgyûjtô asszony bibliofiliája
a 18. századi erdélyi könyves-
paletta érdekes színfoltját képezi. 

Jakó Zsigmond erdélyi könyv-
történész az elmúlt években az ud-
varhelyi kollégium könyvtárába
bekerült magántékák közül né-
hány nôi gyûjtô adományára hívta
fel a figyelmet. (Jakó Zsigmond:
Írás, könyv, értelmiség. Bukarest,
Kriterion, 1976. 219–251.) 

Magam a marosvásárhelyi Te-
leki Téka alapítója, Teleki Sámuel
feleségének könyvtárát vizsgálva
jöttem rá arra, hogy ennek az
1.200 kötetes gyûjteménynek a
magvát két korábbi nôi könyvha-
gyaték képezi. (Deé Nagy Anikó:
Könyvgyûjtô asszonyok a XVIII.
században; in Emlékkönyv Jakó
Zsigmond születésének nyolcva-
nadik évfordulójára. Kolozsvár,
Erdélyi Múzeum Egyesület, 1996.)
Telekiné, iktári Bethlen Zsuzsan-
na megörökölte nagynénje, Wes-
selényi Kata könyveit. Ezek kö-
zött mintegy félszáz könyvben
nagyanyja, Rhédei Zsuzsanna
posszesszor-bejegyzése található.
Ma ez a három, egymást követô
generációhoz tartozó könyvgyûj-
tô asszony fáradozásából létrejött
magyar téka, az egyetlen teljes
egészében fennmaradt 18. századi
nôi könyvgyûjteményünk, s mint
ilyen az erdélyi könyv- és könyv-
tártörténet figyelemre méltó em-
léke.

Hasznos lenne a többi régió-
ban is elvégezni a nôi könyvgyûj-
tôk számbavételét, annál is in-
kább, minthogy feltehetôen má-
sutt is az egykori kastélykönyvtá-
rak összegyûjtésében komoly sze-
repet játszottak a fôrangú csalá-
dok asszonytagjai. 

A közrend sorából kikerült pa-
pok és világi értelmiségiek könyv-
tárai is jelentôs szerepet játszottak
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az elmúlt korok tudományos-mû-
velôdési életében. 

A maguk idején ezek képezték
az akkoriban jórészt még csak
egyszemélyes mûhelyekben folyó
értelmiségi munka szükséges
szellemi hátterét.

Természetesen ezek közül sem
mindenik maradt fenn, de kortár-
sak feljegyzéseibôl, korabeli leltá-
rakból néhány jelentôsebb magán-
téka képe körvonalazódik. Erdély-
ben például Bod Péter tekintélyes
könyvgyûjteménnyel bírt. Halála
után anyagi gondokkal küszködô
özvegye a könyveket elárvereztet-
te, tehát az állomány szétszóró-
dott. Szerencsére az árverésre ke-
rülô kötetekrôl listát készítettek, s
ma csupán ez a közel ezer címet
leíró jegyzék szolgál fogodzóul a
magyarigeni tudós pap könyvtá-
rának rekonstruálásához.

A világi pályákon mûködô ér-

telmiségiek körében meghonoso-
dott könyvgyûjtés divatját kollé-
giumi könyvtárakra hagyomá-
nyozott magántékák jelzik. Ma az
esetleg fennmaradt adománylis-
ták, leltárak, jegyzékek, vagy a
könyvekben lévô bejegyzések se-
gítségével lehet ezeket a hagyaté-
kokat rekonstruálni.

Jó lenne ezeknek a magánté-
káknak pontos számbavétele mel-
lett a különbözô hagyatékokat
összevetve megvizsgálni, hogy
korszakonként a magyar értelmi-
ség különbözô csoportjaihoz mi-
lyen mértékben jutott el a külföldi
szakirodalom, az egyes gyûjtemé-
nyekben milyen a hazai és külföl-
di könyvtermés aránya. Szüksé-
ges az egész térséget átfogó
könyvtártörténet egységes szem-
pontok szerinti vizsgálatának el-
végzése, a teljes kárpátmedencei
könyvtárörökség feldolgozása,

még akkor is, ha ezek közül né-
hány az idôk során teljesen meg-
semmisült, vagy szétszóródott.
Fennmaradt töredékkönyvtárak,
levéltári források felkutatásával
kell és lehet ezeket is rekonstruál-
ni. Közös könyvtárörökségünk hi-
teles képét csak ezek számbavéte-
le után lehet majd megrajzolni. S
hogy ez miért fontos? Mert ettôl is
függ múltunk jövôje, mint aho-
gyan az is biztos, hogy e nélkül a
szellemi tôke, humán erôforrás
nélkül nem léphetünk egyenlô
eséllyel a többi mûvelt európai
nemzet között a ránkköszönô új
évezredbe.

DEÉ NAGY ANIKÓ

(Elhangzott a Magyar könyvtárosok
V. szakmai találkozóján. Budapest, 2000.
aug. 18-án.)

Dil Emmuska elsô kérdése

Beszélgetés közben támadnak az ember legreme-
kebb ötletei. Avagy a legelvetemültebbek. Nézôpont
és látószög kérdése. Beleérzés, ráérzés, divatosabban
szólva: empatikus jelenség.

Mert teszem azt, az ember festet ebben a megve-
szett hôségben. A festôk jönnek létrával, vödörrel
vonulnak fel, a megbeszélt idôpontban becsönget-
nek a lakásba, otthonosan levackolnak. Szájukban
kész a füttyszó, kezükben az ecset, izmaikban a teg-
napi vodka. Ma még nem ittak, kezit csókolom.

Van. Erre az alkalomra szereztük be az igazi,
halottriogató ezerjó pálinkát.

Elôzôleg összehurcoltuk a bútorokat a szoba kö-
zepére, leterítettük nejlonponyvákkal, papírral.
Nagy mûanyagzsákokba gyömöszöltük a könyve-
ket. Rettenetesen sok könyvünk van, derül ki festés
és/vagy költözködés alkalmával. Túl sok. És mennyi
fölösleges ostoba  fecsegés, amit kegyeletbôl, meg-
magyarázhatatlan szemérembôl, szentimentális ok-
ból vagy egyszerû restségbôl, ökörségbôl ôrzünk.
Helyet foglal a polcainkon, könyvszekrényünkben, a
szobában, elôszobában, kamrában, kisvécében. Port
fog, rovart vonz, jobb könyvek elôl szedi el a helyet.

Kristálytisztán és beretvaélesen tudjuk, hogy so-
ha az életben nem fogjuk még egyszer elolvasni. Már
elôször sem olvastuk el. Akkoriban halogattuk, el-
blicceltük, valahogy kimaradt az olvasnivalók sorá-
ból. Mondották, hogy roppant idôszerû, alaposan
ránk férne kölcsönözni eszmeiségébôl, szellemi-
szemléleti nagyívûségébôl. Kölcsönkenyér visszajár,
tanultuk, következésképpen senkinek sem akartunk
adósai maradni. És mit tesz Isten, tényleg fölöttébb
idôszerû volt, ahhoz az idôszakhoz, naphoz, múló
pillanathoz fagyott elválaszthatatlanul. Olvashatat-
lanul.

Mibôl gondoljuk?
Például abból a kézenfekvô ténybôl, hogy leszár-

mazottaink, tôlünk kölcsönkönyvtárazó rokonaink,
de még a szellemi rokkantjaink sem kérik el, igény-
lik. Mi sem ajánljuk. Szemünk átsiklik az egykori na-
gyon-nagyon könyvek és íróik felett, kezünk véletle-
nül se tévedne reá, egy idô után már észre sem vet-
tük. Kihullott az ízlés rostáján. Elsorvadt látóidege-
ink terében. De a festés elôtt és után újra életjelt ad-
nak magukról.  Mint fejfákkal a holtak.

Szóval itt voltak a mázolók, festôk, spriccolók, fi-
nom friss mész- és olajfestékillat lebeg a lakásban,
rengetegbe került, de a megszokott dolgaink végre
újnak mutatják magukat, nem leljük saját helyünket
a lakásban, eldöntjük, hogy átszervezzük a helyszí-
neket, azért sem állítjuk vissza az eredeti struktúrát.
Meg fogunk újulni lakásilag, belvilágilag a 21. szá-
zad küszöbén. 

Hurrá, meg fogunk szabadulni ezernyi kacattól,
lomtól, retyerutyától és pereputtyától, üres palac-
koktól, dobozoktól, lejárt szavatosságú forgópisz-
tolyoktól és paszulydarálóktól, Amundsen konzer-
veitôl, Rotterdami Erazmus cipôitôl, amelyeket hol-
land csomagból osztogattak UNRA segélyként  még
1946-ban, kidobjuk a nagypapa ferencjóskájának
megmaradt foltnak valóit, Kossuth Lajos regement-
jének csizmasarát stb. 

És miként apánk is tette annyiszor az elcsikorgott
évtizedek során, szemlét tartunk a könyveink felett,
válogatásra adjuk a fejünket.  Világválogató. Ki- és
leselejtezünk minden salabaktert, salátát, satnya-
sunyi-sörhasú dilettánst, sajtpapírt, ócska, avult,
avas, vakult könyvet, süketelést, mihasznát, olvas-
hatatlant, eszmékben megfáradt csonkot-roncsot,
mérgezô gombakövületet, hülyeség-dinamót.

Mi döntjük el, végtére is szuverének vagyunk.
Órákig vívódunk. Elôre nem látott emlékek akar-

Mit tegyünk felesleges könyveinkkel?
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nak megakadályozni abban, hogy  szigorúan és pár-
tatlanul ítélkezzünk, kit ûzzünk számba, kit küld-
jünk el lakásunkból örökre, mint érdemtelent, ha-
szontalant, hamisat, csalót, mint a szellemi javak
hûtlen kezelôjét, csalfa barátot. Mérlegelésünk köz-
ben olykor gyávaságon érjük magunkat, felfedez-
zük, hogy visszacsúsztattunk suttyomban alpári pá-
riákat. Szépnek találjuk a keménykötésû, védôborí-
tós, szépen tipografált kongói klasszikust, a három-
négy drasztikust, és irigykedve állapítjuk meg, bez-
zeg ma minden könyvünk ragasztott, puhafedelû,
pillanatok alatt szétesik a hôségtôl, elsô olvasatban.

Szóval megvesztegetjük önmagunkat. Korrum-
pálódunk, szigorunk gyönge és hatástalan. Pfuj!

És ha mégis sikerül összegyûjteni a szemétkosár
mellett mondjuk mindösszesen harminc N. Györ-
gyöt, K. István, Pipogya Henrik összes verseit és Per-
turbó Alpár nemzôtanácsait, Lipiczai Nónius elsô és
utolsó vacsorameghívóját, V. Iljics L-t, J. Viszar-
jonovics Sz-t, -csenkó, -kij, -szki, -ov és -escu köteteit,
akkor mi tévôk legyünk vélek?

Szemétre vetni, a kukába temetni éjnek évadján,
álruhában, bekötött szemmel, visszakézbôl, gumi-
kesztyûsen, lábujjhegyen… nem visz rá a lelkiös-
meret. Mi mégis csak értelmiségieknek tartjuk sze-
mélyünket, könyvet pedig nem dobunk ki. Inkább
szerzünk még, akár görbe úton is.

Elégetni?! Soha, az effélének rossz történelmi
holdudvara van. Mi nem cselekedhetünk úgy, akár
Göbbels vagy Zsdanov tanítványai. 

Kilóra eladni a hulladékgyûjtôbe – ugyanolyan
etikai nyavalygások akadályoznak, mint a kukás öt-
let esetében.

A könyvtárak nem fogadják be, ott is tele velük a
padlás, pince, raktár, pult, a könyvtárosok legneme-
sebb szerve. Kinek – micsoda.

Az antikváriumok, bizományi áruházak láttukra
visítozni kezdenek fejhangon, eszméletüket vesztik,
kidobnak az ajtón, a kirakatüveget sem kímélik, le-
húzzák a rolót, megkorbácsolnak, elzavarnak, szem-
bepöknek.

Arra aligha számíthatunk, hogy húsz év múltán
ismét divatjuk támad e nyomtatványoknak, és ne-
künk akkorra már rogyásig a polcon a tonnányi ér-
tékpapír.

Mi a teendô? Sto gyéláty – kérdezhetnôk az egyik
kibuktatásra szánt szerzôvel – Vlagyimirral?!

Avagy határtalan gyávaságunkban odakullo-
gunk a család többi tagjához, akik mentesek gyötrel-
meinktôl, egészségesebb az idegrendszerük, ôk soha
sem gondoltak ezekre a kötetekre könyvként, emel-
kedettebb és együgyûbb lelkek, és azt mondja meg-
kínzott tekintetünk, elsuttogjuk: amikor nem tartóz-
kodunk idehaza, nem látjuk, nem is sejtjük, mire ké-
szülnek, tüntessék el. Nem érdekes hogyan, csak mi
ne tudjunk a könyvek légiesítésérôl.

Amikor alszunk, kórházban fekszünk vakbél-
gyulladással, amikor Londonban kávézunk szemben
a Marx szoborral, Rómában kagylót szürcsölünk és
Gramsciról vitatkoznak a hátunk megett, amikor
Bazelben egy könyvtárban olvasgatunk, és a szom-
szédos asztalon kis réztábla hirdeti, hogy ezen a he-
lyen ült rendszerint tizenvalahányban Uljanov No-
voszibirszkbôl…

Mégis mit tegyünk felesleges könyveinkkel?

Levél Dil Emmuskához

„Habent fata sua libelli” – nem román nyelvû
közmondás. Nem azt jelenti: minden lánynak legyen
saját szitakötôje. Minek is? Ma már a lányok nem
használnak szitát, és semmit sem kötnek az orrunk-
ra. Sôt velük szemben használnak sûrû szitát az
ilyen-olyan örömtúrákat hirdetô leánykereskedelmi
vállalkozások, fémrúddal ellátott vetkôzô-pódiumos
éjjeli lokálok és nappali call-girl mobilszolgáltatások,
amiben beleértendô az azonos nemûek filmfôszerep-
lése is.

Kedves Dil Emmuska, bocsáss meg, hogy olcsón
poénkodom, én csak azt akartam mondani, amit te is
tudsz: ezek a szerencsétlen lányok kizárólag a nem
létezô szerzôdésüket olvassák, avagy a feketemunka
után nyert garaskákat számlálják, legfennebb egy
könnyed kiskegyes-begyes-hegyes magazint lapoz-
gatnak unottan, ahogyan a tévébôl látták szappan-,
hüvelymosó-kefe- és vatta-operai egyenes közvetí-
tésben.

Ôk (fiúk, lányok, he, she, it) nem olvasnak. Nem
írnak. Legfeljebb váltót, ha majd lesz. De hamisítani
azt is könnyebb.

Mások sem sokszor vetnek betût. Inkább keresz-
tet a buszon, utcán, minden helyzetben. Van mire.
Már nem is kell ideológiát gyártani hozzá. Mármint
a nem írás-olvasáshoz. Senkinek sem kell mûveltnek
lennie. Nem kizáró jellegû követelmény. Honnan is
lehetne kizárni ôket ebben a kánikulai árnyalatú de-
mokráciában? 

Vers – pfujj, ne ízetlenkedj, Edwin(a).
Próza – miért, kinek, hová?
A tévében igazi krimik élô-egyesebe, orrba-száj-

ba, sepsi-orbai-kézdi.
Tanulmány, esszé, elmefuttatás – szétrobban a

kopf a sokdioptriás elméletektôl. Gyakorlat kell,
cubákovák, és egy kis vérbô erôszak. Meg ráadásul
agár-, ló-, kutya- és lányfuttatás. 

No de aki mégis talán és egy picit, azzal mi lé-
gyen?

Az ilyen ritkább egyed (egyéniség) bejön például
a könyvtárba. Lányos zavarát alig tudja leplezni. Ti.
itt még nem fordult elô, másutt is csak akkor, ha kö-
telezô volt. Hebeg, megpróbál a nyelvünkön szólni,
de hamar belátja, hogy nem megy, emitt a könyves-
polcok tövében mégiscsak igényesebben válaszol-
nak, szakkifejezések röpködnek a légköbméteren be-
lül. Olyan kucifántos magyar szavak, mint szerzô,
kiadó, kiadási hely, nyomdaköltség, lapszám, terje-
delem, példány, forgalmi és eszmei érték, példányi
teljesség stb. Ezek pedig nincsenek benne a hideg
töltöttkáposzta együttes és az ingó-bingó-fingó loká-
lok szótárában.

Azt adja elô kislányos zavarában, hogy volt neki
több darab magyar, de valójában, igazándiból ma-
gyar nagyapja, nagyanyja, ükje, dédije, unoka-nanó-
ja, akiktôl örökölt néhány magyar (német)  könyvet.
Nagyon régi köteteket. Nincs mit kezdenie vélek,
mert, tetszik tunni, ô már nem tud magyarul, ugye
mert nem járhatott magyar iskolába Marosvásárhe-
lyen, Szovátán, Keresztúron vagy más efféle helyen,
ahol a legrémesebb idôben is folyt, csordogált okta-
tás kisebbségi nyelven. Ô ugyanis 1989 után végzett,
amikor, világos, nemdebár, a szabad iskolaválasztás
természetjogi kategória lett, és a szülôk, maguk is
(magyar) nyelvszegények, asszimilálódni óhajtó,
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tájbasimuló, önfeladó, tövignyaló összezavarodot-
tak, az uralkodó (rög)eszmék és náció felé irányítot-
ták városi csemetéjüket. Akinek már uncsi a nyel-
vünk, kultúránk, mi magunk ezernyi komplexussal.
Hiszen az utcán, udvaron nem tanulhatta meg a bar-
bár nyelvet, bár neve még árulkodik valami etelközi
közértes felmenôrôl.

Ô az, aki az együttélésbôl már csak a házastársit
ismeri. A vegyest, a finomvegyest. Naponta gyako-
rolja a felfelé törleszkedést. Ugyanis mi lehúznánk.
Mindaddig, míg nincs meg a magyar–magyar stá-
tustörvény. Örvény.

Szerintünk ugyanis pofonegyszerû, ki tekinthetô
a Kárpát-medencében magyarnak. Mindazok a sze-
mélyek, akik írnak, olvasnak, beszélnek magyarul, a
kisdedek a szülôket követik. 

Kész. Nincs faj, nincs felekezet, nincs érzelmi vul-
kán és nosztalgia. Vállalod a többlettanulást, a több-
letterhet vagy nem. Eléd tesznek egy ismeretlen szö-
veget, olvasd el hangosan, jártál iskolába, mindegy,
hogy mifélébe, olvasd, mondd el, mit olvastál, írj egy
bôvített mondatot a „nyári napnak alkonyulatáról”;
ha a magyar mûveltség megérintett, tudod, mirôl
szövegelünk. Megkérdeznek, mi az a befogó és átfo-
gó, miként isszák-eszik a szögfelezôt. Vagy felezôvo-
nalat, szögletet tudakolnak tôled, lesállást (ez utób-
bihoz nem kell három hónapos munkavállalási en-
gedély és nem egyenlô a peepshow-val). Írd le azt,
hogy olcsó könyvnek híg a leve és…

Szóval ott parkoltunk le, hogy bejön az ipse (ipsa)
és azt vallja eskü alatt, hogy nincs szüksége ezekre a
könyvekre, mert ezek (érezhetô a distancia a hangjá-
ban) magyarul íródtak, érthetetlenek, ismeretlen
nyelvû alkotások, ismeretlen szerzôk munkái, az ô
gyermekei már angolul fognak olvasni Kanadában
és a USÁ-ban, ahová a gombamód szaporodó fejva-
dászok kivitelezik. Családostúl. Szerintem Kanada
azonnal nyer egy jövendô gyökércserkészt.

Mondanám, édes Emmuska, hogy behord a paci-

ens egy öl Jókait, Mikszáthot, Wesselényit, Kisfa-
ludyt, afféle fránya klasszikusokat, Ady Endrét és
Csokonait, Petôfit, a jó öreg liberális Eötvöst és vas-
kos díszalbumokat, melyekkel a századfordulón az
újságok kedveskedtek elôfizetôiknek. Külföldi
klasszikusok veretes fordítását. A tíz kötetes Ma-
gyarország történetét (csonkán). Kérdése: mennyit
ér (a magyar), hol lehet pénzzé tenni, nem vásárolná
meg a könyvtár pl. Teleki Téka, ez a közismerten
magyar (tehát elmaradott) intézmény? Vérzô szívvel
közölnünk kell, hogy nincs rá keretünk, pénzünk,
helyünk a tároláshoz, holott mindet meg akarnánk
menteni. De van egy antikvárium az X utcában, az
ffy téren.

És ekkor követjük el ellene a ki tudja hányadik
halálos vétket. Noha Târgul Murešen született, az
utcák nevét nem vagy csökevényesen ismeri. Az egy
nemzedékkel korábbi elnevezések hallatán borjú-és-
az-újkapu-szindrómát mutat az arca. Nem a hagyo-
mányos utcanevekre küldjük ki, azt a harminc év
alatti taxisok sem ismerik nemre, fajra, felekezetre és
anyanyelvre való tekintet nélkül. Minek a múlt? Mi-
nek az önrágás? Minek a régen volt?

Trianon. Magyarul – tria non –  azaz harmadik
(út, kötet) nincs.

1. Még mindig beszél, ír, olvas magyarul.
2. Kanadába távozik, már nem magyarul, romá-

nul, tótul, hanem mûveletlenül.
Áldásom kísérjen, hej te bunkócska, te drága. 
(Az ortodox zsidók szokása szerint, ahol egy kö-

zösség eltûnik, kihal, szétfoszlik s a gyertyák lángja
sem pislákol többé – ott az elárvult szent könyveket
eltemetik. Mint a holtakat földelik el. Kaddist mon-
danak felettük. Vétessék példabeszéd gyanánt.)

Különben az elsô mondat magyarul: a könyvek-
nek is sorsuk vagyon.

SEBESTYÉN MIHÁLY

Az információ-özön

Az információk általában, de
fôleg a tudományos és  szakmai
információk nagyon fontos alko-
tóelemei a társadalmi és gazdasá-
gi haladásnak. Használatukat és
hasznosításukat különbözô és na-
gyon változatos tényezôk befo-
lyásolhatják.

Nemcsak a létezô és a leendô
szakember (vagyis diák) számára
szükséges annak megismerése,
hogy milyen információkra van
szüksége és miért, valamint az,
hogy honnan szerezhetôk be és
miként hasznosíthatók, hanem az
ezredforduló modern emberének
is, aki igényli a naprakész, friss

információkat. Az információk-
hoz vezetô utakat és módszereket
egyaránt hasznosíthatja a potenci-
ális olvasó (elfogadott terminoló-
giával: felhasználó) és a tájékozta-
tásban dolgozó könyvtáros, infor-
mációs szakember, aki az infor-
mációs tevékenységeket a felhasz-
nálói oldalról mutatja be, célja pe-
dig a fogyasztók igényeinek meg-
ismerése és kiszolgálása.

Az információs társdalomban
a jólinformáltság dönt, egyebek
közt, a szakmai érvényesülésrôl
és képzésrôl, de egyéni életünk
minôségérôl is.

Az információigény a társada-
lom minden területén óriási és
gyorsan nô. Passzív információel-

látásnak minôsül az, ami a média
közvetítésével, a TV, a hírlapok és
a rádió révén megy végbe és ezt
sajnálatos módon kevésbé tudjuk
befolyásolni, irányítani. Az infor-
mációszerzés aktivabb formájá-
ban a könyvtárat, információs
központot látogatjuk meg, köny-
veket, folyóiratokat, adatbáziso-
kat, adatbankokat „lapozgatunk”,
ez személyesebb jellegû.

Az egyetemi könyvtár
információközvetítô szerepe

A könyvtár közvetítô szerepet
tölt be a keletkezett és megôrzött
információk és az információt ke-

Az egyetemi könyvtárak
az információs társadalomban
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resôk között; elsôdleges feladata
és célja az, hogy az információ-
hordozók anyagától függetlenül
mindenki számára biztosítsa az
információhoz való hozzáférést.

Az egyetemi könyvtár mint in-
formációs központ része a nemze-
ti és nemzetközi információs
rendszereknek. 

Az egyetemi könyvtár legfon-
tosabb feladata az okatás-kutatás
információs hátterének biztosítá-
sa, ez pedig az ismeretközvetítô
tevékenysége révén valósul meg:
a szakma gyakorlásához szüksé-
ges belföldi és külföldi dokumen-
tumokban fellelhetô információk,
valamint  szolgáltatások rendelke-
zésre bocsátása, közvetítése által.

Az információ társadalmi sze-
repének növekedésével, formai és
tartalmi változásával, a módosult
technikai eszközök megjelenésé-
vel nagyon fontos a felhasználók
képzése, felkészítése az új könyv-
tári eszköztár használatához.

Az egyetemi könyvtárak má-
sodik legfontosabb tevékenysége
a másodlagos információköz-
vetítés, vagyis a hagyományos és
számítógépes  információs szol-
gáltatások összeállítása  a könyv-
tár állományairól és ezek felhasz-
nálási módjáról tanárok, kutatók,
diákok számára. 

Az egyetemi könyvtár közmû-
velôdési tevékenysége és kulturá-
lis tevékenysége valamelyest el-
halványul a fenti kettô mellett. A
kulturális tevékenységet fôként a
felhalmozott emberi tudás és kul-
túra dokumentumainak gyûjtése,
rendszerezése, ôrzése és rendel-
kezésre bocsátása jelenti.

Az új információs
és kommunikációs
technológia hatása

Az új információs technológia
alkalmazása a könyvtárakban
olyan lényeges változásokat ho-
zott magával, amely érezteti hatá-
sát a könyvtári szervezetben és
szerkezetben: így például meg-
változtatja a munka tartalmát,
szükségessé teszi a munkakörök
újrafelosztását, új munkalehetôsé-
geket teremt, esetleg új szerkezeti
formák kialakulását teszi szüksé-
gessé.

Az új információs technika
megváltoztatja a könyvtári doku-
mentumok tárolását használatát,
összetételét, típusait. A különbö-
zô információhordozók és formá-
tumok együtt lesznek majd az
online katalógusban, maga az in-
formáció egyre komplexebbé vá-
lik. A számítógépre alapozott
technikákkal olyan szövegek, ké-
pek és adatok azonosítására, he-
lyének meghatározására, hozzáfé-
résére, továbbítására, elemzésére,
összehasonlítására tevôdik a
hangsúly, amelyek egyik része a
könyvtár saját elektronikus forrá-
saiból származik, másik része
azonban fizikailag távol esô
könyvtárakban lehet.

Az új információs technológia
elterjedése átformálja az informá-
ciós igényeket, a könyvtáraknak
pedig alkalmozkodnia kell ezek-
hez; szolgáltatásaival fel kell kel-
tenie az olvasók érdeklôdését. A
hálózati kommunikációs techno-
lógia elképesztô hozzáférési lehe-
tôségeknek nyitott utat – hatal-
mas adatmennyiségek gyors és
(többnyire) olcsó cseréjét teszi le-
hetôvé (például a modemes kap-
csolatok). Az internethez vagy ha-
sonló hálozatokhoz való kapcso-
lódás rövidesen általános követel-
ménnyé válhat (megjegyzendô,
hogy az internet 40%-ban keres-
kedelmi célokat szolgál!).

A könyvtári szolgáltatásban
bekövetkezô változások fôleg a
könyvtárhasználókra hatnak, el-
lenben a felhasználók munkaszo-
kásaiban bekövetkezô változások
is hatnak a könyvtári szolgáltatá-
sokra. Az elsô esetben, például az
online katalógus a könyvtárláto-
gató számára egy olyan kataló-
gust jelent, amely új keresési
módszereket igényel. A második
esetben, azok számára, akiknek
munkaszokásai közé a számító-
gép állandó használata beletarto-

zik, az online könyvtári katalógus
távoli elérése olyan lehetôséget je-
lent, amelyre eddig nem nyílt le-
hetôség. 

Befejezésként megállapíthat-
juk, hogy a jövô könyvtárának ha-
tékonysága továbbra sem a felhal-
mozott dokumentumokon vagy
technikai eszközökön fog múlni,
hanem a könyvtáros hozzáértésén
és az általa nyújtott szolgáltatáso-
kon. A hatékonyságot nem a be-
szerzett kötetek számával mérjük,
sokkal inkább azzal az informá-
ció-tömeggel, amihez a könyvtár
hozzáférést tud teremteni, vala-
mint azokkal a módszerekkel,
amelyek segítségével ezt a hozzá-
férést lehetôvé teszi.

Nem a média, hanem a szük-
séges információ optimális szol-
gáltatása a legfontosabb, a gya-
korlatiasság és az eredményesség
a döntô; tehát a könyvtáros szere-
pe nem csökken, hanem fokozó-
dik. Feladata továbbra is az lesz,
hogy adott témákhoz szakirodal-
mat találjon, az információkeresés
folyamatában segítséget nyújtson,
továbbá segítsen a talált informá-
ciók kiértékelésében.

Elkerülhetetlen, azonban, hogy
nagyobb hangsúly kerüljön az in-
formáció-szerzési szokások és az
információ-felhasználás lehetôsé-
geinek megtanítására, ebben a
könyvtárosok, a könyvtárhaszná-
lók egyaránt érdekeltek. Elôfelté-
telként meg kell valósítani az in-
formációs technológia munkaesz-
közeinek áttekinthetôvé és hasz-
nálhatóvá tételét azért, hogy az
információs rendszerek használa-
ta minél egyszerûbb, nagyon
gyors és nagy mértékben eredmé-
nyes legyen.

PORÁCZKY ROZÁLIA

K. Sebestyén József tollrajza

Gy. Szabó Béla fametszete
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A muraszombati Területi és
Tanulmányi Könyvtár mozgó-
könyvtára Szlovénia és Magyaror-
szág között tavaly aláírt kulturális
együttmûködés keretében ez év
szeptember 20-án elôször látoga-
tott el Rábavidékre. A 12 méter
hosszú, impozáns, külön erre a
célra kialakított Mercedes könyv-
busz mintegy ötezer szlovén és
magyar nyelvû könyvvel a kora
délelôtti órákban elôször a fel-
sôszölnöki kétnyelvû általános is-
kola elôtt állt meg. Itt a mura-
szombati könyvtárigazgatót és
munkatársait Felsôszölnök pol-
gármestere és a szlovén kisebbsé-
gi önkormányzat elnöke, valamint
a helybeli iskola igazgatója kö-
szöntötte. Azt követôen az iskola
diákjai és tanárai lepték el a buszt,
de eljöttek a kisóvodások és a szü-
lôk, s vígan válogattak a szebbnél
szebb könyvek, hang- és videoka-
zetták között. A felsôszölnöki lá-
togatás során több mint 60 új olva-
sót jegyeztünk be.

A mozgókönyvtári ellátás in-
gyenes, nincs beiratkozási és köl-
csönzési díj sem. E könyvtári ellá-
tás célja az, hogy a legrövidebb
idôn belül a legújabb könyvek is
eljussanak a kistelepülések iskolái-
ba és óvodáiba. 

A nap folyamán a muraszom-
bati könyvtár bibliobusza elláto-
gatott még Apátistvánfalvára,
majd azt követôen a szentgotthár-
di I. számú Általános Iskola elôtt

parkolt le. Mindkét  helyen jobbá-
ra a szlovén nyelvet tanuló diákok
és tanáraik keresgéltek a könyvek
között, de számos magyar nyelvû
könyvet is kikölcsönöztek. A gye-
rekek fôleg képeskönyvek közül
válogattak, míg a tanárok és az
óvónôk a legújabb szak- és kézi-
könyvek iránt érdeklôdtek, hisz
többen továbbképzésre is járnak.
A könyvtár munkatársai úgy ter-
vezik, hogy a közeljövôben sikerül
majd beindítani a számítógépes
kölcsönzést és tájékoztatást az
egységes COBISS szlovén könyv-
tári adatbázis keretében, napi fris-
sítéssel. A Szlovén Mûvelôdési
Minisztérium két számítógép vá-
sárlására biztosított az elmúlt he-
tekben keretet. 

Elsô alkalommal mintegy 130
személy tekintette meg a bibli-
obusz könyvkínálatát, közülük 80-
an be is iratkoztak, s a nap folya-
mán mintegy 250 könyvet kölcsö-
nöztünk ki a három megállóhe-
lyen. A tervek szerint az év végéig
próbaképpen a busz minden har-
madik héten járja majd be ezeket a
településeket és iskolákat, majd azt
követôen, az érdeklôdéstôl és az
igényektôl függôen, tovább bôvít-
hetjük az útvonalat újabb megálló-
helyekkel. Késôbb a muraszombati
bibliobusz Csepregen, a Vas me-
gyei könyvtárosok napján mutat-
kozott be a helybeli kultúrház elôtt.

PAPP JÓZSEF

Rábavidéken
a muraszombati bibliobusz

A fogarasi országgyûlésen
1691. január 31-én elfogadott Dip-
loma Leopoldinum értelmében
Erdély sajátos státussal – II. Apafi
Mihály kiskorúságának idejére –
a Habsburg Birodalom részévé
vált. Az erdélyi társadalomra
nézve mindez új jog- és állam-
rend elfogadásával járt, de az ed-
diginél is égetôbb szükségletként
jelentkezett a német nyelv ismere-
te. A hivatalos nyelv ugyanis a la-
tin és a német volt egészen az
1843–44-es országgyûlésig, ami-
kor a magyar lett a hivatalos
nyelv Magyarországon és Erdély-
ben. Ennek következtében az e te-
rületeken élô más etnikumú kö-
zösségek részérôl megszületett az
igény a magyar nyelv tudatos el-
sajátítására. 

E rendeletet követôen szület-
tek meg, leginkább román szer-
zôk tollából a magyar nyelv tanu-
lását célzó segédkönyvek. A tu-
datos nyelvtanulás legelterjed-
tebb eszközei az iskolai tanköny-
vek, szótárak voltak. Erdély ro-
mán tannyelvû iskoláiban, így
Balázsfalván is kötelezô tárgy-
ként oktatták a magyar gramma-
tikát. (Ezt bizonyítja a balázsfalvi
szemináriumi nyomda könyvter-
mését ismertetô címlista, mely
számos ilyen tárgyú munkát em-
lít: Catalogul cãrøilor aflatore la
Tipografia Seminariului gr.-cat. în
Blas, Imprimãria Tipografiei Semi-
nariale, Blas, 1897.)

Az Országos Széchényi Könyv-
tár kézirattárában viszont ôriznek
egy kéziratos nyelvkönyvet, mely
érdekes dokumentuma a két
nyelv, valamint a két etnikum kö-
zelítése érdekében történt fárado-
zásoknak. Címe románul: Graiul
roman ši unguresc s’éu Convor-
biri spre mai ušóra deprinderé
nvaøierii questor doo’ lingvi de
Moysi Boia nationala Inv’aøi’eto-
riu Roma’n…[OSZK. Oct. Valach.
7] (A kézirat román nyelvû szö-
vegrészleteinek közlésében meg-
ôrzöm a hiányjeleket, hisz a szer-
zô egymástól eltérô, a románban
használatos magánhangzók jelö-
lésére használja, míg a román
szövegek magyar megfelelôiben
az a névelô, az e mutatónévmás,

A felsôszölnöki iskola elôtt várakozó olvasók

Egy 1846-ban írt
román–magyar

nyelvkönyv
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az s kötôszó és a ragtalan birtokos jelzô mellôl a hi-
ányjelet elhagyom.)

A kézirat egy olyan nyelvtanulási segédkönyv,
melynek megírása mindenképp összefügghetett a
magyar nyelv hivatalossá tételével.  A magyar cím
mûfajmegnevezést is tartalmaz: Oláh–magyar
Nyelvkönyv vagy Együtt beszélgetések, e két nyelv-
nek gyakorlatilag leg könnyebben megtanulására.
Szerkesztette Boia Moses nemzeti Oláh Tanitó. A
kézirat 1850-ben került  a Magyar Nemzeti Múzeum
Könyvtárába, cenzúrapéldány. A címlap szövege
szerint 1846-ban, a Királyi Egyetem nyomdájában lá-
tott napvilágot. Egy 324 oldalas kéziratról van szó,
melynek szövege szimmetrikusan elrendezôdô:
egyik oldalon a román, a másikon ugyanaz a szöveg
magyarul olvasható. 

Vardze’, c’all’araba’, nap,          Káposzta, kalarábé, répa,
crumpa, picio’ca, r’agita’,          kolompér, csicsóka, retek,
zeller, hirean, petringel,           zeller, torma, petréselyem,
sa’lata’, m’arariu, chimen, saláta, kapor, kömény,
ciapa’, aliu’, piparc’a           hagyma, fokhagyma, paprika

Ahogyan az idézett részletbôl is kitûnik, a
nyelvköny szerkesztôelve az, hogy mind a magyar,
mind a román nyelvtanuló elôtt egyidôben ott le-
gyen a szöveg másik nyelvi megfelelôje. Így a mun-
ka önálló használatával is lehetôvé válhatott a másik
nyelv beszédkészség szintjén való elsajátítása. A ta-
nulandó nyelvi egységeket ugyanis az ellenkezô ol-
dalon gyorsan megtalálhatta az olvasó, ami hatéko-
nyabbá és gyorsabbá tehette a nyelvtanulást.

A nyelvkönyv szerkezeti felépítése

Az író nyelvi anyagát négy részre tagolva adja ol-
vasója kezébe. Az elsô mintegy húsz oldalnyi terje-
delemben a két nyelvnek a mindennapi beszédben
használt szavait ismerteti meg a nyelvtanulóval. Az
elsô öt artikulus csak fôneveket sorol fel, amint az a
fenti idézetbôl is kitûnik. Ezt követôen jelzôs szó-
kapcsolatokkal  ismerkedhet meg a tanuló. 

Acra vardze.                                 Savanyú káposzta. 
Lemno’sa ca’la’raba                     Fás kalarábé.
Galba’n nap. Alb nap.                 Sárga répa. Fehér répa. 
Rošie crumpa.                             Veres kolompér.
Acra czvecla.                               Savanyú czékla.
Cruda picioca’.                            Nyers csicsóka.

A példák is mutatják, hogy az új ismeretanyag,
azaz a melléknevek már az elôzôleg megismert fône-
vekhez csatolva jelennek meg. Külön érdekesség,
hogy a szórend mindkét nyelvben azonos, holott a
románban a jelzett szó megelôzi a jelzôt.

A tizenegyedik pontban már tômondatok alkotá-
sára sorakoztat példákat, melyekben minden eset-
ben névszói állítmányt használ. A román nyelvet ta-
nuló munkáját az könnyíti meg, hogy az elôzôleg
megismert jelzôs szókapcsolatok szórendjének a fel-
cserélésével, és a lenni segédige (verb copulativ)
közbeékelésével, már egy magasabb nyelvi szint is-
meretére juthatott el. Például: Corbu ’i negru. Coczka ’i
colczurata’ – A holló fekete. A koczka szegletes. Innen
már csak egy lépés az egyszerû bôvített mondat al-
kotásának a megtanulása, sôt a melléknév fokozásá-

val is a bonyolultabb mondatalkotás fele vezeti olva-
sóját. Temesvo’ra i formos’; Pozsonu mai formos, Pesta ši
mai din formo’se ra’dicari stau. – Temesvár szép, Pósony
szebb; Pest leg szebb épületekbôl állanak.

A különbözô cselekvések kifejezésének tanítását
a hangutánzással keletkezett igék egyszerû monda-
tokban való szerepeltetésével kezdi, majd hat artiku-
lust szentel a cselekvô igék bemutatására. Az össze-
tett mondatra adott példákból már kiérzôdik az az
etikai, nevelô szándék, mely a nyelvkönyv további
fejezeteiben nyomatékosan jelentkezik. A nyelvet ta-
nuló tehát a nyelvi kód elsajátításával egyidôben
morálisan is nevelôdik. Inva’øiecelului prunc pre
quarele pa’rinøi pentru aque’ l trimit la šchola, qua se
inve’øie, nu i libertate acolo ne luatoriu de seama’ a fi. – A
tanuló gyermeknek, – a’kit szüléi azért küldnek oskolába,
hogy tanúljon, nem szabad ott figyelmetlennek lenni.

A két szóbanforgó nyelv 19. századi állapotának
összehasonlító elemzésére kitûnô vizsgálati anyag-
ként szolgálhatnának azok a ragozási sorok, melye-
ket a szerzô felsorakoztat a különbözô igeidôk, ige-
módok nyelvi kifejezésének bemutatására. Igazolják
ezek, hogy a magát oláh nemzeti tanítónak nevezô
szerzô jártas mindkét nép nyelvtanában. A további
fejezetek azt a szerzôi elgondolást tükrözik, hogy az
eddig megszerzett szókincs és nyelvtani alapok már
elegendôek bonyolultabb beszédek megértésére, al-
kotására. A következô három fejezet a mindennapi
élet legkülönbözôbb megnyilatkozásához nyújt fo-
gódzót. A konverzációs minták után a szerzô kísérle-
tet tett a nyelvkönyv tartalomjegyzékének az össze-
állítására is, de a kötet anyagának csak felét összegzi.

Társadalomkritika és népnevelôi szándék
az Együtt beszélgetésekben

A nyelvkönyv átlépi a címben megnevezett írói
szándékot. Az Együtt beszélgetések ugyanis nyíltan
megfogalmazzák a szerzô nevelésrôl, társadalomról
és mûvelôdésrôl alkotott véleményét. Az elsô helyet
A jó erkölcsrôl – Despre bona datina, Az illendôség-
rôl – Despre cuviintia és Az egészség fentartásárról
címû párbeszédek foglalják el, ami jelzi a szerzô, de
egyben a befogadóközönség értékrendszerét is. Úgy
szólnak e párbeszédek a megnevezett témákról,
hogy egyben a nyelvtanuló elé társadalmilag elfoga-
dott viselkedési modellt állítanak.

A maga korában modernnek számító mûrôl van
szó, hisz a nagyvárosi ember életének minden apró
mozzanatáról ír rövid dialógusokat. A Házasságról,
a Nemességrôl, valamint az Egy asszonyság s egy
komorna közt címû beszélgetések már-már túllépik
a természetes beszédhelyzet határait, azzal, hogy a
meglévô társadalmi különbségeket még egy ilyen
rendeltetésû mûben is kiemelten hangsúlyozzák.  A
nevelésrôl címû szövegrészben a memória-közpon-
tú, passzív tanulás helyett a kreatív, az életben hasz-
nosítható tanulási forma mellett áll ki. A nevelést az
oktatással, a tanulással téveszti össze, de a munkája
végére helyezett párbeszéddel, burkoltan a nyelvta-
nulás helyes módjáról is szól. 

…qu’aci spre aqu’e, qua mare sciut se fie quineva,
ade’se’I destul, de’ca’ cu marea emaginatiei potincza’ stap’-
pa’ne’sce. Insequa fiul meu scopu su’u se si po’ta ajunge, si
mai a’nte’iu s’ar pofti, qua a’nima, minte’, prejudeca’to’rea
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potin cza’ si mai v’ertos imaginatia se si o educe.
...mert arra, hogy nagy tudós le gyen valaki, gyakran

elég, ha nagy emlékezô tehetséggel bir. De hogy fiam célját
elérhesse, legelébbis meg kivántatnék, hogy szívét, eszét,
itélôtehetségét s leginkább elméjét mivelje.

A kézirat végén cenzori engedély áll, melynek ér-
telmében a nyelvkönyv kiadható. Érdekes módon a
magyar szövegben lényegesen több a cenzori javítás.
A cenzúrázást nemcsak nyelvi, hanem tartalmi
szempontból is elvégzi, leginkább a szerzô kritikai
véleményét megszólaltató részeket ítéli nyomdafes-
téket nem érdemlônek. A Könyvárussal való beszél-
getés könyvterjesztést és publikumot egyszerre von
kritika alá, így e passzust a cenzori kéz áthúzta. Csak
a magyar változatot idézem:

„Mi ujság a literaturában? Nem sok; nem, jô ki semmi
nevezetes. Pedig eleget nyomtatnak. Igen, de mit? Kalen-
dáriumokat is mit mást? De miért nem adnak könyváros
Urak jó munkákat ki? Erre egy jó okunk van; az, hogy
nem veszik. A leg jobb könyveket el nem adhatjuk. A kö-
zönségnek el romlott az izlése – nem mint ôseink idôkben
a’ mikor minden Historiákat olvastak; most alig találkozik
egy egy nemzeti buzgosággal biró tanult: a leggazdagabb
ember mit sem gondol a könyvekkel. Mint ha nem volna az
legbecsesebb kincs e világon az a tudomány – mellyet
könyvekböl kaphatni.”

Különös figyelmet érdemel az a két szövegrész is,
melyek A magyar nyelvrôl  és Az oláh nyelvrôl címet
viselik. A nyelvtanulásban akadályt jelentett az egy-
séges magyar köznyelv hiánya, hisz a nyelv egysége-
sítése még nem volt napirenden. 

„Legjobb kiejtés az, mellyen a tájat nem lehet kiismerni,
vagyis a könyv szerinti. Ez a nyelv nekünk naponkint
szükségesebb, mióta annak köz divatát a nemzet olly igen
ohajtja.”

Itt fogalmazza meg a szerzô a magyar nyelv tuda-
tos terjesztésének a programját, melynek értelmében
a nemzeti nyelv tanítása és tanulása hazafiúi cseleke-
detnek minôsül, ismerete a románság pallérozódásá-
nak egyik fontos tényezôje. A román nemzet tagjai
felé intézi a következô felszólítást: siessünk magyar
hazai nyelvünket tanulni, és érdemes honfiakká vál-
ni, mely buzdítás a nyelvkönyv megírásának volta-
képpeni indítóokának is a megfogalmazása. 

A román nyelvrôl szólva is kulturális kérdéseket
érint. Itt a magyar olvasó számára igyekszik dióhéj-
ba foglalni a román kultúra addigi megvalósításait.
Sûrítve mondja el mindazokat a mûvelôdési és kul-
turális problémákat, melyekkel a 18. és 19. századi-
ban a monarchia román közössége küszködött. Így
kerül egymás mellé a román nép latinságának, ôsi
keresztény voltának, az Erdélyi Iskola nagyjainak
említése, valamint a cirill betûs írás elleni tudatos
küzdelem társadalmi szintû problémájának a tárgya-
lása. A románság kulturális lemaradottságáért a
szerzô népén belüli okokra hivatkozik: 

„…vigyázatlanságunk által be estünk egy homályos
tudatlanságba… betû s könyvek nélkül küszködtünk…
míg késôn 1654k évben Rákóczy György alatti Cirilus
betüivel némi világosságot szerezni törekszünk”.

Moyse Boia tehát a román kulturális múltnak ma-
gyar vonatkozásait is említi, sôt kiemeli azoknak
nemzeti ébredésükre gyakorolt pozitív hatását.

A nyelvkönyv egyedisége abban áll, hogy két-

nyelvûsége egyszerre valósít meg nyelvi és kulturális
kapcsolatot, a száraz grammatikai szabályok és ter-
minusok helyett érdekes, a mai olvasó számára is ol-
vasmányos beszédhelyzeteket alkot. A munka meg-
jelenése mindenképp elôsegítette volna a két nyelv
beszélôinek közeledését. Noha nyelvtani része nem
túlzsúfolt nyelvtani terminusokkal, mégis kitûnik,
hogy a szerzô jártas mindkét nyelv grammatikájában,
ezért tudja anyagát a fent bemutatott módon rendez-
ni. Rendeltetésén túlmenôen e kéziratos mû egyedi
módon szól a román–magyar kulturális és irodalmi
kapcsolatokról, de az Együtt beszélgetések a korabeli
városi élet, az akkor elfogadott társadalmi értékek és
viselkedési normák hiteles rajzai is egyben.

A nyelvkönyv mai olvasójának reflexiói

Megfordult a történelem kereke: ma nekünk kell
a románt idegen nyelvként megtanulnunk. Az erdé-
lyi magyarság egyik legégetôbb problémája az, hogy
mai iskoláinkban a gyermekek nem tanulhatják meg
az állam nyelvét olyan szinten, hogy felnôttként zök-
kenômentesen érvényesülhessenek, mivel annak ok-
tatásakor nem veszik figyelembe azt a tényt, hogy
számukra idegen nyelvrôl van szó. A beszédkészség
fejlesztése helyett pedig bonyolult nyelvtani fogal-
mak, elméleti problémák megtanulására kötelezik
ôket. Könyvesüzleteinkben vásárolhatunk nyelv-
könyveket, melyek segítenek a francia, a német, az
angol nyelvek megtanulásában, de román nyelv-
könyv magyaroknak, netán magyar nyelvkönyv ro-
mánoknak hiányzik a könyvpiacról. De sajnos még
magyar–román vagy román–magyar szótárak is
csak magyarországi kiadásban fordulnak elô néha.
Itt él egymás mellett két kultúra, két nyelv, de az
egymáshoz való kölcsönös közeledés, a nyelvek köz-
ti könnyebb átjárhatás lehetôségeinek a bôvítése el-
kerüli figyelmünket. 

AMBRUS MÓNIKA MÁRIA

Takács Gábor tollrajza
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1778-ban, Theatral Wochen-
blatt címen Szebenben jelent meg
Erdély elsô színházi lapja. Ez a
dátum nemcsak a színház regio-
nális története, hanem az erdélyi
mûvelôdéstörténet szempontjából
is fontos, hiszen nem egyszerû
számbavételrôl vagy a bemutatott
darabok jegyzékérôl van szó, ha-
nem a 18. század egyik forrásérté-
kû kiadványáról, amely híven
rögzíti a kor fontosabb esztétikai,
színház- és drámaelméleti problé-
máit, valamint mindezen kérdé-
sek konkrét helyi vetületeit.

Megjelenésére olyan folyóira-
tok hathattak, mint a Pressburger
Zeitung, amely cikkeiben rend-
szeresen megemlékezett Bécs és a
Monarchia más városainak szín-
házi életérôl. Hasonló tematikájú
az 1776 óta Bécsben megjelenô
Ephemerides Vindobonenses is.
A 18. század végén kezdôdik a
színházi zsebkönyvek, kalendári-
umok megjelentetése is; magyar
nyelvterületen 1800 elôtt Po-
zsonyban (1774), Pesten (1777),
Temesváron (1780), Brassóban
(1791), Aradon, Lugoson és Nagy-
bányán (1796). Mint a fentiekbôl
nyilvánvaló, a szebeni Theatral
Wochenblatt nem volt elszigetelt
jelenség, azonban mégis az elsô,
teljes egészében színháznak szen-
telt folyóiratnak tekinthetô. Ezért
is meglepô, hogy ennek a sajtótör-
téneti kuriózumnak alig találjuk
nyomát a szakirodalomban.

Fontos kitérni Szeben színház-
történetére, hogy annak ismereté-
ben könnyebben felmérhessük a
lap jelentôségét. Az akkor még
Erdély kormányhivatalainak ott-
hont adó városban a hivatásos
színjátszás elôtti dramatikus ha-
gyomány szinte valamennyi for-
máját megtaláljuk: misztérium-
drámákat és ünnepi játékokat, is-
kolai és jezsuita színjátszást, vala-
mint vándorszínészek által elôa-
dott látványosságokat. A színház-
nak 1768-ban báró Möringer
(Mehringer) állami tanácsos jelölt
ki saját házában egy részt, a kö-
zönség többnyire a kormányzó-
ból, tisztekbôl, hivatalnokokból
valamint az országgyûlési küldöt-
tekbôl állt.

A lap kiadója Joseph Hüllver-
ding (Hilverding) német színész
és színigazgató, aki társulatával
1778. április 20-tól 1779-ig tartóz-

kodott Szebenben. A Theatral Wo-
chenblatt 12. száma rendszertele-
nül jelent meg: az elsô június 20-
án, az utolsó augusztus 9-én,
megszûnését az anyagi fedezet ki-
apadása mellett valószínûleg a
többnyire negatív fogadtatás is
elôsegítette. Az egyes lapszámok
felépítése azonos: egy „vezércikk-
nek” tekinthetô értekezés megha-
tározott témáról, valamint versbe-
tétek, többnyire a cikkben kifejtet-
tekrôl. A 3., 5., 10., és 12. számok
tartalmazzák a bemutatott dara-
bok jegyzékét is; az elsô, bekö-
szöntô lapszámban találunk még
egy kiadói megjegyzést is (Vo-
rerinnerung) és a társulat tagjainak
listáját fôbb szerepköreikkel.

A cikkek szerzôje legtöbbször
J. C. Lieder, a társulat súgója, de ír
egy Scheidhauer nevû színész, il-
letve az utolsó lapszámokban zaj-
ló polémia hatására az igazgató,
Hüllverding is.

A lapszámok cikkeinek temati-
káját vizsgálva több sajátosság is
feltûnik: kezdetben a színház- és
drámaelméletrôl, mûvészetfilozó-
fiáról, illetve színháztörténetrôl
szóló cikkek vannak túlsúlyban,
késôbb a színészi mesterség gya-
korlati kérdéseire kerül a hang-
súly. A legutolsó lapszámokban a
beküldött olvasói levelek hatására
a recepcióesztétika, mûfajelmélet
valamint az olvasottság kérdései-
rôl van szó.

Ilyen címeket olvashatunk:
Miért kényszerül a színészet egyes
helyeken magát lealacsonyítani és
kenyér után nézni? A színészet, a
mûvészetek és a tudományok
kapcsolatáról; Miért kevés a jó szí-
nész? Ezekben a cikkekben a szer-
zô, Lieder kitér a színház negatív
megítélésének külsô és belsô okai-
ra. Külsô oknak tekinti a maradi-
ságot, az erôltetett szenvtelensé-
get, valamint a színház ártalmas-
ságáról alkotott elôítéleteket.
Mindezek alátámasztására törté-
neti kitekintést is nyújt: a színház
fejlôdését követi nyomon Athén-
ban, Rómában, a korabeli Francia-
országban és Németországban. A
színházat a tudományok közül a
filozófiával rokonítja (az erkölcsi
tanítás révén), a mûvészetek kö-
zül pedig a zenével és a festészet-
tel (elsôsorban a zenei betétek il-
letve a díszlet révén).

A színház negatív megítélésé-

hez vezetô belsô oknak a cikkíró a
jó színészek hiányát tartja (itt so-
rolja fel a rossz, kontár színész
fôbb típusait is). Ez a hiány vezet
oda, hogy az új, fejlôdô színészi
játékot még mindig nem lehet a
régi, hanyag (a Hanswurst, azaz
bohóc nevével jelzett) színészettôl
elkülöníteni.

A következô cikkek a színészi
játék konkrét kérdéseire térnek ki:
Mit kell a színésznek utánoznia/
másolnia? Egy szerep sem túl ki-
csi; Az alacsonyabbrendû komi-
kus szerepeket is természetesen
kell-e játszani? E sorozatot akár
kézikönyvnek is tekinthetjük,
amely kezdô színészekhez szól (a
szerzô Scheidhauer ezt maga is
kiemeli): egy szerep megjelenítési
formáit, rendezôi útmutatásokat,
illetve az elkerülendô hibák jegy-
zékét tartalmazza. A színészi játé-
kot az utánzás (Nachahmen) és a
másolás (Kopieren) harmonikus
egységeként képzeli el: a termé-
szet alapos megfigyelésének,
utánzásának ki kell egészülnie a
nagy mesterek játékstílusának el-
sajátításával. Ezt azonban csak
szervezett formában, színészek
számára szervezett iskolák kere-
tén belül látja megvalósíthatónak.

A továbbiakban kitér a szere-
pek hierarchiájának problémájára.
A cikkíró egyenrangúnak tekinti a
fôszerepet a mellék-, segéd-, vagy

Erdély elsô színházi lapja

Theatral Wochenblatt für da Jahr 1778.
Herrmanstadt – A Nagyszebenben meg-
jelent elsô színházi lap borítója
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statisztaszereppel és elítéli azokat
a színészeket, akik mellékszerep
esetében a színpadon improvizál-
nak. Ebben a részben sok a gya-
korlati, szemléltetô példa: leírja
például, hogy hogyan képzeli el
egy fiára haragvó apa szerepét,
akinek egyidejûleg a szigorúságot
és a szeretetet kell érzékeltetnie és
nem olyan külsôségekre töreked-
nie, mint a melldöngetés, izzad-
ságtörlés, hadonászás vagy szív-
tépô zokogás. Lessing és Diderot
hatása fedezhetô fel abban, hogy
a nemes és a polgár alakját is
megjeleníthetônek tartja.

Az utolsó lapszámokban olyan
címek szerepelnek, mint A kriti-
káról; Az ízlésrôl; vagy Tristram
Shandy után. Ezeket a cikkeket is-
mét a súgó Lieder jegyzi, alapté-
ma a kritika, amelyet a színház
fejlôdését segítô iránytûnek lát. A
közönség kritikáját – a tapsot –
három részre osztja: a hozzáértôk,
a laikusok és a kontárok tapsára.
A kritika elôfeltételének az ízlést,
az iskolázottságot látja. Felismeri
az ízlés történelmi determináltsá-
gát, illetve a társadalmi-kulturális
relativitást és a figyelmet az új-
donság sikerére és egyszersmind
rövid életére irányítja, ezért az íz-
lés és az ehhez szükséges fogé-
konyság megôrzését a változatos-
ságban láttatja. Elkülöníti a letûnt
ízlést (amelyet a vásári komédiás
és az alexandrinusokban dekla-
máló színész alakja képvisel) az
újtól. Mûfajilag is osztályoz: leg-

értékesebbnek a tragédiát, a ko-
médiát és a drámát tartja. Alacso-
nyabbrendûek a vásári komédiák,
balettek (J. P. Noverre balettjeit
kivéve). Nem rangsorolja az ope-
rát, mivel az mindig a bemutatás
színvonalától függ. 

Az újság versbetétei név nél-
kül jelentek meg. Ezeket nagy-
részt a társulat színészei írták, de
találunk köztük beküldött dara-
bokat is. Témájuk kapcsolódik a
cikkben kifejtettekhez (pl. A di-
vat; Az ízlés), egyesek a társulat
tagjaihoz íródtak (Hüllverding
asszonyhoz; Hüllverding társula-
tának elfogulatlan dicsérete) és
vannak olyanok is, amelyeket a
bemutatott mûvek ihlettek (El-
fridéhez; Sophiehoz; és Emilia Ga-
lottihoz; Walltronhoz).

A bemutatott darabok (havon-
ta körülbelül 15–16) jórészt bécsi
szerzôk mûvei: Grossmann, Ste-
phanie, Möller, Hafner, Engel. Van-
nak németországiak is: Lessing,
Goethe, valamint franciából (Vol-
taire, La Chauffe) és angolból
(Garrick) fordított darabok is. A
repertoárlista egyes tételei minia-
tûr recenzióknak is felfoghatók:
adatokat közölnek a szerzôrôl, a
darabról, a szereplôkrôl és vége-
zetül a közönség recepciójáról is.

Befejezésül elmondhatjuk,
hogy a Theatral Wochenblatt szer-
zôi színházhoz értô közönséget kí-
vántak kialakítani. Itt csak a rövid
életû kiadvány egyes esztétikai-
pszichológiai-drámatörténeti-szín-

házelméleti vonatkozásait lehetett
kiemelni, a sokféleségben  a szí-
nészírók szándékát tartjuk legin-
kább szem elôtt: dialógusban len-
ni a színházlátogatókkal, meg-
nyerni az erdélyi fôváros közön-
ségét a színház ügyének.

KOVÁCS ESZTER

Petry Béla tollrajza

Tudományszervezési szem-
pontból az 1929-es év a leggazda-
gabb a Sepsiszentgyörgyi Székely
Nemzeti Múzeum háború utáni
történetében. A múzeum fennál-
lásának 50 éves évfordulójára ren-
dezett szeptember 15-i ünnepély
volt a legnagyobb esemény, ame-
lyet az Erdélyi Gazdasági Egylet
által szervezett gazdasági, ipari
kiállítással illetve falufejlesztési
tanfolyammal kötöttek egybe.

Az ünnepély fénypontjának
számított az év folyamán fáradsá-
gos munkával megszerkesztett
Emlékkönyv bemutatása, amelyet
a székelység illetve a Székelyföld
kutatói ma is alapmûként, sok ku-
tatás kiindulópontjaként kezelnek.

Az Emlékkönyv megírásának

ötlete már 1927-ben felmerült
Csutak Vilmos múzeumigazgató
kezdeményezésére, ám a szer-
kesztést csak 1928 ôszén kezdik
el. Szerkesztôbizottság: Roska
Márton, Kelemen Lajos, Kós Ká-
roly, Szádeczky Kardos Gyula,
Nyárády Erazmus Gyula, Bányai
János, Tulogdy János, Csutak Vil-
mos. A bizottság Kolozsváron ta-
lálkozott alkalmanként, ilyenkor
a szerkesztéssel kapcsolatosan fel-
merülô kérdések megvitatásával
foglalkozott. A múzeum igazga-
tóválasztmánya 1929. március 23-
án hivatalosan is elhatározta,
hogy a szeptember 15-i kiállítás
mellett Emlékkönyvet szerkeszt.
Fôszerkesztô Csutak Vilmos lett,
aki mintegy hatvan kutatóhoz jut-

tat el felkérést, közremûködésre.
Ezek közt szerepeltek hazai ma-
gyar, román és szász tudósok, va-
lamint külföldiek. Olyan botani-
kusok, zoológusok, geológusok,
régészek és néprajzkutatók segít-
ségét kéri, akiknek kutatásai vala-
milyen téren a Székelyföldhöz
kapcsolódtak.

Az idejében beérkezett tanul-
mányokat a fôszerkesztô öt cso-
portba osztotta. Az elsô és negye-
dik csoportnál a szerzôk ábécé
szerinti sorrendjét vette figyelem-
be. A második és ötödik csoport
esetében a tanulmányok tárgyá-
nak idôrendjét, a harmadiknál az
elôbb részletezô tanulmányokat
vette alapul. A könyv nyomtatása
közben beérkezô tanulmányokat

A Székely Nemzeti Múzeum
1929-es Emlékkönyvének keletkezéstörténete
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a hatodik és a bibliográfiákat a he-
tedik csoportba rendezte.

Az Emlékkönyv elsô fejezete
vegyes témájú. Csutak Vilmos a
Székely Nemzeti Múzeum kelet-
kezés- és fejlôdéstörténetérôl ír.
Kós Károly a múzeum építésérôl
közöl egy dolgozatot. Néprajzi té-
mában Domokos Pál Péter népze-
ne és néprajzkutató egy újonnan
felfedezett zenei jellegû kódexrôl
(„az új Kájoni-kéziratról”) és „a
somlyói nyomdából kikerült éne-
keskönyvekrôl” ír ismertetést.

1929. május 16-án Csutak el-
küldi levelét Kodály Zoltánnak,
akit inkább „népszerû, tehát az át-
lagos zenemûveltségû olvasók ál-
tal is megérthetô” dolgozat meg-
írására kéri fel. Felveszi a kapcso-
latot Sándor Józseffel, aki a Ma-
gyar Országos Párt szenátoraként
tevékenykedett és a múzeum tisz-
teletbeli elnöke is volt. Orbán Ba-
lázs életpályájáról készített cikkét
küldi el. Barabás Samu hazai tör-
ténetíró, két, általa felfedezett, ha-
mis oklevelet elemez. Gulyás Ká-
roly marosvásárhelyi könyvtáros-
nak Csutak a Teleki Téka történe-
tének összeállítását ajánlja vagy
„a benne levô nagy külföldi fóli-
ánsok”-ból a székelyekre vonat-
kozó leírások és tudósítások fel-
dolgozását. A külföldi kutatók
közül elôször Sebestyén Gyula
magyarországi nyugalmazott
könyvtárigazgatót kéri fel, hogy
készítsen a múzeum számára egy

rövid kivonatot Rovás és Rovás-
írás címû könyvébôl. Szintén az
elsô részben jelenik meg egy ro-
mán kutató Alexandru Tzigara
Samurcas írása a múzeum törté-
netérôl; továbbá, az elsô fejezet
keretén belül jogtörténeti (Balogh
István, Elekes Andor), helytörté-
neti (Bogáts Dénes, Erôss József,
mûvelôdéstörténeti (Gyalui Far-
kas, György Lajos, Kristóf
György, Sebestyén Gyula) és egy-
háztörténeti (Boros Fortunát) dol-
gozatokkal találkozunk. Kiválo-
gatási szempont: eredeti kutatáso-
kat tartalmazzanak a székelység-
gel kapcsolatosan.

Az Emlékkönyv második ré-
szét a régészet témakörnek szen-
telt tanulmányok képezik. Itt egy-
aránt találkozunk külföldi illetve
belföldi, többségükben a szakma
által elismert kutatókkal. A sort I.
Andriesescu archeológus nyitja
általános régészeti jellegû munká-
val. A külföldiek közül Gordon
Childe angol kutató Erôsd és a
történelem elôtti Görögország vi-
szonyáról címû tanulmány meg-
írását ajánlja. Roska Márton hír-
neves ôsrégész, egyetemi tanár
már régebb ígéretet tett a közre-
mûködésre, Herman Schrollert
szintén. A magyarországi régé-
szek közül Buday Árpád A Szé-
kelyföld római régészeti feladatai
címen ír egy dolgozatot. Fettich
Nándor szintén pozitívan vála-
szolt a múzeum felkérésére és jú-
nius folyamán már el is küldi dol-
gozatát. A szöveg mellett számos
illusztrációt, többek közt az
aldobolyi szkíta kori kardról ké-
szített rajzát is elküldi.

A könyv harmadik részének
témáját a néprajz képezi. A múze-
umigazgató eleinte nehezen talál
közremûködôkre e témában. El-
sôként a székely néprajz téma
összefoglalásáért Haáz Ferenc Re-
zsô székelyudvarhelyi néprajzku-
tatóhoz fordul, ám ô nem tudja
vállalni a felkérést. Így Csutak vá-
lasztása Viski Károlyra, a Magyar
Néprajzi Múzeum igazgatójára
esik. Mivel azt szeretné, hogy az
Emlékkönyvben a régi székely
székek mindenikérôl legyen egy-
egy összefoglaló tanulmány, arra
kéri Viskit, készítsen egy, az
egész Székelyföld néprajzi életé-
rôl szóló összefoglaló munkát.
Viski elfogadja Csutak kérését és
kijelenti, hogy ô a székely népmû-
vészetrôl írna. Idôközben Haáz
meggondolja magát és bekapcso-
lódik a munkába, a lövétei népvi-

seletrôl szeretne írni. Ezért Csutak
megkéri Viskit, hogy ha teheti
egyeztessenek a téma tekinteté-
ben. Viski Károly számos ma-
gyarországi tudóssal – pl. Ko-
dállyal – való kapcsolattartó sze-
repét is vállalja. Viski Csutak fel-
kérése folytán kapcsolatba lép
Huszka József néprajz- és mûvé-
szettörténet-kutatóval, aki végül
egy tanulmánnyal lepi meg a mú-
zeumot. Úgyszintén kapcsolatban
állt Sebestyén Gyulával, Divald
Kornéllal, Szônyi Ottóval,
Lukinich Imrével, Éber Lászlóval.
Ez utóbbi a székely freskókról
ígért egy dolgozatot, minekutána
Möller István nem vállalja a
gelencei katolikus templom Szent
László freskóiról készítendô ta-
nulmányt, és Szônyi Ottó sem je-
lez vissza. A múzeum egyik hû
munkatársa, Roediger Lajos a
Székely Nemzeti Múzeumban ôr-
zött székely varrottasok mellett
dönt az Emlékkönyvben írandó
dolgozat témájaként. Balogh Ernô
a tulipán-ornamentikák eredeté-
rôl ír az Emlékkönyvben. Az ô ta-
nulmánya esetében nagyon fon-
tos szerepet kapnak a képek és a
különbözô illusztrációk. Csutak
Viski ajánlására küld levelet Se-
bestyén Károlynak, megkéri: állít-
son össze egy tanulmányt a szé-
kely házról. Sebestyén július 19-
én el is küldi dolgozatát, ám egy
teljesen más témában: az erdélyi
sütôkemence. A meglepett múze-
umigazgató csak annyit kér a
szerzôtôl, hogy a címet székely
sütôkemencére változtathassa.

A kötet képzômûvészeti részé-
ben Varga Lajos elvállalja, hogy a
két híres székely festômûvészrôl,
Barabás Miklósról, Gyárfás Jenô-
rôl küld egy-egy dolgozatot. A
Barabásról és Gyárfásról írt két
dolgozat szerzôje a magyarorszá-
gi Hoffmann Edit (történész) és
Lyka Károly (mûvészettörténész).

A könyv ötödik fejezetét a ter-
mészettudományoknak szenteli.
Erdély akkori jelentôs geológusai
és földrajztudósai teszik élveze-
tessé ezt a részt. Írásaik az akkor
legfrissebb kutatások eredménye-
it tükrözték. Szádeczky Kardoss
Gyula egy általános munkát kö-
zöl Székelyföld képzôdése cím-
mel. Ezt Bányai János két írása kö-
veti, melyben akkoriban teljesen
új adatokat közöl a hargitai ás-
ványvizekrôl. Ez a két dolgozat
képezi az Emlékkönyv geológiai
részét. A földrajzi rész megírására
Tulogdy János kolozsvári geográ-

A Kós Károly tervezte borítólap
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fus, geológus vállalkozik. Nyárá-
dy Erazmus Gyula felhasználva a
hargitai kiránduláson szerzett ta-
pasztalatait, egy botanikai dolgo-
zatot készít a múzeum számára.
Moesz Gusztáv – akit Csutak a
Székelyföld és fôleg a Rétyi Nyír
búváraként ismer – a székelyföldi
gombákról és moszatokról ír dol-
gozatot, emellett megpróbálja
összeállítani a székelyföldi guba-
csokról addig ismerteket is.
Méhely Lajos zoológus professzor
a székelyföldi állatvilág kiváló is-
merôje is készít egy dolgozatot,
melyet Gelei József július 27-i le-
velében küld el. A székely szár-
mazású, geológiával és paleonto-
lógiával foglalkozó Gaál István
szintén ír egy érdekes tanulmányt
A székely székek ôsföldjének állat
és növényvilága címmel, mely
megjelenésekor kevés címbeli mó-
dosítást szenved. Utólag Gaál el-
készít még egy cikket, mely eseté-
ben Gelei csak azt fájlalja, hogy a
cikk nincs teljesen népszerû for-
mában írva, mivel belekeveri a tu-
dományos polémiát is. ô maga is
sajnálatát fejezi ki, hogy nem tu-
dott dolgozatot írni például a szé-
kelyföldi állatvilág kialakulásáról
öletve a néprajzi részben a szé-
kely játékokról: Mit játszunk mi?
címmel.

Az Emlékkönyv hatodik feje-
zete vegyes rész: nyelvészeti, tör-
téneti, néprajzi témákkal. Ide a
késôbb beérkezett dolgozatok ke-
rültek, mivel az anyag többi része
akkor már nyomtatás alatt volt. A
fejezet elsô tanulmánya egy nyel-
vészeti munka. Csutak Bitay Ár-
pád gyulafehérvári teológiai ta-
nárt egy életrajzi dolgozat meg-
írására kéri. A csángókkal kapcso-
latos Dénes Imre pap életérôl szó-
ló tanulmány azonban nem ké-
szült el, mivel a szerzô nem tudta
beszerezni a pécsi egyházi levél-
tárból az életrajzhoz szükséges
adatokat. Nem hagyja cserben
azonban a múzeumot és elküld
egy nyelvtörténeti dolgozatot,
melynek van csángó és székely
vonatkozása is. E rész második ta-
nulmányának a szerzôje maga
Csutak Vilmos, aki a szerkesztés-
sel kapcsolatos ügyek intézése kö-
zepette csak igen késôn tudta
összeállítani saját dolgozatát. A
téma (Bujdosó kurucok Moldvá-
ban és Havasalföldén 1707–1711-
ben) az igazgató egyik kedvenc
kutatási területe. A Siculus álné-
ven író Erdélyi Lajos budapesti
nyelvész professzor Az Apor-kó-

dex nyelvi hovatartozására vonat-
kozó eredmények címen küld be
dolgozatot. E fejezetbe kerül Soly-
mossy Sándornak, a Magyar Nép-
rajzi Társaság alelnökének egy
néprajzi témájú cikke is. A múze-
umigazgató személyesen nem is-
meri Solymossyt de tudja, hogy
leginkább ô tudna írni a székely
mondákról. Erdélyi közvetítésé-
vel megérkezik Solymossy ígérete
egy dolgozatra. Maga a dolgozat
jelentôs késéssel, csak valamikor
augusztus végén kerül postára,
ha hitelt adhatunk Erdélyi közlé-
sének. Csutak azzal a szándékkal,
hogy talál valakit, aki összeállítsa
az utolsó fejezetbe szánt székely
iparra, közgazdaságra vonatkozó
bibliográfiát szintén Erdélyi segít-
ségét kéri. Szerinte a székely szár-
mazású, de Magyarországon élô
Barabás Endre személye lenne a
legmegfelelôbb.

Csutak egy a székely mûemlé-
kekrôl szóló tanulmány megjelen-
tetését is tervezi a könyvben. E
célból intéz levelet Möller István-
hoz. Möller válaszában közli, ar-
ról tudna pár sort írni, hogy „a
székelyföldi mûemlékek fenntar-
tása és tudományos ismertetése
érdekében miféle teendôk várnak
a mai nemzedékre”. A késôbbiek-
ben sajnos a dolgozat ügye a
szándék szintjén maradt, és nem
jutott el a múzeumigazgató író-
asztalára.

Ugyancsak egy magyarországi
kutató, Harsányi Pál budapesti
numizmatikus, éremtári igazgató
közremûködésével bôvült volna
az Emlékkönyv, ha az együttmû-
ködés létrejön. „Mit köszönhet a
magyar numizmatika tudománya
a székelyföldi éremleletek, vagy
más szóval miféle székelyföldi
éremleletek gazdagították idáig a
hazai és külföldi nyilvános múze-
umok anyagát, s ezek a leletek
mennyiben segítették elô a ma-
gyar numizmatikai tudomány fej-
lôdését?”– ezeket a sorokat intézi
Csutak Harsányihoz. Kérését az-
zal támasztja alá, hogy Erdélyben
nincs numizmatikus, vagy, aki
van is, tehetetlen. Közli azonban
azt is, hogy emellett vagy ehelyett
bármilyen más székely tárgyú té-
máról is írhat. Harsányi ígéretet
tesz az igazgatónak, ám a dolgo-
zat nem készül el.

Egy Barabás Samuval folyta-
tott beszélgetés során az felhívja
Csutaknak a figyelmét egy ma-
gyarországi történetíróra, Csánky
Dezsô államtitkárra, országos le-

véltári fôigazgatóra. Az igazgató
kap az alkalmon és levelet intéz
Csánkyhoz, akit fôleg a Hunyadi-
ak korából származó székely
anyag feldolgozására kér fel. Vá-
lasz ez esetben sem érkezik.

Az Emlékkönyv utolsó fejezete
egy igazán ritka és merész vállal-
kozást jelentett a 20-as években,
ugyanis itt gyûjti össze Csutak
azon írásokat, amelyek összefog-
lalják a székelységrôl és Székely-
földrôl írásban megjelent munká-
kat. Habár e részbôl is kimarad
pár bibliográfia, nagyszerûként
értékelhetjük az akkor szinte pá-
ratlan törekvést. „Igen fontos ne-
velési célok vezettek akkor, ami-
kor ennek a székely bibliográfiá-
nak az összeállítását is programba
vettem, s azok a barátaink, akik-
kel errôl idáig tárgyaltam, s elsô-
sorban éppen kolozsvári baráta-
ink, kivétel nélkül mind megígér-
ték a szíves segítségüket.”

Fejezetindítóként Csutak szer-
keszti össze a székely nép és Szé-
kelyföld bibliográfiáját.

Az E. betû az elôbbi fejezetben
is álnéven szereplô Erdélyi Lajos
nevét takarja. A szerkesztôbizott-
ság egyértelmûen Erdélyit kéri fel
a könyv végére kerülô bibliográ-
fia nyelvészet–tudomány téma-
körben való összeállítására. Erdé-
lyi elvállalja a feladatot, csupán
néhány felvilágosítást kér arról,
hogy egybeszerkessze-e vagy sem
a cikket? Bitay Árpád elôbbi cik-
kéhez hasonló témában írja a bib-
liográfia összeállítását A székely-
ség nyomai a irodalomban cím-
mel.

A Magyar Nemzeti Múzeum
növénytani osztályának igazgató-
ját, Moesz Gusztávot mint „Szé-
kelyföldünk és fôleg a mi kedves
Rétyi Nyírünk egyik legbuzgóbb
búvárát” ismerik a SZNM-nél.
Ezért ôt kérik fel a székelyföldi
gombák, moszatok és zuzmók
bibliográfiájának összeállítására.
Moesz elvállalja a feladatot és júli-
us 20-i levelében már el is küldi
gomba- és moszatbibliográfiáját.
A zuzmók könyvészetét Gyelnik
Vilmos múzeumi gyakornokra
bízza. Ezenkívül felkéri Szepes-
falvi János mohakutatással foglal-
kozó kollégáját, hogy írja meg az
edényesek és mohák könyvésze-
tét. Ezeket egyszerre küldi el a
gubacsos dolgozatával, melynek
rövidsége miatt leközlését, illetve
le nem közlését Csutakra bízza.
Moesz munkája díjául csupán 70
darab különlenyomatot kér, ame-
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lyet Csutaknak nagy nehézségek
árán, de sikerült megadnia.

Nyárády E. Gyula Székelyföld
botanikájának bibliográfiáját ké-
szíti el. Gelei József székely szár-
mazású zoológustól Csutak zoo-
lógiai jellegû, a Székelyföldre vo-
natkozó tanulmányt kér, mert
nem tudja elképzelni a könyvet
azok tanulmányai nélkül, akik
székely népünkbôl nôttek ki és
annak nagyra becsült, igazi képvi-
selôi. Ugyanakkor Székelyföld zo-
ológiai bibliográfiáját is megemlí-
ti. Gelei mindkét munka tekinte-
tében elutasító választ küld visz-
sza. Szerinte a még hátralevô idô
nem elegendô egy komoly dolgo-
zat elkészítéséhez, és könyvtára is
szegényes, ezért a könyvészet
összeállításához levelezésre szo-
rulna. Ajánlja viszont Györffy Ist-
ván növénytani professzort, aki
rengeteg könyvvel rendelkezik és
sok anyaga van a Székelyföldrôl
is. Szerinte inkább indokolt a szé-
kely botanikai könyvészet, mint a
zoológiai. Csutak válaszlevelében
elsôsorban a bibliográfia összeál-
lítására hívja fel Gelei figyelmét és
csak másodsorban a dolgozat
megírására: „én igen fontos neve-
lési okokból most erre nagyobb
súlyt helyeznék, mint egyes bár-
milyen nagybecsû tanulmányok-
ra, bár normális viszonyok közt
épen pontosan az ellenkezôje vol-
na a nézetem”. Gelei elvállalja a
munkát és neki is fog a bibliográ-
fia elkészítésének. A munkát ki-
osztja: a paleontológiai irodalmat
Gaál István magántanár állítja
össze, Csörgey Titus a madará-
szatról, Szemergi Zoltán a vadá-
szatról, Unger Emil a halászatról
gondoskodik. Szerinte jó volna,
ha magukat a zoológus írókat is
méltatnák a kötetben. Csutak he-
lyesli az ötletet, de ennek kivitele-
zését Geleiékre bízza, hisz ôk a
szakemberek ezen a területen.
Gelei elkészíti a székely zoológu-
sok életrajzát és fényképeket is
mellékel hozzájuk. Küldeményei
közt szerepel a Székelyföld állat-
tani irodalma is, amely végül be-
kerül a kötetbe. Csutak július 18-
án Soó Rezsô hazai botanikushoz
írt levelébôl tudunk arról, hogy a
szerkesztôbizottság a székely bo-
tanikusok életrajzát is szeretné
közöltetni, Györffy István szer-
kesztésében, ebben szerepelt vol-
na Soó Rezsô életrajza is. Soó Re-
zsôt Csutak egyebek mellett a vi-
rágtalanok bibliográfiájának az
összeállítására kéri meg, mivel azt

Györffy nem vállalta és amelyet
végül Moesz és munkatársai ké-
szítenek el. Számos más felkérés
is kifutott a múzeumtól bibliográ-
fiákat illetôleg, melyekbôl kettôt
említenék: Bíró Lajos gimnáziumi
tanártól Csutak a székelységnek a
magyar irodalomban való képvi-
seltetésére vonatkozó könyvészeti
adatait kéri. A felkérés Kristóf
György jelzésére történt, misze-
rint Bírónak rengeteg ide vonat-
kozó adata van.

Az Emlékkönyv megjelenése
után nemsokára reagálnak a kü-
lönbözô erdélyi illetve magyaror-
szági lapok, folyóiratok. A Föld-
rajzi Közlemények Temesi Gyôzô
tanár tollából származó, meleg-
hangú rövid ismertetôjében a mú-
zeumalapítástól elindulva, a szep-
temberi ünnepségeken keresztül
jut el magához a könyvhöz: „nagy
hálával vagyunk a szerkesztô-
igazgató (Csutak) iránt, akinek a
mi ziláltságunkban igen nagy
gondja volt a cikkek összegyûjté-
se. Ez a nehézség az elrendezésen
érezhetô is, de talán még kedve-
sebbé teszi azt a kincsesbányát,
amelyet ez a kötet nyújt.” A kötet-
bôl Kodály, Roska, Méhely és „az
egyetlen tisztán földrajzi cikket,
Tulogdy János dr.-tól” emeli ki.
„Lehetetlen mély meghatottság
nélkül forgatni a magyar szellem-
nek ezt a kincsesházát. Hatalmas
bizonyíték ez amellett, hogy a
magyar mûvelôdés a Kárpátok
medencéjén belül egy és szétbont-
hatatlan...” Maga Csutak azzal a
kéréssel folyamodik Erdélyi La-
joshoz, hogy ha módjában áll, is-
mertesse az Emlékkönyvet vala-
melyik budapesti lapban. A Bu-
dapesti Szemlében és a Magyar
Nyelvben való ismertetést dr.
Kristóf György illetve Csûry Bá-
lint már elvállalták. Egy késôbbi
levelében még arra kéri Erdélyi
segítségét, hogy figyelje, melyik
lapban jelenik meg ismertetés,
mert össze szeretné gyûjteni azo-
kat. December 10-én ô már kettô-
rôl tudott: Buday Árpád a Protes-
táns Szemlében, Joós Ágnes a Szá-
zadunkban írt a múzeumról illet-
ve az Emlékkönyvrôl.

Az erdélyiek közül Gyurgye-
vich, szebeni publicista táviratban
közli, hogy szeretne egy ismeret-
terjesztô cikket közzétenni az Em-
lékünnepélyrôl és a könyvrôl a
szász és német lapok részére. Eh-
hez kér anyagot Csutaktól. Az
igazgató válaszában fôleg múze-
umtörténettel kapcsolatos adato-

kat küld Gyurgyevichnek.
Nehéz feladatnak számított az

Emlékkönyv eladása belföldön il-
letve külföldön. Ezt sok esetben
maguk a szerzôk intézték az álta-
luk ismert tudományos körökben
való terjesztéssel. Az Emlékköny-
vet bárki megrendelhette, erre a
célra külön nyomtatványokat ké-
szítettek, melyben a vevôk 600,
800 és 1000 lejes példányok közül
választhattak. A 600 lejesek egy-
szerûek, az utóbbiak számozott
példányok voltak. A megrendelô
lapon feltüntették a könyv minô-
ségét jelzô paramétereket. A ter-
jesztése viszont igencsak akadoz-
va történt, hisz a levelek szerint
még 1931-ben is egyik igen nagy
gondja volt a múzeumnak a
könyvek eladása. Az eladáson kí-
vül 58 darab tiszteletpéldányt és
számos különlenyomatot is szét-
osztottak.

Mindezen akadályok ellenére
az Emlékkönyv sikernek számí-
tott az adott körülmények között,
melyhez foghatót újból csak jóval
késôbb tudtak elérni a Székely
Nemzeti Múzeum vezetôi.

TÓTH SZABOLCS BARNABÁS

Kósa Bálint fametszete
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Az olvasás mûvészete? Mûvészet az olvasás? Mû-
vészetként tanulandó az olvasás? Hogy automatiku-
san ilyen és hasonló kérdések vetôdnek fel bennünk
a cím hallatán/olvastán, az azt jelzi, hogy az olvasás
számunkra már gyakran csak elemi képzettséget je-
lent, mint az, ha valaki el tud százig számolni, vagy
megtanulta a szorzótáblát. Az olvasás már régóta
hozzáférhetô a tömegek számára, a könyv közhasz-
nálati cikk lett, s bár népszerûségét vészesen fenyege-
ti a médiainvázió, talán még az marad egy ideig. Ak-
kor hát beszélhetünk az olvasás mûvészetérôl? 

Igenis, az olvasás mûvészet, Ernest Legouvé köny-
ve legalábbis errôl igyekszik meggyôzni bennünket.
Az olvasás önmagában még nem feltétlenül érték, az
analfabetizmus elleni küzdelem dicséretes igyekezet,
de nem elég megtanulni harmincegynéhány betût ah-
hoz, hogy elmondhassuk: tudunk olvasni.

Nem elég, ha tudunk olvasni, jól kell tudnunk ol-
vasni. És itt kezdôdik a mûvészet.

A vonaton szívesebben olvasok könyvet, mint új-
ságot, mert jobban leköti a figyelmemet, az újságolva-
sás nem tud kiragadni a valóságból – mondja Erich
Romer egyik filmjének hôse. Mi sem szemlélteti job-
ban korunk olvasási szokásait, mint ez a kis vallomás,
talán csak az, ha képpel együtt idézhettem volna,
dehát a Könyvesház egyelôre nem jelenik meg digita-
lizált formában. Félretéve a tréfát, a hangtalan olva-
sás, a kolostorok magányától,  a zsúfolt vonatokig,
metrószerelvényekig, széleskörû hódítást végzett,
szinte egyeduralkodóvá vált. Ha olvasást mondunk,
automatikusan a néma olvasásra gondolunk.

„Ez a kor néma, hangtalanul olvas, hangtalanul
ír” – vélekedett Kosztolányi 1928-ban. Valaha a fenn-
hangon való olvasás volt általános. Ez számunkra
már különösnek tûnik. A fennhangon olvasás mellô-
zésével azonban értékek vesznek el számunkra. Az
irodalomnak vannak olyan értékei, melyeket csak az
olvasás ezen módja képes feltárni számunkra. Ez
Ernest Legouvé könyvének veleje. Bizonyos mûve-
ket csak akkor értünk meg maradéktalanul, ha han-
gosan olvassuk el ôket. Csakhogy fennhangon olvas-
ni nem olyan egyszerû, ha beszédhibánk van, saját
fogyatékosságunk akadályoz meg a mû élvezében,
de sebaj, a beszédhiba leküzdhetô. Módszeres gya-
korlással, szorgalommal. Ezzel kell kezdôdnie az ol-
vasás mûvészete elsajátításának. De a hangosan való
olvasásnak számtalan más buktatója akadhat. Han-
gosan olvasni, legalábbis hibátlanul, nehéz dolog,
igazi mûvészet. Megtanultunk helyesen lélegezni?
Ha nem, akkor ne is menjünk tovább, mindenekelôtt
ezt, ahogy Legouvé fogalmaz, a helyes lélegzés mû-
vészetét kell megtanulni. Megannyi kipróbált trük-
köt ajánl Legouvé a helyes légzési technika elsajátítá-
sára. Ezeket a módszereket elsôsorban színészektôl
leste el, a színésznek ugyanis létfontosságú, hogy he-
lyesen gazdálkodjék a szuflával. Miután megtanul-
tuk a hangos olvasás mûvészetének technikai részét,
kiküszöböltük a beszédhibákat, tudunk helyesen és
hatékonyan lélegezni, megtanultunk hangsúlyozni,
eljuthatunk oda, hogy a hangos olvasást az irodalom
élvezetére és megértésére fordítsuk, ettôl a pillanatól
válik szellemi kalanddá az olvasás.

Ahogy vannak az irodalmi mûveknek olyan

szépségei, amelyek csak a hangos olvasás révén jön-
nek felszínre, vannak olyan hibáik is, amelyek csak
az olvasás eme módja révén válnak láthatóvá, azaz
hallhatóvá. Legouvé két példát hoz fel erre, Racine
egyik beszédét, amelyet csak azután értett meg, miu-
tán nagy nehezen sikerült hangosan felolvasnia, va-
lamint Alfred de Musset egyik versét, melyet remek-
mûnek vélt, de miután hangosan elolvasta, rájött,
hogy csak a vers elsô része az.

Érdemes néhány szót ejteni a könyv módszerérôl.
Mindent példák, anekdoták révén magyaráz meg,
majd a példa után, mint egy La Fontaine tanmesé-
ben, tömören, szentenciaszerûen és szellemesen
összefoglalja a tanulságot. Mindezt olvasmányos él-
vezetes stílusban, kamatoztatva a klasszikus francia
szerzôktôl tanult világos kifejezésmódot. Sok tekin-
tetben modell értékû lehetne e könyvecske a mai
tankönyvszerzôk számára. Nem véletlen, hogy ma-
gyar fordítását néhány éven belül kiadták 

Bár francia diákoknak íródott a könyv s így nem
kevés fejtörést okozott az akkori fordítónak, Feleki
József református lelkésznek, de hellyel-közzel sike-
rült visszaadnia az eredeti pontos és szellemes stílu-
sát. Feleki tiszteletes úr fordítása mindenképpen
nagy szolgálat volt az olvasás ügyének – ha van
ilyen ügy –, kötelességünk volt tehát, hogy mi is te-
gyük meg a szerzô és a fordító számára azt a kis
szolgálatot, hogy felhívjuk a figyelmet erre a jószeré-
vel elfeledett könyvre. Az eredeti 1877-ben jelent
meg, a fordítás 1886-ban.

A továbbiakban a könyv egy rövid fejezetét kö-
zöljük, amelyben nem technikai részletekrôl esik
szó, hanem arról, amit a hangos olvasás révén nyer-
hetünk, azokról a felfedezésekrôl, amit Legouvé pro-
fesszor úr ily módon tett a francia klasszikusok ta-
nulmányozása közben. Itt a magyar olvasó számára
ismerôs Saint-Simont és a kevésbé ismert Massillont
hasonlítja össze, illetve veti alá a hangos olvasás –
szerinte – kíméletlen és tévedhetetlen próbájának.

SZÔCS IMRE

NEGYEDIK FEJEZET
Az olvasás leleplezései
Amint minden éremnek megvan a másik oldala,

így van a fennhangon olvasásnak is. Nevezzük ezt
kiábrándító erejének, mert ha sokszor bámulatra ra-
gad is, néha van eset rá, hogy megfoszt az egyszer
felkeltett bámulattól. Sainte-Beuve azt mondta: az ol-
vasó bíráló is, vagyis ítélôbíró, aki szemeivel ítél, és
sok titkos hibát felfedez. Hány ilyen szomorú felfe-
dezést tettem én ezen az úton! Mennyi író és mennyi
irodalmi mû, általam egykor, és tán önök által is bá-
mult írók és mûvek buktak már meg e rettenetes
vizsgálaton… Mondják, hogy vannak szembetûnô
dolgok; hozzátehetnôk, hogy vannak fülbetûnô dol-
gok is. És ez utóbbi igazabb elnevezés. A szem vé-
gigfutja a lapokat, átugorja az unalmasabb részeket,
átsiklik a veszélyes helyeken. De a fül mindent hall,
nem rövidít semmit. Annyira kényes, fogékony és
tisztánhalló a fül, hogy ezekben a tulajdonokban a
szem messze áll mögötte. Egy-egy lassan olvasott
szó, melyet talán alig vett a szem észre, roppant mér-

Kalauz a hangosan olvasáshoz
Ernest Legouvé: Az olvasás mûvészete
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veket ölthet, ha hangoztatni halljuk. Egy-egy mon-
dat lassan olvasva néha alig bánt, míg ha fennhan-
gon olvassuk, fellázítja vérünket. S mindez annál na-
gyobb mérvben nyilvánul, mennél nagyobb a hallga-
tóságunk.

Ilyenkor a felolvasó és a hallgatóság között fe-
szültség keletkezik, mely a kölcsönös oktatás forrá-
sa. Másokat tanít a felolvasó, és maga is tanul. Nem
moraj, nem türelmetlen zaj tanítja ôt, hanem az álta-
lános csend: olvas, és okul hallgatóinak benyomásai-
ból, megérzi elôre, mielôtt még felolvasásásában
odaért volna, hogy ez és ez a mondat bántani fogja
ôket. Ez a folytonos érintkezés, ez a feszültség felol-
vasó és közönség között, elôbbeni bírálóképességeit
valóságos hatalommá emeli, mely rendkívüli dol-
gokra képes. Megvalljam-e nyíltan, hogy egy ízben
ez a vigyázat fiatalkorom egyik legélénkebb lelkese-
désétôl fosztott meg? Neki köszönhetem, hogy egy
írót, akit mindig elsôrangú írónak tartott fiatalkori
lelkesedésem, kénytelen vagyok másodrangúnak
tartani. Még mindig bámulom, még mindig pateti-
kusnak és ékesenszólónak  tartom, de nem istenítem
többé. Ez az író Massillon.

Massillonnak bámulatraméltó szóbôsége, de hi-
hetetlenül szegény elôadói készsége van. Szótára
nagyszerû, mondatkötése szûk és korlátolt. Bossuet
irályát a sok különbözô fordulat folytonos emelke-
dettségben tartja, és hogy így fejezzem ki magamat,
minden egyes mondatának sajátságos kinyomatot
ád; La Fontaine-nél, ahány vers, annyi elôadási mód;
de Massillon mindig egyforma, több oldalon keresz-
tül egy és ugyanaz. Felül a vasútra, beszáll a csol-

nakba, és egyhangú vidékén minket is magával visz,
és ez az egyhangúság nyomja az olvasót és figyel-
mezteti. Vegyük még hozzá, hogy az a pazar szóbô-
ség is bizonyos egyhangúságot szül. Ez a páratlan
nagy tehetség, mely így tudott egyetlen egy eszmét
annyi sokféle alakba önteni, sokáig volt bámulatom
tárgya; de a fennhangon olvasás észrevétette velem,
hogy ebben a kedves játékban sok a mesterkéltség;
olvasása közben úgy érezzük magunkat, mintha egy
olyan színházi elôadáson volnánk, melyen egy ala-
kot, legalábbis látszólag, öt-hat színész is játszik. Mi-
nô különbség közte és Saint-Simon között! Ô is
ugyanazon szót húszféle alakban is ismétel; de ez
nem a bûvész ügyessége, aki tündéri átváltozásokat
csillogtat elôttünk, hanem a rendkívüli hatalmas in-
dulat, mely a szenvedély hatása alatt, mindig és
mindig gyengének találja kifejezéseit benyomásai-
nak valódi tükrözésére. Üldözi, kergeti a szavakat,
csakhogy minél jobban kifejezzék érzelmeit; erôsza-
kot tesz a nyelven, túlhajtja, túlterheli, csakhogy en-
gedelmeskedjék neki és szenvedélyes, túlságos, dü-
hös legyen, mint ô maga! Gyakran kíséreltem meg
hangosan felolvasni Saint-Simont; nem ismerek fá-
rasztóbb, de egyszersmind érdekesebb munkát, mint
fennhangon olvasással szembeszállni ezzel a rettene-
tes lángelmével. Jákob küzdelme ez az angyallal;
biztosak vagyunk, hogy legyôznek bennünket, de
legalább megedzve és újabb küzdelemre képesítve
kelünk fel a leveretés után.

Fordította: SZÔCS IMRE

1997. augusztus 21–22-én az
„anyavárosban”, Székelyudvar-
helyen tartották meg a II. Össze-
hasonlító magyar kisebbségtörté-
neti szimpóziumot. Az elhangzott
és késôbb a csíkszeredai Pro-Print
könyvkiadó jóvoltából Források
és stratégiák címen kötetben is ol-
vasható dolgozatok három fô té-
makört öleltek fel. A Kisebbségpo-
litikai stratégiák; a Helytörténet-
írás mint kisebbségtörténet; A ki-
sebbségtörténet forrásai alcímek
között az utóbbiban szerepelt A
kolozsvári egyházi levéltárakról
szóló elôadásom. A témaválasztás
meglepte a konferencia részvevô-
it. Miért merészkedtem erre a ke-
véssé ismert területre?

Mûvelôdéstörténeti jellegû ku-
tatásaim során engedélyt kaptam
a kolozsvári református és az uni-
tárius levéltárak anyagaiba való
betekintésre. Az említett levéltá-
rakban jók a kutatási feltételek és
hasznos információkat kaphat az
érdeklôdô. Az Erdélyi Református
Egyházkerület Központi Gyûjtôle-
véltárában dr. Sipos Gábor, az Er-
délyi Múzeum-Egyesület fôtitká-

ra, a Brassai Sámuel Gimnázium-
mal egy épületben mûködô Unitá-
rius Püspökség Levéltárában pe-
dig az EME javaslatára Molnár B.
Lehel ambiciózus, fiatal lelkész
folytatja kiváló elôdei munkálko-
dását. (Ne feledjük, hogy itt is dol-
gozott Kelemen Lajos, Erdély
nagytudású, legendás hírû levél-
tárosa.)

A római katolikus egyház irat-
anyagát Kolozsváron a Szent Mi-
hály plébánia levéltára ôrzi. Az
idôk során egy másik gyûjtemény
is az intézményhez kapcsolódott:
a Kolozsmonostori Konvent Le-
véltára. Ezen sem csodálkozha-
tunk, hiszen a kolozsvári Szent
Mihály templom mindenkori plé-
bánosa egyben a Kolozsmonostori
Konvent levéltárának ôre (is) volt
a szó szoros értelmében. A levél-
tár kulcsát csak ô ôrizhette, és oda
csak az általa felhatalmazott sze-
mély léphetett be. A régi, vagy a
ma használatos néven illetett irat-
tárnak (levéltárnak) nincs kezelôje
és nincs az ott tárolt iratoknak,
anyagoknak összeírása, repertóri-
uma. Az egykori Securitate figyel-

mét ez a magyarság múltjával, az
erdélyi római katolikus egyház tör-
ténelmével kapcsolatos dokumen-
tumokat és iratanyagot ôrzô szo-
bácska sem kerülte el. Utólag lehe-
tetlen nyomon követni, találtak-e
„megôrzésre” méltó anyago(ka)t, s
ha igen, mi lett azok sorsa. Egy bi-
zonyos, az a polcrész, ahol a kora-
beli felirat szerint gróf Majláth
Gusztáv Károly erdélyi püspökkel
kapcsolatos anyagrész lehetett,
most teljesen üres. Az 1989-es nagy
történelmi változás óta még nem
került sor a levéltár rendezésére és
kutathatóvá tételére. 

Ez után a kis bevezetô után
mindjárt jobban érthetôvé válik,
miért is volt elôadásom témája és
címe a kolozsvári egyházi levéltá-
rak.

Erre a többrétû munkára, a sok-
rétegû, összetett feladatnak az el-
végzésére jelentkeztem Ft. dr. Czir-
ják Árpád érseki helynök-plébános
úrnál 1996-ban. (A pápa Ôszentsé-
ge által adományozott pápai prelá-
tus címet csak késôbb nyerte el,
ezért a történelmi hitelesség miatt
itt, most nem használom.)

A kolozsvári Szent Mihály plébánia levéltára
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Dr. Czirják Árpád érseki hely-
nök-plébános bizalmából és enge-
délyével lehetôséget kaptam a ko-
lozsvári Szent Mihály plébánia le-
véltárának rendezésére és repertó-
riumának összeállítására. A mun-
kát nehezítették és befolyásolták a
körülmények: a helyiségbe nincs
bevezetve a villany és nincs kiala-
kítva semmilyen fûtési lehetôség.

A feladatot a fellelhetô anya-
gok rendszerezésével kellett volna
kezdeni. Ez csak a második mûve-
letként következhetett, mert elô-
ször is ki kellett takarítani. A
templom orgonájának felújítása
során az asztalosok által használt
gépek mûködtetésekor keletkezett
púder-finomságú por „jótéko-
nyan” lepte be a mit sem sejtô iro-
mányokat, terveket, könyveket.
Szerencsére a nagyteljesítményû
ipari porszívó minden elfogódott-
ság nélkül végzett a múlt oda nem
illô emlékeivel. Ezek után már
nem volt akadálya a rendszerezés
megkezdésének. Ehhez nyújtottak
támaszt a fellelhetô régi iratjegy-
zékek, melyek segítségével az elsô
csoportosítás és iratrendezés
rendre megtörtént. A plébánia
más helyiségeiben fellelt, de a le-
véltárba kívánkozó régi tervanya-
gokat is sikerült egy helyen, a le-
véltárban összpontosítani. Itt a pi-
arista renddel kapcsolatos irat-
anyagot is ôriznek, mely nagy va-
lószínûséggel a Romániában mû-
ködô szerzetesrendek 1948-ban
történt feloszlatása után kerülhe-
tett ide. Ezt csak azért emelem ki a
nagy egészbôl, mert sikerült kiegé-
szíteni Bíró Vencel piarista tanár
személyes jellegû hagyatéka elôta-
lált részének ide menekítésével. 

Az eddig leírt néhány mondat
évek munkáját jelenti, hiszen lehe-
tetlen volt a rendszeres munkavég-
zés. A levéltár rendezését a már
korábban említett mûvelôdéstörté-
neti jelegû kutatásaim mellett és
azok idejének megkurtításával vé-
geztem. (Abban az idôben mint az
OTKA-pályázatok egyik témave-
zetôje a Kolozsvár belvárosának
építészettörténete, késôbb pedig a
jelenleg is folyamatban lévô Az er-
délyi magyar mûvelôdéstörténé-
szek levelezése címû kutatási té-
mán dolgoztam, illetve dolgozom.)
Ami pedig a munka anyagi hátte-
rét illeti: a kolozsvári római katoli-
kus levéltár rendezése során nem
szaporítottam a Szent Mihály plé-
bánia terheit.

A levéltári tevékenység öröm-
teli s nem tanulságok nélküli ho-

zadékai: a Szent Mihály, valamint
a piarista templomról írt kismono-
gráfia, melyek kizárólag dr. Czir-
ják Árpád érseki helynök-plébá-
nos megtisztelô felkérése és mecé-
nási tevékenysége nyomán szület-
hettek meg.

A levéltári munkálkodásra
visszatérve: 1999-ben kerültem
abba a helyzetbe, hogy azt gon-
dolhattam, mivel az elôkészítô
munkák megfelelô stádiumban
vannak, ideje lenne nekifogni
fondjegyzék, egy levéltári repertó-
rium összeállításához. Okulva ko-
rábbi tapasztalatokból, miután hi-
vatalos engedélyt kértem és kap-
tam a római katolikus intézmény
egyházi ôrétôl, a kolozsvári Szent
Mihály plébánia, az Erdélyi Ró-
mai Katolikus Státus és a Kolozs-
monostori Konvent levéltáraként
nyilvántartott irat- és levéltári
anyag rendezésére, valamint
fondjegyzékének elkészítésére –,
megkértem dr. Czirják Árpádot,
hogy vegye fel a kapcsolatot az
Erdélyi Múzeum-Egyesülettel, je-
löljön ki és bízzon meg az elvég-
zendô munka szakmai felügyele-
tére, koordinálására megfelelô
szakembert. Az EME válaszlevelé-
ben kifejezte készségét a szakmai
támogatás iránt. Az ismert kiváló
szakembert, Kiss András ny. le-
véltárost jelölték ki együttmûködô
személynek.

Idôközben a munkavégzés
rendszeressé tétele érdekében a
Szegedi Tudományegyetem Ma-
gyar Irodalom Tanszéke részérôl
Ilia Mihály professzor úr szakmai
és egyéb szempontok alapján az
intézmény tudományos tervébe il-
lesztette a kolozsvári római katoli-
kus levéltár anyagának feldolgo-
zását, kutathatóvá tételét. A tan-
szék feladatának tekinti a környe-
zô országokban lévô magyar jelle-
gû intézményekben, közgyûjte-
ményekben, különbözô kézirattá-
rakban, magántulajdonban fellel-
hetô anyagok kutatását, feldolgo-
zását. Ezt a célkitûzést a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma
Millenniumi Programirodája is tá-
mogatja.

A már említett és rendelkezésre
álló iktatókönyvek segítségével
elôzetes rendezésre kerültek a le-
véltári- és iratanyagok. Az össze-
rendezett anyagokból összesen 14
levéltári csomó került kialakításra.
Kolozsmonostori konvent iratai
(1700–1837) 0,30 fm;
Kolozsvári dézsmára vonatkozó
iratok (1630–1846) 0,30 fm;

Építkezési tervrajzok (19. sz.) 0,50
fm;
Szent Mihály templom és tornyá-
nak iratai (1740–1889) 0,60 fm;
Kolozsvári plébánia. Fôesperesi
hivatal lajstromozás nélkül talált
iratai (1408–1881) 0,40 fm;
Kolozsvári plébánia. Esperesi hi-
vatal lajstromozva talált iratai.
(1774-1850) 0,30 fm;
Kedves István apátplébános iratai.
(1830–1864) 0,60 fm;
Papok hagyatékai: Benkô Mihály
plébános (1770–1784) 0,20 fm; Ká-
nya Jakab plébános (†1824) 0,20
fm; Török Sándor plébános
(†1835) 0,10 fm;
Iskolai naplók, iratok (1834–1868)
0,30 fm
Vegyes tárgyú naplók (2 fm)
Szent Erzsébet Aggmenház lajst-
romozva talált iratai (1711–1920)
0,50 fm;
Lazaretum (1781–1818) 0,15 fm;
Auguszteum (1826–1876) 0,15 fm;
Piaristák iratai (2,40 fm).

Ezeken kívül pedig ott van ma-
ga az Erdélyi Római Katolikus
Státus levéltára. Ezen anyag terje-
delmét hozzávetôlegesen tudom
felbecsülni, összességében úgy
30–40 fm. A feldolgozandó levél-
tári anyag mindösszesen tehát kb.
60– 70 fm iratanyagot tesz ki.
Az erdélyi magyarság történeté-
nek részletkérdései, a római kato-
likus egyház mûködésének isme-
rete és fôképpen szakmai szem-
pontok miatt szükséges a megkez-
dett munka befejezése, hozzáfér-
hetôségének biztosítása a tudomá-
nyos kutatások számára.

SAS PÉTER

Takács Gábor tollrajza



Kolozsváron az egyetemi
könyvtárban agrártörténeti kiad-
ványok – könyvek, újságok, folyó-
iratok – után keresgélve találtam
rá arra a két udvarhelyi kiadvány-
ra – Becsek D. Fia, helyi könyv-
nyomda termékeire –, amelynek
létére egyébként Molnárné Hub-
bes Éva, hely- és kultúrtörténeti
szempontból fontos könyvében
(Székelyudvarhely egykori nyom-
dái és kiadványaik. Székelyud-
varhely, 1998) már figyelmezte-
tett. Sikerült lemásoltatnom és így
a Haáz Rezsô Tudományos
Könyvtár állományát kiegészíte-
nem velük.

Az egyik a Székelyudvarhelyi
Casinó könyvtárának jegyzéke
1909-bôl, a másik A székelyud-
varhelyi kereskedôk és kereskedô
ifjak Otthon Egyesület könyvtárá-
nak jegyzéke 1914-bôl.

Csemege mindkettô. És nem
csak könyvtáros szemmel nézve.
Fontosak azért, mert betekintést
nyújtanak a század eleji Széke-
lyudvarhely polgárosodó társa-
dalmának kultúrájába, kultúrigé-
nyébe, olvasmánystruktúrájába,
szokásaiba.

Az elsô, amelyet most bemuta-
tunk, a múlt században megala-
kult Társalkodó Egyesületbôl ki-
nôtt Kaszinó könyvtárából 1080
címet sorol föl szerzôjével, kötet-
számával, folyóiratok esetében fü-
zetszámmal, és oldalszámmal
egyetemben. A jegyzetekben a ki-
adókról, kolligátumokról (egybe-
kötött kötetekrôl) tesz megjegyzé-
seket.

Hogy mit tartottak érdemes-
nek “könyvtárolni”, és hogy mit is
olvashattak a kaszinó tagjai és
esetleg mások is, azt a jegyzék
alapján tanulmányozhatjuk. Az
ókori klasszikusoktól (Aiszkhü-
losz, Homérosz) a modern klasszi-
kusig, a legolvasottabb korabeli
sikerkönyvekig, a ponyvairodalo-
mig mindent. A következô szá-
mok beszédesek: a könyvtár 383
szerzô összesen 1012 munkáját
tudhatta a magáénak, és ezek kö-
zül 140 volt a magyar szerzô 455
címmel és 243 a külföldi 557 cím-
mel.

A magyar írók közül az alábbi-
ak sorakoznak (a zárójelekben a
feltüntetett címek száma) a listán.
A számok ha nem is teljesen fedik

a valóságot, azért mégis bizonyos
statisztikai következtetéseket en-
gednek meg levonni, miközben a
kor ízlésére is utalnak:

Jókai Mór (93), Mikszáth Kál-
mán (27), Bródy Sándor (21 ), Jósi-
ka Miklós (18), Herczeg Ferenc
(17), Vas Gereben (13), Tolnai La-
jos (11 ), Gárdonyi Géza (9), Ke-
mény Zsigmond (8), Pekár Gyula
(8), Rákosi Viktor (7), Eötvös Kár-
oly (6), Molnár Ferenc (6), Abonyi
Lajos (5), Abonyi Árpád (4), Amb-
rus Zoltán (4), Ágai Adolf (3),

Eötvös József (3), Malonyay
Dezsô (3), Vadnay Károly (3),
Váradi Antal (3), Arany János (2),
Grünwald Béla (2), Herman Ottó
(2), Kisfaludy Károly (2), Kisfa-
ludy Sándor (2), Kóbor Tamás (2),
Vörösmarty Mihály (2), Wesselé-
nyi Miklós (2).

Rajtuk kívül Badics Ferenc,
Ábrányi Kornél, Katona József,
Petôfi Sándor, Széchenyi István,
Vajda János, Baksay Sándor, Ba-
lázs Sándor, Bartók Lajos, Bárczay
Oszkár, Benedek Elek, Básthy Jó-
zsef, Beôthy László, Derzsi József,
Dénes Ferenc, Endrei Zalán,
Endrôdi Sándor, Gabányi Árpád,
Gáspár Ferenc, Gönczy Lajos,
Gvadányi József , Haller Ferenc,
Haraszti Gyula, Horváth József;
Inczédi László, Jankó Elemér, Já-
nosi Béla, Jenôfi Péter, Karacs Te-
réz, Kmetty István, Reviczky Gyu-
la, Heltai Jenô szerepelnek egy-
egy könyvvel:

Benkô Károly, Beôthy Zsolt,
Hankó Vilmos, Homonnai Imre,
Hunfalvy Pál, Pauler Gyula, Mar-
czali Henrik, Thaly Kálmán, Vám-
béry Ármin írókat külön soroltuk
fel szintén egy-egy címmel.

Egy-egy szerzôvel szembeni
közömbösség láttán meghökken-
ve áll meg a mai olvasó. Értékren-
dünk sokat változott. Természete-
sen azt is be kell látnunk, hogy e
könyvtárt nem tudjuk megítélni
teljességében egyetlen leltár alap-
ján. Az akkori értékrendek is vál-
toztak bizonyosan évtizedrôl évti-
zedre.

A Kaszinó folyóiratai között
megtalálhatók voltak az Akadé-
miai Értesítô (1890-tôl), a Buda-
pesti Szemle (1860-tól), a Magyar
Szalon (22–43. köt), Almanach
(1891–1900), Új Idôk (1901–1907)
több, a Koszorú (1879, 1881), a Ha-

zánk (1884–1885) két-két, A Hét, a
Vasárnapi Újság, Fôvárosi Lapok
(1896), Kritikai Lapok (1833–1836),
Nemzeti Társalkodó évfolyamai.
Ezenkívül történeti, festészeti, köl-
tészeti albumokat is forgathattak a
Kaszinó látogatói.

Az idegen szerzôk között sora-
koztak Jules Verne (24), Emile Zo-
la (16), id. Dumas (11), Turgenyev
(7), Dickens (6), Gorkij (6), Sien-
kiewicz (6), Balzac (5), Guy de
Maupassant (5), George Sand
(5),Tolsztoj (5), Dosztojevszkij (4),
Rudyard Kipling (4), Anatole
France (3), Victor Hugo (3),
Thackeray (3), Mark Twain (3),
Dante (2), Flammarion (2), Edgar
A. Poe (2), Walter Scott (2), Burck-
hardt (1), Cervantes (1), Csehov
(1), Darwin (1), Ralph Emerson
(1), T. H. S. Escott  (1), Emil Faguet
(1), Flaubert (1), Gogol (1),
Goncourt (1), Jerome K. Jerome
(1), Lessing (1), May Carl (1), John
Milton  (1), Petrarca (1), Stendhal
(1), Sven Hedin (1), Thennyson
Alfred (1), A. Tocqueville (1), Os-
car Wilde (1) és Eduard Young (1),
hogy a legismertebbeket említsük.

Persze ezek mellett, ott sora-
koztak szép számmal, a ma már
kevésbé ismertek és a ponyvairo-
dalom szerzôi is. Így szerepel:
Pedro Álarcon (1833–1891) spa-
nyol romantikus író és költô 5
címmel, köztük A háromszögû
kalap és Norma fináléja. Aho
Juhani (1861–1921) – igaz csak egy
könyvvel –, aki a kiforrott finn kri-
tikai realizmus képviselôje volt, és
akinek írásait a Népszava és a Ma-
gyar Géniuszok újságok is közöl-
ték. A Voltaire-követô Edmond
About (1828–1885) francia regény
és novellista újságíró hat mûvével.
Ibsen utódaként nyilván tartott, a
nemzetiségek jogaiért is síkra szál-
ló norvég regényíró és publicista,
Björnson Björnstjerne (1832–1910)
négy címmel. Paul Bourget (1852–
1936) regényíró, a lélekelemzô
próza francia mûvelôje (pl. Ne
ölj). Edward Bulwer-Lytton
(1803– 1873), az angol vers, dráma
(melodrámát és realizmust ötvö-
zô) képviselôje, esztéta és politi-
kus, két kötetével, aki máskülön-
ben hitelességével hatott inkább
olvasóira (A párisiak). Victor
Cherbuliez (1829–1899) francia
író, tíz mûvével, amelyekben ol-
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vasmányosságával, szellemes cse-
vegô stílusával a nagypolgárság
és az arisztokrácia excentrikus fi-
guráit pellengérezte ki (pl. A pépi
király, Vagyonszerzés után). De
ott sorakozott hét mûvével Wilkie
Collins (1824–1889) Dickens kor-
társa és társszerzôje, aki meglepô
cselekményeivel, szórakoztató jel-
legû szerelmi történeteivel von-
zotta olvasóit (Szív és tudomány,
A fehérruhás nô stb.), Convay
Hugh romantikus és szórakoztató
négy regényével (köztük Beatrice
házassága). Francois Coppée
(1842–1908), aki még Petôfirôl is
írt munkát, a szentimentalista kis-
polgári intimizmust képviselte két
címmel (A bûnös, Az igazi gazda-
gok). Crocer Bithia May (a 19/20
század fordulója körül), bôter-
mésû, de hamar feledésbe merülô
ír írónô szentimentálisan finom-
kodó nyolc bestsellerje. Conan
Doyle (1839–1930), a búr háború
katonaorvosa, kilenc címmel sze-
repel, köztük számtalan ma is is-
mert detektívregénnyel (pl. Sher-
lock Holmes kalandjai).

Octav Feuillett (1821–1890), a
nagyvilági polgári életet ábrázoló,
a realizmus és a naturalizmus ele-
meit is bôven használó mûvei (4),
Haggard Rider (1856–1934) afrikai
kaland-, de más regényei is (pl.
Ô), a bûnrôl és erkölcsi vétségek-
rôl író amerikai novellista Natha-
niel Hawthorne könyvei (4), a No-
bel-díjas Paul Heyse (1830–1890)
drámafordításaival, konzervatív
idealizáló mûveivel (5), Jean Bap-
tiste Karr (1808–1890), szatirikus
glosszák és pamfletek francia írója
(3), Paul Kock (1793–1871), hol-
land származású francia írónak a
kispolgárság és bohémek életét
bemutató kötetei (4), az irodalom-
történet által Moliérehez hasonlí-
tott René Le Sage (1668–1747),
francia dráma- és regényíró két
fontos mûve (A sánta ördög kulcs-
regény és az átlagember boldogu-
lását keresô Gill Blas de Santil-
lane) szintén olvasható volt a Ka-
szinóban.

Eugénie Marlitt (a jegyzékben
Emíliaként szerepel) (1825–1887),
az elsô leányregény szerzôje, ki-
lenc mûvel szerepel (köztük A
pusztai királylány).

A parnasszistákat maga köré
tömörítô, merész tematikát, me-
rész hangon feldolgozó francia
író, Catulle Mendes (1841–1909); a
kezdetben az irodalommal csak
játszó, a késôbbi mûemlékvédô,
híres francia novellista, aki még a

jegyzékben szintén szereplô Amb-
rus Zoltánra is hatással volt,
Mérimée Prosper (1803–1870) két-
két munkával, a svájci Meyer
Konrad Ferdinánd (1825–1898), a
nyugat-európai szimbolikus köl-
tészet német nyelvû elôfutára há-
rom munkával szerepelnek.

A legtöbb címet felsorakoztató
külföldi szerzô, az Ohnet György
(1848–1918), aki legtöbbször a par-
venü polgár típusát jeleníti meg
lapos naturalizmussal, konvencio-
nálisan és a kor által már régen
meghaladott tematikával. Jano-
vics mindenesetre filmet készít A
vasgyárosból és az Egyetemes Re-
génytár több tucat kötetben jelen-
tette meg mûveit, tehát olvasottak
voltak. George Sand (1804–1876),
a nôi emancipáció harcosa, igazi
nevén Amandine Dupin, máig ha-
tó mûveivel (Indiána) és regénye-
sített életrajzaival van jelen a lis-
tán (5). Ossip Schubin (Aloisia
Kirschner 1854–1934), cseh-oszt-
rák írónô szalonos modorossággal
és mérsékelt realizmussal írt, a
kozmopolita arisztokráciát bemu-
tató könyveivel.

Eugéne Sue (1804–1857), a tár-
caregény koronázatlan királyának
számított. Ô a romantikus szociá-
lis regény elsô képviselôje, a mai
tévéfilmsorozatok prózai elôdje.
Három munkáját olvashatták a
század elején. (pl. A hét fôbûn).
Robert Stevenson (1850–1894), ma
is olvasott kaland- és kezdeti tu-
dományos fantasztikus irodalmat
képviselô regényei (pl. Yekylel
doktor története) közül kettôt tud-
hatott abban az idôben magáénak
a Kaszinó. André Theuriet (1833–
1908) idillikus, érzelgôs családi
történetei szintén olvasottak vol-
tak (3).

A katolikus szellemiségû törté-
nelmi és társadalmi regényeirôl is-
mert Konrad Bolanden (1828–
1920), német író, az angol költô,
regény- és drámaíró és mûkritikus
Robert Wiliams Buchanan (1841–
1901 ), az Amerikát megjárt és ka-
landregényeirôl és indiántörténe-
teirôl ismert, francia Gustav
Aimard (1818–1883), madame An-
celot – Jaques Arséne Ancelot
(1794–1854) felesége –, ki irodalmi
szalonjáról volt ismert, Adolphe
Belot (1829–1890), francia regény-
író, Robert Bonnieres, Gotfried
Keller (1819–1890), a klasszikus
tökélyû svájci német novellista
(Falusi Rómeó és Júlia), Alexander
Kielland (1849–1906), a múlt szá-
zadvégi norvég prózairodalom

nagymestere, Kierkegaard híve,
aki a patrícius családok gyökereit
boncolgatta. Eduard Laboulaye
(1811–1883), francia író, politikus
és még az MTA-nak is tagja, vagy
Legouvé Ernô (1807–1903), a nôi
emancipáció hirdetôje, szintén
francia író, Xavier Montépin
(1821–1902), egyébként értéktelen
mûvek szerzôje és sokan mások
csak egy-egy kötettel szerepeltek,
még Gaskell Erzsébet (1810–1865)
a munkásélet szószólója, Chalotte
Bronte barátnôje is.

És persze ott voltak azok is mû-
veikkel, néha nemcsak egy-eggyel,
akiket a világirodalmi lexikon kö-
tetei meg sem említenek: Berges,
F., Berthet Illés, Black William,
Boisgobey, Bonnieres, Boothby
Guy, John Brye , Fergus, Heimburg
W., Meyra Nicol, Moeller M. Ottó,
Edgar Monteil, Eugenie Müller,
George Peyrebrune, Frank Pinker-
ton  és mások.

Érdemes lenne a címeket is el-
olvasni – ezt itt hely hiányában
nem tehetjük meg – azok is tükrö-
zik a kor hangulatát, az olvasók
igényességét, jelen esetben egy ke-
let-európai kisváros közép és felsô
polgári rétegeinek mûveltségét.
Mindenesetre Székelyudvarhely
olvasóközönsége semmiben sem
maradt le más, erdélyi vagy ma-
gyarországi hasonló városok
szintje mögött.

Az udvarhelyi kaszinói könyv-
tár összetételét értékelni, talán
Herman Sudermann (1857–1928),
a kor divatos német drámaírójá-
nak irodalmi munkásságát is érté-
kelô sorokkal lehetne a legjobban.
Ugyanis mi érdekel(het)te az itte-
ni polgárságot a század elsô évti-
zedében? Szûkös vidéki keretek-
bôl kitörni szándékozó, nagyvá-
rosok nagypolgári életét utánozni
óhajtó, de végül, minden kulturá-
lis élet ellenére is – hiszen azért
nem volt a világ végén – itt rekedt,
nosztalgiázó, belterjesen fejlôdô
polgárság maradt, és ez meghatá-
rozta mentalitását is. Klisék között
élt. Suderman mûveit, amelybôl
hármat olvashatott a korabeli cí-
vis, úgy jellemezték, mint  „polgá-
ri klisé: szegénység, gazdagság,
társadalmi igazságtalanságok és
léha hivalkodás, nemeslelkûség és
romlottság, olykor enyhén frivol,
máskor szívhez szóló, a közönség
érzelmeire ható tálalásban”.

RÓTH ANDRÁS LAJOS
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omokos Géza tavaly ôsszel napvilágot látott
Igevár címû kötetérôl szerzôje azt írja, hogy
nem emlékirat, inkább csak „lazán egymáshoz

kötôdô helyzetképek füzére”. A könyvben, de a meg-
jelenés körül napvilágot látott sok lelkes interjúban is
jól kivehetô a szándéka: a Kriterion élt húsz évet,
1990-tôl már nem érdemes szóra a munkája. Keveset
szól, inkább csak fél szájjal, futólagosan odavetett
megjegyzéseket tesz a Kriterion Könyvkiadóra, már-
mint a kilencvenes években is mûködött intézményre.
Szavaiból kiérezhetô a vád, hogy a szép mítosz mél-
tatlan kezekben elsatnyult, a kiadó leépült, s bizony
nem tartja érdemesnek különösképpen foglalkozni
vele (nem is tud róla sokat). Olykor megtisztel azzal,
hogy futólag rám hárítja a felelôsséget, amikor azt
mondja, hogy nyilván nekem kell felelnem, az 1990
óta eltelt évtizedrôl. Ebben persze egyet is értünk. 

Hanem néhány dolgot másképpen látok, mint
Domokos Géza, s errôl szól ez a kis írás. 

Amikor a Kriterion Könyvkiadót, egykori szelle-
mi építményét Domokos Géza  1992-ben „demokra-
tikusan” leválasztotta a Kriterion Alapítványról,
csak találgatni lehetett lépése igazi indokait. A két
koronatanúból az egyik – a nagy tekintélynek örven-
dô, s a kiadó gyakorlati nehézségeitôl a kilencvenes
években gondosan távol maradó – Domokos Géza,
tett egy-két megjegyzést, könnyedén siklott át apró-
ságnak tudott vagy vélt tényeken, s inkább csak sej-
tetni engedte a kilencvenes években megtett lépései-
nek valódi indítékait. De inkább írjuk ide, miként in-
dokolja ezt a lépését könyve 25. lapján, immár közel
egy évtized távlatából: „A még év elejétôl dédelge-

tett alapítvány-létrehozási tervet az indokolta, hogy
a feltehetôleg megszûnô szocialista típusú állami
mecenatúra helyébe civiltársadalmi hátteret hoz-
zunk létre a könyvkiadói munka megsegítésére. (…)
Csakhamar kiderült azonban, hogy a bankban elhe-
lyezett támogatási összeg vészesen fogy – nem kis
részét néhány kiadói alkalmazott fizetés-kiegészítése
és a külföldi utazások költségeinek fedezése emész-
tette fel (…) 1992 nyarára kezdett nyilvánvalóvá vál-
ni az is, hogy a kiadó a reméltnél nehezebben adap-
tálódik az új helyzethez, nem képes megtenni a kí-
vánt lépésváltást, nemhogy kibontakozni, de létezni
is alig-alig tud. Alatta marad korábbi önmagának
mind az elôzôleg kimunkált etológia, mind az iránta
hagyományosan támasztott elvárások tekintetében.
Tartani lehetett tôle, hogy a helyzet elôbb-utóbb bel-
sô válsághoz vezet, addigi szakmai és kultúrkörnye-
zete elhidegül tôle. Márpedig a szükséges intézmé-
nyi stratégia, a szerzôk bizalma és a közvélemény er-
kölcsi támogatása nélkül a szépen eltervezett alapít-
ványi segítség vajmi keveset ér.”

Próbáljuk meg sorjába venni a dolgokat.
Nem kívánom a kiadó és az alapítvány együtt el-

töltött két esztendejét felidézni, egyszer majd talán
erre is sor kerül, ugyanis az elváláskor minden át-
adott dokumentumból másolatot készíttettem. Iga-
zam volt, hiszen az elsô – belsô használatra szánt –
vád az volt „Bukaresttel” szemben, hogy mi a pén-
zekkel hûtlenül gazdálkodtunk. A komolyabb felelôs-
ségre vonásról le kellett mondani, mert kiderült a tü-
zetes, mindenre kiterjedô átvételi ellenôrzés során,
hogy a gazdálkodást a bejegyzés után gyorsan létre-
hozott csíkszeredai fiók irányította. A kiadó számító-
gépes kézirat elôkészítésre kapott és használt el egy
összeget, amivel nyilván el tudott számolni. Így mára
már csak ez a sanda célzás maradt, ami persze úgy
nem igaz, ahogy leírva megjelent. Domokos szerint
ugye a kiadó alkalmazottainak fizetés-kiegészítéseire
ment el az alapítvány pénzének „nem kis” része, no
meg a külföldi utazgatások. A jereváni hír igaz, az
alapítványnak volt egy Kôszegi Károly nevû ügyve-
zetôje, akit Domokos Géza alkalmazott, s aki valóban
az alapítvány elnökének engedélyére hivatkozva volt
vagy kétszer Magyarországon az alapítvány pénzén.
De hogy a kiadó egyetlen alkalmazottjának fizetés- ki-
egészítést vagy kiszálláspénzt nem adott az alapít-
vány, az bizonyos. Csendesen merném mondani,
hogy az alapítvány ügyeiben – jól vagy rosszul – in-
tézkedô három vagy négy kiadós talán nem valótlan
állítást érdemel – utólagos bérként.

Az okfejtés pedig ugye logikus: a kiadó rosszul
mûködik (ezt ilyen meggyôzôen most hallom Do-
mokos Gézától elsô ízben), belsô válság fenyeget, ak-
kor mi a teendô – magára hagyjuk. Nem a vezetôjét
kell meneszteni, alkalmazottait figyelmeztetni, ha-
nem halálra kell ítélni. Ettôl aztán már napfényes
úton halad tovább… az alapítvány. Ezek után csak
csodálkozni lehet, miért is nem talált magára a nagy
múltú intézmény.

Ami engem illet, azóta megerôsödött meggyôzô-
désem, hogy azok, akik valóban tudták, hogy miért
kell Domokos Géza alapítványát minél messzebbre
vinni a kiadótól, azok a Kriterion Könyvkiadó halá-
lára játszottak. Hogy pontosan kik voltak az ötlet
gazdái, nem tudom, nem is érdekel, de egy ember bi-

A Kriterion Könyvkiadó 25 éves jubileumára
különszámban (1995/3) jártuk körül a Kriterion-
jelenséget, az intézmény helyét, szerepét a hazai
magyar és összmagyar mûvelôdéstörténetben.
Együtt ünnepeltünk egykori és akkori munka-
társak, számba vettük a változás óta létrejött
új könyvmûhelyeket az országban. Nem szól-
tunk sem az elsô, sem a második, sem a harma-
dik Kriterion Alapítványról, pedig az elsônek
alapító tagja voltam, a második létrehozásakor
a puccs ellen tiltakozó kolozsvári csapat tag-
jaként én is kiléptem. A harmadikról csak a
sajtóból értesültem. Ám a privatizáció sajátos
csíki modelljét, önhibámon kívül, jóhiszemûen a
több tízezer Mûvelôdés soha el nem számolt
példányával mi is támogattuk. 

Igazolatlanul hiányoztak – éppen a Kriterion-
szellem okán – a mostani évfordulóról a volt
kollégák. Igaz, közben az erôvonalak jócskán
átrajzolódtak, de talán még mindig egy csapat-
ban játszanánk, s akkor kár könyvön és kultú-
rán kívüli magánérdekek szolgálatába szegôdni.
Elôre kell néznünk, de legalább a szakmát pró-
báljuk meg árnyaltabban tájékoztatni.

SZABÓ ZSOLT

Csendes merengés
Kriterion-évforduló múltán a tizenhat helyzet-
képben elmeséltKriterion-történetet olvasgatva

D
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zonyosan tudta, hogy mit tesz, és az Domokos Géza. 
Ha ugyanis a Kriterion Könyvkiadó nem marad

1992-ben támasz nélkül, hanem a reális lehetôségek
megragadásával gazdasági vállalattá (részvénytársa-
sággá) alakul (ez történt a minisztérium adminiszt-
rálta tizenhét kiadóból néggyel), akkor megoldható
lett volna még 1996 elôtt a Kriterion privatizálása
egyszerû tôkeemeléssel (mint a Ion Creanga és az
Univers kiadókkal történt), akkor pedig legalább öt
évvel 1999-es „homályos” privatizációja elôtt a Kri-
terion Alapítvány tulajdonába ment volna át, és
megkímélte volna magát a számtalan jó szerzôjének
elvesztésétôl, keserves, még évekig tartó gyöterel-
mes útjától. Elindulhatott volna a távlatos gazdálko-
dás útján, és biztos vagyok benne, hogy – H. Szabó
Gyulával a kötelékében vagy nélküle, de – sokkal
messzebb járna.

Ha tehát nekem a Kriterion Könyvkiadó  „leépü-
lésével” kell elszámolnom, Domokos Gézának a ha-
lálos ítélet meghozataláért kell felelnie – legalább sa-
ját lelkiismerete elôtt.

Domokos Géza egy félmondatában azt mondja,
hogy „nem állt távol” tôle az új igazgató kinevezése.
Amibôl ugye azt is ki lehet venni, hogy azért nem
egészen ô a felelôs. Ismét egy könnyed, ködösítô
megfogalmazás. Szeretném a dolgokat nem ismerô-
ket megnyugtatni. Egyedül az ô döntése volt, s ha az
én emlékezetem nem elegendô, talán megvan még a
Mûvelôdési Minisztérium irattárában Andrei Plesu
akkori miniszterhez írott – 1990 júliusában kelt – le-
vele, amelyben engem javasol utódjául. Ôt ugye a
parlamenti mandátuma a Képviselôházba szólítja,
de annak lejártával sem kíván visszatérni a kiadó
élére, hiszen 1992-ben már túl lesz a nyugdíjkorhatá-
ron. Én magam erre úgy emlékezem, hogy 1990 júli-
usában, amikor futólag bejött a kiadóba, behívatott
magához és közölte velem, hogy augusztus elsejével
megválik a kiadótól és engem nevez ki utódjául. Ha-
zudnék, ha azt mondanám, hogy teljesen váratlanul
ért a megbízás (és nem felkérés). Már addig is, mint
a magyar szerkesztôség vezetôje benne voltam a ki-
adó gyakorlati munkáját a Domokos Géza távollété-
ben irányító hármas tanácsban, s mivel abban rajtam
kívül a német fôszerkesztônô, illetve a frissen odake-
rült aligazgatónô volt, nyilván a legkényelmesebb
(és talán legbiztonságosabb) az volt, hogy az én ke-
zembe nyomja az evezôt, mielôtt kiugorna a bárká-
ból. Én akkor azt mondottam, hogy két feltétellel
vállalom, egyik az, hogy számomra továbbra is Do-
mokos Géza a Kriterion igazgatója, igényelem azt,
hogy idejéhez és erejéhez mérten „rajtunk tartsa fél
szemét”, a másik pedig az, hogy ô jelentse be a kollé-
gáknak, hiszen közülük való vagyok, nem szeret-
ném, ha „elterjedne” a kinevezésem híre. (Nem je-
lentette be, csak a német fôszerkesztônônek szólt fu-
tólag, aki azonnal megsértôdött, hogy én miért „tit-
kolózom”; hogy mennyire érezte magát továbbra is a
Kriterion Könyvkiadó igazgatójának, az az elmúlt 11
esztendô állásfoglalásaiból eléggé világosan kitet-
szik.)

Amikor világossá vált elôttem, hogy Domokos
Géza az 1992 nyarára tervezett csíkszeredai gyûlést
arra akarja felhasználni, hogy „demokratikusan” ki-
tagadja a kiadót  a nevét viselô alapítvány kegyeibôl,
arra kellett gondolnom, hogy az én munkámmal elé-

gedetlen. Természetesen felajánlottam, hogy elme-
gyek a kiadótól, hiszen az én személyemnél sokkal
fontosabb, hogy erre a szakadásra ne kerüljön sor,
hiszen ez ellehetetleníti a kiadót, a névazonosság pe-
dig rengeteg zavar forrása lehet. Nem tudom, mire
gondolt, a lényeg az, hogy azt mondta, erre semmi
szükség. Ismét csak „nem állt tôle távol” az én meg-
maradásom a kiadó élén.

(Utólag persze lehet okos az ember, összerakha-
tom a magam képét arról, miért kellett volna az álla-
mi Kriterion Kiadónak felbuknia, mik voltak azok a
személyes bûneim, melyek kiválthatták Domokos
környezetének haragját. Ebbôl talán csak azt emlí-
tem, hogy az akkor már Zenitté vált szeredai terjesz-
tô több mint tízmillió lejünkkel tartozott, s noha ki-
zárólagos terjesztônkként súlyos szava volt abban,
hogy mit adunk ki, ô szabta meg a példányszámokat
és ô vállalta a könyvek értékesítését is, azt vetette
szememre, hogy nem jók a könyveink, s hogy túlsá-
gosan nagy példányszámban adjuk ki ôket. Volna
még néhány ötletem, de kár rá az idôt vesztegetni.
Annyi bizonyos, hogy 1992-ben ugrásszerûen meg-
nôtt a Zenit alkalmazottai körébôl kikerült, az alapít-
ványba frissen beiratkozott tagok száma. E dicsére-
tes, bár kissé elkésett lelkesedést sokan az intéz-
ményvezetô buzgalmának, mások jóindulatú ösz-
tönzésének tulajdonították. Jól is fogott a sok magas-
ba emelt kéz a szeredai mûvelôdési ház nagytermé-
ben. Kellett, hogy demokratikusan leszavazzák az
alapszabályzat módosításának legtöbb pontját egy-
magában ellenzô H. Szabó Gyulát. Az akkori kézlo-
bogtatók közül már csak kevesen tudták meg, hogy
két év sem telt el, és a demokrácia és az átláthatóság
nagyobb dicsôségére bejegyezték a csíkszeredai tör-
vényszéken a harmadik alapszabályt, amely immár
Domokos Géza magánszemély alapítványát szente-
síti.)

Magam az alapítványról sokat nem tudok azóta,
talán érthetô okokból nem is érdekel „a tettre kész,
újító szellemû” kuratórium és ügyvezetô(k) munkál-
kodása. Igaz: nem is nyilatkoztam róla, a kezdetben
sûrû és értetlenkedô kérdezôsködésekre csak annyit
felelhettem, hogy a kiadó és az alapítvány útjai – Do-
mokos Géza akaratából – elváltak. Hogy milyen volt
közelrôl nézve a „kizárólag saját kultúraépítô prog-
ramjának elkötelezett, döntését szuverén módon
meghozó civiltársadalmi szervezet” értékorientált
mûködése, ezt mondják el haszonélvezôi, a szereda-
iak. Csak érdekességként jegyzem meg: a fent idézett
sorok után lelkesedéssel ír a Csíszeredában, a Petôfi
utcában álló Kriterion-házról, elsorolja mi minden
van benne, ám érthetetlen módon a földszinten ott-
honra lelt elegáns könyvesboltról megfeledkezik a
könyves Domokos Géza. 

Egyébként ôk is mellôztek engem, biztosan tud-
ják, hogy miért. Megünnepelték Csíkszeredában a
Kriterion Könyvkiadó 25 éves fennállását, meghív-
tak rá akiket illetett, de a könyvkiadó vezetôjét, ne
mondjam törvényes képviselôjét – nem. Mindezt
azok után, hogy a bukaresti ünnepségekre én szemé-
lyesen hívtam meg Domokos Gézát. Akkor nem jött
el, kimentette magát. A 30. évfordulón tartott meg-
emlékezésre már eljött és szerényen meghallgatta a
Kriterion és az ô dicséretét olyan emberek szájából
is, akiket soha életében nem látott, akik a „leépülô”
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Kriterionnál jelentették meg munkájukat. Beszédé-
ben szélesen, parttalanul emlékezett az elsô húsz év-
re, a harmadik évtizedrôl szava sem volt. Se jó se
rossz…

Talán fölösleges mondanom, nem azt hiányolom,
hogy dicsérjék a munkámat, a munkánkat. Van abban
elég kivetnivaló, tíz év alatt éppen eleget hibáztam.
Segítettek ebben sokan, de talán leginkább azok, akik-
tôl ezt a legkevésbé vártam volna, a régi kollégáim.
Lassan egy láthatatlan front alakult ki, senki komoly
ellenvetést nekem nem mondott, de annál több hát
mögötti vádaskodást, mi több, rossz indulatú áskáló-
dást hoztak el hozzám a szelek. Soha, egyetlen egy al-
kalommal sem ültek le velem, hogy elmondják kétsé-
geiket, figyelmeztessenek. Lelkük rajta.

Bármennyire is különös: nem tudom és nem is
akarom a Domkos Géza személyérôl, kiadói szerepé-
rôl alkotott véleményemet utólagos tetteinek fényé-
ben „újraértelmezni”. Soha egyetlen egy alkalommal
sem vontam kétségbe a Kriterion felépítésében, rövi-
den a romániai magyar (és általában nemzetiségi)
könyvkiadásban játszott sorsdöntô szerepét. Nem is
volt alkalom, hogy nyilvánosan szólva a Kriterion-
ról, ezt elhallgattam volna. Igaz, azt is elmondtam –
miként ô is gyakran tette –, hogy ebben a csapatban
kitûnô emberek voltak, akik segítették ôt – ki-ki a
maga helyén – az intézmény kiteljesítésében. És per-
sze azt is mindannyiszor elmondom – mert nekem is
meggyôzôdésem –, hogy elsôsorban szerzôinké az
érdem, ha jó kiadó volt a Kriterion, az mindenek fö-
lött annak tudható be, hogy igenis tiszteletre méltó
szellemi erôt képviselt – esetünkben a magyar szer-
zôk hada. (Könyvének számomra talán legfontosabb
része, amit a szerzôkrôl mond, arról, milyen gondo-
san kell ápolni a hozzájuk fûzôdô viszonyt.) Csönde-
sen teszem hozzá, hogy ez a had jószerével ma is dol-
gozik, de több, mint tíz kiadónak, nem beszélve a
magyarországi közlési lehetôségekrôl. A magyar
nyelvû könyvkiadásra fordított közpénzek is tíz-ti-
zenöt mûhely között oszlanak meg. És tegyem azt is
hozzá, hogy jól van ez így. Azt már talán nem min-
denki mondhatja el magáról, hogy valóban könyves
céhben gondolkozik, hogy örül a mások sikereinek, a
jó könyvet nyereségnek érzi, még akkor is, ha nem
ônála jelent meg. Kár is volna tagadni, az l990 után
létrejött magánkiadók nemcsak mozgékonyabbak
voltak mint az állami Kriterion, de külföldön sokszor
a Kriterion hitelének rontásával igyekeztek maguk-
nak pontokat szerezni. Mert ugye majd mindenki a
létezô „mítoszhoz” mérte önmagát, azt igyekezett
túllicitálni, olykor tettel és olykor szájjal. Tessék csak
megkérdezni néhány minisztériumi hivatalnokot…

Ebben nincs is különösebb kivetnivaló, szomorú
az lett volna, ha a Kriterion megpróbált volna hason-
lóképpen érvényesülni. Nem titkolom, hogy arra
csendesen büszke vagyok, hogy amikor elôször kiír-
ták a Magyar Mûvelôdési Minisztérium határon túli
magyar könyvkiadást támogató pályázatát, és a le-
bonyolítást a régiók  legismertebb kiadóira (Fórum,
Madách, Kriterion) bízták, elsô gondolatom az volt,
hogy nem a kiadó ossza ki magának a támogatást,
hanem az akkor már létezô civiltársadalmi intézmé-
nyek (EMKE, EMT, EME ) képviselôit hívtuk össze.
A mai regionális alkuratórium összetételét  sok te-
kintetben megelôlegezte az akkor összehívott tanács. 

Könyvének zárómondataiban aztán kibukkan va-
lami neheztelésébôl – eltemeti a Kriterion Könyvki-
adót. Kiderül: a Kriterion homályosnak vélt privati-
zációja igazolja – visszamenôleg – egykori igazgatója
korábbi lépéseit, s hogy lám másoknak volt szüksé-
gük csak a névre, nem neki – nyolc évvel korábban.
Mivel a tények nem simulnak pontosan a keze alá,
hát rezignáltan temet, s mint mondja, neki már csak
a  sírkôre vésett kiadói embléma marad. Ismét ellent
kell mondanom egykori gazdámnak: nem csak
ennyi marad, ennél jóval több: egy emlékmû, mely-
tôl azt kérjük számon, hogy mûködjön ma is, és a fe-
lelôsség, hogy nem tudott mit kezdeni vele, és közel
egy évtizeden keresztül sugalmazta, most immár
hirdetheti, hogy meghalt, elvégeztetett. Hogy a ki-
adó közben könyveket jelentet meg, ez elhanyagol-
ható apróság, hogy a privatizáció óta eltelt másfél év
termésébôl nem lehet kimutatni semmilyen irány-
váltást, mindez nem számít annak, aki temetni
akar… (Ha volna humorom, akkor azt mondanám,
Domokos Géza húsz éven át építette, egy évtizede te-
meti a Kriteriont.) Az utóbbi években két ízben is em-
lítette nekem, hogy meg akarja írni a kiadó elsô húsz
esztendejét, és majd eljön Bukarestbe, hogy a régi do-
kumentumok segítségével idézze fel az egykori dol-
gokat. Nem jött el, nem is kérte egy szóval sem. Gon-
dolom, a rezignált lemondáshoz, a temetéshez elég
volt az a néhány, kevés, magánlevél, ami megmaradt
nála, és persze az emlékezet, amely bizony önkénye-
sen válogat jelentôs és jelentéktelen között…

Hosszan lehetne beszélgetni, s egyszer talán ko-
molyan, fenntartások nélkül arról, miként alakult a
hazai magyar könyvpiac helyzete. Miként viszonyul
az a korábbi évtizedekhez értékben, hatásban, jelen-
tôségben. Talán arról is beszélhetnénk, hogy milye-
nek a könyveink. És ebben persze sort keríthetnénk a
Kriterion Könyvkiadó elemzésére is, s ennek csak
egy része lehet az,  ami elsô húsz esztendejében volt,
de szólni kéne, hogy a kilencvenes évek körülmé-
nyei között hogyan dolgozott, miként viselkedett ab-
ban az erôtérben, amiben meg kellett maradnia.
Képvisel-e valamit a hazai magyar könyves környe-
zetben. Ehhez persze tájékozódni kéne, és emberileg
szót értenünk.

Fentebb azt mondtam, hogy az egyik koronatanú
nyilatkozgatott a válás okairól, átgondolt döntésrôl,
a másik koronatanú – hallgatott. Hallgatott, abban a
meggyôzôdésben, hogy az intézmények, személyek
lejáratásának korában ne rágódjunk azon, hogy mi-
ért kell két Kriterion nevû intézménynek mûködni,
egymás ellenében, hogy kinek hajt hasznot a hatal-
mas – adományokból összegyûlt – vagyon, és kinek
kell kilehelnie lelkét az állami finanszírozás Kána-
ánjában, kinek a nevében lehet könyvet behozni Ma-
gyarországról jó hitellehetôségekkel, vagy nyomda-
gépeket, pénzt szerezni ésatöbbi… Szóval ne gyara-
pítsuk a kívülállóak számára kínos egymásra muto-
gatások számát. Pedig az az idô tájt az RMDSZ-en
belül politikailag is nehéz helyzetbe került Domokos
Géza ellenfeleinek sorából akadt volna vevô egy ki-
adós Kriterion kontra Kriterion cirkuszra. Ebbôl nem
lett semmi. Arra kellett inkább figyelni, mi a teendô
a halálra ítélt kiadó életben tartása érdekében...

H. SZABÓ GYULA
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2000 novemberében a Kriteri-
on könyvkiadó megrendelésére
olvasásszociológiai felmérést vé-
geztünk Kolozsvár magyar lakos-
sága körében. A felmérés során
550 tizenöt évesnél idôsebb sze-
mélyt kérdeztünk meg, kiválasz-
tásuk egy Kolozsvár magyar la-
kosságára reprezentatív – nem,
életkor és iskolai végzettség sze-
rint rétegzett – kvótás minta sze-
rint történt. Az elemzésben a fia-
talkor (15–25 év), fiatal felnôttkor
(26–34 év), közép-felnôttkor
(35–49 év), érett felnôttkor (50–65
év), valamint az idôs kor (65 év
fölött) kategóriákat különböztet-
tük meg, amelyek a teljes minta
22, 15, 26, 21 és 16%-át tették ki. 

A kolozsvári magyar
családok könyvtárai

A felkeresett személyek laká-
sában található családi könyvtára-
kat illetôen ezek mérete és nyelv
szerinti összetételét vizsgáltuk.
Legleterjedtebbnek az 500 kötetet
meghaladó családi könyvtárak bi-
zonyultak (20%), az egyre kisebb
családi könyvtárak egyre kisebb
számban fordulnak elô: 300–500
kötet közötti könyvel a magyar la-
kosság 15%-a, 200–300 kötet kö-
zött 15%, 100–200 kötet között
16%, 50–100 kötet között 15%, 50
vagy annál kevesebb könyvel pe-
dig 19% rendelkezik. E családi
könyvtáraknak a megkérdezettek
becslése szerint átlagosan 89 szá-
zaléka magyar nyelvû.

A könyvolvasás gyakorisága 

Az olvasás gyakoriságának
mérésére az utóbbi egy évben ol-
vasott könyvek számára kérdez-
tünk rá. A megkérdezettek 18,5%-
a nem tudta megbecsülni, hogy az
elmúlt egy év alatt hány könyvet
olvasott. A válaszolókat a Gere-
ben Ferenc kutatásaiban alkalma-
zott négy kategóriába soroltuk,
aki rendszeres olvasóknak tekinti
a havonta legalább egy könyvet
olvasókat, idônkénti olvasóknak a
negyedévente legalább egy köny-
vet-, ritkán olvasóknak az évente
legalább egy könyvet olvasókat.
Az általunk feltett kérdés alapján

ezeknek a kategóriáknak az utób-
bi évben több mint 12 könyvet ol-
vasók, a 4 és12 közötti és az 1–3,
valamint az egy könyvet sem ol-
vasók csoportjai felelnek meg. A
kapott válaszok alapján a kolozs-
vári magyarok 16,5%-a rendsze-
res könyvolvasó, 30%-a olvas ne-
gyedévenként legalább egy köny-
vet, 28%-a ritkábban olvas. Egyál-
talán nem olvas a magyar lakos-
ság 7%-a.

Ugyanezen kérdés alapján az
elmúlt év során egy kolozsvári
magyar lakos átlagosan 10 köny-
vet olvasott. Legnagyobb a két
könyvet olvasók csoportja, a meg-
kérdezettek fele legtöbb 5 köny-
vet olvasott, fele ötnél többet. Az
utóbbi évben olvasott könyvek
85%-a volt magyar nyelvû, 13,5%-
a román, 2,3%-a más nyelvû.  

Olvasmánytípusok
olvasottsága

A különbözô olvasmánytípu-
sok olvasottságára zárt és nyílt
formában egyaránt rákérdeztünk.
Zárt kérdés formájában 16 olvas-
mánytípust soroltunk fel, amelye-
ket a megkérdezettek csökkenô
sorrendben a következô arányban
olvasnak: szépirodalom (74%),
klasszikus regény (74%), versek
(65%), történelmi regény (65%),
krimi és kalandregény (58%), is-
meretterjesztô irodalom (55%), út-
leírás-útikönyv (53%), egészséges
életmóddal kapcsolatos irodalom
(53%), életrajzi regény (52%), mo-

dern regény és novella (48%), val-
lásos irodalom (48%), életrajz-ön-
életírás (46%), foglalkozással kap-
csolatos szakirodalom (42%), sze-
mélyiségfejlesztéssel kapcsolatos
irodalom (28%), nyelvkönyvek
(13%), számítástechnikai könyvek
(13%). Saját szavaikkal megfogal-
mazva olvasói érdeklôdésüket
legkedveltebbnek a kalandregé-
nyek bizonyultak, e mûfajt a meg-
kérdezettek 23% nevezte meg
kedvenceként. Ezt a klasszikus és
kortárs szépirodalom követi
(18%), majd a romantikus, érzel-
mes szerelmes történetek (14%),
krimik (11%), szakirodalom (8%),
történelmi témájú olvasmányok
(5%), életrajzi jellegû könyvek
(4%), társadalomtudományi mû-
vek (3,5%), science-fiction (3,3%)
következnek.

A különbözô olvasmánytípu-
sok olvasásának nyelvére a zárt
kérdés kapcsán kérdeztünk rá. A
román nyelven olvasás két olvas-
mánytípus, a foglakozással kap-
csolatos szakirodalom és a számí-
tástechnikai könyvek esetében ját-
szik jelentôs szerepet. 

Olvasmányválasztás
és beszerzés, könyvvásárlás

Az olvasmányok kiválasztásá-
ban szerepet játszó tényezôkre
zárt kérdéssel kérdeztünk rá. Sa-
ját családi könyvtárában figyelt
fel a könyvre a válaszolók 36%-a,
ismerôs, rokon barát hívta fel rá a
figyelmet a megkérdezettek 32%-

Könyvek és olvasás Kolozsváron
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a esetében, könyvesboltban fi-
gyelt fel rá 11%, tévében-rádió-
ban-újságban hallott róla 4%,
könyvtárban figyelt fel rá 3%. Az
alanyok 14%-a az adott válaszle-
hetôségek egyikébe sem tudta be-

sorolni esetét. A fentiek alapján
elmondható, hogy az olvasmá-
nyok kiválasztásában a könyv bir-
toklása mellett a személyes kap-
csolatok általi befolyásolás, infor-
málódás szerepe a kiemelkedô, a

médiában terjesztett  reklám ezek-
nél jóval kisebb szerepet játszik.

A legutóbb olvasott könyvek
legnagyobb hányada (33%) a
megkérdezettek saját meglévô
könyvei közül került ki, a köny-
vek forrásaként második helyen a
kiválasztott könyv megvásárlása
áll 27%). Baráttól, ismerôstôl kap-
ta kölcsön legutóbbi olvasmányát
22%, ajándékba kapta 9%, könyv-
tárból kölcsönözte 6%. A meg-
adott válaszlehetôségekbe ezúttal
csak 3% nem tudott beilleszkedi.

A megkérdezettek 49%-a vásá-
rolt könyvet az utóbbi egy év
alatt. Akik vásároltak, azok átla-
gosan 8 könyvet vettek. Legna-
gyobb az egy év alatt mindössze
két könyvet vásárlók csoportja.
Legtöbben – a megkérdezettek
27%-a – klasszikus szépirodalmat
vásároltak, kortárs szépirodalmat
14%. A klasszikus irodalomhoz
közel áll a szakkönyvek vásárlási
gyakorisága 24%-kal, kimondot-
tan számítástechnikai szakköny-
vet 8% vásárolt, nyelvkönyvet
13%, általános ismeretterjesztôt
19%. A román nyelven vásárolt
könyvtípusok (a román nyelven
olvasott könyvtípusokkal meg-
egyezôen) a szakkönyvek és
számítástechnikia könyvek között
fordulnak elô nagyobb gyakori-
sággal (12,8% és 3,2%). 

MIKLÓS TÜNDE
KISS DÉNES

Kedvenc olvasmányok és szerzôk

A Kriterion Könyvkiadó
nem magyar nyelvû kiadványai

Mikor elôször kezembe vettem a Kriterion által
kiadott könyvek katalógusait, egybôl rájöttem, mek-
korát tévedtem. Ugyanis olyan kategóriát akartam
választani, amivel lehetôleg keveset kell dolgozni. A
rendelkezésemre álló – nem teljes – adatok szerint
azonban igencsak melléfogtam: a kiadó által megje-
lentetett könyvek közel negyven százaléka nem ma-
gyar nyelvû. Ez pedig az általam feldolgozott hu-
szonöt év alatt 1234 könyvet jelent. 

Tizenhárom nyelven jelentek meg idegen nyelvû
kiadványok: németül, románul, szerb-horvátul, uk-
ránul, szlovákul, jiddisül, törökül, tatár, cigány,
kurd, örmény és albán nyelven.

A felsorolásból nyilvánvalóvá válik: ezek a köny-
vek a Romániában élô nemzeti kisebbségek nyelvén
íródtak (kivétel a román), a német nyelvû könyveket
kivéve egyetlen világnyelven íródott kiadvány sem
szerepel a katalógusokban. Így az sem csoda, hogy
ezeket a könyveket általában kis példányszámban
(500–2000) adták ki.

A feldolgozott számadatok az 1970–79 és az
1981–94 közötti periódusokra, valamint az 1998-as

évre vonatkoznak. Ezekben a periódusokban megje-
lent nem magyar könyveknek csaknem a fele, 590
német nyelvû. Ezek tovább így oszlanak: 163 kortárs
irodalmi mû, ebbôl 101 próza (regény, rövidpróza
vagy humoreszk) és 62 verseskötet. Kortárs iroda-
lom címszó alatt említik a kommunista pártot és ve-
zetôit éltetô három kiadványt is, habár mindannyian
tudjuk, mennyi közük is volt valójában ezeknek az
irodalomhoz. Literarisches Erbe néven 27 kiadvány
jelent meg, a Kriterion Bücherei sorozatban 21, a
klasszikus irodalmat bemutató sorozatban 2 mû je-
lent meg, 67 könyvet fordítottak románról, 42-t a
világirodalom más nyelveibôl. Az ifjúsági- és gyer-
mekirodalom is aránylag gazdag volt, a Kleine
Schulbücherei sorozatban 32, a Reihe Ferienbuch so-
rozatban 56 könyv jelent meg, sorozaton kívül pedig
67 gyermekirodalmi mû került nyomtatásba. Szak-
irodalmi könyvek is jelentôs számban láttak napvilá-
got: a huszonöt év alatt 102-t adtak ki. A legterméke-
nyebb periódus a német nyelvû könyvek számára a
hetvenes évek volt, 1970–79 között 332 kiadvány je-
lent meg.

Románul a legtöbb könyv (11) 1998-ban jelent
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meg, egyedül ebben az évben adtak ki több könyvet
románul, mint németül. Egyébként huszonöt év alatt
176 román, többségében kisebbségi irodalomból for-
dított könyvet jelentettek meg, a Biblioteca Kriterion
sorozatban. 1970–82 között 13 verseskötetet, 49 re-
gényt és novelláskötetet, valamint 23 esszét és tanul-
mányt adtak ki.

A szerb-horvát könyvek a második legnépesebb
család: 212 könyv jelent meg ezen a nyelven. 1970–
79 között 116, 1981-ben 11 szerb-horvát kiadványt
említenek a katalógusok. Itt a kortárs irodalmi mû-
vek, ezen belül is a versek dominálnak, de a gyer-
mek- és ifjúsági irodalom, a folklór és a klasszikusok
is képviselve vannak.

Ukránul 156 könyvet adtak ki, itt is a versesköte-
tek vannak többségben, 1970–79 között például 29
verseskötet jelent meg. A Mala Bibilotyeka sorozat-
ban 20 kötet látott napvilágot a sorozat 1985-ös meg-
szûnése elôtt.

A katalógusokban 34 szlovák nyelvû könyv sze-
repel, a legtermékenyebbnek 1983 mondható, ekkor
négy kötet jelent meg, míg 70 és 79 között csak kettô.

Jiddisül 45 mû került kiadásra, sajnos a kiad-
ványok száma nagyon megcsappant 1990 után: 90–
94 között mindössze egy könyvet adtak ki a zsidó
közösség számára.

A török és tatár nyelvekkel kissé furcsa a helyzet,
1988-ig külön nyelvként tüntették fel ôket a kataló-
gusokban, míg utána együtt említik. 1988 elôtt tehát
két török és négy tatár könyvet adtak ki, az összevo-
nás után pedig hetet. Tehát ezeken a nyelveken 13
kötet jelent meg, az összes 1980 után.

Cigány nyelvû könyv összesen három szerepel a
katalógusokban, ebbôl kettôt 1998-ban jelentettek
meg. 

Oroszul két kötet jelent meg, egyik 1973-ban, a
másik pedig huszonöt évvel késôbb.

Kurd, örmény és albán nyelven egy-egy könyvet
adott ki a Kriterion, az albán és az örmény 1990–94
között, a kurd pedig 1998-ban jelent meg.

Ezeknek az adatoknak a figyelembevételével le-
vonhatunk néhány következtetést. A Kriterion
Könyvkiadó általában az adott nemzeti kisebbség
számarányával arányos számban adott ki könyveket.
A német kisebbség számbeli csökkenésével arányo-
san csökkent a német nyelvû kiadványok száma is.
Míg 1970–79 között évente több mint harminc kötet
jelent meg németül, 1998-ra ez a szám 11-re csökkent.

1989 után nagyon lecsökkent az idegen nyelvû ki-
adványok száma, de nem annyira, mint a magyar
nyelvûeké. 1989 elôtt évente átlagosan 58 idegen
nyelvû könyv jelent meg. 1989 után ez az átlag 18-ra
esett vissza, bár 1998-ra, úgy tûnik, a helyzet jobbra
fordult, ebben az évben már 24 ilyen könyv jelent
meg. Ráadásul a kiadó harmincéves történetében ez
az elsô év, amikor több idegen nyelvû könyv jelenik
meg, mint magyar. 

Miközben a kiadott könyvek száma folyamato-
san csökken, a román könyvek terén fordított folya-
mat tapasztalható: 1998-ban a korábbi hetes átlaghoz
képest 11 kötet jelent meg románul, ugyanekkor ma-
gyarul csupán 21.

Külön kategóriát képeznek a többnyelvû bibliofil
könyvek, ezekbôl 12 jelent meg, az összes a rend-
szerváltás után.

BALÁZSI-PÁL ELÔD
„Könyvek... Ott hevernek lustán, mozdulatlanul

az asztalodon. Vagy sorban állnak, furcsa katonák, a

szekrényedben tépetten már, vagy tisztán, érintetle-
nül várva rád. Várnak, amíg elfáradsz künn és hoz-
zájuk érkezel. (...) Ha belefulladsz a nyomasztó perc-
be, készen állnak, hogy egy szélesebb láthatárral ki-
emeljenek onnan és magad fölé vigyenek.” (Ács
László: Akinek van könyve és akinek nincs)

A kommunista rendszer 1968-as megingása Ro-

mániában is hozott néhány látható változást. Kaptunk
szabadabb sajtót és szabadabb könyvkiadást is. Hi-
szen azt mondják – azok, akik már akkor is ott voltak
–, hogy a Kriterion Könyvkiadót is az akkori egyezte-
téseknek köszönhetjük. Hát akkor köszönjük!

Köszönjük a rengeteg értéket, amit megjelentetett
számunkra. Voltak köztük magyar és világirodalmi
klasszikusok, ismeretterjesztô munkák, lexikonok,
ifjúsági- és gyermekkönyvek. A felsorolásban ott ta-
láljuk a Romániai Magyar Írók sorozatot is, melyben
nemcsak prózaírók, hanem költôk és színmûírók is
helyet kaptak. A összesen megjelent 93 kötetbôl per-
sze legtöbb a próza mûfajából való. De találunk köz-
tük színdarabokat is Tamási Áron és Tomcsa Sándor
tollából. Versek jelentek meg az Erdélyi Helikon köl-
tôitôl, de ugyanakkor Szilágyi Domokos, Székely Já-
nos, Kiss Jenô, Majtényi Erik, Gellért Sándor költe-
ményei is ott vannak a sorozatban. Cikkekkel,
esszékkel szerepelt Dsida Jenô, Endre Károly, Kuncz
Aladár, de Szilágyi Domokos és Tamási Áron is.
Megjelentek Kacsó Sándor, Szilágyi András, Nagy
István önéletrajzi indíttatású regényei, Dsida Jenô,
Majtényi Erik, Hunyady Sándor, Tamás Gáspár,
Balla Károly novellái, valamint Szenczei László,
Méliusz József, P. Gulácsy Irén és Szántó György re-
gényei. A feltárt, összegzett levelezések közül itt je-
lentek meg Kuncz Aladár, Gaál Gábor, Benedek
Elek, az Erdélyi Helikon, az Erdélyi Szépmíves Céh,
valamint a Kemény Zsigmond Társaság levelezései.
Mindezek jelentôs része abban az idôszakban, ami-
kor egy könyvet legelsôként a fôcenzor olvasott el, s
csak majd azután  a nyomdászok és majd mi is... A
legmeglepôbb az, hogy míg a kommunizmus alatt 88
könyv látott napvilágot, 1989–1994 között a sorozat-
ban mindössze öt kötet jelent meg. Az 1998-as
összegzésben pedig egyáltalán nem jelenik már meg
a sorozat. Kár.

A kommunizmus éveire a fiatalabbak már nem-
igen emlékeznek. 1989-rôl az akkori tízévesekben ta-
lán annyi még megmaradt, hogy nem kellett többé
egyenruhát húzni, lehetett farmerban is iskolába jár-
ni. De én, és a velem egyidôsek, mi még emlékezhe-
tünk arra, milyen hatással volt ránk egy-egy akkor fel-
fedezett vers, amit addig szigorú cenzorkezek takar-
tak elôlünk. Valahogy újra fel kellett akkor fedezni az
irodalmat. Mi, akik addig csak az iskolában megenge-
dett irodalmat ismerhettük – esetleg nagyszüleink
féltve ôrzött kincseit – abban reménykedtünk, hogy a
változások újra elôhozzák majd a régi kincseket. Egy

A Romániai Magyar
Írókról
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részük valóban elôkerült, de legnagyobb meglepeté-
semre nem e sorozat részeként. Talán jó lenne újra-
gondolni – vagy akár újraindítani – a Romániai Ma-
gyar Írók sorozatát, már csak azért is, hogy helyet
kaphassanak benne az azóta klasszikussá vált hazai
alkotók. Vagy azért, hogy újra megjelenhessenek –
másod- vagy harmadszori kiadásban – azok a mûvek,
melyeket ma már antikváriumban vadászunk. „Mert
a kötött embert a könyvek viszik a legcsodálatosabb
utakra: bejárni a világot. Az olvasó végtelenben jár, az
utazó csak a földet utazhatja körül.”

RÁCZ ÉVA

Harminc év telt el a Kriterion Könyvkiadó fennál-
lása óta, harminc éve annak, hogy ez a kiadó szolgál-
ja a romániai magyar és nem magyar olvasótábort,
ellátja színvonalas és hasznos olvasnivalóval. Túl
azon, hogy a kiadó megjelentette romániai magyar
írók munkáit, idegen nyelvû kiadványokat, tudomá-
nyos mûveket és szakkönyveket, a világirodalmat is
hozzáférhetôvé tette olvasói számára. 

A Kriterion külön sorozatok életre hívásával gon-
doskodott arról, hogy a világirodalom legjentôsebb
alkotásai eljussanak a könyvbarátokhoz.  Az igen el-
terjedt Horizont Könyvek sorozat rögtön a 70-es
években indult, többnyire igen nagy (néha har-
mincezres) példányszámban jelentette meg a köny-
veket, ennek köszönhetô, hogy a jól ismert fekete-fe-
hér borítójú sorozat ma is minden könyvszeretô em-
ber polcán megtalálható több méterben. Ebben a so-
rozatban a 70-es években olyan mûvek jelentek meg,
mint például Az Ezeregyéjszaka meséi, Bulgakov
Mester és Margarita címû népszerû regénye, Balzac
egyik legismertebb mûve, az Elveszett illúziók, Al-
bert Camus két kisregénye, a Közöny és a Bukás,
Joseph Conrad két regénye (A Narcissus négere,
Lord Jim); a névsorban ott találjuk még többek kö-
zött Dosztojevszkijt, akinek három mûve is megje-
lent (Bûn és bûnhôdés, Ördögök I–II., A félkegyel-
mû), Theodor Dreisert (Amerikai tragédia I–II., Car-
rie drágám).Thomas Mann szintén három regénnyel
képviselteti magát (A Buddenbrock-ház, Egy szélhá-
mos vallomásai, Lotte Weimarban), de ezekben az
években jelent meg többek között (és a teljesség igé-
nye nélkül) Gabriel Garcia Marquez Száz év magány
címû regénye, Flaubert Bovarynéja valamint Émile
Zola két munkája is. A sorozatot nem szentelték tel-
jes egészében a világirodalomnak, tehát ha a román
és magyar írók munkáit nem számítjuk bele, akkor
1970-tôl 1979-ig összesen 92 világirodalmi alkotás je-
lent meg a sorozatban. 

Ugyanebben a idôszakban indult a Lektúra soro-
zat is, amely, mint azt a neve is mutatja, elsôsorban a
könnyedebb mûfajok kedvelôinek kínált színvonalas
olvasmányt. Ebben a sorozatban a szórakoztatóbb
könyvek dominálnak,  vegyük példának Jerome K.

Jerome méltán népszerû regényét (Három ember
egy csónakban), de itt jelent meg az orvosregények
kezdetének számító Réztábla a kapu alatt, A. J.
Cronin tollából, vagy minden idôk egyik legnépsze-
rûbb történelmi kalandregénye, az Elfújta a szél
(szerzôje Margaret Mitchell). Azonban nem könyvel-
hetjük el pusztán a szórakoztató irodalom terjesztô-
jeként a sorozatot, hiszen olyan könyvek is szerepel-
nek a listán, mint Oriana Fallaci riportregénye (Ha
meghal a nap), Henry Charriére Pillangója vagy
Daniel Keyes megrázó munkája, a Virágot Alger-
nonnak. A sorozatban összesen harminckét kötet je-
lent meg ebben az idôszakban. Sorozaton kívül, kü-
lön tartják számon a drámákat, amelyekbôl szintén a
70-es években összesen tizenhét jelent meg Edward
Albeetôl Ibsenen át egészen Moliére-ig.

A 80-as években tovább mennek a már jól bevált
sorozatok, évente mintegy 6–8 kötetet jelentetve meg
mindkét esetben. Néhány jelentôsebb szerzô és mû-
ve ezekbôl az évekbôl: Flaubert: Érzelmek iskolája,
Heinrich Böll: Katharina Blum elveszett tisztessége
(1981), John Galsworthy: A Forsyte Saga I–II. (1983),
ezt követte két év múlva a Modern komédia két kö-
tete, Jane Austennek két regénye jelent meg a Lek-
túra sorozatban ezekben az években, a Meggyôzô ér-
vek és a Büszkeség és balítélet, de ugyanekkor jelent
meg Virginia Wolftól az Orlando és a Hullámok,
Dante Isteni színjátéka, George Sand kétkötetes Con-
suelója, Thomas Hardy egyik legismertebb mûve, az
Egy tiszta nô, Tolsztoj Anna Kareninája két kötetben,
Edgar Allan Poe novelláskötete (A kút és a inga),
Francesco Petrarca Daloskönyve, vagy Bohumil Hra-
bal kisregénye, a Táncórák idôsebbeknek és hala-
dóknak.

A sikersorozatnak azonban csúfos vége szakad,
ugyanis 1990-tôl mintha  egyre kevesebb világirodal-
mi alkotás látott volna napvilágot a Kriterion kiadá-
sában, szaporodott viszont az idegen nyelvû kiad-
ványok száma, ami természetesen nem pótolja a hi-
ányt. Ekkoriban jelent meg ugyan Shakespeare szo-
nettjeinek gyûjteménye, Dosztojevszkijtôl A Kara-
mazov testvérek I–II., Charles De Costertôl a Thyl
Ulenspiegel, valamint ifj. Alexadre Dumas nagysike-
rû regénye, A kaméliás hölgy, és itt nagyjából vége is
szakad a listának.  A 90-es évek második részébôl vi-
szont mintha teljes egészében kimaradt volna a vi-
lágirodalom, ami elég elszomorító, hiszen manapság
is nagy szükség van arra, hogy ezek az alkotások a
szélesebb közönség számára is hozzáférhetôek le-
gyenek. 

A Kriterion az elsô harminc évben sikeresen töl-
tötte be a feladatát, hiszen általuk többezer kötettel
lehettek gazdagabbak a könyvek szerelmesei. Ezért
reméljük, hogy az elkövetkezô évek visszállítják a vi-
lágirodalom becsületét, és újra hozzáférhetôvé vál-
nak a legújabb és a legnépszerûbb kiadványok.

SÁNDOR BOGLÁRKA

Az elsô harminc év
világirodalma
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Deszakralizált világunkban felbecsülhetetlen ér-
téket képviselnek mindazok a szellemi és tárgyi em-
lékek, amelyek valamikor az élet rítusainak nél-
külözhetelen kellékei voltak, frissítô forrásai a népi
lélek mindennapjainak. Hála a néprazkutatók és -
gyûjtôk áldozatos munkájának, amiért felvállalták a
népi kultúra mára feledésbe tûnô zegzugainak a fel-
tárását az olvasóközönség elôtt. De köszönet illeti
méginkább azokat a mûvelôdési intézményeket –
amilyen a Kriterion Könyvkiadó –, amelyek lehetô-
séget biztosítanak a szépirodalmi, nyelvészeti, törté-
nelmi, mûvészettörténelmi munkák mellett a népraj-
zi és népmûvészeti kéziratok megjelenésére is.

Kisebbségi helyzetünkben ezen írások nem csak
önismeretünkhöz mutatnak helyes irányt, hanem  a
szülôföld, magyar közösségünk iránti viszonyulá-
sunk újra- és újrafogalmazását kényszerítik ki belô-
lünk, olvasókból. Az elidegenedés és elgépiesedés
következtében talán sohasem volt idôszerûbb az
ilyen jellegû olvasmányok áttekintése, a hagyomá-
nyok rendszerezése a világ egyre bonyolultabbá és
kiismerhetetlenebbé váló értékrendjében.

A Kriterion úttörô tevékenysége e téren a dikta-
túra legszorítóbb idôszakában a néprajzi kötetek tu-
catjával lepi meg az olvasókat. A kisebbségi érdeke-
ket szolgáló kiadó színvonalas folklorisztikai kiad-
ványai dr. Kós Károly néprajzkutató munkásságával
tûnnek ki már a 70-es évek elején. A néprajzkutatás
terén szaktekintélynek számító Kós köré csakhamar
lelkes kutatók szervezôdnek, akikkel együtt komoly
népmûvészeti tájmonográfia-sorozat kiadása indul
meg. Szentimrei Judit és  Nagy Jenô közremûködé-
sével Kós Károlynak a 70-es évek során három nagy-
szabású tájmonográfiát sikerül összehoznia, ame-
lyek Erdély különbözô vidékeinek néprajzi változa-
tait rajzolják meg. Ezek a következôk: Kászoni szé-
kely népmûvészet (1972), Szilágysági magyar nép-
mûvészet (1974), Kis-Küküllô vidéki magyar nép-
mûvészet (1978). Negyedik közös tájmonográfiájuk
1981-ben jelenik meg Moldvai csángó népmûvészet
címmel. 

Kós Károly néprajz iránti szenvedélye egyéni
munkáiban is ugyanúgy megnyilvánul, mint a közö-
sen létrehozott gyûjteményekben. Olyan tudomá-
nyos értékû tanulmányokat jelentet meg a Kriterion-
nál, mint a Népélet és néphagyomány (1972), Tájak,
falvak, hagyományok (1977), melyek minden bi-
zonnyal példaértékû és ösztönzô hatással bírtak a
folklorisztika mûvelôire.

A népballadák aranybányájának teléreit már
1970-ben feltárja Kallós Zoltán Balladák könyve cí-
mû kötetével, melyet a Kriterion Szabó T. Attila
tanulmányával adott közre. Néhány évvel késôbb
pedig Faragó József tanulmánykötete, a Balladák
földjén.

Albert Ernô és tanítványai szintén balladák után

kutatva sajátos kincsekre bukkan Háromszéken. Fel-
fedezô útjának eredményeként a Háromszéki nép-
balladák címû könyvvel jelentkezik a könyvpiacon,
1973-ban.

Ráduly János, kibédi néprajzos 1975-ben Kibédi
népballadák címmel egy marosszéki gyûjteményt je-
lentet meg.

Elindultam hosszú útra – a kibédi Majlát Józsefné
Ötvös Sára népballadáit magába foglaló kötet szin-
tén Ráduly János gyûjtômunkájának eredményeként
került a Kriterionhoz kinyomtatásra, 1979-ben.

Népballadáink szatmári változatait Bura László
és munkatársai gyûjtik össze, amelyeket kísérô dal-
lamukkal együtt 1978-ban ad ki a Kriterion, Szatmári
népballadák – címmel. 

Balladakincsekrôl szólva a román népballadákat
sem hagyhatjuk szó nélkül. A Márk vitéz (1974) cí-
mû gyûjtemény Petre Cretul Solcan repertoárjából
nyújt válogatást, Faragó József gondozásában. U-
gyancsak Faragó munkája révén veheti kézbe az ol-
vasó két évvel késôbb a Három testvér, kilenc sár-
kány  címû román balladagyûjteményt. A Szarva-
sokká vált fiúk – román kolindagyûtemény Kiss Jenô
fordításában, Faragó József gondozásában a román
nép sajátos gondolkodás- és érzésvilágába nyújt be-
tekintést.

Erdély harmadik nemzetének, a szászoknak nép-
költészeti hagyományaiból kínál ízelítôt az a két-
nyelvû válogatás, amelyet Kányádi Sándor tolmá-
csol, s melynek címe: Egy kis madárka ül vala (1977).

A Kriterion egyetemesség felé való nyitottságát
bizonyítja a Kalevala 1972-es kiadása, Nagy Kálmán
fordításában, valamint Az Ezeregyéjszaka meséinek
Honti Rezsô általi magyar nyelvû tolmácsolása,
1977-ben.

A gyermeknevelésben oly nélkülözhetetlen me-
sék közül a népmesék kifogyhatatlan élményforrásai
a léleknek. A kecskés ember (1972), Kolumbán Ist-
ván gyûjteménye a legszebb udvarhelyszéki mesé-
ket kínálja a gyermekeknek.

Nagy Olga, a mesevilág kiváló ismerôje, 1974-ben
egy teljes esszékötetet jelentet meg a népmesérôl. A
címe: Hôsök, csalókák, ördögök. A táltos törvénye
(1978) címû könyvében pedig a népmese esztétiku-
mának gyökereit és hatásait boncolgatja. 1981-ben a
Kriterion kiadja Gazda Klára azóta is nagy népszerû-
ségnek örvendô gyûjtését, a Gyermekvilág Esztel-
neken címût.

A folkór és folklorisztika kérdéseinek behatóbb
tanulmányozása végett a Kriterion 1977-ben  Kós
Károly kezdeményezésére Népismereti dolgozatok –
név alatt egy olyan tanulmánysorozatot indít útjára,
amely meghatározza a folklórkutatás további mód-
szereit. Fôszerkesztôje, Kós Károly, majd késôbb Fa-
ragó József is minden jelentôs néprajzi szakértônek
megjelenési helyet biztosít a kötetben.

A Kriterion 70-es évekbeli könyvtermelése a nép-
rajz terén meghaladja a harminc kötetnyit, ami a töb-
bi szakterülethez viszonyítva is jelentôs teljesít-
ménynek számít.

A sokszerzôs munkák közül vétek volna említés
nélkül hagyni a népi kultúra tárgyi értékeit felcsil-
lantó a Kalotaszegi magyar népviselet (1977), Faragó
József, Nagy Jenô és Vámszer Géza közös munkáját.
Népszerû volt az Udvarhelyi varrottasok (1976) cí-
mû kiadvány, Cs. Gergely Gizella és Haáz Sándor
gyûjteménye.

30 év néprajz
a Kriterionnál
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Ami még érdeklôdésre tarthat számot, az a nép-
költészet egyik sajátos területét felölelô mûfajból, a
virágénekekbôl kínál számunkra egy csokorra valót,
Haja, haja, virágom (1970) címmel, Szabó T. Attila
gondozásában. 

Banner Zoltán Csillagfaragók címû kötetének kö-
zéppontjába népi alkotókat állít, akárcsak Kallós
Zoltán az Új guzsalyam mellett (1973) címû gyûjtésé-
ben. Benne egy klézsei asszonyt szólaltat meg, aki
gyönyörû dallamokban engedi szárnyára lelkének
emlékeit. 

Egy csokorra való népdallal szolgál a nótakedve-
lôknek a Szilágysági magyar népzene (1979) címû
munkájában Almási István. 

A magyar folklór talán leggazdagabb gyûjtemé-
nyében, Kriza János Vadrózsák-jában azonban bár-
milyen alkalomra illô alkotást megtalál az olvasó. A
magyar néprajzkutatás és -gyûjtés elindítójaként
számontartott gyûjteményt 1976-ban adja ki a Krite-
rion, s egy évre rá Vámszer Géza Életforma és anya-
gi mûveltség címmel néprajzi kérdésekrôl írt tanul-
mánykötetét teszi közzé. 

A 80-as évekbeli néprajzi kiadványok a Kriterion
körében számszerûleg megközelítik a 70-es évekét,
bár a hatalom egyre gyakrabban szól bele a kiadó
politikájába, a kiadási tiltások már nyilvánvalóvá
válnak. De a tiltások ellenére is  Kós Károly és Fara-
gó József folytatják a Népismereti Dolgozatok kiadá-
sát, s 1981-ben, majd 1983-ban újabb kötetekben je-
lenhetnek meg a lelkes gyûjtôk és kutatók írásai. 

Az ebben az idôszakban megszületett néprajzi
munkák a népi élet különbözô területeire vezetik ol-
vasóikat. Betekintést nyerhetünk például a népi
gyógyászat titkaiba, Vasas Samu jóvoltából, akinek
Népi gyógyászat címû kalotaszegi gyûjtése 1985-ben
lát napvilágot a Kriterionnál. A kötetet Keszeg Vil-
mos, Rácz Gábor és Szabó T. E. Attila lektorálták.
Kalotaszegen maradva Szabó Attila és Péntek János
közös munkájukban, az Ember és növényvilágban
(1985) Kalotaszeg növényzetérôl és népi növényis-
meretérôl tesznek közzé gazdag ismertetôt, csakúgy,
mint korábban Ezerjófû címû, etnobotanikai útmu-
tatójukban. A Virágok vetélkedése (1983) címû kö-
tetben pedig Faragó József régi magyar népballadák-
ból állít össze válogatást.

A népballadák kiapadhatatlan forrásáról tanús-
kodik Pozsony Ferenc az Álomvíz martján. Fekete-
ügy-vidéki népballadák (1984) címû gyûjtômunkája
is, amelynek anyagára Kovászna megyében bukkan. 

A népi líra vonzásában szólnunk kell az olyan
gyûjtésekrôl is, amelyek a felfedezett alkotásokat
eredeti szövegkörnyezetükben tüntetik fel. Ilyenek
Seres András Barcasági magyar népköltészet (1984)
címû kötete, valamint a Magyaró énekes népzenéje
(1984) címet viselô gyûjtemény, amely egy Felsô-Ma-
ros menti falu magyar néphagyományaiból nyújt
ízelítôt Jagamas János közlésében. 

Albert Ernô néprajzkutató adatközlôjét faggatva
gyönyörû népdalcsokrot hív elô az emlékezet mélyé-
bôl. Gyûteményének az Édesanyám sok szép szava
(1989) címet adja. 

A népdalok gyûjtésének vitáiról értekezik Jaga-
mas János A népzene mikrokozmoszában címû ta-
nulmánykötetében, amelyet 1984-ben ad ki a Kriteri-
on. Ugyanebben az évben Nagy Jenô is közzéteszi
dialektikai-néprajzi tanulmányát, Néprajzi és nyelv-
járási tanulmányok címmel. 

A változó társadalmi életben a néphagyományok
is koronként más-más értéket kapnak a közösség-
ben. Néphagyományok új környezetben (1987) cím-
mel tizenhat néprajzkutató közöl színvonalas tanul-
mánysorozatot a néphagyományok jelenkori értel-
mezéseinek tükrében. 

Ráduly János 1987-ben ismét kézirattal jelentke-
zik, melyet Keszeg Vilmos és Nagy Olga lektorál. A
kötet címe: Mikor a szolgának telik esztendeje. 

Aki a kézimunkázásban leli örömét, az bátran
forgathatja Palkó Attila, Portik Irén és Zsigmond Jó-
zsef Felsô-Maros vidéki varrottasok (1985) címû kö-
tetét, vagy akár a Kézimunkázók könyve (1986),
Gazdáné Olosz Ella gyakorlati célú gyûjteményét. 

A kiadványok között a gyermekek is meglelhetik
a mesék gazdag skáláját. Koczkás Sándor meséit Vi-
lágszép asszony címmel Faragó József lelktorálta,
melyet szintén 1984-ben adnak. 1981-ben Vöô Gabri-
ella Tréfás népi elbeszélések címû kötetével teremti
meg a szórakozás lehetôségét. 

A népi igazmondások gyûjteményének 89-es ki-
adása sem hiányozhat az érdeklôdôk asztaláról: Vöô
Gabriella Igaz ember igazat szól címmel a romániai
magyar folklór legtöbb közmondását kötetbe foglalja.

A 90-es években a Kriterion Könyvkiadó néprajzi
könyvtermése jócskán megfogyatkozott. Köszönhe-
tô ez elsôsorban az egyre-másra megalakuló könyv-
kiadóknak, meg talán a globalizációnak mint világje-
lenségnek. Manapság ugyanis egyre kevesebben ku-
tatják a falut, s ennek egykori hagyományos rítusvi-
lága is letûnt idôk, egyeseket megmosolyogtató cere-
móniájává vált. Akik viszont magnóval a kezükben
ma is be-bekopognak öreg nénikhez és bácsikhoz
rögzíteni, ami még menthetô, azok alapos ember- és
szakismerettel jelentetik meg írásaikat. Említésre
méltó Keszeg Vilmosnak A folklór határán (1991) cí-
mû könyve, melyben a népi írásbeliség verses mûfa-
jait boncolgatja.

Balázs Lajos Az én elsô tisztességes napom…
(1994) címû színvonalas monográfiája a párválasztás
és lakodalom korszerû folklorisztikai és filológiai
vizsgálatát kínálja az olvasóknak.

Ráduly János újabb gyûteményét 1990-ben adja
ki, melynek címe: Hold elejti, Nap felkapja. A kibédi
találós kérdések tára mindenki számára szórakozta-
tó és fejtörô munkát jelenthet. 

1995-re a Népismereti Dolgozatok sorozat már
olyan nélkülözhetetlen fórummá növi ki magát,
amely nélkül az erdélyi olvasóközönség aligha sze-
rezhetne tudomást az egyszemélyes néprajzi mûhe-
lyek mûködésérôl, eredményeirôl. Olyanokról, mint
amelyben T. Csôgör Enikô gyûjtômunkája folyt éve-
ken keresztül. Az óriási munka 1998-ban Tordatúr
hiedelemvilága címen kerül kiadásra.

Faragó József összesítô válogatást ad közre
Ószékely balladák címmel, melyben balladakin-
csünk legszebb darabjait ajánlja és olvasásra. Nem
csak olvasásra, de méginkább éneklésre tesz közzé
Gáspár Attila 67 szilágysági nótát 1998-ban a Kriteri-
onnál, a címe: Vén Zilahra száll a lelkem.

SZILÁGYI ERZSÉBET
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Fennállásának harmincadik évét ünnepli idén
(2000-ben) a Kriterion Könyvkiadó. Nekünk, romá-
niai magyaroknak nagyon sokat jelentett és jelent ez
a kiadó. Sokat köszönhetünk neki. Gondoljunk csak
a diktatúra éveire, amikor külföldi könyv alig vagy
egyáltalán nem léphette át a határt, a belföldi kiadók
pedig szigorú ellenôrzés alatt álltak. A Kriterion
szerkesztôi azonban igyekeztek az olvasóknak mi-
nôségi szellemi táplálékot nyújtani. A magyar- és vi-
lágirodalom remekeihez egyaránt hozzájuthattunk
jóvoltukból.

A Téka sorozat a Kriterion egyik igen változatos
sorozata: levelezéseket, esszéket, tanulmányokat,
eszmefutattásokat, naplókat, útleírásokat, emlékira-
tokat egyaránt találunk könyveiben. 1970 és 1993 kö-
zött mintegy százötven kötet jelent meg ebben a so-
rozatban. Vegyesen hozta a magyar és külföldi író-
kat, az egyetlen restrikció a „régiség” volt – legalább
ötven év kellet hogy elteljen a szerzô halálától, ah-
hoz, hogy mûve napvilágot láthasson a sorozatban.

A diktatúra idején a Téka sorozat könyveinek
megjelenési példányszáma 10 000 körül forgott, sôt
sok esetben jóval meghaladta azt. 42 000 példányban
jelent meg például a Gondolatok a szerelemrôl címû
összeállítás – 12 000 példányt adtak ki 1970-ben és
30000-et 1973-ban, az utánnyomáskor. A Marco Polo
utazásaiból pedig 30 000 példány került piacra 1986-
ban. A változás utáni években sajnos csappanás állt
be a példányszámokban. Természetesen a piacon
megjelent rengeteg könyv, az infláció és az olvasott-
ság csökkenésének számlájára lehet írni ezt a fogyat-
kozást. A 90-es évek végére már csak 1000–3000 pél-
dányt nyomtatnak egy-egy könyvbôl (az olvasókö-
zönség szégyene).

Említésre méltó Csehi Gyula és Mikó Imre neve,
akik kezdeményezôi és elsô szerkesztôi voltak a so-
rozatnak. Benkô Samu és Horváth Andor is sok Téka
könyvet szerkesztett.

A továbbiakban megpróbálom felsorolni a soro-
zat emlékiratíróit. A feladat azért nem egyszerû,

mert el lehet vitatkozni afölött, hogy mely mûvek te-
kinthetôk emlékiratoknak és melyek nem. Saját válo-
gatásom a magyar emlékiratírók közül: Apáczai Cse-
re János: Magyar logikácska, 1975 – Szigeti József
gondozásában (10 000 pld.), Apor Péter: Metamor-
phosis Transilvaniae, 1978 – Lôrinczy Réka gondo-
zása (11 300), Bethlen Gábor: Levelek, 1971 – gon-
dozta Bernád Ágoston (5 900), Bethlen Miklós ön-
életírása, 1971 – gondozta Bernád Ágoston (5 900),
Bocskai István: Levelek, 1992 – válogatta és beveze-
téssel ellátta Benda Kálmán, Bölöni Farkas Sándor
naplója, 1971 – elôszóval ellátta Jancsó Elemér
(12350), Madách Imre: Levelek, 1982 – válogatta és a
jegyzeteket készítette Kántor Lajos (10 000), II. Rákó-
czi Ferenc: Fejezetek a Vallomásokból, 1976  – gon-
dozta Benkô Samu (22 000), Rétyi Péter naplója, 1983
– elszót írta Maria Ursutiu (10 000), Széchenyi István:
Közjóra való törekedések. Szemelvények (Napló),
1981  –  összeállította Benkô Samu (15 000), Szenci
Molnár Albert: Napló és más írások – Benkô Samu
gondozásában (5 000), Aradi vértanúk naplói, 1991 –
válogatta Katona Tamás.
Külföldi emlékiratírók
Avvakum protopópa önéletírása – Jepifanyij szerze-
tes önéletírása, 1979  – Török Imre elôszavával (5
400), Dino Compagni krónikája korának eseményei-
rôl, 1989 – Kiss András gondozásában (8 500), Ma-
chiavelli, Niccoló: A fejedelem. A luccai Castruccio
Castracani élete, 1991 – jegyzeteit készítette Szegô
Katalin, Renard, Jules naplója, 1993 – válogatta, a be-
vezetôt írta Horváth Andor, Saint-Simon herceg:
Emlékiratok, 1979 – gondozta Horváth Andor
(15000), Samuel Pepys naplójából (1660–1669), 1970 –
gondozta Semlyén István (3000), Tacitus: Sorsfordu-
latokban gazdag kor, 1984 – Bodor András gondozá-
sában (5 500), Tolsztoj, L. Ny.: Gyónás (Napló - Leve-
lek), 1978 – Szilágyi Júlia gondozásában (6 800).

VALKAI KRISZTINA

(A 2000 decemberében Kolozsvárt tartott Kriterion
Napokon elhangzott elôadásokat némileg rövidített for-
mában adjuk közre.)

A Téka emlékiratírói

Hargitafürdôn augusztus 24–26. között szerve-
zett az Erdélyi Magyar Kultúra 2000 rendezvényso-
rozat részeként a Hargita Megyei és Városi Könyvtár
valamint a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesü-
lete az Erdélyi magyar közmûvelôdés és könyvtár-
ügy címmel konferenciát.

A rendezvény eredeti célkitûzései között ilyen té-
mák szerepeltek: a könyvtár feladatainak körvonala-
zása az erdélyi magyarság életében; a könyvtár jövô-
képének megfogalmazása; fejlesztési stratégiája,
együttmûködési lehetôségek megvitatása.

Feladatkör, jövôkép, stratégiák... mind-mind a
(könyvtáros)szakma elméleti szintjéhez tartozó fo-
galmak. A Hargita Megyei és Municípiumi Könyv-
tár Románia könyvtárai között közepes méretûnek
számít, ha az állomány nagyságát vesszük figyelem-

be, az alkalmazottak száma szerint pedig egyike a
legkisebb megyei könyvtáraknak. Ez azt jelenti,
hogy munkatársai elsôsorban a szakma gyakorlati
szintjét mûvelik, ellátják az intézmény mûködéséhez
elengedhetetlenül szükséges feladatokat.

A Hogyan tovább? kérdés megválaszolására
szükséges a kitekintés a mindennapoktól gyakran
oly távol álló elméleti szint felé.

A közösség kulturális-információs központjává
válni – intézményünk jövôképe. Ez meghatározza
feladatkörünket, fejlesztési elképzeléseinket. A té-
mát a könyvtárak szemszögébôl közelítették meg
elôadásaikban Kopacz Katalin és Varga Róbert, a
csíkszeredai, illetve a kaposvári könyvtár igazgatói,
valamint László Anna, a Dévai Megyei Könyvtár
munkatársa. Szintén a téma kapcsán betekintést

Erdélyi magyar közmûvelôdés és könyvtárügy



33

nyerhettünk egy, a közkönyvtáraktól eltérô feladat-
kört betöltô könyvtár munkájába: Róth András La-
jos, a Székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtár
munkatársa a Schola Orbis iskolatörténeti adatbázis
létrehozásáról értekezett, ennek jelentôségérôl a ma-
gyar kultúrtörténet számára. A munkamegosztás le-
hetôségét és szükségességét példázza a két könyvtár-
típust képviselô elôadók mondanivalója: a naponta
többszáz olvasót kiszolgáló közkönyvtárak kevés
munkatársának nem adatik meg az elmélyült törté-
neti, vagy más jellegû kutatások lehetôsége, viszont a
közkönyvtárnak tudnia kell a kutatások létezésérôl,
meg kell teremtenie az összeköttetést a forrás és az
igénylô között. A témához kapcsolódtak a nagyvára-
di és a kolozsvári magyar közösség önszervezési kez-
deményezés útján létrehozott könyvtárainak vezetôi,
Tavaszi Hajnal illetve Pillich László elôadásai.

A magyarságról értekezett a társadalomtudós
módszereivel Tóth Pál Péter, budapesti szociológus.

Pillich Katalin ismertette a romániai magyar
könyvtárosképzés helyzetét a Babeš–Bolyai Tudo-
mányegyetemen, a kolozsvári Egyetemi Könyvtárat
pedig Poráczky Rozália, az intézmény helyettes
igazgatója mutatta be.

Kálóczy Katalin elemezte a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma támogatási törekvéseit, fel-
tételeit; általános elvként elvárják a határon túli ma-
gyar közösségektôl, hogy megfogalmazzák saját
problémáikat, megoldásokat találjanak, így ezek ki-
vitelezésére anyagi támogatást kaphatnak.

Könyvtári vonatkozásban létezik egy fejlesztési
program, mely szerint a NKÖM régiónként kiválaszt
egy támogatandó könyvtárat, azzal a feltétellel, hogy
a támogatott könyvtár vállalja az adott térségben
mûködô magyar könyvtárak együttmûködésének
szervezését, gondoskodik a helyi könyvtárügyet épí-
tô szolgáltatások, képzések megszervezésérôl, a tá-
mogatás keretében kapott vagy pályázati pénzbôl
vásárolt dokumentumok elosztásáról. A Székelyföld
támogatott könyvtára a Kovászna Megyei Könyvtár,

Közép-Erdélyben a kolozsvári székhelyû Heltai Gás-
pár Könyvtári Alapítvány részesül támogatásban.

Könyvtári rendezvényeken megszokott eljárás a
gyakorlati és az elméleti problémák, valamint a szer-
vezési kérdések egy alkalommal való megbeszélése.
Hargitafürdôn is így történt, a tágabb érdeklôdésre
igényt tartó konferencia mellett szakmai képzésre és
egyesületi gyûlésre is sor került.

A szakmai képzés a nem hagyományos, de
könyvtárainkban egyre gyakrabban elôforduló do-
kumentumok (audio, video, elektronikus dokumen-
tumok) formai és tartalmi feltárásának ismertetését
célozta Jávory Gitta – a budapesti OSZK munkatársa
– szakszerû irányításával.

A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete ez
alkalommal megtartotta az évi közgyûlését.

Kiss Jenô, az egyesület elnöke, a Kovászna Me-
gyei Könyvtár igazgatója, ismertette az elmúlt év
eseményeit, különleges fontosságot tulajdonítva
egyesületünk önálló jogi személyként való bejegyzé-
sének (eddig az EMKE szakosztályaként mûköd-
tünk). Az önállósulást a kialakult helyzet tette szük-
ségessé, többek között megemlítette a Romániai
Közkönyvtárak Könyvtárosainak Egyesülete (Asoci-
aøia Naøionalã a Bibliotecarilor din Bibliotecile Pub-
lice din România) ajánlatát a társult tagságra vonat-
kozóan. A romániai magyar könyvtárosok közül
többen is tagjai egyénileg az említett egyesületnek,
de társult tagsággal jobban tudnánk érvényesíteni
speciális szakmai igényeinket: magyar nyelvû szak-
mai képzés, a romániai magyar kiadványok beszer-
zése, egységes feldolgozása stb.

Külön élményt jelentett Spielmann Sebestyén Mi-
hály esszéje: Miért nem, ha igen. Olvasási zavaraink
anatómiájához.

A helyzetjelentésként is értékelhetô elôadással
zárult konferenciánk, az elhangzott elôadások anya-
gát szeretnénk kötetben megjelentetni.

BEDÔ MELINDA

Az alábbi kivonat a KKK 2000. novemberi számá-
ban megjelent beszámoló alapján készült.

Szeptember 7–8-án került sor az országos szak-
mai napokra, az MKE Helyismereti Könyvtárosok
Szervezete és Bibliográfiai Szekciója rendezésében, a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Verseghy Ferenc
Könyvtárban. A szakmai program elôadója, Takáts
Béla számolt be az Interneten megjelenô helyismere-
ti információk, dokumentumok kezelésérôl és szol-
gáltatásairól. A jelenlevôk a Verseghy Könyvtár hon-
lapját tekinthették meg, valamint ízelítôt kaptak a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Elektronikus Könyv-
tár tartalmából is. Az utóbbi a helyi szerzôk alkotá-
sait digitalizálja; szép- és szakirodalom, cikkek s
egyéb írások olvashatók teljes terjedelemben. Tárgy-
szavas visszakeresést is lehetôvé tesznek, a Text Lib
rendszer segítségével. Szó esett a digitálisan létezô,
de nem publikált szövegállományok adatbázisa
szervezésérôl.

Végezetül Takáts Béla tájékoztatta a részvevôket
a helyismereti könyvtárosok megindult levelezôlis-
tájáról.

Zenei könyvtárosok tanácskozása Szegeden

Az alábbi kivonat szintén a KKK 2000. novemberi
számában jelent meg, a beszámolót írta Tóth Katalin.

A Somogyi könyvtár és az MKE Csongrád megyei
Szervezete kétnapos szakmai értekezletet tartott
(szeptember 28–29-én) a zenei könyvtárosok számára.

Gócza Julianna képviselte Magyarországot a
IAML 2000. évi edinburghi tanácskozásán. A Zenei
Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége 1951-ben ala-
kult, folyóirata a Fontes Artis Musicae. A lap elôfize-
tése egyúttal a IAML tagságát is jelenti. Magyaror-
szág az 1960-as évektôl vesz részt a nemzetközi szer-
vezet munkájában.

A IAML nemzetközi programok egyik aktív rész-

Elektronikus dokumentumok
a helyismereti gyûjteményben
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vevôje a RIML nyomtatott változata  1967 óta jelenik
meg. A magyarországi zenetudományi szakiroda-
lom Gupcsó Ágnes erôfeszítéseit dicséri.

Vida Eszter a Budapesten megrendezett IAMIC
(Zenei Információs Központok Nemzetközi Szövet-
sége) tanácskozásáról számolt be. A IAMIC a koráb-
ban létesült IAML szervezetébôl vált ki 1980-ban.
Alapvetô feladatuk a kortárs zenére vonatkozó in-
formációk gyûjtése, de központi könyvtári szolgálta-
tásokat is nyújt.

Dobó Katalin a zenei dokumentumok Corvina-
rendszerben történô feldolgozását mutatta be.

Bánffi Ilona és Sósné Karácsonyi Mária Szeged
szimfonikus zenei életérôl és zenei egyesületeirôl
tartott elôadást, Szász Krisztina a Szegedi Önkor-
mányzat szempontjából ismertette a település zenei
mûvelôdését.

Földes Imre professzor olyan korszakokról és
mûvekrôl nyújtott áttekintést, amelyekrôl összefog-
lalás a magyar zenemûvészetben alig jelent meg.

Dippold Péter a Könyvtári Inté-
zet kinevezett igazgatója beszámo-
lójából idézünk, amely a Könyvtá-
ri Levelezôlap 2000/11-es számá-
ban jelent meg. 

A Könyvtári Intézet az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár részjogú
szervezeti egysége, amelynek élén
igazgató áll, akit az OSZK fôigaz-
gatója a miniszter egyetértésével
nevez ki. Feladata a „könyvtárak-
nak illetve a könyvtári rendszer-
nek nyújtott szakmai szolgálta-
tás”, azaz szakemberek tovább-
képzése, iskolarendszeren kívüli
képzés; szakmai információk
szolgáltatása szakkönyvtárán ke-
resztül; állománygyarapítást segí-
tô információk szolgáltatása a ma-
gyarországi könyvtermésrôl; ku-
tatási és fejlesztési feladatok;
szabványok, szabályzatok elké-
szítésében való részvétel; irányel-
vek, normatívák kidolgozása,
módszertani tevékenység; könyv-
tári statisztikai adatok összesítése,
elemzése, szolgáltatása, valamint
a könyvtárak és a társadalom köz-
ti kapcsolat fejlesztése.

Három szerepet kell felvállal-
nia mûködése során: a kezdemé-
nyezô szerepet, a szolgáltató sze-
repet és a közvetítô szerepét. Ez
utóbbihoz meg kell teremteni a
többirányú és több szinten folyó
kommunikáció lehetôségét a
könyvtár és a társadalom, a
könyvtárak és a minisztérium, az
információk létrehozói és a
könyvtárak stb. között. Ennek ér-
dekében olyan információs hálót
kell kialakítani, amely a szolgálta-
tásokat, fejlesztéseket és kezde-
ményezéseket a legmagasabb
színvonalon segíti. 

A Könyvtári Intézetnek saját
erôforrásain kívül információkkal
és fôleg kapcsolatokkal kell ren-
delkeznie ahhoz, hogy a feladatok
megoldást nyerjenek. A kapcsola-
tok, információk összefogásának
helye a Könyvtári Intézet szakem-

bergárdája, illetve honlapja. Az itt
dolgozó munkatársak, személyes
tanácsadással, a honlap pedig
megfelelôen strukturált informá-
ció- és linkgyûjteménnyel kíván
tájékozódást adni a magyar
könyvtárosoknak. A honlap fej-
lesztését 2001 elejétôl tervezik.

Az alábbiakban a Könyvtári
Intézet 2001-es munkaterv-vázla-
tából idézünk:

A 15–18 éves korosztály olva-
sáskultúrája, különös tekintettel a
könyvtár és a számítógép haszná-
latára (országos vizsgálat pályá-
zati és programfinanszírozási tá-
mogatással).

Tanfolyamok programjainak
elkészítése, akkreditáltatása (fel-
dolgozó tanfolyamok, kommuni-
kációs és vezetôi tréningek, rövid
számítógépes kurzusok).

Könyv- és papírrestaurátor
képzés szervezése, tankönyvsoro-
zat kiegészítése.

Az erdélyi könyvtárosok to-
vábbképzô tanfolyamának szer-
vezése, újabb területek bevonása
a továbbképzési rendszerbe (Vaj-
daság, Kárpátalja).

A Könyvtári Figyelô,a MAK-
SZAB és a HLISA címû szakmai
kiadványok szerkesztése és ki-
adása.

Dokumentációs munka: a
MANCI építése, hungarika-fel-
dolgozás, a magyar könyvtári
szakirodalom retrospektív feldol-
gozásának folytatása.

Elektronikus szolgáltatások fej-
lesztése: a szakkönyvtár honlapjá-
nak gondozása, linkgyûjtemény
összeállítása a könyvtárosok mun-
káját megkönnyítô magyar és kül-
földi honlapokhoz, a magyar
könyvtárak elektronikus szolgál-
tatásainak számbavétele.

A Könyvtári Intézet címe:
Könyvtári Intézet, Budapest, Bu-
davári Palota, F-épület 1827; tele-
fon: 224-3819

KÖNYVTÁRI INTÉZET
Martos Gábor irodalomtörté-

nésznek 1994-ben két „iker-köny-
ve” jelent meg a kolozsvári Erdé-
lyi Híradó Lap- és Könyvkiadó
gondozásában: a Marsallbot a há-
tizsákban a harmadik Forrás-
nemzedék szellemi körét térké-
pezte fel interjúk, egy tanulmány
és a szerzôk mûveibôl összeállí-
tott válogatás segítségével, míg a
Volt egyszer egy Fellegvár a ge-
neráció legfontosabb orgánumát,
a kolozsvári Igazság címû lap ifjú-
sági mellékletét mutatta be – ol-
vashatjuk az Éjegyenlôség címû,
legújabb Martos-kötet fülszövegé-
ben. Az elôbb említett kötetek
mellett azonban meg kell említe-
nünk a szerzô legelsô kötetét is,
az 1989-ben megjelentetett Lég-
kör, szellemi arcvonal és a minô-
ség igénye (Tanulmány az Echi-
noxról) címû mûvet, amely a jelen
alkotás bölcsôjének tekinthetô és
nem csak a címválasztást illetôen.
Martos Gábornak, aki jelenleg a
Népszava címû magyarországi
napilap szerkesztôje, kulturális ro-
vatának vezetôje, sikerült elkészí-
tenie a 60-as évek végétôl „mért”
(poszt-)modern erdélyi magyar
irodalom részletes röntgenfelvé-
telét, összekapcsolva a Kántor La-
jos – Láng Gusztáv által feltárt
irodalomtörténeti szakaszt (1945–
1970) és a gyökeres változásokat
hozó 1970–1989-es periódust.

Az Éjegyenlôség olyan 1987 és
1996 között megjelent, illetve elô-
adásként elhangzott írásokat
gyûjt egybe, amelyek mindegyike
a mai erdélyi magyar irodalom-
mal, annak bizonyos irányzatai-
val, csoportjaival, szerzôivel, kö-
teteivel foglalkozik, mintegy foly-
tatását jelentve a felsorolt, elôbb
megjelent köteteknek. Éjegyenlô-
ség – napéjegyenlôség – Echinox
húzhatjuk ki a logikai szálat, ám
olvassuk inkább a szerzô ide vo-
natkozó sorait:

„A szó napéjegyenlôséget je-

Múltról és jövôrôl
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lent, azt a napot, amikor a nappal
és az éjszaka egyforma hosszú.
Valószínûleg ezzel a névadással
próbálták a lap indításakor dekla-
rálni – nemcsak a magyar, hanem
mindenekelôtt a román, de a né-
met szerkesztôk is –, hogy itt
valamifajta… hogy is mondjam…
jogegyenlôségrôl van szó, tehát
hogy itt mindenki egyforma
súllyal szerepel; ahogy egyforma
hosszú ilyenkor a nappal és az éj-
szaka, úgy a lapban is egyformák
a román, a magyar és a német
közremûködôk is.” Az Echinox
címû lap zanzásított „életrajzán”
kívül írásokat olvashatunk a mai
erdélyi magyar avantgárdról, a
második, a harmadik Forrás-nem-
zedék illetve a „harmadfeles”
Forrás-nemzedék kiadott kötetei-
rôl, életérôl, filozófiájáról és iden-
titásáról. A három átfogó egység-
re tagolt kötet (Elôzményekrôl;
Kötetekrôl; Múltról és jövôrôl)
egy olyan világba kalauzol, ahol a
hermetikus elzártság, az emberek
önmagukba való fordulásának
kényszerûsége az új értelmiségi
réteg számára nyilvánvalóvá tet-
te, hogy az elsôdleges probléma a
– meztelen valóságában tiltott és
cenzúrázott – gondolat megôrzé-
se és kifejtése. Úgy született az en-

nek a rétegnek egyik alrétegét
megtestesítô csoport – a hetvenes-
nyolcvanas évek fiatal írói nemze-
déke – irodalmi és egyéb kulturá-
lis megnyilvánulását átszövô me-
takommunikáció (Tamás Gáspár
Miklós meghatározása), mely az
oly népszerû elméleti jellegû, sok
ponton a filozófiával kapcsolódó,
de ugyanakkor a hétköznapi ta-
pasztalatokkal is érintkezô bret-
teri esszéstílus megnevezése. „Va-
jon eljutok-e az emberekig? – nem
tudom. De célom mégiscsak ez.
Mert az illúziórombolás korában
felmagasodott egy illúzióm: hi-
szek a társadalmi szolidaritás esz-
ményében” – vallotta Bretter
György önéletírásában. (Korunk.
2000/9, 44.) Ez az ún. kollektív
azonosság akkor ôrizhetô meg sé-
rülésmentesen, ha a sokszálú
egyéni viszonyrendszerben min-
denki a maga képmását találja a
vele egyívásúak arculatában, ha
senkit sem fog már zavarni az in-
dividualitásból fakadó különbö-
zôség. Ez az egymásban fellelt ön-
arckép, az értékorientált, humá-
numcentrikus irodalom bizonyult
akkor, abban a konjunktúrában a
legerôsebb köteléknek, a legidôál-
lóbb tiltakozásnak. Balla Zsófia,
Egyed Péter, Szôcs Géza, Markó

Béla, Kovács András Ferenc,
Visky András, Pataki István,
Zudor János és a névsor itt ko-
rántsem ér véget. Nevek, mûvek
és talán arcok is, a napéj-, majd az
éjegyenlôségben. „Ott most csak
éjegyenlôség van” – fogalmazta
meg egy 1989-ben készült tévéin-
terjúban Martos Gábor. Ma talán
már nem indokolt errôl az éj-
egyenlôségrôl beszélnünk az er-
délyi irodalom esetében. Most
már beszélhetünk az irodalmak
echinoxáról. Illetve beszélhetnénk,
ha a külsô szorítás megszûnése
nem vezetett volna a „napéjegyen-
lôség-teremtés” igényének a haló-
dásához. Most már lehet(ne) Echi-
noxunk, de hát minek. Martos Gá-
bor Éjegyenlôsége talán éppen
idôben próbál rádöbbenteni a
posztmodern erdélyi irodalom
egyre hatalmasabb méreteket öltô,
külön bejáratú „éjegyenlôségére”.

(Martos Gábor: Éjegyenlôség. Írások
az erdélyi magyar irodalomról. Erdé-
lyi Híradó Könyv- és Lapkiadó, Ko-
lozsvár, 2000.)

KLÁRIK ATTILA

A kolozsvári Református
Katekétikai Intézet könyvtára
1996-ban a Diakóniai Intézetben
kapott helyet, azelôtt a püspökség
épületében mûködött. Jenei Ta-
más lelkipásztorral, a könyvtár
alapítójával beszélgettünk errôl
az alakulóban levô, több funkciót
is betöltô intézményrôl. A
Katekétikai Intézet elnevezés csak
a vallásoktatásra utal (a vallásta-
nárképzô szaknak nincs önálló
könyvtára), viszont a könyvtár a
presbiterképzést, a nôszövetségi
munkát is hivatott segíteni. A Te-
ológia könyvtárával szemben,
amely kimondottan pedagógiai
jellegû könyveket nem gyûjt, itt
ezekbôl bôven találhatunk, bele-
értve a gyermekek számára ké-
szült színes oktatási segédanya-
gokat. A könyvtár vezetôje a ti-
zenkétezer kötet mindegyikét sze-
mélyesen válogatta össze, köny-

vesboltokból, hazai és magyaror-
szági antikváriumokból. Ponto-
san ebben fogható meg a vállalko-
zás egyedisége. Itt a legtöbb kötet
használható, a polcok nem roska-
doznak ajándékba kapott köny-
vektôl, és a könyvtáros nemcsak
tájékoztatással szolgál, hanem
szakmai tanácsadással is, ha egy
kezdô lelkész karácsonyi mûsort,
valamilyen évforduló megünnep-
lését szervezi, akkor jó betérnie
ide. A szórványban a lelkész fel-
adata sokrétûbb, mint máshol,
példa rá Magyarpalatka, ahol a
magyar óvónô hiányát igyeksze-
nek pótolni egészen kicsiknek
rendezett programokkal.

A könyvtárat elsôsorban a kör-
nyékbeli lelkészek látogatják, de
megtörténik, hogy Székelyföldrôl
is jönnek érdeklôdôk.

PÉTER EMESE

Egy friss szakkönyvtár

Sós Zsigmond fametszete
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Ha Wittgenstein, akkor amirôl nem lehet beszél-
ni, arról hallgatni kell... De vajon a hallgatásról kép-
zôdhet-e értelmes beszéd, és hol húzódnak a
(wittgensteini) hallgatás határai? Milyen logika, illet-
ve nyelv vezet az elôbbi megállapításhoz? Hol meg-
engedett, azaz értelmes a kérdezés (nyelvi) jelensé-
ge, és mi határolja be az értelmezést? Ha valamirôl
hallgatni kell, akkor az összes többirôl beszélni kell,
vagy (csak) lehet? A cselekvés, a nyelv, a beszéd, a
gondolkodás, a jelentés, a megértés és a valóság kö-
zötti kapcsolódás kérdéseire keres választ György-
jakab Izabella A szavak színeváltozása címû Witt-
genstein-tanulmányában.

Az írás elsô részében egy filozófiatörténeti betájo-
lás olvasható, amiben a szerzô a Wittgenstein-jelen-
séget a század eleji Bécs kulturális életéhez, illetve a
szimbolikus logikához kapcsolva tárgyalja. „A sza-
vak színeváltozása egy történetet rekonstruál, ahol a
színeváltozás aktusa egy eredendôen vertikális vi-
szonynak (szó–logosz) egy horizontális viszonyra
(nyelv–cselekvés) való átfordítását jelenti” – olvas-
hatjuk a Bevezetésben. A „színeváltozást” György-
jakab Izabella a Wittgensteinéhoz méltóan szerkesz-
tett szöveg által világítja meg, amiben a fenomenoló-
giai, hermeneutikai és analitikus szempontok és ér-
velési módok ütköznek.

A könyv  legérdekesebb része a kérdezés proble-
matikáját tárgyaló: a kérdezés feszültsége a nyelv
határainak irányából jöhet, így a mondás lehetôsége-
irôl (a mondhatóságról) árulkodik. A kérdezés mint
nyelvi-egzisztenciális jelenség több mint a puszta
kérdés, egyben a válasznak mutat irányt és szab ha-
tárt, adott esetben éppen a kérdés az, ami  hallgatást
javasol. A csend éppúgy a nyelv lehetôsége, mint a
mondás. „A kérdezés mindig egy válaszadás lehetô-
sége, beleértve a válasz elhallgatását is.”  A nyelv vi-
lág, és e világ dinamikáját éppen a kérdezés adja,
mint (nyelvi) cselekvés. A nyelvben mint világban
élni annyi, mint kérdezni és újból kérdezni, hogy az
igazság megtörténjen. Ily módon a nyelv nem pusz-
tán jelen(í)t, nem megfeleltet egymásnak két entitást
(világ–logika) az igazságban, hanem a priori szabály
az ontológiai játékban: a kijelentés a lehetôségi felté-

tele annak, hogy a világ és a logika megfelelhessenek
egymásnak. Az igazságmodell árnyalása kapcsán
Györgyjakab Izabella a wittgensteini képelméletet
tárgyalja, majd a kérdezô én (metafizikai szubjek-
tum) és a transzcendentális ego azonosítási lehetôsé-
geit taglalja egy fenomenológiai kontextusban.
Ugyanarról a szubjektumról van szó: amelyik „nem
tartozik a világhoz, de ô a világ határa”, ahogy
Wittgenstein írja a Tractatusban.

Úgymond, a Tractatus második része, amit
Wittgenstein nem írt meg, etikai jelegû, ez nem az
esetlegességrôl, hanem a bizonyosságról szól(na), hi-
szen a világban nincs helye semmi másnak az esetle-
gességen kívül, éppen ezért kell a világon kívül len-
nie az etikának, máskülönben maga is esetleges len-
ne. Az etika tehát az „értelmes kérdezés határa”.

Az Értelmezés és leíráselmélet címû fejezetben a
Kék és barna füzetek, azaz az átmeneti korszak
Wittgensteinja kerül elemzésre. Itt a Tractatusbeli
strukturális-logikai megközelítés helyébe a tanulás
(a nyelv tanulása), a használat, a hit, a kétely funkci-
onalitásra utaló fogalmai kerülnek. Ebben a kontex-
tusban – állapítja meg a Szerzô – „egy nyelv az, ami
a használata”. És a használat elsô (és állandó) aktusa
a tanulás: a szabály(ok)nak, de inkább a kétely és a
hit területeinek, az értékrendszereknek  és végsô so-
ron a világkép, a nyelvjáték megtanulása. 

A könyvben található gondolatok egy pálya kez-
detén lejegyzett filozófia részei, amit egy több éves
következetes kutatói lendület és munka elôlegezett
meg. A tanulmányban érvényesül a wittgensteini
életmû értelmezési lehetôségeinek a gazdagsága: el-
térô értelmezési módszereket, illetve elvárásokat
mûködtetve különbözô továbbgondolási irányok je-
lentkeznek. Györgyjakab Izabellának a filozófiai szó
és annak határai iránti érzékenysége eddigi tanulmá-
nyaiban is kifejezésre jutott, azokra is jellemzô a
wittgensteini kérdezés világossága.
(Györgyjakab Izabella: A szavak színeváltozása. Pro
Philosophia, Kolozsvár, 2000. 100 l.)

FÜLÖP ZOLTÁN

A szavak színeváltozása

A romániai kisebbségi oktatás ethosza (Ethosul
învãøãmântului pentru minoritãøile naøionale din
România) a címe annak a négy (román, angol, német
és francia) nyelven megjelentetett kiadványnak,
amely az 1999–2000-es tanév statisztikai adatait illet-
ve a felölelt idôszakban közzétett miniszteri rendele-
teket ismerteti az – elsôsorban szakmabeli – érdeklô-
dôkkel. Hogy mire vonatkozik a címben szereplô
ethosz – erkölcs, erkölcsiség – kifejezés, azt csak a
szerkesztôk tudják megmondani. A Nevelésügyi Mi-
nisztérium Kisebbségi Fôosztálya által évente megje-
lentetett kiadvány ugyan felöleli a beiskolázási ada-
tokat, a kisebbségi iskolahálózatot, a tanerôképzés il-
letve továbbképzés aktuális helyzetét, a fôosztály
struktúráját és fôbb feladatköreit, a Román Alkot-
mány és a Tanügyi Törvény ide vonatkozó cikkelye-

it, a már említett miniszteri rendeleteket és a teljes
egyetem elôtti (kisebbségi) oktatás statisztikai rönt-
genképét, azonban azon túlmenôen, hogy ezeknek
az adatoknak a hasznossága megkérdôjelezhetetlen,
úgy önmagukban semmilyen különös erkölcsiséget
nem feltételeznek. A kötet megjelenését a Román
Kormány keretében mûködô Kisebbségvédelmi Hi-
vatal támogatta, az adatok pedig a megyei tanfel-
ügyelôségektôl illetve az Országos Statisztikai Hiva-
taltól származnak.

(Ethosul învãøãmântului pentru minoritãøile naøionale
din România. Editura Studium, Cluj-Napoca, 2000.)

KLÁRIK ATTILA

A romániai kisebbségi oktatás ethosza
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cm ISBN 973-9267-78-9
Plešu, Andrei: Robinson etikája:
minima moralia. Az intervallum
etikájának elemei. Tinivár, 192 l.
20 cm. ISBN 973-9323-54-5
Radnóti Miklós: Száll a tavasz.
Kriterion, 240. 13 cm. ISBN 973-
26-0576-6
Romániai magyar évkönyv 2000.
Szerk. Bodó Barna, Somai József.
Polis – Szórvány Alapítvány, Te-
mesvár, 288 l. 24 cm ISBN 973-
9267-75-0
Szabó Csaba: Fûkirályok. Tinivár,
240 l. ill., 16 cm. ISBN 923-9373-60-
X
A századforduló magyar elbeszé-
lôi. Vál., bev., jegyz. Balázs Imre
József. Polis 272 l. 20 cm (Remek-
írók Diákkönyvtára) ISBN 973-
9267-78-5
Szentimrei Jenô: Ferenc tekinte-
tes úr. Kölcsey Ferenc életregénye.
Castrum, Sepsiszentgyörgy – Mû-
velôdés, 332 l. 19,5 cm ISBN -73-
96728-7-6
Tiéd ez a ház, Uram! Gloria, ISBN
973-9203-80-9
Tini Nagy Imre: Emlékezés régi
csíkiakról. Stúdium, 260 l. ISBN
973-9422-61-6
Varga Pál: A feltámadás stációi.
Glória,  ISBN 973-9203-89-2
Vencser László: Atyáink és társa-
ink. Gloria,  ISBN 973-9203-71-X
Versánszky Ernô: Kolozsvári hét-
köznapok. Alfa Press, Claudiu
Candea, Iulian Duna és Szekeres
Levente ill. 148 l., 20,5 cm ISBN
973-85000-5-2
Vörösmarty Mihály: Válogatott
költemények. Csongor és Tünde.
Vál., jegyz. Antal Árpád. Babits
Mihály: A Szózat költôje címû
esszéjével. Polis 360 l. 20 cm (Re-
mekírók Diákkönyvtára) ISBN
973-9267-83-1

Wilhelm Sándor: Halak a termé-
szet háztartásában. Édesvízi hala-
ink biológiája. Kriterion, 176 l. 24
cm. 973-26-0618-5

Marosvásárhely

Adorján István: A magyar kom-
munista állam vasfüggönye felé.
Emlékiratregény. P. F. Adorján
István, 128 l., 18 cm.
Asztalos Enikô: Olcsón, gyorsan,
takarékosan. Erdélyi népi sza-
kácskönyv. Impress, 104 l. ISBN
973-9351-30-1
Babits Mihály: A második ének.
Mentor, 104 l. (Könyvbarát) ISBN
973-8002-60-5
Barabás László: Aranycsitkók,
maszkurák, királykák. Mentor
Bíró Donát: Szászrégrégeni kéz-
mûves mesterségek. Mentor, 112
l. + ill.
Bogdán László: Ház a kopár he-
gyen. Történetek. Mentor, 240 l.,
28 cm.
Bolyai: 2000. Juventus.
Cs. Szabó József: Kiskönyv a bur-
gonyáról.
Csittszentiván az ezredfordulón.
Szerk. Kovács Emese, id. Balogh
Károly. Impress, 112 l., 21 cm.
Életmód – egészség. Szerk. dr.
Ábrám Zoltán. Romániai Magyar
Népfôiskolai Társaság; Preventív
Egészségvédelmi Társaság, 51 l.,
21 cm.
Farczády Elek: A marosvásárhe-
lyi református egyházközség éle-
te. 1556–1948. Szerk. Fülöp G. Dé-
nes. Vártemplomi Református
Egyházközség,   223 l., 21 cm.
Fodor Ferenc: A szemgyógyászat
évszázadai Erdélyben. Mentor,
260 l., 23 cm ISBN 973-8002-41-9
Fodor Ilona: Csillagokból kopjafa.
Mentor, 472 l., 20 cm ISBN 973-
8002-37-0
Fodor Sándor: Marosvásárhelyi
útikalauz. Szerk. Petelei István. 2.
bôv. kiadás. Impress,  221 l., +ill.,
21 cm.
Gráfik Imre, Turbéky Dénes:
Széki lakodalom. Mentor
Hadnagy József: Szép mesék ka-
lóza. (versek) Szerk. Bölöni Do-
mokos. Impress, 84 l. 19 cm.
Humorunknál vagyunk. Külön-
féle irodalmi vidámságok. Szerk.,
bev. Nagy Pál. Impress ISBN 973-
9351-21-2
Iorgulescu, Mircea: A nagy zsib-
vásár. Mentor
Kabós Éva: Visszajátszás. Versek.
Impress, 108 l., 18 cm.
Keresztes Gyula: Marosvásárhely



39

szeccesziós épületei. Difprescar,
196 l. + ill., 24 cm.
Killár Katalin: Lángok ligetén.
Versek. Impress,  84 l., 18 cm.
Kincses Elôd: Marosvásárhely fe-
kete márciusa. 2. bôv. kiad. Juven-
tus,   176 l., +ill., 20 cm.
Klósz Bálint, Tolókán Márton:
Száz éve már, több is talán. Baran-
golások a marosvásárhelyi sport
történetében. Impress, 208 l., +ill.,
21 cm.
Dr. Kós Károly: A Mezôség nép-
rajza 1–2. Mentor, 23 cm, 368+440
l., ill.
Kovács Piroska: Székelykapuk
Máréfalván. Mentor, 200 l., +ill.,
23 cm.
Lászlóffy Csaba: Vészkijárat. Ver-
sek. Mentor, 124 l., 20 cm.
Marosvásárhely református temp-
lomai. Juventus, 24 l., ill.
Mérai Tibor . A párizsi vártán.
Mentor, 20 cm. 397+403 l.
Molter Károly: Erdélyi rozsda.
Mentor
Nagy Miklós Kund: Bábel Ameri-
kában. Tengerentúli naplójegyze-
tek. Impress, 108 l., +ill., 20 cm.
Osvát Kálmán: Motívumok, válo-
gatott írások. Mentor, 308 l., 20 cm
ISBN 973-8002-40-0
Pokorny László: Gyógyító fûvek,
fák. Mentor, 240 l., +ill., 28 cm.
Sebestyén Mihály: Nyúlgát az
idô ellen. Mentor
Simonfy József: Bánatkönyve.
Versek. Mentor, 150 l., 20 cm.
Tóth Mária: Kutyák tele. Novel-
lák. Mentor, 298 l., 20 cm.
Ungvári Zrínyi Ildikó: A látott lét
dramaturgiája. Formakísérlet az
abszurd és a posztmodern kultúra
határán. Mentor, 194 l. ISBN 973-
8002-63-X
Vályi Gyula: Matematika feladat-
gyûjtemény. Impress, 102 l., 21
cm.
Város a Kis-Küküllô partján.
Helytörténeti füzetek 1. Szerk.
Bölöni Domokos. Impress, 36 l., 21
cm.
Visky András: Hullócsillag, Ha-
bakuk. Báttki László ill. Mentor
Wass Albert: Jönnek. Ember az
országúton szélén. Mentor
Zakariás Erzsébet: Asszonyélet
Erdôvidéken. Mentor, 400 l. ill.,
ISBN 973-8002-51-6

Nagybánya

A nagybányai Szent István temp-
lom. Szász Károly emlékére. Mis-
ztótfalusi Kis Miklós Közmûvelô-
dési Egyesület, 80 + 20 l. ill., 21,5

cm (EMKE-füzetek 17–18. )
A Németh László Elméleti Líceum
Évkönyve 1999–2000. Szerk. Vánk
Sándor. Unix, 154 l. ill., 21 cm.

Nagyvárad

Fábián Imre: Mesék és fabulák.
Literátor, 84 l. ISBN 973-9360-26-2
Tóth Ágnes: TótÁgas. Szatíra–
humor. Literator ISBN 973-9360-
25-4

Segesvár

40 éves a segesvári magyar líceu-
mi oktatás. 91 l.

Sepsiszentgyörgy

Albert Ernô: Szabad madár. Há-
romszéki cigányoktól gyûjtött
népköltészet és levéltári okmá-
nyok. Charta, 232 l. ISBN 973-
99902-4-X
Balogh László: Történelem a
homlokráncban (Gidófalva 1950).
Szerk. Kiss Jenô. Charta, 240 l., 20
cm
Csíkmadarasi Bogáts Dénes:
Sepsiszentgyörgy története. Há-
romszéki boszorkányok. Az elsô
székely huszárezred. Szerk. Dá-
vid József, a képeket vál. Kopacz
Attila. Albert Kiadó, 112 l.; ill.; 27
cm.
Gyerô Dávid: Kévekötôk. Az er-
délyi unitárius egyházközség tör-
ténete. Charta, 273 l. 20 cm.
Harasztos. Falumonográfia. Szerk.
Zsigmond Gyôzô. Médium, 190 l,
20 cm.
Kónya Ádám: A Mikóból indul-
tak. Médium, 84 l., 28 cm.
Kovács Flóra: Változások Szék
község életében. T3 Kiadó, 55 l.
+ill. 21 cm.
Orbán Gyöngyi: Magyar iroda-
lom. Alternatív tankönyv a IX.
osztály számára. T3 Kiadó,  256 l.
23,5 cm.
Orbán Gyönyi: Magyar irodalom.
Alternatív tankönyv a X. osztály
számára. T3 Kiadó, 256 l. 23,5 cm.
Puskás Attila: Növényvédelmi
ABC. Trisedes Press, 116 l., 20 cm.
Szentimrei Jenô: Ferenc tekinte-
tes úr. Kölcsey Ferenc életregé-
nye. Castrum – Mûvelôdés, Ko-
lozsvár 332 l. 19,5 cm ISBN 973-
96728-7-6
Testünk nyelve – lelkünk képei.
Relaxációs és imaginációs lélek-
gyógyászat. Szerk. Brassai László,

ill. Toró Attila, T3 Kiadó,  164 l. +
ill. 18,5 cm.
Tompa Ernô: Hajónapló. Charta,
214 l. (Kaláka Könyvek) ISBN 973-
98914-6-2
Tulit Ilona: Magyar nyelv és iro-
dalomolvasás  munkafüzet a VII.
osztály számára. Ill. Csutak Le-
vente, T3 Kiadó, 84 l. 23 cm.
Tulit Ilona: Magyar nyelv és iro-
dalomolvasás  tankönyv a VII.
osztály számára. Ill. Csutak Le-
vente, T3 Kiadó, 208 l. 23 cm.
Tulit Ilona: Magyar nyelv és iro-
dalomolvasás tankönyv a VIII.
osztály számára. Ill. Csutak Le-
vente, T3 Kiadó, 207 l. 23 cm.
Zalány Virág: Magyar nyelv és
irodalomolvasás tankönyv a VIII.
osztály számára. Ill. Lokodi Ildi-
kó. T3 Kiadó, 208 l., 28 cm.

Székelyudvarhely

Németh Júlia: Kolozsvár. Mûhely
és vonzásközpont. Szemelvények
tíz esztendô képzômûvészeti kró-
nikájából. Erdélyi Gondolat, 344+
56 l. ill., 20 cm ISBN 973-9269-49-4
Kôrösi Csoma Sándor és a ma-
gyarság keleti eredete – 2000. A
könyvet szerkesztette és az elôszót
írta: Gazda József. Sepsiszent-
györgy, Trisedes Press Rt., 455
[-456] l. 20 cm. ISBN ISBN 973-
8041-02-3
Ráduly János: Gyöngyvirág király-
fi. Népmesék. Borító: Márton
Zoltán. ERdélyi Gondolat, 76[-77]
l. 14,5 x 20,5 cm. ISBN 973-9269-
46-x
Szente B. Levente: Az ezüsthajú
tündérlány. Mesék. Borító: Her-
mann Gyula. Erdélyi Gondolat.
ISBN 973-9269-41-9
Sebestyén Péter: Életutak. Szen-
teky egyházi ünnepek. Birító: Ma-
gyari Hunor. Erdélyi Gondolat,
137[-139] l. ISBN 973-9269-44-3
Zsidó Ferenc: Történetiség, sor-
sok, hiedelmek a Felsô-Nyikó
mentén. Erdélyi Gondolat, 89[-
101] p. ISBN 973-9269-52-4

Zilah

Szilágysági gyerek vagyok. 101 ma-
gyar népdal. Vál. Gáspár Attila.
Szilágy megye Mûvelôdési Fel-
ügyelôsége – Szilágy Társaság, 96
l. ill., 20,5 cm ISBN 973-0-02187-2

Az anyaggyûjtésben részt vettek:
Bedô Melinda, Márton Attila, Se-
be Katalin és Szász Vintila Anna.
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Létay Lajos válogatott verseirôl
Évtizednél hosszabb szünet után, lám, újra kézbe

vehetünk egy karcsú, de annál tartalmasabb Létay-
kötetet. Hogy kellett ehhez két távolba szakadt hálás
tanítvány önzetlen hozzájárulása is?... az csak hab a
tortán. Gotthárd György és Borsai Endre születésnap
köszöntô gesztusa csak annál inkább aláhúzza: na-
gyon itt volt az ideje, hogy „Ma, amikor másfajta
verseket írnak és olvasnak...” – a klasszikus értékek
is még maradéktalanul utat találnak azokhoz, akik
fogékonyak rá.

Az Unipán Helga elsô-hátsó borítójára helyezett
tükörkép-szimmetriájú stilizált virágszála kitûnôen
ellenpontozza a versek mondandóját, már a kötet
fölütése elôtt mintegy zenei nyitányként ráhangolja
a potenciális olvasót arra, hogy milyen esztétikai él-
ményre számíthat a belsô oldalakkal való tüzetes
megismerkedés kapcsán. És a szép iránt fogékony
verskedvelô nem csalódik: Létay Lajos költeményei
ugyanolyan nemesveretû mondatokat zendítenek
meg, amilyeneket tôle megszoktunk és elvárunk. Bí-
zunk benne – és szívbôl kívánjuk is –, hogy folytatá-
sa következik!
(Arcomat kezemre hajtva. Válogatott versek. H.n. é.n.
Kolozsvár, 2000. Gloria nyomda)

Újabb szilágysági daloskönyv
Alig két esztendô pergett le az idô rokkáján, s

lám, Gáspár Attila a Kriterion kiadónál 1998-ban
megjelent 67 szilágysági nótát közreadó Vén Zilahra
száll a lelkem címû füzete után a mûfaj de lege artis-
törvényét (is) tiszteletben tartva a XI. Zilahi Nemze-
tiségi Fesztivál részvevôinek, de az egész régió, sôt a
magyar glóbus minden rendû és rangú népdalked-
velô közönségének is. Hogy miért „magasabbrendû”
ez a gyûjtemény a korábbinál? Azért, mert valódi,
hamisítatlan ismert és kevésbé ismert népdalokat
tartalmaz. Tudományos értékét, hitelességét még az
is emeli, hogy egytôl egyig hiteles helység- és dá-
tummegjelöléssel, a gyûjtô monogramját is feltünte-
tô népdalokról van szó. Bevezetô tanulmányában
pedig átfogó keresztmetszetét nyújtja az immár évti-
zedes múltra visszatekintô rendezvénysorozatnak és
a hozzá kapcsolódó tudományos ülésszaknak.
(Szilágysági gyerek vagyok. 101 magyar népdal. XI Zilahi
Nemzetiségi Fesztivál, 2000.)

Erdélyi Örmény Múzeum 3.
Újra hallatott magáról az 1998-ban alakult Erdé-

lyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület. Íme, tet-
szetôs küllemû, sok-sok fontos és pontos adatot tar-
talmazó, 260 lapos, átfogó kötettel örvendeztette
meg nemcsak a magyarörmények népes csoportjába
tartozó tagtársakat, de a tágabb régióban együttélô,
más etnikumú, ám a közös sors által összekovácsolt,
egy anyanyelvet beszélô sok-sok jó barátot.

Már a tartalomjegyzék futólagos áttekintése meg-
gyôz arról, hogy az illusztris szerzôgárdától minden
bizonnyal értékes tanulmányokat olvashatunk a kö-
tetben. És a tüzetes áttanulmányozás során az elôle-
gezett bizalom/elvárás egyre inkább bizonyítottá
válik. Dr. Issekutz Sarolta felelôs szerkesztô, az
egyesület elnöke a megszabott terjedelem szorításá-
ban a lehetô legfontosabb adattárral ajándékozta

meg potenciális olvasóit. Illesse érte megérdemelt
köszönet és hála. Ám a babérkoszorúból tisztes részt
érdemelt ki Bálintné Kovács Júlia is, aki fáradságot
nem ismerve szervezett, mozgósított, begyûjtött,
munkára ösztönzött sokakat, hogy ez a sokszólamú,
mégis tökéletes összhangot tükrözô kötet megszület-
hessen. Köszönet érette!

A kötet az erdélyi magyarörmények társadalmi
szerepe, örmény-katolikus egyháza és identitása ré-
gen és ma címû, 1999. november 20–21-én tartott
konferencia anyagából készült.

Magasszintû képzômûvészeti vademecum
Kisvárosi könyves céh, a székelyudvarhelyi Erdé-

lyi Gondolat Könyvkiadó vállalkozott rá, hogy az
újjáalakult Barabás Miklós Céh alelnökének tíz év
szakmai kisesszéibôl jól átgondolt, hazai képzômû-
vészetünk gondját-örömeit, ünnep- és hétköznapjait
hûen tükrözô kézikönyvet adjon a – kissé bizony ar-
chaikusan csengô, ám a lényeget nagyon is kifejezô
jelzôvel szólva – mûvelt nagyközönség kezébe. És
nemcsak az Erdélyben ma tevékenykedô alkotókat
veszi számba, de hellyel-közzel határainkon, sôt akár
az óceánon túlra is átér a látóhatára. Gondoljunk csak
Miklosovits László 1995-ös, Márai Sándor emlékét
(is) megidézô kiállítására, vagy az idôs Rácz István
finnországi fotómûvész „vakarék-kiállítására”.

Törzsanyagát, persze, a hazai mûvészek szívkö-
zelbe hozása képezi. És ez így van jól: Andrásy Zol-
tántól Zsombori Erzsébetig minden mûvész az ôt
megilletô helyre került ebben a képzômûvészeti bre-
viáriumban. Akár kiállítási krónikát jegyez, akár
könyvismertetést vagy összegezô áttekintést ír, soha
nem akar senkit kioktatni, hanem inkább mintha azt
kérdezné: segíthetek?... És minden mondata ennek a
segítôkész indulatnak a jegyében született. Ezért fo-
gadjuk hálával Németh Júlia képzômûvészeti króni-
káját, azzal a biztosnak hitt/remélt meggyôzôdéssel,
hogy folytatása következik. Úgy legyen!

(Németh Júlia: Kolozsvár – mûhely és vonzásközpont.
Székelyudvarhely, 2000. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó)

Versánszky Ernô félpercesei
Szerzônk a Horea úti Ernest régiségkereskedés tu-

lajdonosa és mûködtetôje Kolozsvárt. Hogy milyen
jól ismeri a kincses város hétköznapjainak színét és fo-
nákját, a helyi napilap (Szabadság) hasábjain idôn-
ként megjelenô ötletes/magvas kis jegyzetei bizonyít-
ják. Jóhumorú, mindig valamilyen tanulságos csatta-
nóval végzôdô szösszeneteibôl gyûjtött most együvé
hatvan ultrarövid-prózai remekelést, amelyek úti
vagy esti olvasmánynak is ôszintén ajánlhatók.

Magam legelôször az itt 42. írásként beiktatott
Ószer címû jegyzetének két mondatára figyeltem fel,
azóta kivagdostam az újságból, s egy nagy dossziéba
téve gyûjtöm, idônként újraolvasom. De most hadd
iktassam ide illusztráció gyanánt a kisgyermekkori
(számomra ismerôs, mert megélt!) emlékeibôl ihletô-
dött Ószerbôl a tragikus elôzmény után tanulságként
leszûrt két utolsó mondatot: „Nagy volt a szükség, de
ha a kenyér hiányzott is az asztalról, a kölcsönkönyv-
tárban sorba álltunk egy-egy jó könyvért. Talán mele-
gebb szívûek is voltak akkor az emberek.”

Versánszky Ernô mindmáig megôrizte ezt a me-
legszívûséget, s idônként megosztja gondolatait a
Szabadság olvasóival, sôt ezúttal már régiónk széle-
sebb közönségével is.

KÖNYVRÔL KÖNYVRE



A mûvészi címlapot tervezô és a belsô illusztráci-
ók többségét is rajzoló Szekeres Levente méltó szer-
zôtársnak bizonyult, csakúgy, mint grafikus társai:
Iulian Duna és Claudiu Candea. Várjuk a folytatást.
(Versánszky Ernô: Kolozsvári hétköznapok. Kolozsvár,
2000. Alfa Press)

Szék város, nagyközség hétköznapjairól
Kegyetlen fintora a sorsnak, hogy az a népi toll-

forgató, aki hosszú évtizedekig számos hazai napi-
és hetilap elhivatottságot érzõ sajtólevelezôjeként
sok száz, sôt talán néhány ezer tudósítással volt jelen
munkás hétköznapjainkban, a 69. éve küszöbén vég-
re 2000 augusztusának elején napvilágot látott elsô
kötetének alig tíz-tizenegy napig örvendhetett, mert
pár héttel korábban meghalt felesége után augusztus
16-án váratlanul ô is elhunyt. Pedig még számos
megírandó történetet ôrzött tarsolyában, egyeseknek
közzétételére már elvileg egyezséget is kötött (töb-
bek között éppen a Mûvelôdés szerkesztôségével is),
és lám, most elsô és utolsó kötetének bemutatásával
kell beérnünk. Pedig ez a III. Endre 1291-es rendelete
óta évszázadokon át városi rangot viselô – késôbb,
sóbányái kimerülése folytán visszaközségesülô –,
néprajzi szempontból mindmáig rendkívüli figye-
lemre méltó nagyközség sok-sok néprajzos kutató
érdeklôdését is felkeltette. Táncház szavunk is
Székrôl származik. Ám olyan hitelesen, mint az ott
született és ott legénnyé cseperedett Bödör András,
talán senki sem tudta megérteni, bemutatni. Így is
hálásak lehetünk tehát a Székelyudvarhelyen mû-
ködô Erdélyi Gondolat Könyvkiadónak, hogy e ma-
gas szintû naiv memoáríró egyetlen könyvét köz-
kinccsé tette. Nagy Olga neves néprajzkutatónk
négylapos elôszava hangsúlyosítja-hitelesíti az elôzô
mondatot. Annál is inkább, mert az ugyancsak széki
mesemondó Gyôri Klára Kiszáradt az én örömem
zöld fája címû (1975), valamint Kocsis Rózsi Megszé-
pült szegénység címû kötetének (1988) közkinccsé
tétele óta régesrég bebizonyította: a hatéves széki
tanítónôi mûködése révén alapos ismerôjévé vált a
széki hétköznapoknak.

Legyünk hát hálásak mind Nagy Olgának, mind
Bödör Andrásnak, hogy ezt a csodálatos nagyközsé-
get könyveik révén emberközelbe hozták.
(Bödör András: Székrôl indultam. Önéletrajzi vallomás.)

Fidél atya és Csíksomlyó
Sas Pétert aligha kell az erdélyi olvasónak bemu-

tatni. Tôsgyökeres budapesti létére az erdélyi, még
hangsúlyozottabban a kolozsvári történelem elkötele-
zett kutatója, sok-sok jól dokumentált folyóirat- és új-
ságcikk szerzôje. Az 1998-es Szent Mihály-templom,
majd az 1999-as Piarista és Ferenc-rendiek templomá-
ról írott monográfiája után sajtó alá rendezte és mag-
vas beveztô tanulmánnyal látta el a leghíresebb, nagy
tudású ferences atya, P. Benedek Fidél Csíksom-
lyóhoz kötôdô írásaiból összeállított testes kötetet, a
Szent Bonaventura új sorozatának 22. kiadványaként
asztalunkra tette Csíksomlyó címû kötetét.

Nem könnyû és bizony sokszor megrendítô ol-
vasmány. De tanulságos és mindenképpen érdemes
nem sajnálni tôle az idôt és fáradságot. Nemcsak tu-
dásban, de hitben, elkötelezettségben is tetemesen
gazdagodik az, aki tud szánni néhány napot az elol-
vasására. És milyen gazdag jegyzetapparátusssal
van aládúcolva minden egyes tanulmány! Ismerve

Sas Péter kutatói szenvedélyét, nem csodálkozom,
hogy Fidél atya Csíksomlyóhoz kötôdô tanulmányai
teljesen rabul ejtették, s addig nem tudta lelkének
nyugalmát visszanyerni, míg a legjobbnak vélt cso-
portosításban közkinccsé nem tette a csíksomlyói fe-
rences kolostorral kapcsolatos dolgozatok összefüg-
gô rendszerét.

Köszönjük Sas Péternek, hogy kezünkbe adta ezt
a kitûnôen megszerkesztett kötetet, mely nemcsak a
katolikus olvasókat érdekli, hanem Erdély minden
rendû és rangú könyvbarátját, aki szeret hiteles do-
kumentumokból tájékozódni népünk múltja, jelene
és jövôje vonatkozásában.

Regáti magyar helyzetkép a két világháború
közérôl

Hiteles, de megrázó kötet Nagy Sándor hajdani
bukaresti református parókus lelkésznek A regáti ma-
gyarság címû könyve, mely a kolozsvári Kalota és a
soproni Zé kiadó négykezese eredményeként látott
napvilágot. Nagy Sándor (1896–1954) apostoli mun-
kát végzett 1922–1941 között, nemcsak a szószékrôl
gyámolítva a (fôleg) Bukarestbe megélhetést keresô
magyarságot, de 1931–1935 között Egyházi Újság cím-
mel heroikus munkával lapot is éltetett, s az itt megje-
lent tanulmánysorozatot kötetben is ki szándékozott
adni. Csakhogy az akkori mostoha körülmények kö-
zött ez nem volt lehetséges. Az összegyújtött anyagot
most, háromnegyed évszázad után az immár nyugdí-
jas gépészmérnök fia, Sz(árazajtai) Nagy Csaba nem
kevés áldozatvállalással, bevezetô tanulmánnyal és
jegyzetekkel ellátva közkinccsé tette. Szívszorító a
szerzô életsorsa is, aki híveinek távozása után 1940-
ben maga is elhagyni kényszerült bukaresti
„ôshazáját”, sôt késôbb nyugatra sodródott, de mind-
végig egyházát és magyar népét szolgálta teljes oda-
adással. 1954. július 1-én Clevelandben halt meg. Ám
amint fia mondotta a kolozsvári könyvbemutatón
2000. szeptember 26-án, aki maga is nyugatról tért ha-
za: remélhetôleg nem sorsának példája, hanem írásai
szolgálnak majd tanulságul a jövendô generációk ma-
gyarságának. Hisszük, hogy így lesz.

G. D.

A Kárpát-medence néprajzi kincsei
A Nemzeti Tankönyvkiadó a magyar millennium

alkalmából reprezentatív néprajzi kiadványt jelente-
tett meg a debreceni Déri Múzeum Néprajzi Adattá-
rának anyagából. A 270, jórészt színes grafikát tartal-
mazó albumot Szelestey László néprajzkutató állítot-
ta össze. A gyûjteményt, amely a történelmi Magyar-
ország egész területérôl származó néprajzi gyûjtések
rajzi rögzítése, a húszas évek óta több ízben akarták
megjelentetni, de  csak most és a mi kiadónknak si-
került, részben a NKÖM támogatásával. A kiadvány
Bellon Tibor ajánlásával és Varga Gyula bevezetôjé-
vel, magyar és angol nyelvû képjegyzékkel készült, s
vele igazi csemegét kívántunk adni a szép és értékes
könyvet, a népi kultúrát kedvelô hazai és külföldi ér-
deklôdôk kezébe. A könyvet méltó helyen, méltó
személy mutatta be a sajtó és a szakma számára:
Andrásfalvy Bertalan volt mûvelôdési miniszter, a
Magyar Néprajzi Társaság volt elnöke 2000. decem-
ber 15-én méltatta a könyvet a Néprajzi Múzeum
Dísztermében. A sajtóbemutatón díszvendég volt
Kallós Zoltán Kossuth-díjas néprajzkutató.
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A budapesti Litea Könyvesbolt és a Budapesti
Székely Kör közös rendezvényén Kovács Piroska
Székelykapuk Máréfalván címû könyvét mutatták
be 2000. október 13-án. 

A marosvásárhelyi Mentor Kiadó gondozásában
megjelent kötetet a Magyar Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma, valamint a Kriza János
Néprajzi Társaság támogatta. A 150 székelykapu raj-
zát a szerzô készítette el és Bálint Zsigmond fekete-
fehér fényképeivel egészítette ki.

A monográfiát Forrai Ibolya muzeológus méltat-
ta. Szerint ma már a székelykapu a nemzeti identitá-
sunkat jelképezi a millenniumi néprajzi kiállításon
is. Az eddigi szakirodalom nem szólaltatta meg az
embert, a díszkapu ezermesterét és annak gazdáját.
Kovács Piroska nemcsak inventáriumot készít a ma-
gyar kapukról, díszítései, motívumai, az ezekhez fû-
zôdô néphiedelmek leírása mellett az Embert is be-
mutatja. Az olvasás során megismerhetjük a máré-
falvi családokat, valamint a múlt századi vidéket,
annak lakóit is. A kötet arról is hírt ad, hogyan gon-
doskodnak a kapukról a Máréfalván élôk, és miért
jött fel a faragott kapu állításának csillaga?

Nyírô József szerint: „A székely ház mértékadó
dísze és koronája a székely kapu, amelyet valósággal
családtagjának tekint a gazda. Levágja az erdô fáját,
de az elpusztult élet helyébe újat teremt, mert a szé-
kely kapu tényleg él, és részt vesz a mindennapi küz-
delmes életének vérkeringésében, élôvé válik azáltal,
hogy a székely  a lelkét leheli belé, amikor kifaragja,
és az Isten nevét vési rá szelíd és áhítatos betûkkel.”

– Bár adatközlô munkának szántam – vallja Ko-
vács Piroska – egyúttal emberközelbe is kívántam
hozni a kapu gazdáját és az ezermester fafaragót is.
A székely ház díszét úgy próbáltam megközelíteni,
hogy lássék, ez a tárgy a falu mindennapjainak tarto-
zéka. A kapun belül van az otthon, kívül pedig a
nagyvilág. A székelykapu az adott közösség élni-
akarásáról tanúskodik. Nemcsak turisztikai látvá-
nyosság, hanem értéket képvisel, amelyet erkölcsi
kötelességünk megvédeni. A könyvnek hazafele szó-
ló üzenete is van: ismerjék fel otthon, hogy ezen ka-
puk az egyetemes magyar kultúra részét képezik.
Mert akkor, amikor a Ceausescu féle buldózerpoliti-
káról, a falvak központosításáról, homogenizációról
hallott mindenki, Máréfalván épült a legtöbb széke-
lykapu. Ez nem zárja ki azt, hogy ne épüljenek új ka-
puk, azoknak is életük, sôt néhány évtized múlva ér-
tékük is lesz.

A néprajzi jellegû könyv írója Máréfalva szülötte,
aki nyugdíjasként és pedagógusként most is ott tevé-
kenykedik, kedvet teremt a fiataloknak a hagyomá-
nyok megôrzésére. 

Kovács Piroska vállalkozását sikerrel teljesítette.
Nemcsak kapumonográfiát ad a népmûvészet iránt
érdeklôdôk kezébe, hanem a néprajz fehér foltjait
igyekezett eltüntetni.

SZÔCS ANDREA ENIKÔ

A Kos jegyében
Hajdu Attila 1945. április 5-én született Kolozsvá-

ron. Gyerekkorát, majd egyetemi éveit Marosvásár-
helyen töltötte. Napjainkban Szilágysomlyón él, fog-
orvos. Orvosi mestersége mellett képzômûvészként
is tevékenykedik. Korábban festett, szobrokat fara-
gott, alkotásait az országban, valamint a világ más

részein is kiállították.
Az utóbbi idôben, kommunikációs eszközeit fel-

cserélve, a témák expresszivitása érdekében, számí-
tógépes grafikákkal, valamint írással foglalkozik,
amelyek jól kiegészítik egymást, van egyéni stílusa.

A Kos jegyében születtem címû könyve rövid írá-
sokból áll. Témái: az emberek és állatok szenvedése,
valamint ennek okai, ördögi körei. A betegség, a tu-
datlanság és az ebbôl eredô kiszolgáltatottság, az
emberi gyarlóság, ártatlan csecsemôk szenvedése
szüleik miatt, akik elhagyták ôket, valamint az em-
beri rosszindulat és elôítélet. Olyan emberi sorsokat
vonultat fel, amelyek teljesen élethûen a valóságból
táplálkoznak, jellemzik társadalmunkat. Egyesek
élete önmaguk miatt siklik ki, mások önhibájukon
kívül jutnak rossz sorsra, egy amúgy sem éppen
kedvezô gazdasági-politikai-társadalmi kontextus-
ban, amelyben a mai ember vergôdik.

Formailag érdekes megoldásokkal találkozunk az
írásaiban, amelyek a képzômûvész ízlését is nyilván-
valóan tükrözik: gyakran szürrealista elemek jelen-
nek meg (pl. az Átúsztam a levesestálat).
(A szerzô kiadása. Szilágysomlyó, 1999.)

CRUCERESCU LINDA

Mindent a Himnuszról
Ez esetben a székely himnuszról. Gábor Dénes

Mítosz és valóság címû füzetében minden kérdé-
sünkre választ találunk, még azokra is, amelyek tisz-
tázásának szükségessége fel sem merül az olvasóban
a megfelelô háttérismeretek nélkül. A történeti rész
rávilágít a himnusz születésének körülményeire, va-
lamint a szöveg írójának, Csanády Györgynek és a
zenéjét szerzô dr. Mihalik Kálmánnak életére, pálya-
futására. Mindezt részletes képi dokumentáció kísé-
ri, amelyben a plagizált kiadvány címlapját is láthat-
juk. Ez utóbbi Kovács Józsefet és dr. Szalántzi Ele-
mért jelöli meg a szöveg íróiként, a zenét dr. Karl La-
josnak tulajdonítja.

Ellentétben az objektív gyûjteményekkel, a Mí-
tosz és valóság egy terjedelemben szûk, szubjektív
rétegnek, az írói vallomásoknak köszönheti sajátos
báját, bensôségességét. A dokumentumértékû füzet
a Mûvelôdés gondozásában jelent meg. Kár lenne ki-
hagyni, hiszen igazi ezredvégi csemege.

Friss Kriterion-könyvek

Bándi Péter: Énekeskönyv 1837. Közzéteszi
Csörsz Rumen István

Domokos Pál Péter hagyatékából való a csíki kéz-
iratos énekeskönyv gondozott szövege. Az 1837-ben
lejegyzett hetven világi ének közül tizennégy Csoko-
nai, Kisfaludy Károly, Kisfaludy Sándor, Faludi Fe-
renc, Szentjóbi Szabó szerzeménye. A többi dalszö-
veg forrását kutatva Domokos Pál Péter 35-nek meg-
találta és a jegyzetben feltüntette a forrását vagy ro-
konságát. A kéziratos világi énekeskönyv képet ad
arról, hogy milyen ízlése volt a reformkorban élô is-
kolázott székelynek, hiszen aszerint válogatott, asze-
rint hagyott el szakaszokat. Huszonegy dalszöveg
kapcsolatát a gondozónak nem sikerült felderítenie,
nem tartja lehetetlennek, hogy azok Bándi Péter saját
szerzeményei, tudván, hogy 1834-ben Csekefalvi
Bándi Péter a Csíksomlyói Fôgimnázium végzôs di-
ákja A gimnáziumban pedig szerezhetett annyi vers-
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tani ismeretet, hogy ne csak másolónak, hanem szer-
zônek is tekinthessük.

Az énekeskönyv szövegét Domokos Pál Péter ér-
tékes jegyzetei egészítik ki, a dallamok forrását is ki-
kutatta, alapos feltáró munkát végzett az Országos
Széchényi Könyvtár és az Irodalomtudományi Inté-
zet könyvtárában és kézirattárában.

Benedek Elek: Világszép Nádszál kisasszony
A legkisebb korosztály számára szánt Kriterion ki-

adványok sorában jelent meg Benedek Elek szép me-
séje. A Meseház sorozat a legszebb albán, bolgár, ci-
gány, görög, lengyel, magyar, német, olasz, örmény,
román, szerb, török, ukrán mesék tárháza. Hadai G.
Klára szép illusztrációi gazdagítják a szöveget. 

Dán M. Éva: Tûzmadár
„A versírás számomra egyre inkább létkérdéssé

válik, hiszen lírai vallomásaim jó része egy-egy kí-
sérlet a szubjektív-objektív világ között feszülô el-
lentétek feloldódására. A látszólag örök érvényû té-
mák új, közvetlen formát és kifejezési módot keres-
nek világi dolgaink hozzáférhetô megismerésére” –
vall a költô a bevezetôben kötetérôl s önmagáról.

Fodor Sándor: A tizenegyedik üveg
Az életmûsorozat harmadik kötete igazi katarti-

kus élményt kínál az Olvasónak: kisregény és novel-
lák vallanak az író vívódásairól, önzetlenül teszi ér-
zelmei részesévé azt, aki értôen fordul felé.

Az Egy nap – egy élet megejtôen ôszinte vallo-
más az író, az ember egy napjáról, a napi történések
azonban nemcsak a jelent, hanem a múltat is elénk
tárják, írója bizalmába fogadja az Olvasót, és szinte
legbelsôbb titkait is megosztja vele.  A Tíz üveg bor-
víz a gyökereknek, az indulást meghatározó édes-
apának állít méltó emléket, ma is keresve-kutatva az
egyéniség titkát. Az apa–fiú kapcsolat olyan mélysé-
geit fedezhetjük fel a sorokat olvasva, amelyekre
bárki büszke lehetne, és amilyet csak ritkán tapasz-
talhatunk. 

A két zárónovella közül A tizenegyedik üveg az
elôbbi kisregény folytatása, egyféle fôhajtás az apa
alakja elôtt, amely a már idôsödô író szemével láttat-
ja az akkori és mostani eseményeket.

Az álomban az örök gyerek köszön vissza ránk,
aki sok-sok megélt élmény után is valószínûtlennek
tartja, hogy mindez vele történhetett meg, ô lehetett
részese ily sok élettapasztalatnak. Ezt a novellát úgy
olvassuk, hogy mindannyiunkra vonatkozik, min-
denki magára ismerhet az öregúrban, aki ismét kisfi-
únak álmodja magát – vagy épp fordítva?

Fodor Sándor mûveiben mindig keres valamit,
valami megfoghatatlant, amelybe mégis kapaszkodni
lehetne, amely támaszt nyújthatna és nyugalmat. Ke-
ressük vele együtt – hátha így hamarabb rátalálunk.

Jósika Miklós: Abafi
Jósika Miklós regénye a 16. század utolsó éveiben

játszódik Erdélyben, Báthory Zsigmond fejedelem
nem túl szerencsés uralkodása idején. A mû közép-
pontjában azonban a nemes lovag, Abafi Olivér áll,
akinek kiábrándult, céltalan – sôt, kockáztassuk
meg: züllött – életét egy megtalált gyermek tereli
végre helyes mederbe. Jellemformálódását négy cso-
dálatos hölgy, Izidóra, Christierna, Margit és Gizella
vigyázza féltô szemekkel, mint a „rény” különbözô

formáinak megtestesítôi.
A romantikus meseszövésen túl (a néha kissé erôl-

tetettre sikeredett lélekábrázolás ellenére) a regényt
az teszi különösen élvezetessé, hogy megírását a tör-
téneti források alapos tanulmányozása elôzte meg.

„Jelentôsége úgy fogalmazható meg, hogy sikeres
lépést tesz e mû a történeti témában a valódi mûvé-
szi történelem szemlélet kialakítása felé, a modern
európai regény mûvészi eszközeinek alkalmazásá-
val” – írja Wéber Antal.

Király László: A Csomolungma bár
Király László kiforrott költô. Immár az erdélyi

magyar irodalom klasszikusai közé tartozik, és jelen
kötetének tartalma méltó e hírnévhez. Iróniával,
majdhogynem cinizmussal viszonyul a szerzô a vi-
lág dolgaihoz. Sorai ugyanúgy tanúskodnak a mes-
terségbeli hozzáértésrôl, a nyelv bravúros kezelésé-
nek képességérôl, mint briliáns humorérzékrôl, mely
utóbbi gyakran a vers mûfaji ismérveinek paródiájá-
ban csapódik le (szavak játékos elferdítése a rím/rit-
mus okán), s így szublimálódik öniróniává. 

A kompromisszumok embere
Klapka Györgyöt egész tevékenysége a magyar

történelem jelentôs személyiségévé avatja. Élete pél-
da arra, hogy 1848–1849 a forradalom és szabadság-
harc a magyar nép és mûvelôdés vonzáskörében mi-
ként válhat egy származásilag távolról hozzánk ér-
kezett ember a haza, s az egyetemesek mellett a
nemzeti eszmények hordozóijává és harcosává. Sze-
mélyisége elválasztatlanul összeforrott történel-
münkkel, róla szólni mûvelôdésünk mindig idôsze-
rû kérdése marad. Gazdag és változatos életébôl ra-
gad ki néhány fontos mozzanatot e kötet három ta-
nulmánya történetírásunk ismert kutatói, Borsi-Kál-
mán Béla, Hermann Róbert és Urbán Aladár tollából. 

Makkai Sándor: Sárga vihar
Makkai legismertebb regénye a tatárveszedelem-

rôl, a magyar történelem egyik legnyomasztóbb ese-
ményérôl szól. Plasztikus képekben elevenedik fel
elôttünk Béla király, Kötöny, Batu kán és a többi sze-
replô alakja. A regény cselekménye lassan halad,
hosszú leírások jellemeznek egy-egy szereplôt, csele-
kedetet vagy elgondolást., és ahogyan lassan-lassan
épülnek a fejezetek, úgy válik egyre világosabbá,
hogy a tatárjárás iszonyú pusztítása a magyarság
számára vezeklést jelentett bûneiért. Makkai szerint
a magyarságnak bûnhôdnie kellett, és ezt a szörnyû
büntetést még a legjobbjai sem tudták elhárítani.

Molnár Vilmos: Az olvasó fizetésérôl
Molnár Vilmos a fiatal magyar prózaírók nemze-

dékének egyik legtehetségesebb, legeredetibb képvi-
selôje. Erdélyben megjelent két novelláskötete a ter-
jesztés körülményei miatt alig kelthetett figyelmet a
magyarországi olvasók körében. Ezért Magyarorszá-
gon megjelenô válogatott és új novelláinak kettôs
küldetése van: egyrészt egy ígéretes írói pálya elsô
összefoglalása, másrészt megismerteti a hazai olva-
sókat is az Erdélyben már népszerû szerzôvel.

Hol groteszk, hol finoman ironikus, hol önfeled-
ten játékos hangja, történeteinek elevensége, nyelvé-
nek színes fordulatai, gazdag rétegzettsége a biztosí-
téka annak, hogy novellái, még kisebb karcolatai is
lebilincseljék az olvasót.



44

Palocsay Zsigmond: Varjúháj
A szerzô posztumusz kötete, melyet halála elôtt

maga állított össze s rendezett sajtó alá. A természet
féltése, óvása  és a csönd imádata adja meg e kötet
alaphangját. A tavaszt – születés – és az ôszt – elmú-
lás – áthidaló virág-(vers)fûzér kimerevítése az ál-
landó természetbeni barangolás emlékét ragadja
meg az örökkévalóság számára. Mintegy búcsúzás-
képp megszólítja íróelôdeit, kikkel a természetrajon-
gás kötötte össze.

Radnóti Miklós: Száll a tavasz
Méltó költôutód, Kovács András Ferenc váloga-

tott az  ifjúság számára tragikus sorsú nagy poéta,
Radnóti Miklós életmûvébôl a Kriterion Kincses
Könyvtár sorozatban. „Radnóti lírája minden mocca-
násában, a maga egészében és legkisebb, látszólag
véletlenül felröppent fragmentumaiban is, tüné-
kenység és maradandóság között is a vagyunk kese-
rédes gyönyörûségérôl és értelmérôl vall – s mára
már visszavonhatatlanul, megkerülhetetlenül, szinte
kihívóan az örök földi és szellemi szépségek jegyé-
ben kering. Precíz és határozott szépségeivel a világ-
ról, a formáról, a forma lényegérôl és hûségérôl, va-
lamint a mérték reményteljességérôl szól. Akárcsak
Radnóti töretlen ívelésû lírája... ahogy a tapintható-
tól az alig kitapinthatóig, a kitapinthatatlanig, a csak
megsejtettig, a lélek láthatatlan szabadságáig emel-
kedik” – írja Kovács András Ferenc. 

Változó népi kultúra Havadon
E kötet, többéves közös gyûjtés, vizsgálódás

eredménye. Nagy Olga és a Maros megyei kis Ha-
vad község értelmiségi csoportja – lelkész, orvos,
mezôgazdász, tanár – arra szövetkezett, hogy a falu
néprajzi valóságát bemutassa. Mi indokolja ezt a kö-
zös munkát?

A falu értelmisége – hivatásszerû munkáján túl –
minden idôben igyekszik a közösség elôrehaladását
és boldogulását mindenfajta tevékenységgel elômoz-
dítani. A tanár nemcsak óráit tartja, hanem ezen kí-
vül neveli a felnôtteket is; az orvos nemcsak betege-
ket gyógyít, hanem egészséges, higiénikus életmód-
ra neveli a falu népét; az agronómus nemcsak terme-
lési feladatait látja el, hanem tanítja is a népet a he-
lyes gazdálkodásra. Hivatásukat azonban csak úgy
teljesíthetik, ha együtt élnek a falu népével, megis-
merik hagyományos kultúráját, melyben többszáza-
dos ösztönösség és tapasztalat kristályosodott ki.
Kétféle kultúra: a hagyományos mély és a kimûvelt
magas kultúra nem egymással ellentétben, hanem
együtt, egymást kiegészítve szolgálhatja a falu sajá-
tos fejlôdését.

Ezért a népi valóság megismerése nemcsak ön-
magában val6 tudományos cél, hanem eszköz is a
jobb népszolgálat érdekében. A közös vizsgálat
számtalan a néprajz mai állása szerint még tisztázat-
lan - kérdést vetett fel. Hiszen munkánk olyan idô-
szakra esik, amikor a hirtelen és rohamos gazdasági
és társadalmi, szerkezeti átalakulás a falu kultúráját
érintette leginkább.

Wilhelm Sándor: Halak a természet háztartásában
A szerzô a halak ökológiája, földrajzi elterjedése

és védelme témakörbe nyújt betekintést. Az ökológi-
ai kérdések tárgyalásánál Gyurkó István professzor
és csoportja által elért eredményekre alapozva tár-

gyalja a halak környezethez való alkalmazkodásá-
nak kérdéseit. Különös hangsúly tevôdik az ichti-
ológiában használatos kutatási módszerek bemuta-
tására, melyek ismerete alapvetô követelmény a hal-
biológiai kutatómunkában.

A kötet második fele a Kárpát-medence területén
elôforduló halak rövid katalógusát tartalmazza, ami
egy meghatározásnál használatos határozókulccsal
egészül ki.

Zsók Béla: Én mindig itthon voltam
Zsók Bélának egy élet során összegyûjtött megfi-

gyeléseit, adatait, kéziratban felgyûlt és újságokban,
szaklapokban, kötetekben publikált feljegyzéseit tar-
talmazza ez a kötet. A tanulmányok, bár terjedelmük-
ben és olykor mûfajukban is eltérnek egymástól, egy-
azon izgalmas, általános tematikai mezön belül ma-
radnak. A századelô telepítési hulláma keretében Bu-
kovinából kiköltözött székely családok Dévára költö-
zött közössége települést, Telepet alapított. Sorsuk,
akárcsak kultúrájuk a szinte egy kerek évszázad so-
rán szórványosan bár, de a közvélemény intenzív ér-
deklôdésének központjában állt. Egy ilyen általános,
mind bel-, mind külföldön reálisan létezô érdeklôdés,
igény kielégítésére vállalkozik Zsók Béla kötete.

Szinte fölösleges a téma részletezô méltatása. A
dévai székelyek, történelmi sorsuk miatt a magyar
kultúra egy távoli rétegét ôrizték meg; a távoli népi
hagyomány napjainkban érdekes módon keveredik
a kulturális újításokkal; e népcsoport története sajá-
tosan alakult az évszázadok során. 61indez számta-
lan kultúrtörténeti, demográfiai, kultúrszociológiai
kérdés megválaszolását teszi lehetôvé.

Zsók Béla kutatói szemlélete sajátos. Kötete, ta-
nulmányainak gyûjteménye egy összefüggô egész
mozaikjaiból áll össze. Tanulmányai egy közösség
kultúrájának egy-egy területére vetnek fényt. Zsók
Béla tanulmányai valós kutatási problémát vetnek
fel, tereptapasztalatát, a gyûjtés során készített inter-
júkat a probléma megválaszolásának rendeli alá. Fe-
gyelmezetten érvel, logikusan von le következtetése-
ket. S emellett: a tanulmányaiban idézett népnyelvi
anyag már maga ízletes olvasmány. 

M. T.

Képek Erdélyrôl — Erdélyi képek
Makoldy József festô- és építômûvész egyike az

erdélyi mûvelôdéstörténet azon alakjainak, akirôl az
átlag közvélemény keveset tud, holott Budapesten
több köz- és magánépület is ôrzi nevét, munkásságá-
nak jegyeit. De akik most hallanak róla elôször, azok
is biztosan megôrzik az emlékezetükben, ha kézbe
veszik a rajzaiból összeállított tetszetôs kötetecskét,
amely a Mûvelôdés mûhelyében készült. 

A brosúra elôszavát Gábor Dénes jegyzi, ebbôl
megtudhatunk néhány életrajzi adatot a mûvészrôl,
akinek Pictures of Transylvania címû híres albuma
éppen 80 esztendôvel ezelôtt jelent meg, gróf
Apponyi Albert angol nyelvû elôszavával. Most
azonban az utókor is megismerheti ezeket a megka-
pó szépségû rajzokat, amelyek az erdélyi táj iránti
feltétlen tisztelet, szeretet és elkötelezettség tanúje-
lei. Csángó házak, székely templomok, kastélyok, fa-
lusi utcácskák képei ezek, fôként brassói, segesvári,
gyulafehérvári mûemlékek elevenednek meg a raj-
zokon, de megtalálhatjuk közöttük a kolozsvári Má-
tyás-szobor és szülôház, vagy a torockói Székelykô
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ábrázolását is. A mi szívünknek is kedves tájak, ame-
lyek még kedvesebbek lesznek, ha felismerjük azt,
ami Makoldy rajzaiból sugárzik: a megtartó erôt.

Távol Afrikában
A távoli vidékek, egzotikus tájak szerelmeseinek

színes és szórakoztató olvasmány Zsakó Magdolna
legújabb könyve.

Az írónô neve bizonyára sokaknak ismerôs, hi-
szen ez már a harmadik kötet, amelyet hasonló té-
mában írt. Olyan írószemélyiséggel állunk most
szemben, aki széles látókörrel, nem mindennapi ka-
landvággyal és kíváncsisággal, valamint tetemes
mennyiségû bátorsággal rendelkezik, és tapasztala-
tait szívesen megosztja olvasóival.

Ezúttal Tunézia, Líbia és Egyiptom volt az úti cél,
ez a három ország elevenedik meg a könyv lapjain,
látnivalóival, kultúrájával, lakóival együtt.

Zsakó Magdolna igen jó megfigyelô, ez kiderül a
részleges útleírásból, amelyben az olvasók megis-
merkedhetnek rengeteg várossal, településsel, neve-
zetességgel, látványossággal, mûemlékkel. Bepil-
lanthatnak az európaitól nagyban különbözô afrikai
életforma kulisszái mögé, mert a templomok és me-
csetek mögött lassan megjelennek az emberek is, is-
merôsök és ismeretlenek, de szinte mindannyian ba-
rátságosak, érdeklôdôek, segítôkészek az utazókkal
szemben. Különösen kedves az az epizód, amelyben
román orvosok látják vendégül a szállás nélkül
tanácstalankodó turistákat. Igaz, több ízben elôfordul,
hogy az utazónak nincs szerencséje, ilyenkor többé-
kevésbé alkalmas szálláshelyet biztosít a gépkocsi.
Hasonló apróságok tobzódnak Zsakó Magdolna
könyvében, amelynek egyik rokonszenves vonása ép-
pen a szubjektív ábrázolás, az a mód, ahogyan az író-
nô saját élményeit, tapasztalatait ágyazza bele a misz-
tikus környezetbe. Minden város esetében rövid törté-
nelmi áttekintést, helytörténeti ismertetôt követnek a
személyes élmények, amelyeket gyakran fényképek
egészítenek ki. Az ismertetôk többnyire a városok
múltjával foglalkoznak, a lakosság összetételével, ará-
nyával, szokásaival, viseletével; a mindennapi élet
színes forgatagának bemutatása sem maradhat ki. Ezt
követi a turisták számára jelentôs helyek szemléletes
leírása, amelyek nyomán az olvasó szinte maga elôtt
látja a festôi tájakat, az impozáns épületeket, azokat is,
amelyekrôl nem készült felvétel.

A könyv kétségtelenül felkelti az érdeklôdést Af-
rika iránt, holott nem titkolja el az apróbb kellemet-
lenségeket sem. Mégis, mindennel együtt úgy érez-
hetjük: ez egy csodálatos világ, egy teljesen más kul-
túra, más életforma, idegen, mégis ismerôsnek tûnô
emberekkel. Nevezhetjük útleírásnak, élménybeszá-
molónak, maradhatunk az írónô által használt „úti
jegyzetek” minôsítésénél, tény, hogy Zsakó Magdol-
na könyve élvezetes olvasmány minden korosztály
számára. 
(Karthágótól Asszuánig. Kolozsvár, Tinivár Kiadó, 2000).

SÁNDOR BOGLÁRKA

Forrásmunka Kolozsvár vámjegyzékeirôl
A tricesima pars avagy az áru értékének harmin-

cadrésze a királyi udvartartás bevételét gyarapító
kereskedelmi vám volt az Árpád-kortól kezdôdôen.
Kolozsvár, bár nem számított állandó harmincadhe-
lynek, 1599 és 1637 között bírta ezt a jogot Báthory

Zsigmond fejedelemnek a várostól felvett kölcsönei
törlesztése fejében. Ezen jegyzékek feldolgozására
vállalkozott Pap Ferenc kolozsvári történész, aki egy
részletes tanulmánnyal megfejelt kötetben foglalja
össze a kutatásai eredményét. Bár a jegyzékekre tör-
tént hivatkozások révén a történésztársadalom is-
merte ezeket a forrásokat, maguk a levéltári anyagok
eddig közöletlenek voltak.

A bevezetô tanulmány külön fejezeteket szentel a
kezdeteknek, Kolozsvár harmincadhellyé történô
nyilvánításának, a Balkán-félszigettôl a Baltikumig
terjedô kereskedelmi kapcsolatrendszernek, a beho-
zatal–kivitel területi, mennyiségi, és árucikk szerinti
osztályozásának, valamint a kolozsvári kereskede-
lem társadalmi szerkezetének. Ezt követi a jegyzé-
kek kronologikus sora. A kötetben való tájékozódást
a név- és tárgymutató teszi teljesebbé.
(Kolozsvári harmincadjegyzékek (1599–1637). Bev.
jegyz. Pap Ferenc. Kriterion Könyvkiadó, 2000)

Kérdezô versek
Alapmûvek sorozata, avagy Kincses Könyvtár –

ez a gondolattársítás ötlik eszembe, ha a Kriterion
nevezett sorozatának köteteit veszem a kezembe. A
fôleg diákoknak – vagyis személyes könyvtárukat
megalapozóknak – szánt sorozat a magyar klasszi-
kus mûveltség alapmunkáit tárja az olvasók elé.

Legutóbbi kötete Búcsú a naptól címmel Vajda Já-
nos verseibôl összeállított válogatás. A fôleg elégi-
kus szerelmi lírájáról ismert költô verseit olvasgatva
rádöbbenünk, hogy bizony nem is volt ô annyira
„Montblanc-ember”, hisz strófái az érzelmes rezig-
náltság súlyától roskadoznak. Komlós Aladár sze-
rint a minduntalan sorskérdésekkel viaskodó Vajda
János „kérdések tömegével ostromolja a titok acélka-
puit. Nincs a magyar költészetben senki, aki annyit
kérdezett volna, mint ô. Gondolkodásának jellegze-
tes formája ez.”

Vajdát olvasva, nemcsak a versek egyedi értéké-
ben gyönyörködhetünk, de népünk máig élô sajátos
gondolkodás-paradigmájára találunk kiváló példát.

Zenetudományi homage
A Kriterion Könyvkiadó Zenetudományi írások

címen 1977 óta rendszeresen jelenteti meg a
muzikológiai kutatás hazai és magyarországi közlé-
seit. Elismerést érdemlô hagyomány e kötetek kiadá-
sában, hogy mindenik az erdélyi magyar zene nagy-
jai elôtt történô tisztelet jegyében egy-egy jelentô-
sebb évforduló kapcsán a jubilált személynek ajánlja
az összeállítást.

Nem jár el másként a negyedik tanulmánykötet
sem, amely Benkô András zenetörténész születésé-
nek 75. évfordulóján a tudós, mûhelyszervezô mun-
kássága elôtt tiszteleg.

A zeneelméleti, -történeti tanulmányok sora a
szakma parádéját képezi az elôzetes zenekutatás ref-
lexiói, a 15–17. századi Erdély zenei életének feljegy-
zései, a kísérleti fizikai hangtani kutatásai, kompozí-
ciós eljárások elméleti megalapozása, népdal-variá-
ciók bemutatása révén. Kötetzáró összeállításként
Benkô András zenetudományi publikációinak bibli-
ográfiai listája szerepel.
(Zenetudományi írások 1998. Szerk. László Ferenc. Buka-
rest–Bp., 1999, Kriterion Könyvkiadó–MTA Zenetudo-
mányi Intézet)

S. F.


