DÁNIEL Károly

Egy lezárt ügy leltára
Ígymég életemben nem olvastam újságot.
A poliklinikára igyekezvén kértem Csillától „valami” olvasnivalót. Bármit! Talán õ is csak véletlenül halászta ki a feltornyosított
újságok közül éppen a Krónika mellékletét, a Provinciát. Elejétõl végig úgy olvastam, mint egy regényt, hasábról hasábra, oldalról oldalra. Értelmiségiek krémje azt próbálja megválaszolni
írásaiban (magyarul, románul, németül), hogy van-e erdélyi irodalom – illetve mitõl erdélyi az itteni irodalom. Kevés olyan olvasó ember van, akit ezek a válaszok ne érdekelnének, fõleg ha a
következõk tollából származnak (ábécérendben): Ágoston Vilmos, Balázs Imre József, Dávid Gyula, Demény Péter, Gyímesi
Éva, Kovács András Ferenc, Láng Zsolt, Molnár Gusztáv, Selyem
Zsuzsa, Szilágyi Júlia, Vida Gábor. Vagy román nyelven Al.
Cistelecan, Livius Ciocârlie, Cornel Moraru, Ioan Muºlea,
Ovidiu Pecican, Traian ªtef, Daniel Vighi, illetve németül
Eginald Schlattner, Villiam Totok, Joachim Wittstock. Vagy a
megidézett nagyok: Kuncz Aladár, Kós Károly, Makkai Sándor,
Constantin Noica, Mircea Zaciu.
Mekkora kellett hogy legyen az erkölcsi kényszer és – utólag
gondolom csak – a merszem, hogy ilyen illusztris társaságban
hozzá merjek szólni a kérdéshez!
Gyímesi Éva már 1986-ban kimondja véleményét arról, hogy
a transzszilvanizmus irodalmárok ideológiája, és hogy számára
az esztétikai és erkölcsi vonások a döntõek. De vajon nem éppen
a z irodalmárok – a gondolkodók legkülönbjei – azok, akik világ osan fogalmazva a leginkább formába tudják önteni mindazt,
amit olvasóik éreznek és fájlalnak?!
Kós Károly ’31-ben így fogalmaz: 1848-ban a szász követek a
terror nyomása alatt szavazták meg az uniót, a román püspök is
csupána maga nevében, „de a magyar és székely nemzet sem volt
egész tömegében híve az uniónak”. 1918-ban viszont „Erdély magyarsága (…) ezt az uniót meg nem szavazta (…), a szász nemzet
csupán hosszú habozás után (…), de a románság sem volt egészében híve a feltételek nélkül való uniónak. A történelem megismételte magát: az 1918-iki gyulafehérvári gyûlés szinte megdöbbentõenhasonlatos az 1848-iki kolozsvári gyûléshez; csupán a szerepekvoltak kicserélve.”
M akkai Sándor is már 1931-ben megfogalmazza, hogy „mi
s emmiféle földi impériummal nem rendelkezünk”, de „másfél millió embernek van és kell hogy legyen önereje arra, hogy minden
anyag i és szellemi szükségletérõl önkörében tudjon gondoskodni.
(…) Az életösztön fuldokolva sikolt egy fórumért, amely védelmet
nyújt, amely igazságosan ítél, amely a kötelezettségeket megállapítja, és amely a maga erkölcsi tekintélyével lesújt és felemel.”
„Egy öntudatos és élni akaró közösség enélkül meg sem maradhat, s ha ennek megalkotására magát képtelennek tartja: kimondta önmaga felett a halálos ítéletet.”
A kör szigorú mértani törvénye bizonyítja, hogy függetlenül
attól, merre indul el a szélsõségesség, végül találkozik az ellenkezõ véglettel. Makkai 1940-ben (már Magyarországon) oda jut el,
hogy nemcsak a vasgárdával szimpatizál, hanem magával Zelea
Codreanuval is.
Angehörigkeit an der Deutschen Kultur – ez volt a legdemokratikusabb megfogalmazás, amit a gyakorló demokrácia valaha létrehozott. Hozzátartozója (részese) a német kultúrának.
Ha valaki el tudott szavalni egy Goethe-balladát, ha valaki bizonyítani tudta, hogy édesanyja Brahms altatódalával ringatta
álomba kisgyermekkorában – az németnek számított, függetlenül attól, mi állott a keresztlevelében. Mondhatnánk, Gyímesi
Évával, hogy ez is irodalmi megközelítése az ideológiának. (Nem
is volt hosszú életû!)
Így állok itt én is, aki sem író, sem megkérdezett nem vagyok
(ezek eldöntése különben is az ítészek dolga), hozzászólóként ahhoz, miért erdélyi az erdélyi irodalom. És ezzel – részemrõl – már
válaszoltam is arra, hogy létezik, hogy kézzelfogható valóság,
mert átszövi, átlengi az a szenvedés, nélkülözés, az idõknek és
idõnek az a zordsága, amely sajátos aromát kölcsönöz az itt született írásoknak, és determinál. Csak a mikroszkopikus vizsgálat
alatt tûnik el, mert egészében erdélyi, nem pedig részleteiben.
Erdélyivé lesz egy mû – ha sikerül. Ha húsz évig életben marad, és ha húsz év múlva rá lehet majd mondani: igazi erdélyi
munka.
Lehet erdélyit alkotni a Brassai utca 15. alatt Kolozsváron, de
–talán – nem lehet nem erdélyit alkotni a Hargita tövében.
Temesváriként, aki a nyugatosokon nevelkedtem, a saját bõrömön érezhettem, mennyire egzotikumnak számítottak a harminca s évek derekán városunkba tévedt halinakötésû Szépmíves
Céh-kötetek, és milyen jól megfértek egymás mellett a polcon
Nyírõ József és Karácsony Benõ. (Igaz, Karácsony Benõ ugyanaz
maradt, aki volt, nem így Nyírõ József.) Persze, másutt is vannak
havasok, de meglehet, nem olyan kékek. És talán pásztorkodó
gyermekek is vannak, csak azok nem kényszerülnek
saspecsenyére. És lehet, máshol nincsen vízimalom, Pagát és Pipám… A mûvek nyilván nem azzal a szándékkal íródtak, hogy erdélyiek legyenek, csak késõbb derült ki, hogy csak földjükkel
eg yütt átültethetõk, mert ha nem onnan szívják táplálékukat –
elsatnyulnak.

A provincia (Provincia) a nagy egész szerves része. Az atomban benne van az egész univerzum, és egyazon törvények kormányozzák. Bartók mikrokozmoszából többet tudhat meg a kívülálló
a magyarságról, mint egy hétkötetes enciklopédiából. Már Platón
meg mondta: ha meg akarsz ismerni egy népet, hallgasd meg a zenéjét.
Az erdélyiség egy lezárt ügy leltára. A gyökerek balladája. A kötelezõnek tartott és meghajlással átvett modernkedés az erdélyiség nek nem válik hasznára. A globalizáció nem út az univerzalitás
felé. A gyökerek mélysége viszont megható lehet. Mert ha a részletek összessége nem is adja ki az egészet, a részletek jellegzetessége
rámutat az egészhez tartozásra.
Halmos Gyuri, kedves és szeretett zongoramûvészünk, aki akkoriban éppen családi, gazdasági és miegymás válságban volt,
mutatta nekem a Párizsban élõ Anda Géza zongoramûvész képét
eg y ottani folyóiratban, amint tágas, teremnek beillõ szobájában
Stanway zongoráján, egy eredeti Renoir-kép alatt, gyakorol. – Öszs zehasonlítható? – kérdezte felhúzott szemöldökkel. Az egyiket
nyúzzák, a másikat dédelgetve kímélik. Érdekli, érdekelheti mindez a hallgatót? Hogy a mû rozsfa íróasztalon vagy durván faragott
konyhai hokedlin születik? Az ínség nem kondíció, csupán csak
deter mináló közeg. – Nem kell okvetlenül tüdõvészesnek lenni
ahhoz, hogy „igazi” Chopint tudjon valaki interpretálni, mondta
Arthur Rubinstein, egy másik nagy zongorista.
A hibák a szentté avatással kezdõdnek, Azzal, hogy egy mû
azért jó, mert erdélyi (bár meglehet, hogy attól). Mikes nem
Erdélynek s zánja elsõ esszéit, hanem a magyar nyelvnek és a mag yar irodalomnak. Megtanítja az esszét magyarul beszélni, és ezzel kezet nyújt a többi nagynak (aki képes felfogni a tett jelentõségét) idõn és téren át.
*
Kívülálló értheti-e, mi az erdélyiség?
M ikor fél napig magyaráztuk az amerikai vendégnek a magyar
iskolák szükségességét tájainkon, utána megértõen bólintott, és
levonta a maga és a mi számunkra a következtetést: meg kell hogy
eng edjék a hatóságok a magyar gyermekeknek, hogy járhassanak
õk is román iskolákba. Pedig az illetõ nem hülye volt, hanem
eg yetemi tanár. De hát…
Hog y nyelviség szempontjából mit jelent Erdély? Mikor „óvodásként” jártam Kányádi Sándorék vagy Szabó Gyuláék házába,
alig mertem ott megszólalni, mert temesvári magyarságom annyira idegenül hangzott ott, mintha netán más nyelven beszéltem
volna. Pedig õk tényleg nem beszéltek „tájszólásban”. Mégis. Éppen ez az ineffable, a megfoghatatlan, a meg nem határozható –
de jelen levõ.
*
A válaszadók közül egyedül Dávid Gyula és Ioan Muºlea közelíti meg akadémikus tartással a kérdést, figyelmesen követve a
dolgok menetét. Az utóbbi úgy találja, hogy kb. 1970-tõl az erdélyi
magyar irodalom függõségi helyzetbe került az anyaországival. A
németekkel más a helyzet, mert õk maguk is immár anyaországukban élnek, míg a román transzszilván irodalom frissítõként
hat a Kárpátokon túlira, és nem onnan várja az élesztést.
1925, Temesvár; F izetéses Rendelõintézet, Kolozsvár, gyermekgyógyász fõorvos, Or vosi Segéderõképzõ Intézet, Bethlen Kata
D iakóniai Központ, tanár; Misi bácsi rózsafái, Kolozsvár, 2000.
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A provincia lehelete
Szégyen erdélyi írónak lenni, sõt mi több, félelmet gerjesztõ állapot – vonja le a következtetéseket Al. Cistelecan a Provincia októberi számában. A szöveg több szempontból is árulkodó: egyrészt bizonytalan eredetû sértettséget sugall, másrész a napnál is
világosabbá teszi a „magyar” és „román” válaszok, a „magyar” és
„román” olvasatok párhuzamosságát, a metszéspontok hiányát.
De vegyük sorra.
Al. Cistelecan ankétindító szövege (Provincia, 2000. augusztus ), mely felfedi a körkérdés indítékait, jóval izgalmasabb és
pontosabb problémafelvetés, mint a magyar kérdésváltozatok,
his zen egyértelmûen kiderül: a szerkesztõt az erdélyi irodalom
hordozta mítoszok, felfogások, vagyis az önismeret érdekli. Milyen ítéletekrõl és elõítéletekrõl árulkodik az erdélyi magyar/romá n/német irodalom, kérdezi, s Cistelecan összefoglaló és értékelõ szövegében alig tudja leplezni csalódottságát, hogy a mag yar részrõl érkezett válaszok bizony alig beszélnek errõl, inkább
megkerülik, lerázzák a problémát. Sõt, mintha azt állítanák, hogy
nincs erdélyi irodalom, esetleg van, de akkor az az összmagyar
irodalomhoz tartozik, s ez még rosszabb. Traian ªtef (Provincia,
2000. október) szerint a válaszok „kitérõ módja” elégedetlenség et jelent (a szegény rokon státusa), másrészt a magyaroknál a
hovatartozás hiúsági kérdés. És ami a legfájóbb: a szövegek nem
nyilatkozzák ki az erdélyi kultúrához/szellemhez való hovatartozá s ukat, s különben is a magyar írók nem iratkoznak be a Román
Írószövetségbe, nem vesznek részt a különféle tevékenységekben.
A mag yar válaszok valóban tükröznek bizonyos érdektelenség et a van-e erdélyi irodalom kérdése iránt. Sõt mintha burkolt unalom is elõ-elõszivárogna a sorok mögül. S ez természetes, mert

hog y f inoman fogalmazzak, a problémának már „hagyománya”
van az erdélyi „kulturális életben”: irodalmi összeröffenések, folyóiratok, spontán baráti beszélgetések foglalkoztak – cirka kétévenként – a kérdéssel. Ezek közül talán legkomolyabban a Látó
’ 98. októberi száma, mely egyenesen a romániai magyar irodalom
megírásának gondjait firtatta. Így hát a válaszolók többsége jogosan érezheti, hogy már mindent elmondott a témában, sõt annál is
többet. Nem lehet egy kérdést többször egymás után halál komolyan feltenni, s ha lehet is, egészen biztos, hogy a válaszok egy idõ
után (épp az ismétlés miatt) veszítenek komolyságukból, s akkor
lép be a képbe teljes fegyverzetében az irónia. A tényt, hogy egynémely mag yar irodalmár mégis újfent nekiveselkedett, a körkérdésnek helyet adó fórum milyensége magyarázza. Érdekes lehet összeolvasni majd egy térben, egy ernyõ alatt a román, magyar, német
válaszokat. Ebbõl talán még kisülhet valami, járhatott a magyar felelg etõk fejében. (Ez egyébként ki is derült a kolozsvári Baldóver
Irodalmi Körön, ahová az ankét magyar résztvevõit hívták meg egy
kis beszélgetésre.) Így talán van tétje a „párbeszédnek”. Csakhogy
az ankét legárulkodóbb jellegzetessége épp az, hogy nincs párbeszéd, és ami talán fájdalmasabb: úgy tûnik, egy ideig nem is lesz.
Az érdektelenséget más is indokolja. De ez már személyes.
Amikor írok, fikarcnyit sem érdekel, hogy milyen irodalmat írok,
leg yen az határon inneni vagy túli, szigorúan erdélyi vagy megeng edõen romániai magyar, multikulturális vagy fellengzõsen monog ám. Kis gonoszkodással: még az sem biztos, hogy irodalmat
írok. Hiszen ki tudja, a mai hermeneuta világban melyik kánon fog adja el vagy taszítja odébb a kész irományt, hogy egyáltalán lesze ilyen kánon. Mert egyértelmû: amit nem olvasnak, az nem irodalom, legfeljebb valamilyen múzeumi kövület, komoly lexikonokban sûrûn szedett lábjegyzet. A besorolás – szerencsére – nem
az író dolga. Bíbelõdjenek ezzel kritikusok, esztéták, nemzetféltõk
vagy pszichológusok. Sosem fogok egyetlen betût sem megváltoztatni annak érdekében, hogy „regionális” vagy inkább „egyetemes ” besorolás alá essék a szöveg. Ha egy mû izgalmas, eredeti,
akkor úg yis megtalálja a maga helyét, ha nem, besegít az irodalomtörténet. Vagy a jótékony felejtés.
Az erdélyiség ellen való tiltakozás, félelem is egészen más gyökerû, és semmi köze a hiúsághoz. Csupán mint önértéket, felmentõ momentumot szeretnénk már egyszer s mindenkorra lerázni.
Mag yaror szágon a diktatúra éveiben honosodott meg az a szemlélet, hog y az itteni irodalmat külön kell „kezelni”, merthogy „más”
(értsd: sanyarú) körülmények között jön létre. Errõl többet Cs.
Gyímesi Éva kötetében olvashatunk (Colloquium Transsylvanicum, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1998). A kilencvenes évek
elején is egészen jó dolgokat lehetett még kizsírozni az így felfog ott erdélyiségbõl. A fiatalabb generáció ezt a siralomtörténetet és
a vele járó elõnyöket elégelte meg, illetve szeretné, ha az itt születõ mûveket egyetlen mércével mérnék (mint ahogy teszik az anyaor szág iak esetében), felnõttnek tekintenék, és nem betegeskedõ
g yer meknek. Ha valami rossz, az erdélyiként is rossz, és fordítva –
mindössze ennyit kellene kimondani. Az irónia (fõként az önirónia) pedig a szemléletváltás elsõ jele. Nem félelemrõl tanúskodik,
hanem ig azságos elbírálást követel, az összesírt elõnyök törlését, a
sérelmekkel való házalás számûzését. Hogy a mûvek természetes
helykeresését ne akadályozza semmi. Tehát: helykeresésrõl és nem
helyezkedésrõl szól a történet. Méltóságról, illetve ennek rehabilitálásáról. Minden más politika és dörgölõdzés.
Le kellene tehát választani a születés helyét a csatolt értékítéletrõl. Az elõbbi különben is kuriózum, adalék, a hely „szelleme”
amúgy is a szöveg(ek)ben lakozik, kényelmesen vagy kényelmetlenül. Ha ezt valóban megtennénk, kiderülne: Budapesten írják a
leg jobb erdélyi regényeket (bizonyos Bodor Ádám), vagy Stockholmban. A mondatok leszoknának bizonyos kényelemrõl, mely
kényelmet az erdélyiség puszta ténye kínál még ma is. S ha már
mondatokról beszélünk, még az is kiderülhet, hogy a legjobb „erdélyi” tanítómester épp Marquez vagy Hrabal (vö. Demény Péter:
Lolita Sinistrában, Krónika, november 14., 9. oldal).
A vonatkozó ideológiák állandó szajkózása mellett vagy között
újfent bebizonyosodott: érintõlegesen sem ismerik egymást a román és magyar irodalmárok, nem ismeri egymást a két „irodalom”, ha mégis, az csak véletlen lehet. Érdeklõdés talán még lenne, de azontúl semmi. A románok nem beszélnek magyarul (ez
ter més zetes), a magyarok nem beszélnek elég jól románul (ez
Pr uteanu után szintén természetes). A magyarok még a rendezvényekre sem járnak el. Merthogy az többnyire egynyelvû. Egy nyelven multikulturális. Persze ez nem baj, csak már unalmas. A
Román Írószövetséget én például egy pillanatig sem éreztem a mag aménak, nem szólít meg, baráti gesztusai pusztán formai gesztus ok, díjkiosztáson illik megjelenni, különben jó nevû sóhivatal.
M indezeket nem lehet szóvá tenni, mert udvariatlanság, és sérti a
román érzékenységet. Az elviselése viszont növeli és cukkolja a
magyar érzékenységet. Az ember tehát kivándorol, vagy mégse,
de akkor megtanulja az illemet, a szertartás rendjét. Így aztán marad a mosolygós (és néma) kávézgatás.
Az „erdélyi közösségi ideológia” mára kiürült, elvesztette korábbi fényét. És báját is. A kilencvenes évek politikai zûrzavara (ne
feledjük: ebben cseperedett fel egy teljes írógeneráció) megmutatta: a kultúrában sincs olyan sziget, amelyet ne itatott volna át a politika és a vele menetrendszerûen érkezõ sértettség, sértett emberek pedig csak a legritkább esetben értenek szót egymással. Így
nem csoda, ha ismét a bezárkózás lett a menõ, saját lakályos bunkerek kialakítása, mert ott semmi sem függ a „többségi” engedékenységtõl vagy a „kisebbségi” konokságtól, mindenki mondhatja
a magáét. Idõnként azért elszégyelljük magunkat, elkerítünk egy
helyet, kitûzzük a kék lobogót a csillagokkal, és elzavarjuk a radikálisokat. Élvezzük a szavak ízét, a tér egyszeri tágasságát. A mi
kis provinciánk felmentõ és megbocsátó leheletét.
1972; Rãdãuþi (Suceava megye); Krónika, Kolozsvár, rovatvezetõ;
A honnan a város, Marosvásárhely, 1998.

