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1842. december 31-ig követtük nyomon Emich indulását. 
Könyvesboltja kereken fél éves, neve egyre több könyvön 
olvasható, egyelőre bizományosként, hamarosan kiadóként 
is. Budán az egyetemi nyomdában („M. kir. egyetemi könyv-
nyomó intézet") már készül (és napokon belül napvilágot lát) 
divatlapja, a Honderű, és már kézben az engedély budai fiók-
boltja megnyitására. 

Induláshoz, úgy gondoljuk, ennyi éppen elég. 

I M R E LÁSZLÓ 

A HAJNAL EMBEREI 
( B E R D E MÁRIA K Ü L Ö N Ö S SORSÚ R E G É N Y E ) 

1. 

A hajnal emberehői lexikonokból, kézikönyvekből annyit 
lehet tudni, hogy első két kötete 1943-ban jelent meg. Szász 
Károly, Wesselényi Miklós, a Kemény család és mások 
középpontba állításával Erdély, elsősorban Nagyenyed re-
formkori életét írja meg benne Berde Mária krónikás hűség-
gel, szélesen hömpölygő, nagy szereplőgárdát mozgató tör-
ténelmi regény formájában. Az irodalomtörténet úgy tudja, 
hogy A hajnal emberei „egy egész életmű koronája akart len-
ni",1 s a súlyos beteg írónő nagy ambícióval dolgozott a 
folytatáson is a háború utolsó éveiben, majd a háború után 
is. Az erőfeszítés heroikus voltát igazolja a több mint húsz 
esztendő távolából visszaemlékező Kabdebo Emma, Berde 
Mária jó ismerője: „Emlékszem, a negyvenes évek derekán, 
akkor már Kolozsváron laktak, Mária csak fekve dolgozott, 
fél veséje volt, hangja se volt, csak suttogni tudott, s még ak-

1 Jancsó Elemér: Berde Mária. In: Berde Mária: Tüzes kemence — 
A szent szégyen. Bukarest 1967. 18. 
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kor is azt mondta nekem: Imádkozz, hogy ezt a regényt még 
befejezhessem . . . Azt hiszem A hajnal embereinek írta a foly-
tatását. Nem sikerült befejeznie."2 

Valójában a regény harmadik kötete is elkészült, bár a 
szöveg ismerete nélkül (sőt, talán ismerete alapján is) nehéz 
eldönteni, hogy a haldokló Berde Mária mennyiben tekintette 
véglegesnek, s hogy ha módjában állt volna, milyen formában 
jelentette volna meg. A magyarországi, de a romániai magyar 
olvasó számára is csak az első két kötet áll rendelkezésre. 
Csak az irodalomkutatók ismerik a harmadik kötetet, s az ő 
beszámolóikból tudjuk, hogy ebben a 48-49-es események-
ről van szó, Cesar Bolliac, Szász Károly, Balcescu fáradozá-
sairól, hogy a magyar és román mozgalmakat összehangol-
ják. Kossuth, Mikó Imre, Kemény Zsigmond kap jelentő-
sebb szerepet ebben a kötetben, amely a kiegyezéssel és 
Kemény Zsigmond tragikus pusztakamarási végnapjaival 
zárul. Nagy Géza cikke, közvetett módon, arra is fényt vet, 
hogy miért nem jelent meg azóta sem ez a kötet. Az első 
kettőnél zsúfoltabbnak, elnagyoltabbnak, s nem utolsósorban 
szubjektívebbnek mondja. Ez utóbbi jelző súlyát az növeli 
meg, hogy néhány sorral feljebb az első két kötetről is az áll, 
hogy a magyarság szemszögéből mutatja be a reformkort. 
Eléggé valószínű tehát, hogy a harmadik kötet olyan hadi 
eseményeket, sőt atrocitásokat ábrázol, amiket a romániai 
magyar könyvkiadás nem szívesen érintett a 40-es évek végén, 
az 50-es évek elején. Az pedig, hogy idestova négy évtizede 
sem került sor megjelentetésére, alighanem azt jelenti, hogy 
a szöveg véglegességének kérdésessége mellett máig úgy ítél-
hető meg a harmadik kötet, hogy nincs összhangban a román 
történetírásnak a 48-49-es forradalommal kapcsolatos 
tételeivel. Ami egyébként egyáltalán nem meglepő. Hiszen 
Berde Mária családi, történelmi, irodalmi stb. dokumentu-
mok alapján azt rekonstruálta, amit és ahogy az 1830-as, 
1840-es évek magyar politikusai, pedagógusai láttak. Az is 

2 Marosi Ildikó: Emlékszel még az útra? Utunk 1969/6. 8. 



742 A homályból 742 

tagadhatatlan, hogy olyan polgári, humanista —demokrata 
szemlélet jellemző rá, amelytől nem várható el, hogy szem-
pontjai és következtetései egybevágjanak akár a magyar, 
akár a román marxista történészek felfogásával. Sürgető 
feladat viszont a szélesebb olvasóközönség számára ma is 
hozzáférhető első két kötet művészi és eszmei értékeinek 
számbavevése már csak azért is, mert ez annak idején a hábo-
rús években nem történhetett meg a szükséges mértékben. 
Igaz, Baumgarten-díjjal jutalmazták, korántsem válhatott 
azonban olyan széleskörűen ismertté, mint a korábbi évekből 
Makkai Sándor vagy Kós Károly történelmi jellegű művei. 

Rendhagyó sorsú regény tehát A hajnal emberei többszö-
rösen is. Recepciójának különössége az, hogy az utókor 
megbecsülő véleménye nem párosult igazi feldolgozásával, 
asszimilálásával. Ennek egyik oka az, hogy a Berde Máriával 
kapcsolatos fenntartások hosszan tovább éltek. Igaz, Katona 
Szabó István már 1957-ben megvédte Nagy István újabb 
keletű támadásával szemben, s bizonyította, hogy életműve 
nemcsak mentes a retrográd, nacionalista eszmeiségtől, ha-
nem egyenesen a kor haladó, sok más erdélyi kortársáéhoz 
képest demokratikus írói örökségei közé tartozik. Figyelmét 
azonban ő is a Haláltánc és a Földindulás társadalomkritikai 
értékeire koncentrálta (így szállhatott szembe Nagy István 
egyoldalú álláspontjával), s annak csak deklarálására vállal-
kozott, hogy Berde Mária „legjelentősebb művei novellái és 
A hajnal emberei",3 Hogy utolsó regénye pozitív tendencia 
végeredményeként születik meg, abban szinte mindenki 
egyetért. Hiszen Berde Mária, akit sokan jó darabig Kaíf ka 
Margit erdélyi epigonjának véltek, vagy (némileg differenciál-
tabb fogalmazással) az induló írónőt a romantikus feminiz-
mus és a poéta doctus elefántcsonttorony pózával jellemez-
ték,4 A hajnal embereivel valóban az erdélyi múlt eszmei és 
erkölcsi értékeit igyekszik feltámasztani a fasizálódó köz-

3 Katona Szabó István: Jegyzetek Berde Mária müveiről. Utunk 
1957/30. 8 - 9 . , 31. 4 - 6 . 

4 Reményik Sándor: Berde Mária. Pásztortűz 1943/8. 346. 
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hangulatban. Teljesen indokoltnak mondható éppen ezért 
Dávid Gyula összefoglaló jellemzése (amelyik egyébként 
mindhárom kötetet veszi alapul) : „A nagyszabású regény hő-
sei történelmi alakok: az erdélyi reformkor és a forradalom 
időszakának jelentős szereplői: Szász Károly nagyenyedi 
kollégiumi tanár, Wesselényi Miklós, Bölöni Farkas Sándor, 
Kemény Zsigmond, Nicolae Balcescu, Cesar Bolliac, Bem 
tábornok, s velük együtt az írónő ősei, a forradalomért lel-
kesedő enyediek. Megelevenedik a feudális elmaradottsággal 
szembeszegülő forradalom, s a Habsburg elnyomás által 
fenyegetett forradalmi vívmányok védelmében indított sza-
badságharc egész korszaka, amelyben az írónő egymást 
kereső románok és magyarok forradalmi összefogásának 
lehetőségeire figyelmezteti a fasizmus éveinek olvasóját."5 

Egyedi sorsúvá avatja továbbá A hajnal embereit a „vallani 
és vállalni" vitához való viszonyítás. Mint ismeretes,® Berde 
Mária ebben a vitában a múltba forduló történelmi művek 
helyett a jelent ábrázoló, aktuális regények írása mellett állt 
ki. Ez a felhívása teljes összhangban állt egész addigi, nem 
csekély terjedelmű életművével. Leszámítva ugyanis lírikus-
ként való indulását, valamint ugyancsak korai értekező mű-
vét (Bacsányiné Baumberg Gabriella élete és költészete. 
Doktori értekezés. Kolozsvár 1912.), no meg a régmúltban 
játszódó Romuald és Andriánát, szinte valamennyi jelentős 
műve Erdély jelenével, közelmúltjával foglalkozik. Ugyan-
akkor volt vitaindítójának egy sajátos ellentmondása : elvileg 
semmiképpen nem igazolható, hogy a történelmi témájú mű 
ne szólhatna direkt módon, sőt, akár a kortársi valóságot 
ábrázoló regényirodalomnál közvetlenebb módon és hatáso-
sabban a jelenhez. S bár a vitában az utókor a világnézeti és 

5 Dávid Gyula—Marosi Péter—Szász János: A romániai magyar 
irodalom története. Tankönyv a XII. osztály számára. Bukarest 1977. 
7 3 - 74. 

6 Legutóbb Kántor Lajos foglalta össze a vita előzményeit, körül-
ményeit: Kántor Lajos: Vallani és vállalni (Egy irodalmi vita és kör-
nyéke 1929-1930 . ) . Kriterion 1984. 
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társadalmi szerepvállalást sürgetők, a Korunk és Kacsó 
Sándor, az Erdélyi Fiatalok és Tamási Áron igazságát ismerte 
el erősebbnek, ma is megfontolandó az ellenvélemények mér-
legelése. Benedek Marcell például a Nyugatban (bár igazán 
méltató, pártoló hangon írt Berde Mária több müvéről is) a 
Földindulással kapcsolatban tér ki a „vallani és vállalni" 
vitára, nem a l'art pour l'art védelmében, hanem egyoldalúsá-
goktól óva: „A jelszó veszedelmes művészi szempontból: 
mert a közvetlen, kialakulatlan jelenhez köti az írót és nem 
engedi, hogy pártatlanul, összefoglalóan lásson; mert meg-
szédíti cselekedetének bátorságával és művészi kötelesség-
tudás dolgában elnézővé teszi önmaga iránt (s az író ugyan-
ezt az elnézést várja a kritikától is) — és végül veszedelmes 
gyakorlati szempontból, mert hiszen azt a bizonyos igazmon-
dást jelenti, amelyért az embernek be szokták törni a fejét."7 

Ma már nehéz határozottan állást foglalni abban az ügyben, 
hogy a vita lezárulása után Berde Mária mennyiben adott 
igazat bizonyos ellenvéleményeknek. Annyi azonban kétség-
telen, hogy amikor a politikai és területi kérdések ismét kiéle-
ződtek, a 30-as évek végén és a 40-es évek elején, arra érzett 
indíttatást, hogy ő is a történelem felé forduljon, s Erdély 
humanista hagyományai között keressen szilárd pontokat 
a sokakat elsodró, s több oldalról megnyilatkozó nacionaliz-
mus fenyegetése közepette. A hajnal embereinek tehát, sok 
más egyéb mellett, az is növeli a jelentőségét, hogy az erdélyi 
írókat egy évtizeddel korábban megosztó „vallani és vállalni" 
vitának mintegy lezárását, megnyugtató megoldását, gyü-
mölcsöző, értéket produkáló feloldását jelentette. Az 1930-as, 
1940-es évek fordulójának erdélyi problémáit, a katasztrófá-
val fenyegető helyzet politikai, erkölcsi, eszmei, társadalmi 
kérdéseit azon melegében talán lehetetlen is lett volna széles 
sodrású, a jelent ábrázoló regényfolyamba foglalni, ehhez 
sokkal több és hitelesebb adatra, élményre, dokumentumra, 

' Benedek Marcell: Földindulás Berde Mária regénye. Nyugat 1936. 
I. 411. 
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s nem utolsósorban némi távlatra lett volna szükség. Ily mó-
don A hajnal emberei nem is a történelmi regény létjogosult-
sága, hanem egyenesen parancsoló, szükségszerű jelenléte 
mellett szól. Másfelől viszont vállal és vallomást tesz általa az 
írónő a jelen és a jövő számára, érvényes igazságokat sugal-
maz a nehéz években. 

II. 

A történelmi téma, a széles cselekményépítés, a regény 
eszmei-erkölcsi boltozata, a nagyszabású koncepció egyaránt 
indokolja, hogy Berde Mária életművében kiemelt fontossá-
got tulajdonítsunk A hajnal embereinek. Ahogy azonban az 
nemegyszer kimutatható az irodalmak történetéből, a külön-
leges erőfeszítésnek, s a jelentősnek érzett témának negatív 
következményei is vannak a művészi megoldások területén. 
Berde Mária sok mindent felad korábbi regényírói vívmányai-
ból ebben az utolsó, s kétségkívül legmonumentálisabb művé-
ben, mert úgy érzi a témával összhangban állónak az esztéti-
kai hatásformákat, ha bizonyos harmonikusabb, hagyomá-
nyosabb mozzanatokat helyez előtérbe. Nyilvánvalóan a 
történelmi figurák kötik meg a kezét, az a speciáliskörülmény, 
hogy készen kapott, vagy legalábbis alapjában véve késznek, 
befejezettnek tekinthető figurákkal van dolga. Csaknem teljes 
jellemrajzzal, több feldolgozással, „megterhelt" alakot kell 
újjáteremtenie mondjuk Wesselényi Miklóssal. Ebben egy 
kicsit visszaüt a választott módszer, hogy ti. nem Walter 
Scott módjára mellékszereplők lesznek a valóságosan élt 
hősök, hanem ők állnak a cselekmény előterében. Ha mellék-
szereplőként léptetne fel történelmi figurákat, ezek már lezárt, 
sablonszerű volta nem lenne zavaró, s az írónő kiélhetné 
alakteremtő, a pszichológiai folyamatokat szuverén módon 
bonyolító hajlamait a fiktív főszereplőkben. így viszont az a 
mából visszatekintve is jelentős lélekábrázoló készség, amely 
olyan komoly teljesítménynek mutatja a Tüzes kemence vagy 
A szent szégyen bizonyos fejezeteit, itt eleve megszabott kere-
tek között mozoghat. 



746 A homályból 746 

Akad példa azért arra is, hogy a történelemből vett alap-
képlet hihető, bensőséges alakrajzzal, családi és társadalmi 
miliővel egészül ki. Ilyen Köteles Sámuel és környezete. 
A középponti hősnek tekinthető Szász Károly is eleven, 
sokoldalúan, komoly elhitető erővel ábrázolt figura. Munká-
jához, hivatásához, kartársaihoz, diákjaihoz fűződő viszonya 
gazdagon árnyalt, életteli. De érdekes és hiteles szerelmének, 
szüleihez való viszonyának beállítása is. A továbbiakban 
azonban lélektanilag némi elsekélyesedés vehető észre: 
Szász házassága, feleségéhez való viszonya már túlságosan is 
egy eszményi, puritán, valószínűtlenül „problémátlan" kap-
csolatrendszer sémájára van ráhúzva. A kritika Berde Mária 
korábbi műveivel kapcsolatban is észlelte azt a sajátosságot, 
hogy bizonyos, lélektanilag érdekessé formálható dilemmá-
kat erkölcsi szempontból exponál.8 Nem arról van szó, mint-
ha újjáéledne első írásainak fogyatékossága, amelyekben 
„az írói intellektus túlságosan küszködött az írói intuícióval: 
sokszor bukkant ki belőlük az akaratlanul is okoskodó, mo-
ralizáló tanár",9 pusztán arról, hogy bizonyos életköröket 
elhanyagol, s ezzel emberszemlélete kissé egyoldalúvá, ideali-
zálóvá válik. Kétségtelen ugyanakkor, hogy éppen a történel-
mi hitelesség tiszteletben tartása miatt nyer, gazdagodik is 
például Szász Károly figurája. O, akit az első fejezetekben 
nagyon is emelkedett, csak a legmagasabbrendű erkölcsi 
ideálokat és közösségi célokat szolgáló ifjúnak ismertünk 
meg, később emberi esendőségek miatt (amelyeket a történe-
lemből ismerünk) válik plasztikusabbá : Wesselényivel való 
konfliktusa idején például nagyon is hiú, nagyon is féltékeny, 
már-már az elvek rovására puszta becsvágyból vetélkedő 
politikusként látjuk viszont. 

Elfogadhatjuk tehát Jancsó Elemér megállapítását, hogy 
A hajnal embereire „kiváló, realista emberábrázolás" jellem-
ző, hogy Berde Mária „nagyszerűen és sokoldalúan megraj-

8 Schöpflin Aladár: Tüzes kemence — Berde Mária regénve. Nyugat 
1936. II. 382. 

9 Benedek M.: i. h. 412. 
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zolt alakokkal" népesíti be a „korabeli társadalmi, politikai 
és szellemi életről" rajzolt maradandó képet,10 a teljes igaz-
sághoz azonban hozzátartozik az, hogy a Berde Mária írói 
oeuvre-jében a kortársi bírálatok, s az újabb értékelések által 
is11 méltán dicsért lélektani mélység, a főleg a nőalakok meg-
alkotásában (A szent szégyen) megnyilatkozó őszinte és me-
rész emberlátás kissé háttérbe szorul, s arra is akad példa, 
hogy konvencionális elemeknek enged helyet. Vannak olyan 
részei a regénynek (például A vendée-i nők című fejezet, 
amelyben a bárókisasszonyok bohókás tervéről van szó), 
amelyek biedermeier ízű, kissé édeskés voltukkal nagymér-
tékben ártanak a mű egészének. Ezeken a pontokon Berde 
Mária alig mutatkozik többnek jó ízlésű, választékos stílusú 
ifjúsági írónál. Érzelmes, lektürszerű némelyik szerelmi mo-
tívum vagy túlélezett jelenet. Ilyesfajta, kissé „rikító" be-
állításnak vélhető Judit vívódása: a Wesselényinek a titkos 
nyomda ügyében segédkező Stuhlert elbújtatja a házban, a 
katonai parancsnokságon meg azt vallja, hogy férfi látogatója 
volt az éjjel, akinek a nevét nem mondhatja meg. Mindennek 
végzetes jelentőséget tulajdonít, mintha örök időkre erkölcsi 
megbélyegzés várna rá emiatt. Kissé hatáskeltő célzattal 
van eltúlozva attól való rettegése is, hogy Rozi szelleme közé 
és Zeyk Károly közé állhat, s megmérgezheti szerelmüket, 
házasságukat. A regény ilyesfajta halványabb részeire nézve 
igazságosnak fogadhatjuk el Kardos László ítéletét, aki 
Berde Mária egy másik könyvéről azt írja, hogy a hősök 
„belső harca inkább csak szórakoztatóan hatásos, mintsem 
megrendítő".12 

Hozzá kell tennünk, persze, hogy A hajnal embereinek 
ezek a kevésbé sikerült mozzanatai sem jelentenek művészi 
szempontból alacsonyabb szintet, mint a korban ünnepelt 

10 Jancsó Elemér: i. h. 19. 
11 Molnár Szabolcs: Két asszonyi regény. Korunk 1967/7. 1012— 

1015. 
12 Kardos László: Keresztjáró szerelem — Berde Mária regénye. 

Nyugat 1941. 567. 

11 It 89/4 
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Makkai Sándornak vagy akár Herczeg Ferencnek hasonló 
jellegű „gyengeségei". S ha működhetett is Berde Máriában 
is a hatásra való törekvés, olcsóságokba, alacsonyrendű 
hatásvadászatba soha nem tévedt. Érezhetjük ma szentimen-
tálisnak a sok beteljesületlen szerelmet, vagy Sipos Pál gyá-
szát Rozi halála után, ám hó'siesség és hűség, bizonyos emberi 
kapcsolatok egyértelműsége és tisztasága nem tévesztendő 
össze holmi giccses, leegyszerűsítő emberszemlélettel. A két 
világháború közötti romániai magyarság, éppen a maga 
fenyegetett helyzetében, meg akarván őrizni nyelvét, kultúrá-
ját, nagyon is aktuálisnak érezhette a lemondás, az aszkézis 
parancsát, a különböző anyagi és egyéb csábításoknak ellen-
álló, rendíthetetlen erkölcsöt. Berde Mária, akinek édesapja 
református lelkész, majd enyedi teológiai tanár volt, a családi 
kötődés, az ősök hagyománya révén is fontosnak érezte, 
hogy nehéz helyzetekben ne a kényelem, a megalkuvás, a 
fényűzés, a gyávaság, hanem a tántoríthatatlan hűség, a kö-
telességteljesítés parancsa szabja meg az erdélyi magyarság 
viselkedésmódját. Ennek példáit kívánta adni regényének 
nemcsak politikus hőseiben, elszánt, megvesztegethetetlen 
tanáraiban és papjaiban, hanem a magánéleti cselekmény-
szálban is. Volt ebben, lehetett ebben valami leszűkítő, az élet 
teljességét, gazdagságát kirekesztő, ezért íróilag elszegényítő, 
mint ahogy emberileg is elidegenítően hathatott egyesekre 
Berde Mária kálvinista puritánsága (például Osvátra).13 

Azt azonban aligha lehet kétségessé tenni, hogy (akár a jel-
lemábrázolás rovására menően) pozitív alakjai egy emberte-
len korban akartak humanista eszményeket sugalmazni. 
A cselekmény szintjén konkretizálódó moralizálás (Szász Ká-
roly többek között azért csalódik Köteles Ágnesben, azért 
hagyja el, mert a leány nem szeret olvasni, nem kellően ko-
moly, csak divatlapokat nézeget) is a kisebbségi magyarság 
önvédelmi reflexe, hiszen csak kultúráját, nyelvét, felelősség-
érzetét mindenek elé helyezve láthatja biztosítottnak jövőjét. 

13 Marosi Ildikó: i. h. 
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III. 

A történelmi téma nemcsak a szuverén és intuitív alak-
teremtés dolgában kötötte meg az írónő kezét, de jelentékeny 
mértékben befolyásolta a regény kompozícióját is. Kétség-
telen, hogy a nagyvonalú és egységes szerkezet kialakítására 
korábban sem sok hajlamot mutatott. Németh László már 
1927-ben kitűnő ösztönnel vette ezt észre: „Berde Máriát 
költői ösztöne hajtja a hosszabb novella felé. Nincs annyi 
eredeti mondanivalója, nincsenek olyan széles epikus víziói, 
hogy azokért regénybe kellene szélesednie."14 Pályája végén 
tehát kissé nem neki való feladatra vállalkozik, amikor há-
rom-négy évtizedet, sok-sok családot, politikai intézményt 
átfogó kompozíciót tervez el. Alkat és mű disszonanciájának 
szükségszerű következménye lesz, hogy A hajnal emberei 
nagyobb novellákra, életképekre esik szét. Többnyire úgy, 
hogy ezek között a kis életkép-csokrok között néhány év 
telik el, s aztán új körülmények, néha új szereplők és új kör-
nyezet bukkan fel. A rendkívül sokágú cselekmény közép-
pontjában kétségkívül Szász Károly áll, de néha ő is hosszú 
időre eltűnik a szemünk elől. A festő Barabás Miklós és 
Kemény Dénes, a francia eredetű Mutili család és Köteles 
professzor, Kendeffy Ádám és Bethlen János, meg a többiek 
nyolc-tíz párhuzamosan futó szálat jelentenek. A helyszínek 
is tarka változatosságot mutatnak. Olyannyira, hogy még 
I. Ferenc császár udvartartását is megismerhetjük. (Itt je-
gyezzük meg: Berde Mária nyilván megbízható források 
alapján rekonstruálja Ferenc császár és Szász Károly beszél-
getését, mégis van benne valami valószínűtlen, valami mes-
terkélt.) Ez a túlságosan sok szereplő és túlságosan sok szín-
hely végül is óriási művelődéstörténeti anyagnak a regénybe 
emelését teszi lehetővé, roppant érdekes és tanulságos is. 
Egy enyedi tanár életvitelétől a Bécsben szórakozó erdélyi 
fiatalokig, egy erdélyi falusi parókiától a professzorok tanács-

14 Németh László: Berde Mária. Protestáns Szemle 1927. 22. 
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kozásáig, egy kastély konyhájának legintimebb belső részle-
teitől Erdély legmagasabb rangú politikai vezetőinek eszme-
cseréjéig számtalan szférába elkalauzolja olvasóját Berde 
Mária, és minden jel szerint hiteleset, eredetit nyújt. Ugyan-
akkor következik a sok szereplő és helyszín bekapcsolásából, 
hogy végül egyikről sem kapunk igazán kimerítő elemzést, 
sőt még csak következetesen végigvitt, gondos, plasztikus 
jellemzést sem. 

Mindez egy kicsit Gárdonyi módszerére emlékeztet. Ha-
talmas ismeretanyag van benne, de valahogy mozaikszerűvé 
válik a sok, egyenként hiteles részlet miatt. Még az is „gárdo-
nyi"-s benne, hogy nagyszabású történelmi alakok mellett 
szeret intim idillekbe belefeledkezni. A hajnal embereiben a 
kamaszlányok barátkozásainak, izgalmainak, bánatainak 
rajza rendkívül életszerű nem egy esetben, s ilyenkor a nagy 
történelmi díszletek előtt mintha a mából odacsempészett 
intim kamaradarabok játszódnának. Berde Mária egy kicsit 
Gárdonyi módjára vegyít bensőséges, fiktív jeleneteket (ilyen 
életkép Az első gyenge raj című fejezetben az útra készülődés) 
romantikus tablókkal. Az egység, a központi konfliktus len-
dülete hiányzik ugyan, de sok mindenért kárpótol a történe-
lem, a társadalom, a lakáskultúra, az iskolák, a bálok színes 
rajzával, kiapadhatatlan mesélőkedvével, sok-sok mellék- és 
főszereplőt teremtő fantáziájával, cselekménybonyolításának 
fáradhatatlanságával. Páratlan dokumentum A hajnal embe-
rei már csak azért is, mert az 1889-ben született Berde Mária 
még „karnyújtásnyira" volt a reformkortól, értve ezen azt, 
hogy a századforduló tájékán több olyan idős ismerőssel, 
rokonnal beszélgethetett, akik 60-75 évvel korábbi esemé-
nyekről mesélhettek neki. Láthatott bútorokat és ruhákat, 
nézegethetett fényképeket és leveleket, amelyek mind a több 
évtizeddel korábbi erdélyi élet levegőjét árasztották, s ami 
hozzásegíthette ahhoz, hogy ahol nem álltak a rendelkezésére 
adatok, ott is ráérezzen a múlt századi ember gondolkodásá-
ra, érzésvilágára. 
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S éppen ebből a szinte megfoghatatlan kapcsolatteremtő 
készségből származhat át a műbe legnehezebben meghatároz-
ható sajátossága, hangulata, atmoszférikus telítettsége. 
Általában is jellemző ez Berde Mária prózájára, s nyilván 
nem véletlen, hogy román méltatója, Veronica Porumbacu 
éppen ezt a képességét (atmoszféra teremtő képességét) emeli 
ki.15 A hajnal embereiben vonatkozik ez az egyes helyszínek 
sok részletelemből összeadódó hangulati színezettségére, 
vonatkozik bizonyos életkörök (pl. az iskola, a Kemény 
család) domináns emberi és környezeti elemeire, s vonatko-
zik a regény egészére, amelyet a több haláleset gyakran elko-
morít, a címmel is sugallt alapgondolat azonban mégiscsak 
jövőt, reményt, derűt sugárzó összbenyomással ruház fel. 

IV. 

A regény címe többféleképpen értelmezhető. Leginkább 
kézenfekvő, hogy a reformkor vezető férfiaira, Szászra, 
Wesselényire és társaikra történik itt célzás. Direkt magya-
rázata is van, mindjárt a mű elején: „Szász maga is csendes 
áhítatra kelt a tisztalelkű környezetben. A télizöld, mindig 
sűrű tujabokron át, mely őt magát eltakarta : jól odalátott a 
kaviccsal meghordott, napban fürdő ösvényre. Ott állott a 
kiszálló méhecskével egyszerre kelő, »hajnal embere«." 
Köteles professzor van a „hajnal emberé"-nek nevezve, s 
ezért inkább a tudomány, a szellem, a felvilágosultság, az 
átvitt értelemben vett fény kerül a cím jelentésébe, mint a 
konkrét politikai mozgalom. Vonatkozhat azonban a cím még 
általánosabban a humánum bajnokaira, az enyedi kollégium, 
egész Erdély, vagy talán Európa „hajnalodásának" munká-
saira, a pedagógusokra, a tudás terjesztőire, akikről Köteles 
Sámuel azt mondja, hogy az igazság „fegyvertelen kezű és 
fullánktalan ajkú vitézei". Van olyan nézet is, amely szerint 

15 Veronica Porumbacu: Néhány szó Berde Máriáról. A Hét 
1973/38. 6. 
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a regény Nagyenyedet „a tanultság nemzetmegtartó ereje" 
jelképének mutatja,10 s ily módon a XIX. századi nemzeti 
öntudatra ébredés az a megvilágosodás, melynek hajnalát 
Szász Károlyék képviselik. 

Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, 
hogy mindez együtt adja a cím jelentését, de a regény gondo-
lati lényegét is. Hiszen a magyar nyelvűségért való harc, ami 
a magyar reformkor egyik vezéreszméje volt (s aminek értékét 
és értelmét sokszorosan élte át Berde Mária korában a 
kisebbségi helyzetbe kerülő romániai magyarság), egyúttal 
jelentette a tanulásért, a tudásért, a műveltség terjesztéséért 
folytatott küzdelmet is. Berde Mária számára, aki Enyeden 
tanult, itt tett érettségi vizsgát a Bethlen kollégiumban, meg-
határozó élmény volt az, hogy az erdélyi iskolák milyen kitar-
tó erőfeszítések árán őrizték és ápolták a magyar nyelvet 
évszázadokon keresztül. Az anyanyelven történő oktatásnak 
(amelynek a latint kellett kiszorítani), persze, voltak ellenzői 
a XVIII —XIX. században, Köteles Sámuel és Szász Károly 
azonban vállalták az ezzel járó veszélyeket, veszteségeket, 
mert tudták, hogy a nemzeti öntudatosodási folyamat ki-
iktathatatlan eleméről van szó. Ahogy Köteles professzor 
mondja: „Honi édes magyar nyelvünkön írt kurzusainkat, 
magyarul tartott előadásainkat hibáztatják abban, hogy az 
iskolából rendre kikoptak a havasalföldi és görögországi 
jeles boér ifjak, kik innen vevék és vivék a szent tüzet és 
jóhírüket országukba. De mi tudjuk, mint tudta Cartesius, 
hogy a tudomány az édes anyanyelven hirdetve, Illés próféta 
tüzes szekerén vágtat bé a lelkekbe." A tétel történetileg is 
igaz, s való az is, hogy a magyar kultúra korifeusai ebben az 
ügyben sűrűn hivatkoztak Descartesre, de lehetetlen ki nem 
hallani a szavak mögül a két világháború közötti Romániá-
ban az anyanyelven való tanulástól megfosztott újabb és 
újabb nemzedékek helyzetének felpanaszolását. E többlet-
jelentés jegyében mondatja Berde Mária azt Kilitivel, hogy 

16 Vásárhelyi Z. Emil: A hegyen épült város (Gondolatok Berde 
Mária A hajnal emberei című regényéről). Pásztortűz 1943/8. 341. 
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Péterfi professzor viselt dolgait azért nem tárták a világ elé, 
mert „Mindig azt tartottuk szemünk előtt, hogy jaj a scholá-
nak, ha körötte botrányos pörök keletkeznek . . . és a schola 
nekünk, szegénylegényeknek az egyetlen tápláló dajkánk!" 
A kisebbségi magyarság legfőbb bázisa, fennmaradásának 
biztosítója az iskola : ennek a hagyományát éleszti a regény, 
amikor a nagy tradíciókkal rendelkező Bethlen kollégiumot, 
annak szellemét emeli értékskálájának csúcsára. 

Mindez szorosan függ össze a nemzeti princípiummal, ami 
az impériumváltozás utáni két évtizedben szükségképpen vált 
kulcskérdéssé Berde Mária és írótársai számára. A nemzetiség 
megmaradása, a közös történelem és anyanyelv, kultúra 
alapján való összetartozás összefonódott a szociális tagoló-
dás, a társadalmi ellentétek háttérbe szorításával. Berde Má-
ria tisztában van az erdélyi magyar arisztokrácia történelmi 
érdemeivel, kultúrapártoló, nemzetfenntartó szerepével, de 
hiányzik belőle mindenféle hódoló szimpátia. Emberi, szelle-
mi, erkölcsi értékek alapján becsüli a regény arisztokrata 
szereplőit, Kemény Dénes éppen demokratikusgondolkodása 
révén nyeri el rokonszenvét. Talán a családi hagyomány 
miatt, talán a szellem, az eszmék erejébe vetett hit miatt a fő-
hős mégis Szász Károly lesz (Berde Mária egyik őse szoros 
kapcsolatban állt vele), az erdélyi értelmiségi: ő mutatkozik a 
jövő emberének nemcsak azért, mert a kultúra, a tudomány 
terjesztésével a jövő művelt és magyar, magyar műveltségű 
magyarságát szolgálja, hanem azért is, mert szülei ellenzése 
ellenére német nevelőnőt vesz feleségül, azaz nemcsak felelős-
ségteljes hazafi, hanem egyúttal felül is tud emelkedni a nem-
zeti elfogultságokon. 

Egy újfajta nemzetkép lebeg tehát Berde Mária előtt, 
amikor osztályelfogultságoktól mentes nemzeti összefogást 
hirdet meg hősei által, akik mit sem törődnek nemesi elő-
jogokkal, feudális rangokkal: „Ami Szásznak, akár főúri 
barátjának, a zsibói bárónak igen-igen szívén feküdt: az a 
nemességnek és a diplomás, de nemesség nélküli rendnek . . . 
a honorátioroknak az összeszoktatása volt. Mégpedig nem 
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torozásokon, hanem szellemi tornákon." Az egyáltalán nem 
másodrangú társadalmi problémák is mind a nemzeti egy-
ségnek alárendelve jelennek meg. Berde Mária nem győzi 
eléggé dicsérni némely arisztokraták mentességét a rendi 
előítéletektől, például a cselekmény kiemelt helyére kerülő 
Kemény családét. Ok nevelik a kis Rozit, akit az egyáltalán 
nem előkelő származású Kötelesné aláz meg a társaság előtt 
francia szakács apjára tett célzással. Ez a beállítás azt sugall-
ja, hogy az alacsonyabb rangúak lenézése nem az osztály-
helyzet következménye, hanem jellemhiba, korlátoltság, 
szellemi, erkölcsi fogyatékosság, ami adott esetben éppen 
nem az arisztokráciára jellemző. Rozit csak azért „gázolják 
le", mert „alulról jött, mert keresztül mert nőni a rendi kerí-
tésen, mely születése által férjétől elválasztotta". Szászban 
éppen Rozi halála tudatosítja, hogy az egészséges és igazságos 
fejlődésnek gátja az az alkotmány, amely „nációkra, religiók-
ra, úri és jobbágyrendre, nemesre és nemtelenre bontja a 
nemzetet és emberiséget". Voltaképpen a népek testvériségé-
nek és az osztálytalan társadalomnak az eszméjéhez jut el 
Szász, illetve Berde Mária, mint a legfőbb jóhoz, alighanem 
azért is, mert a második világháború szorításában érzi, hogy a 
nemzeti ellentétek élezése milyen gyilkos következményekkel 
jár. 

Semmiféleképpen nem abszolutizálja tehát a nemzeti elvet. 
Alapprincípiumnak tekinti, de semmiféle agresszív, mások 
ellen irányuló, más nemzeteket alábecsülő elemet nem tűr meg 
benne. Ugyanakkor érzékenyen reagál a magyarság hibáira. 
Már a reformkorban is megnyilatkozó, később végzetessé 
váló széthúzásra (pl. Szász és Wesselényi ellentétében). 
Beállításában azonban így is marad egyoldalúság. Van egy kis 
„kurucos" elfogultság abban, ahogy Bécs intézkedéseit csak 
mulasztásnak, baklövésnek tudja látni, a magyar nemesi-ér-
telmiségi szereplők viszont, legalábbis jó részük, gáncstalan, 
jó szándékú, felvilágosult ember. Van bizonyos leszűkített-
sége is az ábrázolásnak: a statisztikákból tudjuk, hogy 
A hajnal emberei cselekményének időpontjában a románság 
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létszáma már meghaladta a magyarokét Erdélyben. Azt is 
tudjuk, hogy Wesselényi, Kemény Zsigmond nagyon is 
számoltak ezzel a ténnyel. A regényben erről nem esik szó, 
a magyarság olyan zárt világot képez, amely nem vesz tudo-
mást az egyre inkább megoldandó nemzetiségi kérdésről. 
Történetileg igaz lehet, hogy a XIX. század első felében Er-
délyben lakó magyarok, székelyek, szászok és románok 
meglehetősen elszigetelten, földrajzilag és vallásilag, politi-
kailag és családilag különváltan éltek, az erdélyi magyarság 
leginkább gondolkodó fői azonban kétségkívül nagyon is 
komolyan vetettek számot az erdélyi románság jelenlétével, 
s aggodalmukat a 48-49-es véres összecsapások utólag 
szomorúan igazolták. 

V. 

A második világháború éveiben különleges veszélyt jelen-
tett az erdélyi magyarság számára annak a lehetősége, hogy 
Észak-Erdély visszacsatolása után a bosszúállás, a gyűlölkö-
dés szelleme kerekedik felül az erdélyi románság vagy más 
népek irányában. Éppen ezért az erdélyi írók legjobbjai a 
nemzeti megmaradásnak, a nemzeti értékek védelmének az 
ügyét összekapcsolták a más népek iránti jóindulat, megértés 
és kapcsolatteremtés igényével. Nemzet és emberiség korre-
lációjában gondolkodik a regényben Köteles Sámuel : „Van-
nak mindenek felett való szempontok, s ezek elsőben is a 
nemzet életéért valók. Ha pedig valamely nemzetet életre 
akarsz kapatni, előre meg kell indulni a filozófusoknak, hogy 
a gondolatok útját felszaggassák, azokat járhatóvá tegyék, 
mert csak úgy sarjadhat a közös értelmesség, mely a hazafiság-
nak, a jövendő jólétnek, mindenek felett pedig az emberiség 
iránt való buzgóságnak egyik melegágya." A faji indulatok, 
az irracionális, misztikus, fasisztoid nemzetképzetek terjedé-
sének korában a regény az emberség, s az emberiség számára 
egyetemleges „értelmesség" óvszerét ajánlja. Szemben az 
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„országgyarapító", nagyhangúan magyarkodó, időnként 
uszító magyarországi közhangulattal, Berde Mária azt a ma-
gatartást véli ideálisnak, Szász Károly szájába adva szavait, 
amely „védi az üldözött ártatlanságot, és azokat a válaszfala-
kat, amelyeket az emberiség könnyeiből gyúrt agyagból a 
felekezetesség épített a különböző nemzeteknek, vallások-
nak, polgári rendeknek; ő lerontotta". 

Szász házassága révén is szembeszáll a nemzeti előítéletek-
kel. Szülei, főleg anyja, hallani sem akarnak a frigyről, hiszen 
Fanni egy osztrák beamternek, „szegény nemzetünk vám-
szedőjé"-nek leánya, s ezen kívül katolikus is. Szász felvilá-
gosult humanizmusa azonban az emberi értékeket fölé helyezi 
a nemzeti elkülönítettségnek. A nacionalista indulatok eleve 
ellentmondanak annak a tiszta szabadelvűségnek, amely 
minden ember és minden nép elvi egyenlőségéből, egyenlő 
jogaiból indul ki. Az a legnemesebb értelemben vett liberaliz-
mus, amelyet Köteles Sámuel hirdet a regényben, erős védel-
met nyújthatott a 40-es években a fasizmus embertelen ideoló-
giája, a felsőbbrendű ember és a felsőbbrendű nemzet míto-
sza ellen : „Először rá kell ébreszteni az embert, hogy Isten 
őt csak egy fokkal teremté alábbvalónak az angyaloknál, és 
hogy így nem lehet ugyanakkor embereknek nyomorult 
rabszolgája. Ha ez minden léleknek tudomására válik, akkor 
az emberi nem keresni fogja a maga valódi örökrészét." 
Rousseau, az enciklopédisták véleményét visszhangozva 
Köteles olyan szilárd nézetrendszert képvisel, amely nemcsak 
a hajdani kulturális és közgondolkodásbeli felemelkedéshez 
szolgálhatott feltételül, hanem száz esztendő múltán az „új 
ordas eszmék" ellen is védelmet nyújthatott. 

Kétségtelen ugyanakkor, hogy az a (nagy általánosságban) 
polgári humanistának nevezett eszmei-erkölcsi pozíció, amely 
többé-kevésbé Berde Mária magatartására, s A hajnal emberei 
eszmei sugallataira is jellemző, távol állott a forradalmi, a 
baloldali megoldást hirdetőktől. Berde Mária ezt is к múltba 
vetíti, úgy persze, hogy történelmi igazságot mondat ki 
Kötelessel: „mi, a bethleni schola professzorai soha még a 
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gyanakodás árnyékát sem hagyhatjuk a kollégyomra, hogy 
netán rebellióra neveljük az ifjainkat! Mi papok vagyunk és 
azok maradjunk, fegyvertelen kezű és fullánktalan ajkú vitézei 
az igazságnak. Mi csak kiröppentjük egymás után a rajokat 
. . . a többit hadd végezze el a történelem időjárása." A politi-
kai cselekvéstől, a történelmi radikalizmustól való idegenke-
dés, amely valóban jellemző a reformkori erdélyi értelmiség 
egy részére, a fasizmus éveiben az agresszív politikai cselek-
véstől való távoltartás jelentését hordozta. Benne volt ebben 
az erdélyi magyarság több száz éves tapasztalata, óvatossága, 
benne volt valóban humánus eszmények őrzése, de benne volt 
annak a politikai gondolkodásnak, forradalomellenes, evolú-
ciós, liberális taktikának az alapelve is, amelyet Kemény 
Zsigmond valóban Kötelestől és Szásztól tanul meg, s amit a 
regényben Köteles ilyenformán fogalmaz meg: „Nem is 
bátorságos, hogy féktelenül nekieresszük magunkat a hév 
rajongásnak, mint amely kirekeszti az okosságot, az ítélő-
képességet, a józan és csendes megfontolást. Mikor ugyanis 
az érzés beszél, akkor hallgat az ítélőképesség." Ha az 1941-
es, 1942-es magyar újságok hanghordozását idézzük fel, 
akkor nyilvánvaló lesz, hogy nem pusztán Köteles Sámueltől 
származó tanítás ez, hanem speciális jelentőséget tulajdonít 
neki Berde Mária: óva int a korban nem ritka elbizakodott-
ságtól, nacionalista szenvedély-politikától. Köteles, aki Mon-
taigne helyett Platónt vallja mesterének, s örök erkölcsi tör-
vényekben hisz, voltaképpen a „kisebbségi" morál szószóló-
ja. (Egy szorongatott helyzetben levő népcsoportnak külö-
nösen szüksége van olyan eszmei, morális állandóságra, mely 
megmaradását, erkölcsi-kulturális integritását biztosíthatja.) 

A „kisebbségi" morál segíthet hozzá több erdélyi írót is 
ahhoz, hogy a bécsi döntések után az Észak-Erdélyben ki-
sebbségi helyzetbe került románokkal kapcsolatban türelem-
re, emberségre intsen. Hiszen aki már szenvedett a többségi 
elnyomástól, aligha lehet érzéketlen mások hasonló sorsa 
iránt. Szász Károly mondja a regényben: „Erdélyben örü-
lök, hogy protestáns vagyok. írhonban katolikus szeretnék 
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lenni. Mindenütt az elnyomottakhoz, soha az elnyomókhoz 
tartozni nem kívánok !" Különös súlyt ad ennek a kijelentés-
nek az az ellenszenv, mellyel Berde Mária és sok más erdélyi 
magyar író a „nagy magyar" politikát szemlélte. Nem puszta 
humanizmusból, s nem is csak azért, mert taszították a sovi-
niszta jelszavak. Azért is, mert egyre inkább érlelődött ben-
nük az a meggyőződés, hogy végleges megoldást csak a kelet-
közép-európai népek megbékélése, méltányos, egymás meg-
becsülésén alapuló, egymást tiszteletben tartó együttélése 
jelenthet. 

VI. 

A reformkori magyar intelligenciának Berde Mária azt a 
vonását állítja a középpontba, hogy a műveltség terjesztését 
az alsóbb néposztályokra nézve is szükségesnek tartotta. 
Ahogy Szász Károly mondja beiktató beszédében: nem a 
nagyokhoz kíván felcsúszni, hanem a kicsinyekhez lehajolni. 
A kollégium fő feladatát abban látja, hogy a „pusztuló megyei 
magyarság helyébe felszedi a székely faluk kallódó, drága fia-
it, és szent vállain áthajítva őket, alkalmas embereket támaszt 
belőlük a kisebbik haza javára". A hajnal emberei tehát annak 
a demokratizálódási folyamatnak is dokumentuma, melynek 
során a két világháború közötti romániai magyar értelmiség 
a korábbinál nagyobb mértékben döbben rá nemzeti hivatá-
sára. Ezen a közszellemen munkálkodva Berde Mária joggal 
fordul példáért és eszményért a reformkorhoz. Ezért olyan 
ellenszenves a regényben gróf Teleki Mihály, a marosvásárhe-
lyi főtiszt, aki lekezeli a cselédeket, s aki reakciós, konzervatív 
nézetei miatt veszedelmesnek tartja Enyedet. Szász Károly és 
Wesselényi a jövő emberei, akik 48 eszméit hordozzák ma-
gukban, olyasfajta tradíciót teremtve az erdélyi magyarság 
számára, mely hosszú időn át irányadó lehet. (Külön kér-
dés, nem férne ennek a dolgozatnak a keretébe annak a meg-
vizsgálása, hogy vajon mennyi idealizálás van Berde Mária 
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beállításában: ezeknek az erdélyi nemeseknek és értelmisé-
gieknek ismerhetjük a leveleit és beszédeit, ezek azonban 
korántsem adják vissza hézagtalanul az életvitelüket, rejtett 
céljaikat, valóságos viselkedésüket.) 

Annyi bizonyos, hogy (legalábbis az első két kötetben) 
Berde Mária tiszta erdélyi tradícióra hivatkozik, mintegy a 
transzszilvánizmus jegyében úgy érzi, hogy az Erdélyben 
együtt élő nemzetek akarata, együttélése, múltja, hagyomá-
nyai kell, hogy meghatározzák Erdély jövőjét. A hajnal embe-
rei is tartalmaz olyan elemeket, amelyek burkolt tiltakozást 
jelentenek a magyar nagyhatalmi politika azon leegyszerűsítő 
elképzelése ellen, mely szerint az erdélyi kérdés megoldása 
Erdélynek Magyarországhoz való csatolása. Szász javaslata 
határozott, félre nem érthető: „Az uniót úgy kell kérelmezni, 
mint 1791-ben: Erdély külön arculatának megőrzésével, a 
Diploma által biztosított szabadságok, önkormányzatok 
fenntartásával. Erdélyt sohasem lehetett pontosan ráhúzni a 
nagyobbik haza rámájára, arra nincsen is szükség." Benne 
van ebben az idézetben az a különös fenntartásosság, ahogy 
Erdély haladó magyar értelmisége fogadta a bécsi döntést. 
Nyilvánvaló megkönnyebbüléssel, hiszen megszabadult a 
királyi Románia nacionalista fennhatóságától, de aggályok-
kal Magyarország „bekebelezési" szándékaival kapcsolat-
ban, s hivatkozva Erdély önálló arculatára, az itt élő nép-
csoportok sajátos összetételére. 

Igaza van Jancsó Elemérnek, amikor azt írja A hajnal 
embereiről: „Élete utolsó tíz esztendejében azért fordult a 
múlt felé, hogy annak haladó nagy hagyományait az igazi 
emberség és kultúra megőrzésének a szolgálatába állítsa."17 

Berde Mária megtalálta az erdélyi kultúrhagyományokban az 
előremutatót, az itt élő népek összefogását sugalmazót. 
Ismét csak kár volna véletlennek tekinteni, hogy amikor 
Szász Károly a sérelmek dolgában a király elé készül, mon-
dandóján morfondírozva egyáltalán nem csak nemesi, s nem 

17 Jancsó Elemér: i. h. 17—18. 
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is csupán magyar követeléseket vesz számba: „Nemcsak a 
jogaikból kitudott magyarokért, hanem a békóba vert falusi 
legényekért, temetetlen mócokért, földönfutókká lett Tóásó 
Györgyökért . . ." A jogtalanságok felsorolásában sem pusz-
tán magyar sérelmek szerepelnek : „a külföldre utazás tilalma, 
a székelység katonaság alá erőltetése, a székely ifjak iskolá-
zásának megszorítása, az igazságtalan és részrehajló könyv-
cenzúra, a vallásbeli egyenlőségnek a hivatalokban való meg 
nem tartása, különösen az unitária feleket sértő mellőzése, 
a türelmetlenség rémítő példái, kivált a görög óhitűek nyo-
mása . . . " Nagyenyed szelleme tehát a népek és felekezetek 
összefogását is jelentette, a külön erdélyi kultúrhagyomány 
olyan érvényesülését, amely a transzszilván eszme révén pró-
bálta magyarok és nem magyarok közeledését elősegíteni. 

A hajnal emberei tehát, bár történelmi tárgyú regény, „val-
lás és vállalás" dolgában igazán nem vádolható a jelentől való 
elmeneküléssel. Az erdélyi magyarság elevennek érzett múlt-
jából merít, aktuálisnak érezve sok tradicionális erkölcsi és 
szellemi értéket a második világháború éveiben. A „hegyen 
épült város" üzenetét tolmácsolja a nagybeteg írónő, mert 
hite szerint a magyarság csak a demokratikus és humanista 
hagyományok jegyében őrizheti meg erkölcsi integritását. 

KOVÁCS N . JÓZSEF 

MAGYAR ÍRÓ AMERIKÁBAN: REMÉNYI JÓZSEF 

Az amerikai magyarság írói közül Béládi Miklós a két 
háború közötti időszakban egyedül Reményi Józsefet tekin-
tette irodalomtörténeti értékű alkotónak.1 Elsősorban talán 
azért, mert Reményi a kisszámú Amerikában élt magyar író 
közé tartozott, akinek sikerült kitörnie a regionalizmus bék-
lyójából, akinek neve ismertté vált ezen a szűkebb közössé-

1 Béládi Miklós: Bevezetés a nyugati magyar irodalomba. Válasz-
utak. Bp. 1983. 446. 


