
és legcsil1ogóbb.Tartására kényes,költ~ségét g0Odosanmtiveli, erkölcsilegis kar-
bantartja: ;,Kionálombosodókonok küzÜelembenI teljes-ember-arcodvégremégszülessen".

LétbelyzeténekelSl!igeteltségét,snem valamiféle"góbéskodó" manfrt hiv életre a ritka
táj$Zavakkal.Élvezia nyelvlzeit, mint legnagyobbmesét, de mértékblél velük. Meseho-
sökböz hasonlltja magát, aki a Jegnagyobb,t6tre'ibdolt el otthonából. ,Szerelemés ifjúság
az sotartaJéka. "Hamari gYozelemre éhes. - csodákra szomjas Fiú" ~ként;"szeovedélyek vo-
legénye"-k6nt tünteti fel magát, Az 'arömök, telWszetes &7.elemajándékokaz útravalói:
"a romok közt talált karéjnyi búzakenyeret,I a szerelmet úgy morzsolgat.A holtáit;ttart-
son". S á lenézett "provincián"o is a vitás szabadságáról álmodik: "BiUegegy'ffiszáll aj-
kai közt. :~svilágszabadság, moty.ogja CSI1Snd-1ben -éskonokoD; Hát ennyi, csak: ennyi, ~

- -" (PetofiSándor).Nyugodt llzívwtismételhetemmeg,amit hat évvelezelottÚ'tamróla:
közel áD ahl1oz, hogy n.etJrl,edékébiUkMunk költoje.' II magyar 11rikuslegyen. "

-, ,1; , <, ", ," ALFÖLDY JENO
, ;1:.!'

,,'1' '-' "

,iFurcsán, kariyárg(>,varázslatos 'út
"

ii! i K6s Károly: Életrajz
,: ',> ,,:c ..l,dl'>"" J"

AIriaW.árság történelioéne~ egyik legs~rii,o~~,? és l~~ti;;gikíi#bb század~ volt a lassan
lepergo. alázatra és mély~gesÍl1~W önVÍ2'8$4!atI'a,~éi:tyszerltokc;>rszak.Egyénpek és a nem-
zet~ek ~evésre~~nY~ letit.vo~, a t~lésr~t;~_me.~ad~a! ,há,~csenek jovojét is meg-
határozó, nagy, Példaképei, há a multbó1 nem kuldl fel~ mtCSszaVait 'Szent István és Hu-" , , , ' ' "r"" , . '

nyadi Mátyás, Szééhenyi István és Arany J~ós~ s ,ha tanitííSú1é"nyomán Ady Endre és
&bjts Mihály. Szekfu Gyo1a'és Németh LásZló,nemfigyetmeZtetik,a kétségbeesetteket:
hogya'hazaszeretet és a nemzeti hagyomány~k vánaÍ~ mindeA~kelotiminóségJérdése.
s hogy'az önniigunk iránti, megalkuvást nem t(iro igényeSségbt;JÍ,', múltból medte(t' tisztes-
ség és a 'jövot teremtO' 'határozottság egyará~t fel~r a kinyiJatk,o:Ztatással. A csodaszarvas-
mondától a középkori vitézi énekeken át a Jón(;;Skónyv~igerrol szól minden - olykor
súgva. máskor az elképzelt szószékrol elmondott '~ biztatás. Hogy nem szakadt ránk a
herderi Jóslat :}s a szo~dos néPek sötét á~mainak,~kései valósága, s hogy alkotó
fantázicivalés toi'~nen ~dékkal él a ma~rarság,a I,(,ári>át-medencében,és szerte a nagy-
világban, ~t maiathoni 'történelmünk száiödokon áf'ÜZénöhlrmondóinak köszöÍlhetjük.
Olykor sok-sok nemzedék'élt keserves mégaláztatás5ah, égl'és földi bfztatásra szomjasan
nyögte a Zápolya-idoket, mégis,'mindig és mindenIcorvolt vigasza választott példaképei
sérthetetlen tisztaságában.' ,

Huség tekintetében nehéz lenne Kós Károlyalakjánál tiSztességesebb példaképet lelni,
aki idegen szándékokkal' is dacolva mindvégig megmaradt kiolthatatlan iényességnek. ko-
zösségi sorsCormálo, tevékeny' sieJIemnek. NeinZetéért tett szölgálatábóJ, a helytállás hatá-
rózottság~ból, nemzedékek, merithettek erot a túléléshez. Épitpszként és m(iv6siként európai
pA1yát is választhatott volna, vilá:~városok vetélkedtek ötIeteiért, o mégis akalotaszegi
tájon ére~e otthon magát, s a sitáhdi h;iZa küsZöbén belül' taIáIta meg szellemi nyugalmát

és békéjét:, (5 pei'~ ,~~k B.é!~.~~ér(éS~ meg~yozod~é ~~dött, s ,még á rópmi S7,é~t
Péter székesegyhhrol JS ugy vetekcilett :;,Nem, elég egyszeru ahhoz, hogy monumentális
lehessed:il 'Számára igazárt'iho);Únientá'lis' csak a, körÖsrol' templom, v4gy a segesvári régi
városhái.Á 'Ótatomya lehet, mert Hís~ri latásuk, a puszta' tény, hogy léteZnek. megnyugVással
tölti el a lelket. " '

'Kós Károly életealkonyáiI háromsibrszéÍntará'1Dagát, BOgy életrajiát megirja, de két
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töredékben maradt följegyzése mellett a, Jepi1«;rcsebb harmadikszámvetésével is csak
1918-ig, az Osztrák-Magyar Monarchia öSSZleOD11ásáigjutott el. Ámminden befejezetlen-
$ége ellenére is százltdunk egyik legszebb vallomását ITtameg. A vallomásait tartaImaZÓ kö-
tet4hoz fUZött tanuln1ányában Benko Samu rámutat: "Az Életrajzot is éppen úgy. Drint az
1907.benjegyajándéknak ~t SzékeJybaJ/Qdtikat vagy a gyermckeú1ck-irt TestamentUm és
AgrikuJtúra (»Anno Nagy Háború. 1915«). dmG kéziratos könyvecskét, legközvetlenebb
hozzátartozóinak. »maradváipak« szánta - etniékill 6s okulásul - amúgy Apor Péter
módjára." Megmutatni a megtett út megptóbáltatásainak lén)'qét, szépségét, hiszen ami
történt, az nom a véleJtlenékösszjátékának eredménye, hanem tudatos elhatározások és dön-
tések következménye, melyeket az Úr is örÖO1n1elfogadott. Kos Károly ugyanis hitt a pre~
desztinációban, tudta,bOIY sorsában nincsenek véJttlenek, és ami megtörtént, annak feltét-
len oka és mélységes m6Jy érto1me voh. Az eleve ekc.mdeltetés meggyO2:Odésé11c~,nálanem
dogmatikai, hanem morális alapja van, s meggyozodése, hogy minden pillanatban, amikor
döntött. helyesen cselekedett, hiszen meggyozodése összhangba került a dolgok logikájával
- az élet rendjével. Ez a biztonság, ez a megingathatatlan elhivatottságtudat - ismét Benko
Samut idézve - olyan kritikus magatartásnak tekintheto, amely az összeomló Osztrák-
Magyar Mo~archia érte~nek legkiválóbbjaiUe1temezte. AzÖDmegyaIósitó, "érték-
teremto élet"háborúit vivtákiendre 'tnindazgk. ~ az egyre élezodo válságjelenségek
mélyén felismerték a katasztrófaveszélyt. Ezért volt a kettos birodalom utolsó négy-öt év-
tizede a kultúra, a tudomány és a muvészetek tekintetében valódi aranykor, s vált a kései
nemzedékek számára elérhetetlen és megismételhetetlen vágyálommá. Kós Károly."kritikai"
magatartása azonban ~játo~ módon a tisztelet, a szeretet és a bizalom alapjain 1?~)Dtakozott
ki, hiszen számára Erdéli'-~~->atriagahagy'ó~yos rendjével - feledhetetlen;'~etie szólá
6travalót adott. A tem~v~~~&tés a szebeni.q€gy év után immár serdülo~am~szként Ko-
lozsvárra került, s a hfr~s,'Ílagy múltú Re(9~ÍrjátusKollégium di~jale~t. ApácZI,liCsere
János egykori rektorprófeSszOroskólájában - amely "más volt, Iiúnt.erdélYitestvérei" -
Hunyadi Mátyás. Heltai qáspár és Dávid \i!'er~c;:~Ueme kfsért."...ezt az iskolái -ifja
Kós K4roly - nem hivta életre puspök. káptalan \,ágy szerzetesrend.nem alapftotta.átIam.
fejedelem vagy foúr; ennek az isKolának egyenes elodje - a kolozsvári óvárosi iskola - a
fiatal varas józanul gondo1kodó. reálisan elorené~ polgárkommunitásának bátot elhatá-
rozásából születettmeg nW a XlV. .százádk~pe táján abból a célból, hogy abba a v.!Írosi
polgárgyermek minden k~o. - egyházi Vagyvilági - befolyástól mentesen szereZhesSe
meg a számára hasznos .ismereteket." Létrejöttének körülményei magyarázzák toleráns
szellemétis, melyben ugyancsak a város hagyományaihoz volt következetes.Már a vallás-
háborúk idején Kolozsvár nyitott kapukkal f~ltádta be a német ~~therizmust.a purjt4nabb
magyar kálvinizmustés a "radikáli~ józan" qoitarizmust, s egyedüli város volt .Eur6pá-
ban, mely négy vallásnak. - a katolikus mellett a három protestánsnak - lehetoséget
adott a létezésre és az igehirdetésre. Hatalmas szellemu közösség, hatalmas szellemeket
szólitott magához: a Kolozsvári mestereket, Mártont és Györgyöt, Szenczi Molnár Alber-
tet és Tótfalusi Kis Miklóst. Ez volt a polgári Kolozsvár. melynek mindenkor volt ereje
és bátorsága önmaga érdekeinek megfeleloen cselekedni Semmi különös nincs abban,
hogy az É/etrajzban Kós'Károly úgy véli: a városban töltött utolsó "négy-öt ~endlS volt
életemnek az a szakasza, me1y jövendo sorsomat e~atároz6an predestinálta. Az elo~k
hosszú során át közvetlenül a szül5ktol öröklött és a.-$Züloi otthonban szerzett alaptutaj-
donságokra azok: az eSZtendok épitették és szi1árdftott~ az éretlen kiunaszfiút 'kész férfi-
emberré. ~pftoanyagul az iskola adta hozzA.a józanul neinzeti történele~mléletet és iro-
dalmi Izlést, a várostól kaptam az lSöntudatosan alkotó szell~mét. polgán demokr.áciáját,
befog~dott haladó hatásokat asszimiláló képességét, a környezo táj adta ~ o szinét és for-
máját, levegojét és illatát és a nép az o sajátos formáló hagyományait és szépséges J~ta
nyelvét." Mindezek összesséiétol szil!ir<lultmes ~ leJJeiés a szellemi alkat, a viJásnézet és a
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gondolkodásmód, mely a továbbiakban oly kérlelhetetlenül, mégis makacs biztonsággal
határozta meg Kós Káro~ magatartását. .

1902. szeptember elején a szép. reményekbe öltözött ifjú a budapesti Muegyetem mér-
nökikarára iratkozott, ám hamarosan belátja "tévedését", és átlép az építészeti karra; A biz-
tosnak ígérkezo, "rlyugt:Üjas" pályát hagyja ott a bizonytahmért, elhatározását azonban az
elso pillanattól kezdve helyesnek érzi. Erdélyi "rajzoIgató vándorutjainak" eredményét
most boségesen kamatoztatja, olyannyira, hogy nagyhlru professzorai - Schólek Frigyes,
Hauszmann Alajo8 és Nagy Virgil - hamarosan felfigyeltek különös tehetségére. A fiatal.
ember láthatóan élvezte a m1ll!'lkát,könyvbol ismerte meg Ruskin és Moris múépttészctének
lényegét, de figyelt saját k«a építészeti törekvéseire iS'.'.Felismerte, hogy a magyar alkotók
elott voltaképpen csak két út állt: követni a külföldi - elsosorban bécsi - példákat, vagy
kialakitani egy sajátos, hazai stílust. A Kolozsvár szeHemi légkörében felnott Kós Káro~
döntése nem lebetett kétséges.

Akkoriban volt kibontakozóban Lechner Ödön "magyar stilusa", melyet Kós Károly
késobb erosen biráIt, elso éveiben azonban lelkes hívéül szegodött. A múlt századvégeklek.
tikája akkorra sidyos anakronizmussá vált, s az európai stilustörekvéseken belül végre vilá.
gos lett, hogy az épltészetnek nemcsak esztétikai célokat .ll szolgálnia, de civilizácWi igé-
nyek kielégitésére is hivatott. Ezért fogadta ,Magyarországon ~ de a határokon túHs ~
oly nagy lelkesedés Lechner Ödön törekvéseit, a magyar épitészeti szecesszió kialakítására
irányuló szándékát. Lechncrt egész sereg fiatal épitész - Komor és Jákab, Bálint és Jám-
bor, Sebestyén, Baumgarten, Korösi és Baumhom - követte, e1.lforikus hatása azonban
Kósék nemzedékére már nem terjedt át. Maga Kós Károly ném sokkal késobb "téves kí.
sérlet"~nek, "zsák:utcá"-nak minos~ette azt az igyekezetet, amely az indiai. bizánci és a
francia reneszánsz stíluselemeinek eklektikájában vélte megvalósitani a isaját irányzatát.
Ú*y .itélte meg, valami több, s foleg oszintébb szándék kell aj ,magyar' épitészet megúji-
tásához. .

Kós Károly - és néhány, az épitészet terén ugyancsak jeleskedo társa - nyiltan nem
merték megtagadni a lechneri örökséget, de kritikusan viszonyultak hozzá. Blrálatuk:at - sa-
játos módon - Lechner Ödön eredeti szándékaira és meglátásaira épitették, hiszen maga a
zseniális épitész irta' egyik tanulmányában: ;~Amagyar nemzeti stilus igenis megvan a ma-
gyar népnéLEzt a (...) népstllustmeg kell tanulnunk (...)kikelt tanulnunk szabályait, bele
kell mélyednünk sojátouzellemébe, hogy (...)belevigyük (...) a mai kor féjlettebb, sot mo-
numentális épfto feladataiba." Bartók Béla és Kodály Zoltán ugyanezt vallotta a zene
terén, s példáik nyomán Kós Károly végérvényesen felismerte: "a nemzeti múlt hagyomá-
nyaira és a még élo népi alkotásoknak tanulságaira alapozott úton" haladva lehet csak ki-
alakftani az eredeti magyar építészetet. A nemzeti hagyományök történelmi gyökerét a kö-
zépkori magyar architektúrában, az érintetlen népf szetIemet pedig az erdélyi épltészetben
lelte meg;. "Kisarjadt a' mi ún. népi-nemzeti stflustörekvésünk, mert elérkeZétNlDnak az o
ideje. Mint ahogyan kirügyezik a fa, ha eljött a tavasz. És a rügyek közt lesznek, amelyek
- ha nem veri el a jég, nem éri fagy, nem pusztítja el féreg L virágot hoznak: és gyümölcsöt,
s lesznek, amelyek csupán levelet, és olyanok is lesznek, amelyek leszáradnak, edpusztulnak.
Ahogy azt a sors oróluk elrendelte..."

Kós Károly és köre pillanatok alatt népsreríi és ismert lett, s a megbíZások Sem ma-
radtak eLA budapesti Állatkerttöl a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumig az épü-
letek hosszÚ sora orzi Kós Károly sajátos tevékenységének emlékét. Mégis, a lelkes fiatal.
ember elobb lett iróként népszeru, mint épitészként.Egy .székelyföldi utazása során szer-
zett benyomásainak hatása alatt 1908-ban megírta az AtiÚl Kiró/r91 Ének cimu balladáját,
melyet maga illusztrált. A~következo év novemberében a Magyar Iparmuvészet fakszimilében
közölte Kós Károly muvét, melyet muvészeti.irodalmi körökben hatalmas ünnepléssel
fogadtak. Yartin József neves mukritikus "osmagyar zatnatú" muremeknektartotta a
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megrajzolt balladat, s úgy vélte, ,;döntolegfog beleszólni abba, hogy mely irányba is men-
jen a most oly káoszszeruleg forrongó, idegen példáktól. megmételyezett, a maga lábán
még állni semtudó magyar szellem..." A szerzotzavarta ez a váratlan - és meglepo irány-
ból, az irodalom és az egyéni stilusú rajzmuvészete kivívta Csodálat felol - rászakadt
népszeruség. Ekkor azonban már országosan ismert, elismert és ünDepelt, Bartókkal együtt
emlegetett muvész volt. Ám ez korántsem homtt megnyugvást a léleknek:. Szemlélete ugyan
letisztult, világlátása és meggyozodése fuatározott formát öltött, de ahogyan mélyült. a
belso világa, úgy ismerte fel egyre biztosabban "a vergodo, hánykolódó magyar élet tra-
gikusan komoly problémáit..." Ekkoriban már az Adyra jellemzo megrendültség keriti ha-
talmába. Úgy érzi, cinikus lett a világ,. kegyetlen módon önmagát iem becsülo.

Váratlan elhatározással úgy dönt, vísszatér Erdélybe, a régi ígéretek és biztatások vi-
dékére. Újult erovel törnek rá a kamaszkori "rajzolgatóbarangolások" emlékei. Budapest
történelmi súlyt adott annak a hagyománynak, melyet a szüloföld oltott a lelkébe, meg-
rajzolta szigorú körvonalait, és megmutatta tragédiáinak súlyát is. Budapest a magyar sors
tényeinek, valóságának és fogalmi készletének a tudatosítását végezte el - s ezzel befejezte
"küldetését". Ami ezen túl volt, az mero kényszer és mélységes mély cinizmus, amitol az
önmagára talált szellemnek feltétlenül menekülnie kellett. ".. .egyetlen lehetséges és természe-
tes fundámenturna a magyar népnek a magyar középkor hagyományaira alapozott muvé-
szete" -" összegezte felismerése .lényegét. E felfogásnak azonban életteret kellett találni.

1910-ben Kós Károly visszatér Erdélybe, sa világ egyszerre meghitt és otthonos lesz
körülötte - kitárulkoz6, befogadó és adakozó. "...én csak állok a hegy peremén, és tudom,
érzem minden porcikámmal most, hogy kellos közepén .állok itt annak a Kalotaszegnek,
mely ingyen-ajándékul adta nekem az o csudálatos széps6gének minden gazdagságát, amit
lelke kincsesházában ezer esztendo munkájával gyujtött és megorzött;" S ennek nyomán
úgy véli: "Csúnya hálátlanság volna megfeledkezni az ajándékozóról..." A mozgalmas fo-
városi évek után úgy döntött, végérvényesen az otthonos tájon telepszik le.

Vajon sejtette-e, mekkorát fordul hamarosan a történelem? ,:
1911 nyarának végén, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum építésérol való

hazatérése során megáll Balázsfalván, ahol az ASTRA - az erdélyi románság kulturális
egyesülete - félszázados jubileumi közgyulését tartotta. EbboI.az alkalomból a helyszínen
összegyult az erdélyi románság legkiválóbb szellemeinek népes tábora, papok, tanítók, ipa-
rosok, kereskedok, ügyvédek, orvosok és politikusok, a földmuves- és a pásztornépséggel
együtt. Az ASTRA vezetoi ennek a népnek mutatták meg az utat, amelyen "biztos jövojük"
érdekében haladniuk kell. Ez az összetartás, ez a céltudatos összefogás ámulatba ejtette az
építészt. ".. .amit akkor ott megláttam és megtanultam, az soha el nem felejtett tanulságomul
maradt meg bennem, sot sorsszeru figyelmeztetom, s eljövendo idokben életutam meghatá-
rozója lett" - írta életrajzában. Még abban az esztendoben Kolozsvárott tartotta ugyan-
csak ünnepi-jubiláris közgyulését az EMKE - az. Erdélyi Magyar Közmuvelodési Egye-
sület -, ám ez már a fopapok, a mágnások és ft nagypolgárok .zártköru összejövetele volt
- ugyancsak nem minden tanulság nélkül.

Erdélyben nem kevésbé dolgos évek következtek egészen a háború kitöréséig. 1915
tavaszán Kós Károly megbízástkapott a kultuszminisztertolöt Küküllo menti falu - Bon,
Medesér, Nagyteremi, Kük,ülloszéplak és MikefalIVa- népiskolai épületének a megterve-
zésére. "Ez volt az utolsó építészeti munkám Ferenc József MagyarO1iszágán- áll a vislim-
emlékezésekben. A háború Kós Károly életében is meroben új fejezetet nyitott.

1918 decemberében még elkésziti IV. Károly koronázási szertartásának díszleteit a
budai várban, a Szentháromság téren, a kulis$Zák mögött azonban egy világösszeom:lásának
borzalmas - mérhetetlen nyomort ígéro -látványa húzódik meg/Elvész az ország kéthar-
mada, s a magyarság milliói kerülnek kisebbségi sorsba, alattv'alóikiszolgáltatottságba.
JelképerejG az elhatározás, mellyel KósKároly - a virágzó közéPkori magyar kultúra. a
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nemzeti elhivatottság és a nép lelkében még érintetlenül élo hagyomány értékeinekelkö.
lezett lúve és csodálója - a szüloföld és akiSttbbségbe került magyar közösségemellett
döntött. Döntése és szándéka mellett élete végéigkitartott, akkor is rendíthetetleo maradt,
amikorépitészk:ént,- íróként, értelmiségikénttevékenyJlégelátszólag ellehetetIcDÜk.Ha ép!-
teni nem!lehetett, rajzokban öröldtettemeg a hagyományos erd61yivilágot, s amikor az
irást is megtiltották, lapot szer.keszten,és"ismeretterjeszto tanfolyamokat tartott. Ko-
lozsvár szabad polgárainak sok évszázadospéldamutatása .nyománkeresett és talált leheto-
séget az ÖDmegvalósitásra.Ezzel az iiyekezetévelvált a nemzet :történelméneklegtragiku-
sabb századában erot adó példaképpé.

Jelenlétével,megingathatatlan hitével rangot adott a magyarságnak. Kós Károly azon
nagyjaink sorába "tartozott, akik ~ldgreményteleaebb helyzetbenis megmutatták:a túlélés
értelmét és lehetségesdiadalát, s ezzel-kö.tc1ezcttségeinkreis figyelmeztettek.Egyszersmind
azt is megmutatta, hOiY'csak a százaeoktól-tanult, következetes belso építkezéssel lehet
meglelniazt a bizonyos kegyelmiállapotot, amely egyszerrekiválasztottá avatja"az embert.
"Soha nem volt kitárulkozó természet- irta a már idézett tanulmányában Benko Samu-,
irásaiban zord férfiszeméremmelinkább elfojtotta, semmint szabadjára' engedte a magán-
életbol feltöro érzelmeket, a belolük saIjadó gondolato"a~"ami egyébként te~szetes vele-
járója minden lírai megmutatkozásnak." :NemcsaIcüzenetei~ és II!:m~ megfoga~tt
gondjaiban rejlik a Kós Károly-i tanítás. han~ a teljes valóját kitö4oszelleDJében.
(Szépirodal,m-Kriterion.1991.) . " 2

MAK FERENC:

Beke György erd,ély,ig9ndjai
..Nézz urám a-hátad mögé is
"ótt is tákoznak'

s örülnének a mosolyodnii1f'

: " (KÁNYÁDt SÁNDOR:
Isten háta mögött)

Beke György egyik vallomásában, a Túléli}.képek cimu :kötetben Kántor László mu-
vészfotóinak tükrében vizsgálgatja önmagát, az arc nincait, afejálIást, szemeinek tükrét,
a pillanatra.megáUó mozdulatot. Úgy érzi, hog)";Olykor"sume sarkában halvány-mosoly
rejtozik, "szelíd derut" vesz észre, mely csak:édesapjának temetésén tunt el. Eltfínodik azon
- most éppen önmaga felé forgatva a"miivésziáb1"l\zoIás kameJláját -. hogy évtizedekkel
maga mögött, nmrlsi.eres irói-újságírói munkájára visSzapillantva: életpályája,közben meny-
nyi volt a kénYS2lCredettés a valóságos deru? Mennyi a..beidegzodöuség",:a "kisértet-deru",
a félelem által elohívott mosoly? S mennyi D1ÖaÖUea keseru számvetés, komor önvizsgálat.
kétségbeesett elzárkózás, elfojtott kiáltás? Hiszen a Túlélo képek közeli felvétele, a negyveB-
keuedik oldalon levö kalapos kép - egyértelmuen komor. háttérben egy épület falával.
egy rácsozott ablakkal. Maga az író is lehántja magáról a felesleges költoi kérdéseket, felté-
telezett kettosséget, s igy vall keseriiségérol, a kötetei köré font "szögesdtótr6I", ~ ,;boltivek
teherblrását" nehezen elviselo félelemrol: "Slt.eretném, ha hideg masinád és igaZsáara hevülo
szived megÖrökíthetné egyszer arcomon a gondot is. Azt <IIgondot, amelyetszabadoB.' ószin-
tén vállalhatok ezért a földért, ezért a né})ért"s nem kevésbé azért is, hogy a bérlok kényszer-
mosolyát gazdai alázattal és önbizalommal törölhessem - törülhessük-le az arcainkróL"

Magyar gondok Erdélyben - irja fel Beke György egyik kötetének" címéül. Azonban
még többet árul el az alcim: ..Egyéni feljegyzésék k-ozös fájda1makról". kiíró korábbi er-
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