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 Anyanyelvünk épségéért. 

 
Málnási Ferenc 

 

Erdélyi anyanyelvoktatás — 

irodalmunk tükrében 

XLI. 
 

 

Romániai/erdélyi magyar irodalmunk oktatása 

(II.) 

 

A romániai/erdélyi magyar irodalom két világháború közötti időszakában a 

próza uralkodó stílusjegye a realizmus, de egyéb stílustörekvések is jelentkez-

tek. 1918 után előtérbe került a történelmi regény és elbeszélés. Erdélynek ha-

gyományosan inkább elbeszélői és krónikásai voltak, mint költői, az erdélyi 

memoárirodalom a magyar regény egyik forrását jelentette, a magyarság önis-

merete, történelmi tudása is emlékiratokban kapott máig érvényes kifejezést, s 

ez a hagyomány vezetett a transzszilvánista prózapoetikához (Pomogáts Béla). 

A születő helikoni irodalom a történelmi műfajban találta meg a maga feladata-

it, a „történeti Erdély” felfedezésének és bemutatásának vágya vezérelte a bú-

várkodást, a kisebbségi sors mögé oda kellett rajzolni a történelmi sorsot, az er-

délyi magyar élet hagyományait és kontinuitását, a román és a szász néppel kö-

zösen végzett építő munkát vagy éppen a közösen vállalt küzdelmeket. 

 Ebben a keretben oktattuk és oktatjuk ma is Kós Károly (1883–1977) mun-

kásságát, aki a transzszilvánista irodalom egyik legnagyobb, ma is időtálló szel-

lemi és morális örökségét alapozta meg. Születésének századik évfordulóján 

Raul Şorban nacionalista elfogultsággal vádolta meg a neves írót, építészt, gra-

fikust, nemzetpolitikust, ennek következtében írásait minden kiadványból és 

könyvtárból kitiltották, az iskolában a nevét sem ejthettük ki, sírját is meggya-

lázták a Házsongárdban. 1989 után az Emberek a havas alatt (1912) című köte-

téből részleteket olvashattunk fel az ötödik osztályban, benne főleg azt emeltük 

ki, hogy Kalotaszeg magyar és román lakói egyformán szabadságszerető embe-

rek, akik ragaszkodtak/ragaszkodnak a kemény munka árán termő szülőföld-

jükhöz. Nyolcadikosaink a Varju nemzetség (1925) című krónikájával ismerked-

hetnek meg, amelynek mintája Szalárdi János Siralmas magyar krónikája volt. 

Azt az üzenetet olvashatjuk ki a regényből, hogy erdélyi nemzeti közösségünk 

maradjon hűséges szülőföldünkhöz, kultúránkhoz és hagyományainkhoz. Ezzel 

a gondolattal látogattunk el több alkalommal, szinte minden osztályommal 

Sztánára, hogy egy irodalmi-történelmi kirándulás keretében a Varjúvár falai-

nak tövében olvassunk részleteket Kós Károly műveiből, lapoztuk fel az író Er-

dély — kultúrtörténeti vázlat (1929) című kötetét is. Ugyanitt olvastuk fel a de-

dikált fényképpel ellátott Kós Károly levelet is, amelyet az Őt köszöntő leve-

lünkre válaszolt és küldött el irodalmi albumunk számára. (l. „Őrizzétek anya-
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nyelvünket, mint a szemetek világát!” Magiszter. III. évfolyam. 2. szám. 2005 — 

Nyár. 145-149.). Középiskolásaink a Budai Nagy Antal históriája (1923), leg-

újabban pedig Az országépítő (1934) című regényéből készülnek az érettségire. 

Az első regényt és a drámát úgy olvastuk, hogy a mű üzenetét társítottuk a tör-

ténelemórán hallottakkal, s talán sikerült leszűrni azt a következetést, hogy 

benne a békés építés és a minden jóakaratú emberrel való összefogás népfronti 

gondolata szólal meg: maga az író fogalmazza meg, hogy „lármafát akart állíta-

ni”, összefogást sürgetett a fenyegető fasiszta veszéllyel szemben. A második re-

gényben és annak drámaváltozatában I. (Szent) István alakját ismertük meg, 

aki a magyar népét a kor európai igényeihez mérten átformálta, s az ország 

függetlenségét a német hódítási kísérlettel szemben is megvédelmezte. 

A romániai/erdélyi magyar próza mindmáig egyik legnagyobb vállalkozása, 

Bánffy Miklós (1873–1950) trilógiája is lényegében történelmi regény: Megszám-

láltattál... (1934), És híjával találtattál... (1937), Darabokra szaggattatol... 

(1940). A hármas tagolódású cím egy bibliai idézet, Bánffy Miklósnak azt a fel-

ismerését fejezi ki, hogy a XX. században a főúri osztály már semmiféle történe-

lemalakító szerepet nem játszhat, sorsa lassú, biztos felmorzsolódás. Bár jelen-

tős regényről van szó, egy 1980-ban megírt, 1990-ben átdolgozott kiadású XII. 

osztályos tankönyvben (Izsák-Markó. 1992.) nem szerepel, viszont egy 1979-ben 

megírt és 1990-ben átdolgozott kiadás részletesen ismerteti (Dávid Gy.—Láng 

G.—Nagy P. 1990). Bánffy Miklós regényéről Móricz Zsigmond véleményét to-

vábbítottam tanítványaimnak: „Én a legnagyobb örömmel fogadom el hivatott-

nak és illetékesnek minden sorát. Sőt csodálom is: a magyar élő arisztokráciáról 

még senki ilyen kíméletlenül és irgalmatlanul nem nyilatkozott...” Bánffy első 

színművéről, a Naplegendáról maga Ady Endre nyilatkozott megbecsüléssel, 

modern hangütését dicsérte, talán megsejtve az íróban a politikust, lapszerkesz-

tőt, képzőművészt, rendezőt, a reneszánsz típusú szellemiség ragyogó megteste-

sülését. 

 A magyar—német szakos tanári diplomával rendelkező, Marosvásárhelyen 

tanító bölcsészdoktor, Berde Mária (1889–1949) Tüzes kemence (1936) című re-

gényét ismerhették meg azok a diákok, akik az Izsák—Markó (1992) tankönyv-

ből készültek az érettségire. Megpróbáltuk az új nőtípus, az értelmiségi nő iro-

dalmi megformálását megérteni, aki életjogot követel magának, egyenlőséget a 

szerelemben, a társadalmi élet minden területén, bár közvetlen választ nem 

kaptunk a regényben. 

 Karácsony Benő (1888–1944) regényeiben a kisváros mozdulatlan társadal-

mát és igénytelen lakóit bírálta, a korszerűtlenség megannyi jelképét látta a 

kisvárosi társadalom figuráiban, a hősök társadalombírálata a társadalomtól 

való különállásban jut kifejezésre. Tantervben, tankönyvben való szerepeltetése 

kettős: Izsák és Markó (1992) tankönyve csak a Pjotruskáról (1927) számol be, a 

Dávid—Láng—Nagy (1990) tankönyve a Napos oldal (1936) című regényét is 

ismerteti. Tanítványaimmal ez utóbbit olvastuk, és felfigyeltünk Karácsony Be-

nő sűrített, frappáns véleményére, amelyben olyanfajta belső kielégülés rejtőzik, 

mint Tamási Áron székely paraszthőseinek „feleselésében”. „Mókáim csak vas-

tag pokrócok voltak, amik fázékony valóságaimat óvták a meghűléstől” — val-

lotta igen találóan maga az író. 
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 Az avantgarde-tól a dokumentumprózáig alcím alatt két szerzőről tanul-

tunk: Nagy Dániel (1886–1944) Cirkusz (1926) című regényéről és Markovits 

Rodion (1888–1948) Szibériai garnizon (1927) című „kollektív riportregényéről”. 

Érettségire azonban Kuncz Aladár (1886–1931) Fekete kolostor (Feljegyzések a 

francia internáltságból) (1931) című emlékirat-regényét, kordokumentumát kér-

jük számon tanítványainktól. A cselekmény helyett események sorát kapjuk, az 

író és társai Noirmoutierben, majd Ile d’Yeuben, fogolytáborban szenved-

te/szenvedték végig a háború szította gyűlölködés és embertelenség következ-

ményeit, az internáltságban lepergett évek nyomasztó hangulatát, a terméket-

lenül leőrölt mindennapokkal. Vergődésük a legkeményebb ítélet ama rend fe-

lett, amely ezt az önmagát őrlő zárt közösséget a maga gyűlöletének kielégítésé-

re létrehozta. Alexej Tolsztoj írta: „Kuncz Aladár után egy regény maradt fenn. 

Ha egy író csak ennyivel marad fenn az idő és a kritika rostáján, az már áldhat-

ja a sorost és a kort, melyben élt, s amelyből munkája kisugárzik a halhatatlan-

ságra.” 

Új népi realizmus alcím alatt a Dávid—Láng—Nagy (1990) tankönyv emlí-

tést tesz Balázs Ferenc (1901–1937) munkásságáról, Bejárom a kerek világot 

(1929) című útikönyvéről, Kacsó Sándor (1901–1984) Vakvágányon (1930), Vi-

rág alatt, iszap fölött (1971), Fogy a virág, gyűl az iszap (1974), Nehéz szagú 

iszap fölött (1985) című önéletrajzi köteteiről, Bözödi György (1913–1989) Szé-

kely bánja (1938) szociográfiájáról, valamint Kovács György (1911–1990) Kristó-

fék kincse (1960) című munkájáról. Amikor ezekről az írókról beszélgettünk, 

nagy örömmel mutattam be, olvastam el tanítványaimnak Kacsó Sándor, Bözödi 

György és Kovács György dedikált fényképeit és leveleit, amelyet diákjaimnak 

küldtek a köszöntő levelünkre. (l. „Őrizzétek anyanyelvünket, mint a szemetek 

világát!” Magiszter. III. évfolyam 2. szám, 2005 — Nyár. 145-149.) 

Tamási Áron (1887–1966) nevével már ötödikeseink találkoznak, amikor a 

Bölcső és bagoly (1949–1953) részleteivel ismerkedhetnek, az íróval élhetik át az 

iskolába lépés pillanatait. (Volt idő, amikor Tamási Áron nevével sem találkoz-

hattak diákjaink, esetleg családi, rokoni könyvtárakból olvashatták műveit.) 

Hetedikeseinket a Szikra fia című novella olvasásakor próbáljuk rádöbbenteni 

arra, hogy nemsokára őket is megkérdezi valaki: Mi leszel, ha nagy leszel? 

Érettségin a Rendes feltámadás (1932) és a Himnusz egy szamárral (1932) no-

velláit, valamint az Ábel trilógia (1932–34) első kötetét — Ábel a rengetegben — 

kérjük számon diákjainktól. A novellákból a székely népélet realitásának és a 

világot természetfölöttiségében is természethűen benépesítő népi képzeletnek 

szintézisét próbáltuk kihámozni. A regényben Ábel, a „csodálatos Sancho Pan-

za” (Bálint György) története bontakozik ki, aki villanó elmével tud túljárni 

mindenki eszén, egészséges ösztönnel ítéli meg a világ dolgait, s így sikerül 

megvédenie belső függetlenségét, Németh László pontosan fogalmazta meg a 

regény varázsának titkát, midőn a görög monda hőséhez, Odüsszeuszhoz hason-

lította Ábel egyéniségét: „Odüsszeusz nem követi a tízparancsolatot, mégis ne-

mes jellem… Ábelt a szükség megtanítja félni, lopni, füllenteni, de természete 

megtanítja mókázni, sajnálkozni, elmélkedni, az erdőt szeretni, a szegények 

sorsába belegondolni. Nevelhetetlen fickó, de gazdag hajlamai, költészet, tréfa 

és tűnődés közt cikázó lénye igazat ad neki. Egy egészséges fa védi itt magát a 

nyíró ollótól. Ábelnek nem kell a tízparancsolat, megtermi ő azt belülről az ösz-
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tönei felől, s üdébbek az ő erényei minden oltott erénynél. Ha Toldi a természeti 

erő hőse, Ábel a természetes nemességé. Ebben a gyenge fiúban, aki olyan dere-

kasan helytáll rablók és urak között, egy morzsoló erők közt fennmaradó nép vi-

szi diadalra minőségét” (Pomogáts Béla, 2008. 262.). Tanítványaimmal több al-

kalommal sikerült meglátogatni Farkaslakán a szülői házat, még Gáspár bácsi-

val, az író öccsével is sikerült találkozni, s tisztelgő koszorúnkat elhelyezni az 

író sírján. 

 Generációk nem ismerhették meg — középiskolás diákként én sem —, a két 

világháború közötti idők egyik legnépszerűbb írójának, Nyirő József (1889–1953) 

munkáit, csupán születése századik évfordulóján törik meg körülötte az ideoló-

gia-megalkotta tiltás. A székelységet, a székely népéletet az irodalom számára 

csak a XX. században fedezték fel. A Székelyföld múltjáról már Jókai Mór is írt 

a Bálványosvár és a Damokosok című regényeiben, a népvalóságot Benedek Elek 

élte át és írta meg elsőként, az ő nyomdokain indult el Tamási Áron, Nyirő Jó-

zsef és Kacsó Sándor is. Nyirő József értékálló alkotásai, amelyekben a székely 

népi életet ábrázolta nagy művészi erővel, ma is megismerésre érdemesek. Hő-

sei a havasok között úgyszólván még a természeti ember kezdetleges viszonyai 

között élnek, küszködnek az elemekkel, az erdő vadjaival, a megélhetés nehéz 

gondjaival. Lebírhatatlan teherként nehezedik rájuk a világ megannyi rejtelme, 

ezért sok mindenre a misztikumban keresnek magyarázatot. Különös rendje, ősi 

szertartásossága van itt az életnek, ahol a halál sem különösebb csapás. Ezt a 

világot hozza közelebb érettségiző tanítványaimhoz a Máté, a kutya című elbe-

szélése. Önéletrajzi regénye az Isten igájában (1932), benne egyházi szolgálatá-

nak élményeit rögzítette. Egyik legolvasottabb könyve, az Uz Bence (1933), a 

góbéság túlhajtásával Tamási Áron Ábel a rengetegben-jét próbálta túlszárnyal-

ni. Figyelemre méltó történelmi regényei: a Sibói bölény (1929) és a Madéfalvi 

veszedelem (1939), valamint a Néma küzdelem (1944). 

 A két világháború közötti években jelentős szerepet játszott a Korunk (1926–

1940) és személyesen Gaál Gábor (1891–1954) egy új, munkásmozgalmi iroda-

lom megteremtésében, amikor a kisebbségi társadalom és általában a korabeli 

valóság ábrázolásában kívánta biztatni az erdélyi irodalmat, eleve a tárgyszerű 

dokumentáló „valóságirodalomnak” adott szerepet. A transzszilván ideológia és 

a helikoni irodalom történelmi romantikáját a határozott valóságigény nevében 

utasította el. A világháború utáni időkben a Korunk és Gaál Gábor valóságiro-

dalma került előtérbe irodalomoktatásunkban is, hátérbe vagy egyenesen a 

süllyesztőbe az Erdélyi Szépmíves Céh, az Erdélyi Fiatalok, az Erdélyi Helikon, 

a helikoni költészet és próza több nagy alkotója (Reményik Sándor, Olosz Lajos, 

Bárd Oszkár, Endre Károly (egy ideig Kós Károly is), Bánffy Miklós, Tabéry Gé-

za, Makkai Sándor, Berde Mária, Ligeti Ernő, Balázs Ferenc, s az avantgarde 

áramába tartozó írók is, de Cs. Szabó László, Kemény János, Daday Loránd, 

Wass Albert és Ignácz Rózsa és mások nevét is megemlíthetjük, akiknek még a 

nevük sem hangzott el, hogy éltek-e, haltak-e, alkottak-e valaha… 

A világháború utáni irodalmi élet, az új kezdet az átvehető, az átveendő ha-

gyományokra igyekezett építeni. 1946-ban Utunk címmel irodalmi hetilap in-

dult Kolozsváron, 1953-ban Igaz Szó címen Marosvásárhelyen irodalmi havilap, 

1957-ben a Korunk új folyama, és a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 

1970-ben Bukarestben A Hét első száma. Anyanyelvoktatásunk számára is je-
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lentős lapok, folyóiratok. Többen vállalták a gyökeresen megváltozott viszonyok 

közt az újrakezdést is. Mások időleges emigrációba kényszerültek, vagy a fasisz-

ta barbárság áldozatai lettek. Közülük is kiemelkedik Salamon Ernő (1912–

1943), akinek a költészete kifejezője a Gaál Gábor meghirdette „valóságiroda-

lomnak”, verseivel kezdetét veszi „a szegénység átpoetizálása” (Gaál Gábor), pl. 

a Gyönyörű sors (1934), valamint a Példa a hangszerfáról személyes-vallomásos, 

helytálló verseivel, személyes tragédiájával példázta, hogy „Nyugodjatok meg: 

egyszer csak béke lesz. És szép béke. Dolgos, jókedv, tiszta idő”. 

 Horváth Imre (1906–1993) költői anyanyelvét találta meg a négysoros vers 

szikár fegyelmében, belső rendjében, ahogyan Ars poetica (1963) című versében 

írta: „A világot — mely tágasabb, mint hittem — / hogy lehetne négy sorba tö-

mörítenem? / Mielőtt a munkába belevesznék / felmutatok tisztán egy porsze-

mecskét”. Több tankönyvben, iskolásoknak szánt antológiákban szerepeltek 

versei, többek között a Mindhalálig (1944), Eljut szavad (1948), a sematizmus 

kérte Neked tiszteleg (1948), a békeharcos A víz a tűzhöz (1949), valamint a ro-

mán tankönyvekbe is lefordított Napfényes föld (1950). Emlékszem, hogy pionír-

foglalkozások, irodalmi műsorok, szavalókórusok (diákjaim) számára magam is 

összeállítottam olyan gyűjteményt, amelyben a fenti versek is szerepeltek, de 

elszavaltuk a Jó vers (1954), az Előtte ballagok (1954) és a Morzsa (1959) című 

verseket is. Remélem, volt diákjaim emlékeznek még, és megtanítják gyermeke-

iknek is: „Felszökkenő csillag — / s hulló csillag fénye, / Nyomán egy világ kél, / 

vagy egy világ ég le. / Magas, mint a mennybolt, / és mély, mint a tenger: / 

egyetlen során egy / évezred mereng el.” (Jó vers) 

Horváth István (1909–1977) versei is gyakran szerepeltek/szerepelnek iroda-

lomoktatásunk tankönyveiben Költői-művészi útján szilárd archimédeszi pont 

volt szülőfaluja, Magyarózd. Ide vezeti olvasóját már a Tornyot raktam (1943) 

című versében. Diákjaimmal egy ősrégi mítosz (Bábel tornya), aztán évezredek 

múltán a népköltészetben is felbukkanó (Kőműves Kelemenné, Manole mester) 

sajátos változatát ismertük fel benne, s azt, hogy Horváth István a mitikus je-

gyeket kiszűrve, az alkotáshoz szükséges emberáldozat motívumát fogalmazta 

meg. Parasztoltás (1943) című versében már forradalmi indulattal szólalt meg, 

izgatottan is, valahogy úgy, mint Fazekas Mihály Lúdas Matyija az indulatai-

val, fenyegetéseivel. Ha a fenyő maga volna (1952) versében átélte, megszenved-

te azt a drámát, ami végső fokon szemlélete határainak tágulásához vezetett. 

Egy pillanatra sem feledkezett meg hovatartozásáról, szülőfalujáról, ezért is 

gyűjtötte össze falumonográfiája anyagát: Magyarózdi toronyalja (1971). Diákja-

immal sikerült egyszer eljutni e torony alá, tisztelegni a szülőfalu, a szülőház és 

a sír előtt, amelyben kívánsága szerint nyugszik, „szülőfalum szilvafás temető-

jében keveredjen porom a szülőföldével.” 

 1932-ben Nagy István (1904–1977) Földi Jánost bekapja a város c. kisregé-

nyének a megjelenése egy új világ feltárulását jelzi erdélyi magyar irodalmunk-

ban. Gaál Gábor méltatta a kisregényt, „az osztályharc tényének és élményének 

tiszta mesébe és éles drámai kompozícióba való oldásáért”, „egyedülivé, sőt leg-

elsővé teszi a dolgozók magyar nyelvű irodalmában”. Valóban egy addig ismeret-

len világ tárul fel a Nincs megállás (1933), A szomszédság nevében (1941), az Ol-

tyánok unokái (1943), a Réz Mihályék kóstolója (1946) című regényeiben. Az író 

a szervezett munkásmozgalommal együtt részt vállalt a kizsákmányolás elleni 
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harcból, börtönöket, vallatókamrákat ismert meg — belülről, így az új világért, 

egy új társadalmi rend megteremtéséért vívott harc szolgálatába állította mun-

káit. A szomszédság nevében a közösségért vívott harc regénye, hősei külvárosi 

asszonyok, akik az egymás iránti felelősség, a közös cselekvés iskoláját járják 

ki. Féja Géza szerint az író „a mozgalmi életen innen fekvő proletáréletet ábrá-

zolja, tehát a proletár ősmagot”. A Réz Mihélyék kóstolója részleteit hetedikese-

imnek tanítottam, irodalmi albumunkba Kolozsvár külvárosáról gyűjtöttünk 

képeket, rajzokat, s egy alkalommal felköszöntöttük az írót is. Középiskolása-

inknak A legmagasabb hőfokon (1951) című regényt tanítottam, és részleteket 

olvastam fel Nagy István önéletrajzi ciklusából (Sáncalja, 1968; Ki a sánc alól, 

1969; Hogyan tovább?, 1971; Szemben az árral, 1974.). Az önéletírás egy súlyos 

konfliktusokkal, harcokkal, áldozatokkal terhes korszak megelevenítése, sajá-

tosságát ez adja, az ebben a korban megszaporodó önéletrajzi írások között. Még 

gazdagabbá teszi az, hogy az önmagával szembenéző író életének újraéléséről 

van szó. Amint maga az író mondja a Sáncalja elején: „Egy életmű megalkotá-

sához az író egész életét veti harcba, s bizony az enyém túl van már a hatvanon. 

Nem volt könnyű annyi viharban és szélcsendben idáig vitorlázni. És nem kön--

nyebb most mindazt még egyszer újra átélni, amit az ember egyszer már keresz-

tülvészelt.” 

 A valóságirodalom hitelét Nagy István és Kovács György mellett hatékonyan 

erősítette Asztalos István (1909–1960). Elmondja János (1939) és az Újesztendő 

(1940) című írásaiban ágrólszakadt falusi szegényembereket ábrázolt, akiket 

egyformán sújtott a nyomor és a tudatlanság. Több kisebb írásával az elemi is-

kolások tankönyveiben találkoztunk, s mint a Napsugár első főszerkesztője fá-

radhatatlan munkása, szervezője volt ifjúsági irodalmunknak. Az Izsák—Markó 

(1992) tizenkettedikes tankönyv a Történt az utcán (1938) című elbeszélést kérte 

az érettségire, a Dávid—Láng—Nagy (1990) tizenkettedikes tankönyv A tejes-

ember című írását mutatta be érettségiző diákjainknak. Ez utóbbi olvasásakor 

Móricz Zsigmond: Hét krajcárára gondoltunk, hiszen itt is a szegénység drámája 

sírásba-nevetésbe fojtva jelentkezik. 

 A Korunk belső munkatársa és szerkesztője volt Méliusz József (1909–1996), 

akinek európai tájékozódása határozta meg humanizmusát, internacionalizmu-

sát, aki a sajátságos kisebbségi sorsunkban, léthelyzeteinkben felismerte az 

egyetemes embersors próbatételeit. Izsák—Markó (1992) tizenkettedikes tan-

könyvében részletes ismertetést kaptunk a Sors és jelkép című regényéről, ame-

lyet 1946-ban Gaál Gábor adott ki, 1949-ben kivonták a könyvtárakból, újabb 

megjelentetésére 1972-ben került sor, amikor javított kiadását vehettük kézbe. 

Sejtjük, hogy miért kellett betiltani a könyvet. A mű izgalmas tudósítás a máso-

dik világháború éveiből, egészen pontosan a bécsi döntés nyomán tragikus hely-

zetbe került Dél-Erdély magyar nemzeti kisebbségének helyzetéről: Sors és jel-

kép avagy ez erdélyi utazás regénye ezerkilencszázegyvenháromban tizenkét feje-

zetben elbeszélve. A mű nem szokványos útirajz, az író nem csak térben, időben 

is utazik, találkozik az erdélyi hagyományokkal, megejtően szép vallomásokkal 

a szülőföld iránti szeretetéről. Ugyanakkor a világirodalomból megismert Franz 

Kafka A kastély című művével vetettük egybe, de gondoltunk Joyce Ulyssesére 

is. 1980-ban nagy tisztelettel levélben köszöntöttük a 70 éves írót, aki irodalmi 

albumunk számára fényképet és meleg hangú levelet küldött: „És kívánom az 
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életre: őrizzétek anyanyelvünket, mint a szemetek világát, szeressétek a ma-

gyar irodalmat, mint a szemetek világát, mert egész ember csak az lehet, akiben 

a nemzetisége azonos önmagával…” 

Még egy prózaíró került bele anyanyelv- és irodalomoktatásunk tantervébe, 

hetedikeseink Szabó Gyula Jó napra várva című írását taníthattuk meg, közép-

iskolásaink pedig részleteket olvashattak a Gondos atyafiság (1955–61) végleges 

szövegváltozata 1964) regényéből, benne azt az időszakot rajzolta meg az író, 

amikor az erőszakolt „kollektivizálás” küszöbére juttatott székely faluban a tisz-

tességért, a boldogságért, emberi arculatának megőrzéséért négy fiatal: Akácos 

Sanyi, Akácos Miska, Szabó Julis és Gondos Eszter harcolnak. A mindenen el-

uralkodó antihumánum szenvedélyes tagadása ez a könyv, szembefordulás 

azokkal a különféle törekvésekkel, amelyek az elmúlt évtizedekben a falusi élet 

egészséges rendjét, a „rendtartó székely falu” életét oly végzetesen felforgatták 

és megsemmisítését tűzték ki célul.  
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