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Huszonkét éven át megszoktuk, hogy éber figyelemmel nézzünk a
Királyhágón túlra és megkülönböztetett érdeklődéssel fogadjunk
mínden szót, ami onnan jön. Csodavárásunk nem volt egészen hi
ábavaló. Sok új, szokatlanul szép, tiszta zengésű hangot hallottunk,
sok friss érzés áradt felénk és sok talpraesett gondolaton volt al
'kalmunk töprenkedni. Az erdélyi irodalom [ava termése nemcsak
azért volt dédelgetett értékünk, mert benne a legyűrhetetlen ma
gyar élet szívverését hallottuk és óvtuk, hanem mert önmagában,
a kisebbségi magyar írás számára már eleve odaajándékozott jó
indulatunk járulékos eleme nélkül is mértékállönak, sőt példamuta
tóan müvészi teljesítménynek bizonyult. A "sub pondere erescit
palma" közrnondás igazsága teljesedett be rajta. Már csak ezért is
'kettőzött várakozással szemléltünk minden írást, mely a felszaba
-dulás után született Erdélyben. Megőrzi-e azt a lendületet, mely
lyel a magyar szellemi élet ormaira küzdötte magát? Megmarad-e
továbbra' is az a sajátos, eredeti íz, mely két évtizeden érett és za
matosodott benne? Megállja-e akkor is a próbát, mikor az évek
haladásával Tehalványul róla: a kisebbségi sors hősi Iénye? Erdély
rövid csönd után, amelyben talán az önfeledt örömből ébredezett
s az új helyzettel vetett számot, ismét megszélalt. Hangja most is
a régi zenéj ü, mondanivalójába komoly erőfeszítéssel igyekszik át
menteni míndazt, ami helyzettől és időtől függetlenül örök emberi
és sajátosan magyar volt huszonkét esztendős fénykorában. Nem
feledi, hogy a maga dolgát érti ll! legjobban s ezért marad meg
most is a saját problémáínál, embereinél és tájainál s ezekben
igyekszik megmutatni az egyetemes értékeket. Az anyaország meg
újult buzgalommal igyekszik föltárni, hasznosítani, építő erővé ala
kítani az erdélyi örökséget, mely szinte kimeríthetetlen gazdagnak
látszik.

Az elmult évben különösen két könyvben láttuk eredeti szép
ségében megvillanni az erdélyi lelket: egyik egy mesegyüjtemény
volt, a másik Wass Albert legúiabb alkotása. A névtelen közösség
és a sajátosan színezett egyedi szellem e két műve mintegy magába
öleli mindazt, ami Erdélyben a lélek és a táj ihletésére kivirul a
nép teremtő képzeletéből és a felsőbbrendü műveltségben is közös
séghez tapadó egyén élményeiből.

A székely nép színes, játékos mesevilágába vezet egy, a mult
évben publikált mesegyüjtemény: a Csudatásk«. Anyagát Ősz Jd
-nos küküllőpócsfalvaí tanító gyüjtötte a mult század utolsó évtize
deiben és a századforduló táj án. Hosszú évtizedekig kellett várnia,
míg a fonókban és a kukorieafosztó estéken a mesélők ajkáról el
lesett, lejegyzett mesék eljutottak a nyomdafestékig. A "reszke,tő

kezű öreg" már nem érte meg rajongó munkája jutalmát, az olvasó
közönséggel való meghitt találkozást, mert néhány hónappal a
könyv megjelenése előtt meghalt. Érdemes a kötet előszavában idé-

• Ősz Jdnos: A csudatáska. (Révai.) Wass Albert: A titokzatos
őzbak. (Révaí.)
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zett leveléből meghallgatni azt a pár sort, amelyben a székely me
sével való termékeny találkozásáról ad számot "Egy kukoricafosz
tóban Bukló György nevű székely bácsitól hallottam az első me
sét ; tájszavakkal teljes, furfangos, naiv voltánál fogva megragadta
figyelmem és leírtam magamnak. S mert rájöttem, hogy az ilyen
mesék az ilyen stilusnak megfelelően, lehető helyes érzékkel fel
dolgozva irodalmi értékűek: törzsvendége lettem mínd a kukorica
fosztóknak, mind a fonóknak." Ősz János a mesék megrögzítésében
korának gyakorlatát követte. Igyekezett megőrizni - mégpedig tel
jes sikerrel - a szóbeli előadás mínden jellemző sajátságát: az.
egyszerű mondatszerkesztést, az állandó jellegzetességgel ismét
lődő, a közőriség jelenlétét is érzékeltető szélamokat. a mesék
helyi színét felrakó táj szavakat és kifejezéseket, ugyanakkor azon
ban az anyag irodalmi megmunkálására is ügyelt, a nélkül., hogy
csorbát ejtett volna az eredetiség hitelén. Annyira együttélt a nép
pel, annyira s:ajlátjává hasonította annak hangját, előadásmődját,

képzeletműködését, annyira ismerte és élte sorsát, hogy bízvást hi
telesnek, a névtelen közösség alkotásának fogadhatjuk el ezeket a
meséket, mégha egyet-mást alakított is rajtuk.

A mesék legnagyobb része a nyers valóság talaj áról indul, de
csakhamar átlendül a csodás képzelet-világba, A meaélő és hallgató>
számára az utóbbi éppannyira valóságos vagy lehetséges, mint az
az élet, melyből a mesehős a saját erejéből vagy jótékony hatalmak
segítségével kimenekült. A csodák világában békül meg az életé
vel, itt pihennek el a vágyai, mert minden vágya izibe beteljesül s
itt nem értelmetlenek a küzdelmei, mert a harcai föltétlenül dia
dallal végződnek. A közölt meséknek nem egy motívuma, képzelet
anyaga már jólismert, de egészen eredeti - különösen a terjedel
mesebbekben - a csodás elemek halmozása. Lehetetlen észre nem
vennünk ebben az elszabadult fantázia öncélú, játékos csapongását;
bravúros mesefejlesztő tevékenységét. A képzelet működése ugyan
is nem annyira egy-egy esemény kiszínezésében nyilvánul meg, ha
nem inkább a mese folyton új fordulatokat vető bonvolításában. A
primitívalkotóösztön irányítja a fantázia tevékenységét, mely a re
ális környezet elemeiből alakítja ki a csodák világát, bizonyos szűk

szavúsággal, de zsúfolt eseményekkel. E mesékből szinte teljesen
hiányzik még a modern élet tárgy- és fogalomköre. legfeljebb egy
két elem jelzi, hogy lassankint a mese is megnyitja kapuit az új
világ számára. Csak néhány olyan mese fordul elő a gyültemény
ben, melyből a csodás elem hiányzik. Ez utóbbiak egy része szintén
a szegényember sorsát bogozgatja. Ezeket ötletesség, szellemes
furfang és mély szocíálís érzés jellemzi. Van a: kötetnek egynéhány
meséje, melyet szívesen nélkülöztünk volna s a gyüjtemény sem
vallotta volna kárát: az ízetlen barát-esúíolö darabokra gondolunk.
A Osudatáska beszédes bizonysága a folyton élő népi teremtő erő

meglétének, tevékenységének és termékenységének, De egyúttal
vonzó példa is arra, hogy ösz János mesegyűjtő tarisznyáját minél
többen kerítsék nyakukba, mert így tartható csak ébren a népi
mesélőkedv ésa fentebb irodalom frissesége.

Wass Albert A titokzatos özbak című könyve egy rövidségében
is jelentős írói pálya fontos állomása. Első regénye, a Farkasverem
hatásos, figyelmetkeltő bemutatkozás volt. Egy erdélyi arisztokrata
család pusztulását jelenítette meg kíméletlen, keserű realízmussad,
élményi hitetlenséggel. A szétbomló élet sivárságát legfeljebb a me
zőségi táj szelíd szépsége enyhítette. Következő regényében, a
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Csabá-ban sötét valóságábrázolása, kiábrándult életérzése engedett
fagyos merevségéből s helyet adott valami bizakodó, felemelő de
rűnek és életkedvnek, hetykén a sorsnak feszülő reménységnek.
Tán nem olyan művészi veretű., mint a Farkasverem, de az egész
séges fejlődés benne csírázott. A titokzatos lJzbak a fejlődés vég
pontja, lezárása s egyúttal egy új alkotás-szakasz kezdete. Nap
jainkban annyira kedvelt "vallomás"-műfajba tartozik. Szerenesés
érzékkel kerülte el az író e műfaj mai művelőinek balfogásait, hí
báit, melyek annyira bizalmatlanná teszik irántuk agyanutlan 01
vasót. A vallomás értelmét fölismerve, nem maradt meg élményei
nek megragadóan színes, hanguJatos, érzelmileg telített előadásá

nál, hanem - saját szavait idézzük - "az élmények és hangulatok
zavaros nászáböl, mint idétlen kis csipogó csirke, megszületett egy
felismerés". Ezért több ez a könyv néhány élet-esemény gyűjtemé

nyénél, melyeket az átélő egyén azonossága fűz egységgé. A gyer
mekkor elsüllyedt világából felmerülő emlékek, a folyton feltűnő

és elenyésző titokzatos őzbak hajszolása, a rokonok és ősök halk ra
jongással ,áJtitatott idézése, al lágy mezőségí táj, a havasok, az er
dők és évszakok fölényesen szép ábrázolása, mínd-rnind csupán al
kalom valamely, az író számára élet-igazság megállapítására. Filo
zófiai könyv, de nem csupán a tételeket, a gondolatokat, az elve
ket közli benne az író, hanem minden axíómáját előttünk hozza
világra, megmutatja előfeltételeit, életkörülményeit, fejlődésének

titkait s egyéni igazsággá kristályosodásának pillanatát. Persze
csak leglényege filozófia e kötetnek, mert eszközeiben tökéletesen
és kizárólagosan szépirodalmi. A hangulatok, a táj és az egyéniség
szokatlanul fejlett művészetű ábrázolója. Valami természetes köny
nyedség, az olvasó lelkébe beleolvadó közvetlenség jellemzi elő

adásmódját, mely számos helyen szinte líraian színes, próza-volta
ellenére is költeményszerű. Szemléltetésül hadd idézzük egy külö
nösen szép részletét: "Megismertem a havas mínden arcát. A jó
kedvűt, mikor illatos nyári hajnalokon a felkelő nap sugaraival
játszik. A bánatosat, mikor barnafoltos őszi estéken a bükkök s
nyírek levele hullani kezd s a patakok csöndesedő szavát lélekzet
visszafojtva s lehajtott fejjel hallgatja az erdő. Aharagosat, mely
üvöltő viharok zajára recsegve torzul el s a félelmeteset, az elha
gyatottat, az életen túlit: a havas téli arcát. Mikor mindent ellep a
hó. .. Se hang, se mozdulat, se nyom a fehér hóban. Csak csend.
S mikor az este aláereszkedik, olyan éppen, mintha elmúlna a vi
lág." Sajátosan erdélyi életszemlélet az, amely ebben a könyvben
megnyilvánul: a mindent megértés bölcs békessége. Ezt a törté
nelmi hagyományt szinezi egyénivé az író férfias lírájú elmúlás
hangulata. Eljutott addig, amíg a magáraálló ész és emberi tapaszta
lat elhatolhatott, tovább már csak a vallásos hit vezetheti a ha
landót.

Fényi András.
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