
LÁTSZAT ÉS VALÓSÁG

ERDÉLY ÖRÖKSÉGE·

Erdély vízsonylagoe földrajzi és történelmi egysége folytán, mind a mult
ban, mind a jelenben az ország többi részénél inkább fokozottabb mértékben
magára vonta a mindenkori közfigyelmet. Tájaink közt olyan, mínt a legkisebb
gyermek a családban: szándéktalanul is, a dédelgetett és féltett kedvenc, akit
legjobban szeretnek és legnagyobb várakozással néznek. A szeretetet megérdemelte
és a várakozást beváltotta. 'I'örténelmét az elmondhatatlan szenvedések és a
nagy teljesítmények láncszemeiből kovácsolta' az idő. A táj pedig miniatűr vál
tozatban az egész ország tükörképe.

Természetesen az Erdély iránti érdeklődésnek is megvan az egymást vál
togató dagálya és apálya, ahogy ennek az országrésznek élete is hol ország-világra
szölöan fölizzott a nagy tragédiák vagy nagy tettek tüzében, hol csöndes erőt

gyüjtő vagy gyógyuló mozdulatlanságban szunnyadt. Az elmúlt évtizedek ese
ményei, kíílönösen 1940 őszétdl kezdve, az ország Erdély-szerétetét sainte elemen
táris szenvedéllyé csigáz ták és állandóan ébren tartották. Ennek a szívós vonza
lomnak az érdekelt éppúgy hasznát látta, mint az anyaország. Erdély ismét tük
rőt tartott a magyarság elé: történelmi sorsának és küldetésónek, feladatának
fényesre csiszolt tükörképét, 8 ugyanakkor ismét meg kellett látni, ho'gy teljes
életet csak az ősi organizmus egységében élhet.

Az erdélyi magyarság húszéves kisebbségi élete, politikai, .szociális, valláai
és főként irodalmi megnyilatkozásaival állandó tanítás volt a kortárs magyárok
számára: mondanivalói az állandó figyelem kereszttüzében álltak és Iassanként
az egész többségi magyarságot átható élménnyé kristályosodtak. Ekkor a szét
szalútottság idején, a történelem, a mult is elsösorban, a jelen erőin át hatott
és érvényesült. A legalább részleges egyesülésnek kellett eljönnie, hogy ismét
szá.m:bavegyük, mit jelent számunkra a történelmi Erdély sorsa és teljesítménye:
Erdély öröksége ..

Az élő magyarság legjobb szellemei, anyaországíak és erdélyiek egyaránt
vállalták ennek a nagyarányú leltározásnak feladatát. Sok értékes könyv, tanul
mány, cikk volt ellillek a munkának eredménye. A széleskörű kutató és összegező

tevékenységnek lemérése, új eredményeinek megállapítása számos meglepő és
hasznos következtetéssel szolgélna, Helyünk sincs, de nem is célunk, hogy akár
csak utalásokkal is számot adjunk a változatos anyágú újabb Erdély-irodalom
ról, annak kiemelkedő értékeiröl, ehelyett inkább a máreteiben és célkitűzéseiben

legjelentősebb munkára hívhjuk föl ismét olvasóink figyelmét: arra a könYVSGIl>
sátra, mely már címében ill "Erdély örökségé" -nek .számbavételét igéri. A tíz
kötetes sorozatot Cs. Szabó László, a modern magyar esszé egyik legjobb kép
viselője és Makkai Lászlő, a fiatal történészgárda tehetséges, nemes stíluskész
Bégü tagja - mindkettö erdélyi - szerkesatette, az ízléses, fínom és értékos
kiállítás pedig' a Franklin-Társulat áldozatkészségét dícséri. Egy rövid cikkben
még ennek a sorozatnak értékét sem lehet érdeme ezerint méltatní, azért most
- elsősorban történelmi II irodalmi jelentőségét és mondanivalöjás emelve ki 
az első öt kötetről. szólunk s a sorozat második felét külön tárgyaljuk. A ketté
választást maga az anyag' is javallja: a sorozat első része ugyanis Erdély ön
állóvá válását, a fejedelemség megszületését, kialakulását és virágkorát mu
tatja be, a második rész pedig az önállóságát vesztett Erdély életét, egyéniségeit
és végül az anyaországgal való múltsaázadi egyesülését tárja elénk.

A müvelt magyar olvasókőzönség által még hírből is alig ismert világba ve
zetnek lliz egyes kötetek. Irodalmunk szakkörökön kivül alig emlegetett és fő

ként alig 'Vagy egyáltalán nem olvasott részével ismertetnek meg bennünket.
Erdély örökségének talán legjelentősebb része, a na.gy történelmi tanulságokon

• Erdély öröksége. (Erdélyi emléklr6k ErdélyrlSl.) Tb k6tet. Sarkesztette Ca. SzaM
L!az16 éa Makkai L!az16. Franklin·Tárliulat kiadáill.
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kivül az a gazdag, változatos memoárírodalom, melyből pompás ízelítőt ad ez
a sorozat. A történelmi eseményekkel egykorú emberek emlékirataiból, feljegy
zéseíböl, naplóiból ismerjük meg itt Erdély történelmét, sokszor talán egyolda
luan, egy-~y érdekelt egyéniség egyéni szempontjai szerint, de sokkal élet
szerűbben és elevenebben, mint a késői történelmi összefoglalásokhél, hisz a
szemtanú élményeinek melegsége, meggyözödéséaek, rokon- és ellenszenvének
izzása mínden átírás, közvetatée nélkül árad az írásokből. Az egykorú élet, a
történelem is a hétköznap, az igazság és az elfogultság, a meggyőződés heve és
a meggyőzés szándéka, a rideg, tűrgyilagos hang és szenvedélyes előadás színes
egyveleg éből alakul ki, szinte előttünk, az eltűnt, de hatása és tanulságai folytán
ma is élő mult, Az egykorú vallomások szükségképpea csak részleteket nyujtó
mozaikkockáit az egyes kötetek elé írt bevezetések fogják össze egységes képpé,
megadva a saiíkséges történelmi, müvelödéstörténeti és irodalmi tájékoztatást.

Az első kötet, malynek címe: TündérOrszág, Oláh Miklós, Veranesics An
tal, Heltai Gáspár, Míndszenti Gábor, Forgách Ferenc, BoI'sOS Sebestyén, Bánffy
Gergely és Szántó István műveiböl vett szemelvényeket tartalmaz. Ezek az írók
részben még a Mohács előtti Magyarország neveltj ei s ennek emlékeivel lelkük
ben. saemléhk a pusztuló haza sorsát, a török terjeszkedését és Mátyás birodal
mának széthullását, Erdély szűletése kínok és szenvedések között történt, egy
egész országnak kellett veszendőbe menni, hogy Iétrejöhessen a független, ön
álló fejedelemség. A Sárkányfogak eímü következő kötet Kovacs6czi Farkas,
Bethlen. Farkas, Gyulai Pál, tlomogyi Ambrus, Baranyai Decsi J ános, Szamos
közy István, Enyedi Pál és egy névtelen jezsuita írásainak tükrében, azt a vál
takozó küzdelmet érzékelteti, melyet az erdélyiek Báthory Istváa, és Báthory
Zsigmond fejedelemsége alatt az állami és szellemi önállóságért 8' ugyanakkor
az egységes haza megteremtéséért folytattak. Az egykorú feljegyzéseket érzék
letes, elevenen megfestett háttérrel látja el Cs. Szabó László terjedelmes heve
zetése, A harmadik kötet, a 'I'űzprőba, melynek Biró Vencel írta meg a beveze
tését, Bocskay István fejedeleIIlólégéröl szöl. A sokat vergődő Erdély politikai
helyzete megszilárdul, az erdélyiek egyre hangosabban vallják, hogy önálló Er
délyre éppen az egyetemes magyarság érdekében. szükség van. Nagy Szab6 Ferenc,
Gyulai Lestár., Krauss György, S. Lacz.kó Máté, Bocskai István, Mik6 Ferenc,
Borsos Tamás és egy névtelen szász ennek a kornak tanúi, Erdély virágkora
kétségtelen Bethlen Gábor fejedelemsége. Nagyarányú egyéniségét, politikáját,
tetteit és terveit tükrözi a negyedik kötet: A fejedelem. Makkai László be
vezetése és a kortársak, K. Dajka Gábor, B. Veres Gáspár, Redmeczy János I

Toldalagi Mihály, Kemény János vallomásai és. 'magának a fejedelemnek vég
rendelete mínd ' egy· egy hatásos adalék ~s bizonyíték Kemény János, a későbbi

erdélyi fejedelem kijelentéséhez : "Meghala ez a nagy fejedelem, kihez hasonló
magyar Mátyás királytól fogva és István királyon kívül nem hallatott, nem is
remélhetni •.. Oh vajha remélhető volna valaki mási Oh vajha avagy ne ssü
letett, vagy örökké élt volna}" Erdély virágkora I. Rákóczi Györ,gy uralkodása
idején folytatódik, de fia vakmerő, azaz meggondolatlan vállalkozásai révén
tragikus hirtelenséggel véget ér. Erről ssól az Apa él! fiú című kötet, mely
egyúttal a kis fejedelemség történelmének fordulópontját ís észleltéti. Asztalog
Mikl6s bevezetésében fölvázolja azokat az okokat, melyek Erdély romlását elö
idézték. S,zavait a kortárs tekintélyével erősítik meg Szalárdi János, Enyedi
István, P. Horváth Kozma, Bethlen János, Medgyesi Pál. A kötet utolsó íröja,
Apácai Csere János Az iskolák igen nagy ezükségességéröl mondott beszéde
egyúttal a felemelkedés legfőbb eszközére is rámutat: a müveltség hatalmára.

Erdély csillaga lehanyatlott, de szelleme nem senyvedt el,sokan elindultak
Apáczai Csere János által kijelölt úton s csöndben, magányban a politika helyett
a szellem, az irodalom, a tudomány örökségét gazdagították.

Az. egyes kötetekben közölt anyag nemcsak történelmi szempontból érdekes
és taaulságos. Müvelődóstörténeti eredményekkel is bőségesen szolgál. A ma
gyar szellemsímulékony alkalmaakodással vette át a nyugati müveltség vívmá
nyait, mozgalmait és eredményeit, igy az egyre fejlettebb irásbeliséget, mely
már nem elégedett meg az elvontan tudományos vagy szárazon gyakorlati jelen
ségek rögzítésével, hanem az élet míndennapí nagy éli Dil eseményeit is meg-
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örökítette a maga és az utókor számára. A magyarság s köztük az erdélyiek
az eur6pai memoár-írás divatját hova-hamar átvették és egyéni viszonyainknak
megfelelően továbbfejlesztették. Minderről az első kötet bevezetésében Kardos
Tibor rajzol tanulságos képet. Erdemes az emlékirók társadalmi elhelyezkedését
is szemügyre venni: azt látjuk, hogy előkelő úr, pap, íródeák és egyszeru pol
gár egyaránt akad köztük. Ez a jelenség az erdélyi élet fejlettebb műveltségi

állapotára, valamint demokratikusabb társadalmi berendezettségére egyazánt
jellemző. FénVi András.

THURZÓ GÁBOR:

SZfNHÁZI KRÓNIKA
Vannak ötletek - és nem is éppen va
donatujak, - amelyeket csak egyszer
lehet megirni. Vagy legalább is any
nyiszor lehet megírni, míg a lehető leg
tökéletesebb, s éppen ezért végleges,
formát nem találnak számukra. Ez tör
tén.t a játék és val6ság ősi ellentéte
körül szövődő ősi dráma-magokkal. Pi
:randello a ."Hat szerep keres egy szer
zőt" -ben megtalálta az egyedül lehet
séges és egyedül hiteles formát a szá
mára, - az ötlet befejezte pályafutá
sát, mégegyszer nem szabad hozzányúl
ni. Bibó Lajos mégis újra kísérlete
zett vele, még pedig ugyanolyan sxín
padi keretbe állítva, nagyjából ugyan
olyan végkövetkeztetést vonva. le be
lőle. Végkövetkeztetést, vagyis azt,
hogy a kérdésre nem lehet felelni: nem
dönthetj ük el, hogy életünkben hol kez
dődik a játék és hol ér véget a val6
ság. A határok egybemos6dnak, s ha uz
ír6 végső élmények ént szorongást hagy
bennünk, megtette kötelességét. Ezt a
azorongást a "Naploltok" után nem
éreztük. De nem éreztük a darabban a
drámai feszültséget sem. A meae maga
nem túlságosan érdekes, de ha érdekes
lenne, akkor sem Bib6 Lajos sajátos
tehetsége tudná érdekessé, lélektanilag
elfogadhat6vá tenni. Emlékezünk a
Jussra, a Hibásokra, - Bibó a kevés
szavú parasztokat hitelesen állítja szín
padra, a paraszti problémákat oldja
meg a színpadon is a legtöbb sikerrel.
S tehetségével egyenrangún. A"Nap
foltok" idegen terület. Bibó nem érti
a társalgási drámák dial6gusát, kény
telen fellazítani tömör kifejezési for
máit, dagályossá, érzelgőssé, fölösen
jelképivé lesznek mondatai, Egy kis
túlzással azt mondhatn6k: pszicholögiai
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vezércikekké. Brtetlenül állunk a kon
fliktus előtt, nem tud lekötni és érde
kelni, a színpadon mozg6 figurák nem
rnondanak semmit a számunkra. Légüres
térben, kellő lélektani indokolás nél
kül bonyolít6dik sorsuk. Fogadjuk a
darabot annak, ami: egy a ma.ga zsá
nerében kitűnő író tévedésének. A Nem
zeti Színház előadása sok ponton na
gyon j6, ,s különösen az epizódban az.
Kiss Ferenc ripaesdirektora átgondolt,
sűrűn drámai és emberi alakítás, mo
dorosságal úgyszólván bele vannak
komponálva a szerepbe, Makay Margit
és Somogyi Erzsi hálátlanabb szerepot
kapott, - Somogyi Erzsi fiatal szí
nésznőjét kelletlennek, eltúlzott drá
maiságúnak tartjuk. A kisebb szeraplök
közül emberi hangjával néhány pilla
natra érdeklődést tudott kelteni D. da
rab iránt Balázs Samu és Timár JÓcsef.

*
Tho'rnton Wilder első színpadi művé

nek, "A mi kis 1Járosunk" -nak nem az
az érdekessége, amit le .,'-:ibben gondol
nak. Teljesen mellékes, uogy van-e a
színpadon díszlet, kellékekkel dolgoz
nak-e a színészek, illuzi6t ad-e az,
hogy az ir6 szántszándékkal megfoszt
mínden ssinpadí illuzi6t6l. Ezek mellé
kes dolgok, Thornton Wilder színjá
téka nem nyer azzal, hogy a kínai ssín
pad jelzéseivel dolgozik, de nem veszí
tene akkor sem, ha figurái díszletek
között játszanának és kellékek lenné
nek a kezükben. A darab legfőbb ér
téke az a mély emberség, amelyik min
den sorában úgy ragyog" mint a nagy
versekben. Kisvárosi életet látunk a
csupasz színpadon, azokat a mindenna
pokat, melyeket szürkének szoktak ne
vezni, hiszen nem történik bennük


