
állomásaiig. Joggal kerül e rész középpontjaba
Székely János, aki hősi küzdclmet vívott az elhall
gatás fenyegető veszedelmével, s hasonlóképp
kiemelkedőjelentőségűlírikus a kolozsvári Kányá
di Sándor, kinek költészetében talán a legnagyobb
hangsúllyal fogalmazódik meg a lét veszélyezte
tettsége.

A hatvanas évek elején. Veress Zoltán novellás
kötetével indult a sokat emlegetett Forras címü
könyvsorozat. rnelynek ma már története van:
három nemzedékének fellépése a romániai ma
gyar irodalom megújulásának jelképe, s ennek
bizonyságát olyan alkotok életműve reprezentálja.
mint a tragikus sorsú Szilágyi Domokosé, aki az
egyetemes magyar lírának is jelcntékmy alakja,
Lászlöffy Aladáré, Hervay Gizelláé, a kolozsvári
Király Iászloé, Farkas Árpádé v4,'Y Cseke Gáboré.
A Forrás nemzedékek clbcszélóí közül igazi és
maradandó magyar értéket teremtett Balint Tibor
és Szilágyi István, akinek Kő hull apadó kútba
CÚllŰ regénye a modern magyar próza nagy tel
jesítménye, s mellettük Pusztai János, az emberi
kiszolgáltatottság drámai erejű megszólaltatoja

1968-ban indították a BabesBolyai Egyetem ak
kori hallgatói az Echinox dmű folyóiratot, mclyet
elméleti érdeklődés,avantgárd szellem hatott át s a
kgfiatalabb írónemzedék indítója, otthona lett. A
nyelv megtisztitásának világszerte hangoztatott és
különíéle írói lehetőségeket kiaknázva megvaló
sított igénye hatotta át az írói kör munkásságát,
amely magától értetődő természetességgel kapcso
lódik a hasonló európai törekvésekhez,

Pomogáts Béla hiánypótló könyvében tömör
összefogIalását olvashatjuk az erdélyi magyar
dramairodalomnak, szociográfiának, s fejtegeté
seit egy rendkivül hasznos kislexikon teszi teljessé.
Ha valaki arra a kérdésre keresné a választ, az
erdélyi magyJr irodalomnak vajon mi a szerepe és
súlya az egyetemesben, hadd utaljunk egyetlen író,
egyetlen pálya magaslati pontjaira. Természetesen
a "derékhad" legjelentősebbjéről,Sütő Andrásról
van szó, A nemzetiségi irodalom nyitott kérdéseit
legteljesebben az ő életműve válaszolja meg, azt
bizonyítva, hogy ilyen helyzetben is lehet egyete
mes értékeket teremteni, s meg lehet tartani azt a
.tündérbírodalmar", melyet a szavak útján is életre
kelthető hagyomány őriz bármikor előhívhatóan.

erőt, kitartást adó lehetőségként.

Talán szekatlan befejezése egy kritikai szem
Iének, mégis így méltó és igazságos: köszönet
Pomogáts Bélának, hogy a "gyorsuló időt" meg
állítva hiteles, igaz, olykor tragikus, de a megtisz
tulás esélyét is magában hordó állóképet adott
arról a nemzetiségi irodalomról, mely mindannyi
unknak szívügye,

Rónay László

I Vallástörténet

Zsidó sors és kultúra

A szerkesztésben is közrernűködö Kőbányai

János írásai keretezik a Kultúra és Közösség
tematikus számának anyagát, olyan beszélő

címekkel. mint "Magyar zsidó múlt és jövő a
jelenben" és a sempruni nagy utazásta rímelő "A
kis utazás". A bevezető vitairat-esszé emlékezte
tő, vallomás és program is. "Mint szivárványhíd,
át lehet-e ívelni ezeket az elíziumi mezöket, vagy
alagutakat kellene fúrni alattuk az azonosságot,
legitimitást nyújtó folytonosságot visszaállítan
dó? Esetleg körül lehetne betonozní, mint vala
mi fölrobbant s most hasadó anyagainak láncre
akcióival a föld egészséges vegetációját, légkörét
veszélyeztető atomkehöt?", kérdezi Kőbányai

már-már' kétségbeesetten. Válasza nemleges, de
nem puszta tagadás, hanem program: "Tehát a
Holocaustnak önmaga valóságát megszüntetve
megőrző átlényegüléssel kellene tért nyernie."
Fontos feladatnak tartja, hogy a .Holocausttal
megváltozott, ezredvéghez közeledővilág para
mcterei között kell újraértelmezni s főként élni a
vallás?, nép?, kisebbség?, etnikum>, társadalmi
munkamegosztásban elfoglalt hely?, sors? vala
mint a zsidóknak Izrael államához, az egyetemes
zsidósághoz és a nemzeti, történelmi, kulturális
tradíciókhoz helyenként eltérő viszonyulása
vízválasztó kérdéseit". Kőbányai úgy véli, hogy
nincsen a világon a zsidóságnak még egy olyan
törzse, amely "olyan mélyen, szerteágazóan 
szerelmesen - azonosult volna, mely olyan
jelentős társadalmi, gazdasági, kulturális szere
pet vitt volna a befogadó ország életében és
életéért, mint a magyar zsidóság". A jövő sürgető

tennivalói maguk után rántják az eredet, az
identitás, azaz a múlt aktualizálását, hangoztatja a
bevezető írás, s ennek jegyében következnek az
életinterjúk (egy hajdani földbirtokossal és egy
háziasszonnyal), a múvelődéstörténeti jellegű

írások (az 1911 és 1944 között működöMúlt és
Jövő című folyóiratról, a zsidóság és az irodalom
kapcsolatáról, a Bodrogkeresztúron élő ortho
dox zsidóság .Jenyomataról" a legendákban),
ezt a gondolatot szolgálják Martin Buber és Elie
Wiesel írásai, amelyeknek címei igencsak sokat
mondóak: ,,A zsidóság és az új világkérdés" és
"Változni". Buber a zsidó néprőlmint "az Ország
kezdetéről" szól, s küldetésének célját abban
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látja, hogy az "önmagán túllépés hosszú útján"
valódi felelethez jusson: "az emberközi térség
megszenteléséhez". Elie Wiesel arról ír, hogy az
igazi változásokon nem a koncentrációs tábo
rokban esett át, hanem azok felszabadítása után,
amikor legyengülve, kérdés nélkül szemlélte
mindazt, ami történt, amikor elhatalmasodott
benne a csalódás emberben és Istenben. Meg
rázó vallomását így zárja: "Íme ez, ami legjobban
hiányzik: az a béke, az a melankólia, amelyet csak
Máramarosszigeten ajándékozhat a Sabbath
gyermekeinek. kicsiknek és nagyoknak, öregek
nek és fiataloknak, szegényeknek és gazdagok
nak. Ez a Sabbath hiányzik." Olvashatunk új
szemI>.0nt?kat_is kínáló történelmi tanulmányt
(Kovacs Eva es Papp Zsuzsa írása), az ernanci
pációs törvény és a második zsidótörvény közötti
időszakról szölö művelődésszociológiai esszet
(S. N.agy Ka!alin írása), a "zsidó azonosság
muzsíkusaval , Steve Retcbbel készített interjut.
Végül a szociografikus riport a "kis utazástól",
~elynekcélja Kunmadaras, az l 946-os pogrom
szinhelye, amelyen "kétszeres túlélők" (a kon
centrációs táborokból hazaszivárgók és ismét
elűzöttek) vesznek részt. A helyreállított zsid<,j
temetőben néhány helybéli református hívő és a
tanácselnök társaságában (a név szerint meghí.
vottak közül a katolikus pap és a párttitkár nem
rnent el) tiszteletet tesznek az emlékmű előtt. A
református lelkész mielőtt beszélni kezdett vol
na, "szembefünlulva az emlékművcl, nuntha éló
em!),~reks:eme előtt tenné, mélvcn meghajtotta
fejet , de o sem (miként a tanácselnök scm)
beszélt arról, ami 1946. május 21-22-én
történt, az antiszemita vérengzésről. ,,Az igazság
- emberi szándék, elhatározásfölöttiségénd
f~~a - elfojthatatlanul fölszívárog, összeáll.
kitisztul. Van. Például most ezeken az arcokon.
Ezért ez a nap az igazság békét hozó, előlegező
napja." (Kultúra és Közösség, 1987. 6. sz.)

K. J.

Korán

Európa és Ázsia viszonya tágas, történelmi
léptékű ellentét. Ez a szembenállás a helleniz
mus idején Európa öntudatra ébredésével előbb
etn~ai-lru!tU:á~s formában jelentkezik, majd
ekként öröklődik Róma és a párthusok ellenté
tébe, nlig végül a konstantini fordulat után
mindinkább vallási színezetet ölt, főként a
k~resztény Bi~ánc mínt Róma örököse és a po
gany szasszanida Irán szemben álló viszonyá
ban. E _vallási ~lIentét különös élességgel és
romboio hevesseggel mutatkozik meg a feudális
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formákat fokozatosan magára öltő, öntudatát
immár egyre inkább az evangéliumi hitből men
tő új, keresztény Európa és a roppant energiákat
mozgósító, szinte megszületése pillanatában
támadásba lendülő iszlám összeütközésében.

Európa kezdetben hátrál, sorait rendezi: lcte
lepíti és krisztianizálja harcias jövevényeít, új
népeit. Azután kiegyenlítödnek az erőviszonyok,

s a Mohamed által meghirdetett .szent hábo
rúra" majd' 500 év késéssel válaszol az eL"Ó
keresztes hadjáratra való pápai fölszólítás, 1095
ben. Bár a harc vallási jellegű, az ellenfeleket
hitük (is) mozgatja, mindazonáltal kétséges,
hogy a küzdö felek tudják-c, olilyen bit ellen
harcolnak, mínt ahogy nem biztos az sem, vajon
igazán tudják-e, hogy milyen bit nevében fognak
fegyvert. " Mert ha mindezt tudnák, bizonyosan
megértőbbek lennének egymás hite, s tisztelet
tudóbbak egymás személye - mi több, Istene _
i~án!. A történ:lemből azonban úgy tűnik, hogy
Joval egyszerűbb kardot. mint történetesen
könyveket forgatni (igaz, mindkettő egyaránt
lehet veszélyes ... ) Jóllehet a neofiták szögletes
ügybuzgalmán már nundkét fél jócskán túl volt
tehát adott volt az érvek intellektuális kifejtésé
nek lehetősége (már amennyire, persze, ez
~!tben~ kérdésekben egyáltalán lehetséges), de
J~J_tt~dJ~Ik: hatalmi pozíciók bonyolult hálójában,
világi erdekek különböző tönusú, de mindig
mcssze vetődő árnyékában nagyon nehéz valódi
szellemi dialógust folytatni. Hát még, ha az igazi
készség is hiányzik!

Pedig mind a kereszténység, mind az iszlám
kÖI~yvvall~." és bár ez csak látszólag egyszerüsírt
a párbeszédet, de mégiscsak van mit összevetni
lehetséges határozott körvonalat adni a vitának'
mcrt hiszen mindkét oldalon ott az .Írás", ft..
békésebb hátországokban idővel meg is indul a
Korán teológiai vizsgálata, természetesen apolo
getikus szándékkal. Az első, latin nyeívű fordítást
a duny-i Petrus Venerabilis (tII 56) készítteti, s
hamarosan fény derül az iszlám önállóságára,
teológiai identitására. Ezt jelzi, hogy Szt. Tamás a
"Summa contra gentilest-ben már nem herezis
nek, hanem önálló vallásnak tekinti. Az első

te?lógus pedig, aki nem keresztény nézőpont

bol, hanem a Koránhól magából igyekezett
megérteni az iszlámot, Cusanus volt. Sőt, a
"Cribratio Alcoran" c. müvében annak bemu
tatására törekedett, hogy rníként juthat el a
muszlim hív6 a maga szentírásából kiindulva a
keresztény hittételekhez.

A döntő lépést kétségtelenül SZázadunkban
tette ~e? ~ ka~olikuskereszténység, mégpedig a
II. Vatikáni zsinaton. A zsinati dokumentumok
közül katönösen kettőt kell itt említeni. Afordu-


