
SZEMLE

KOLOZSVÁR - MÚlTBAN ÉS
JELENBEN
Poszler György: A "másik" város

Poszler György, a tudós irodalomtörténész és
irodalomteoretikus írt egy személyes jellegű és
hangú könyvet, természetesen szülővárosáról:

Kolozsv árr ól. amelyet gyermekként kénysze
rült elhagyni a második világháború után, és
ahová az utóbbi évtizedekben, többnyire mint
tudományos vagy irodalmi összejövetelek elő

adója mindig visszatért. "A kötet - mondja ő

maga - nem várostörténet, nem útikönyv, nem
helyzetelemzés. Inkább emléktöredékek, vallo
mások, nosztalgiaesszék gyűjteménye. Elszá
molás valamivel, ami megmaradt. És főként ar
ról, ahogyan megmaradt." A kötet írásainak
így, ahogyan különben a legtöbb önéletrajzi: a
gyermekkor emlékvilágát felkutató könyvnek,
például a régi Kassa világát felidéző Márai Sán
dor vagy az ugyancsak régi Kolozsvár szelle
miségét életre keltő Cs. Szabó László írásainak
"mitologikus" hangütése van . "Kolozsvár-komp
lexumom - jelenti ki maga Poszler György 
természetesen nagyrészt m ítosz ."

Ez a múltba révedő, az emlékeket átpoeti
zál ó, mitologikus látásmód érvényesül a vissza
eml ékez ésekben. mi több, a tudós tanulmá
nyokban. A mitologikus szemlélet azonban
nemcsak az elveszített gyermekkor "titokzatos
birtokának" (ez Végh György találó cím-ma
gyantása volt Alain-Fournier világhírű regényé
nek fordítása alkalmával) a felidézését szolg álja,
hanem a szinte teljes mértékben átalakult és így
az emlékező számára szinte elveszett egykori ma
gyar Kolozsvár közelmúltjának, városi karakt éré
nek, mondhatn ám, "lelkiségének" az életre kel
tését is - részben az emlékezés, részben a
történetírás színpadán.

A szép esszék írója, eltérően Máraitól vagy
Cs . Szab ótól, mégiscsak elsősorban filológus,
ezért nem elégedhet meg a város "atlantiszi" vi
lágának és múltba merült költőiségének felidé
zésével. Irásainak nagyobbik részét történelmi
és művelődéstörténeti esszék alkotják: Meltzl
Hug óról. aki az összehasonlító irodalomtörté
net-írás stúdiumának manapság világszerte el
ismert kezdeményezője volt , Krenner Mikl ós
ról, aki az erdélyi magyar sajtó Spectatoraként
dolgozott ki európai színvonalú kisebbségpoli
tikai stratégiát a nemzeti identitás védelmének
és a demokratikus közélet követelményeinek fi
gyelembevételével, [anovics [en őr ől, aki a ko-
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lozsvári sz ínj átsz ást emelte európai magaslatra,
és Márton Aron püspökről, aki 1944-ben az er
délyi zsid óság védelmében sz élalt fel a kolozs
vári Szent Mihály-templom szószékén, majd
1946-ban a román mini szterelnököt figyelmez
tette az erdélyi magyarság közösségi, nemzeti
jogaira. A Poszler által rajzolt művelődéstörté

neti képben más katolikus személyiségek is je
len vannak, így Sík Sándor, a tudós piarista
professzor, Apor Vilmos, a vértanú püspök,
Venczel józsef és Domokos Pál Péter, az erdélyi
magyar tudományosság prófétai lelkületű hősei.

Az esszégyűjtemény talán leginkább figye
lemreméltó írásai a kolozsvári magyar kultur á
lis intézmények v áltozatos, nem egyszer drámai
sorsát mutatják be. Igya Bolyai Tudomány
egyetem t őrt énet ét. amelyet az l872-ben alapí
tott egykori kolozsvári egyetem helyében ho
zott létre a román kormányzat 1945-ben, és
számolt fel kegyetlen módon az ötvenhatos for
radalom leverését követő kisebbségpolitikai ter
ror következtében. Ennek a nagy reményekre
jogosító egykori magyar intézménynek a törté
netéről a magyarországi értelmiség szinte sem
mit sem tud, Poszler György tanulmánya,
amely egyszerre tárgyilagos és nosztalgikus,
így hézagpótlónak mondható. (Komp-Press 
Karunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2005)

POMOGÁT5 BÉLA

BERTÓK LÁSZLÓ: HAZULRÓL HAZA

A költő, aki nem mellesieg a mai magyar líra
jelentős alakja, ezúttal azokat a prózai írásokat
- vallom ásokat. interjúkat, emlékezéseket 
gyűjtötte egybe, amelyek sorsának alakulását
világítják meg . Az ilyen jellegű válogatásoknak
nem kis veszélye, hogy túlságosan is szemé
Iyesek, kilúgozódik belőlük a kor, s homályban
maradnak az illető életének döntő motívumai, s
nem látjuk elég élesen az igazán nagy, olykor
korszak- és szemléletfordító személyiségeket sem.

Ezúttal szó sincs ilyesmiről. Az első megle
petés: a különféle műfajok egységessége, amely
mintha azt sugallná - ami költészetének is
meghatározó gondolata -, hogy életében a tor
lódó gondolatok és események zűrzavarában

rendet téve megteremtette azt a folytonosságot,
amelyre versében is utalt: "s ki lesz az, akiátnyúl
majdfölöttem, / fiammal együtt, és mondják, százöt
ven / vagy talán száznegyvenkét év múlua, hogy /
d édap ám életkorát ne feledjem, / tehát kétezer-



egyszázhuszonegyben, I talán március tizenötödikén,
I talán dédunokámmal, és helyettem, I elmondhatja
itt, hogy befejeztem?"

Az élet természetesen csak a halállal fejező

dik be, de a költőnek utóélete is van, s még lété
ben is adódnak váratlan, az előzményekből

azonban kitapintható fordulatai. Hadd utaljak
arra, hogy ebben a költeményben (is) érezni azt a
lélegzetvételt, amely sokkal inkább a prózaíróra
jellemző,mint a lírikusra. A szonettforma szigo
rú, fegyelmező formájában otthonos, könnye
dén és elegánsan eligazodó Bertók László na
gyobb, kitartottabb lélegzetet vesz, s beleveti
magát bőven áradó emlékei zuhatagába. Zuha
tagról szólhatunk metaforaként, hiszen sebeket
osztó korszakot élt át, abban kellett megőriznie
önmagát. S hogy ez sikerűlt, az életének nagy
tanulsága, s ebben a vonatkozásban valóban ér
vényes sorsára - de nem életére és műveire! 
a befejezettség.

Piszkos manőverek, aljas játszmák. megalku
vások kora volt ez. Nem mindenki volt arra ké
pes, hogya tilalmak és elvárások burája alatt író
maradjon vagy legyen. Lehetett egy szerep vál
lalásával - hittel vagy anélkül - a felszínen
maradni, de kivételes lelkierő szükségeltetett
ahhoz, hogy fel-felbukva az akvárium vizéből

nagyot lélegezzék bárki. Bertók Lászlónak meg
adatott ez a kegyelem, s hogy így lehetett, ab
ban a jelek szerint felszabadító támogatást ka
pott Fodor Andrástól, akinek itt közölt levele
egy érzékeny, megértő irodalomszervező pom
pás megnyilatkozása.

Volt ennek a korszaknak néhány álarcos sze
replője. Például a Tüskés Tibor erőszakos eltá
volítását követően a Jelenkor élére került Sze
derkényi Ervin. Aki úgy hiszi, hogy róla többet
megtudhat, csalódni fog. Bertók László nem ve
szi le álarcát, meghagyja a talányt, s talán jobb
is így, hiszen vannak álarc nélküli sötét szerep
lői is ennek az időszaknak, s velük szembesülve
alaposabban ismerhetjük meg a kor természet
rajzát.

Csorba Győzőt, ezt a hozzá hasonlóan ki
kezdhetetlen erkölcsű írót köszöntve írta 
ici-pici önjellemzést is rejtve a sorok közé: "A
szonett ezüst szelencéje illik I metszett arcához, sza
bályhoz szabály. I Illik? Sorvégen kinéz, föl-le jár, I
mint nyárivödör oldalán a friss víz. II Kívül marad,
ha belekényszerítik, I s belül, Ita a szem kívül rátalál,
I mégis egy-tömb, mint életés halál. I s jobbik részé
vel e szavakban sincs itt."

Akár egy korszakmonográfia címe is lehet
ne: "Kívül marad, ha belekényszerítik." Bertók
László szerencséje, hogy kívül maradt, eltökélt
ségének és erkölcsi emelkedettségének bizonyí
téka, hogy akkor sem közeledett. amikor csalo-
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gatták. Hazulról indult, s mindig hazatért, s
mindenütt otthonos lehetett jó lelkiismerete fe
dezékében. Ilyen is volt, s már csak sejtetése
okán is érdemes végigolvasni ezt a szép, hiteles
művet. (Pann6nia Könyvek, Pécs, 2005)

RÓNAY LÁSZLÓ

KISZELY GÁBOR: MONDD EL
FIAIDNAK. .. !
A holokauszt és Magyarország

Kiszely Gábor egyre gazdagodó életművéből

kiemelkednek szépprózai írásai, a kisregények,
novellafüzérek (Éltető 2002, Bemutat6 2004 stb.)
és színművei, drámái (Elektra gyermekem, Pr6ba
játék, Premier avagy játe1c az egésszel stb.) De a na
gyobb ismertség fokán nem ezek az írások ala
pozzák meg hírnevét. hanem bár tudományos,
de nem tudóskodó művei. Gondolkozás a világ
dolgairól pontos, tárgyilagos szinten, egyfajta sa
ját látásmóddal, s mindez néha meglepően szép
lírai leírásokban is kifejeződik. Jó példa erre a Je
ruzsálem-könyve, a Hallom, Izráel. .. (1996), ame
lyért a Szentföld városában Pro Urbe díjat ka
pott, és a Róma-könyve: Mi, rémaiak (1998).

Két sikeres könyvet írta szabadkőművesség

ről, majd ezt követte az AVH-ról szóló könyve
2000-ben. Kiszely Gábor új kötete, a Mondd elfi
aidnak... a holokausztról szól, és főleg a náci né
metek dolgát, majd a Magyarországon történte
ket írja meg, hitelesen, történelmi pontossággal.
Nos, most erről szeretnék beszélni.

A megdöbbentő hír közismert. Néhány hét
tel ezelőtt Irán elnöke és a mellette állók Izrael
állam eltörlését és a zsidók kiirtását követelték.
Ezen a nagyhatalmak, az Egyesült Államok, az
Európai Unió, majd Putyin elnök (és persze
még sokan mások) felháborodva tiltakoztak,
mondván, ilyen nyílt népirtó törekvés még nem
volt. Kérdés: valóban nem volt ilyen, vagy már
elfelejtettük?

Előbb valami csak feltűnik emlékeimbó1. A
negyvenes években (múlt század) Hitler és
Horthy egyetértésével átformálódott Erdély.
Magyarországhoz visszakerült az erdélyi terü
letek egy jó része. Barátaimmal elindultunk ak
kor egy kis autóval, hogy szeretve körülnéz
zünk. Elmentünk Kőrösmezőre is, az egykori
magyar határig, a Kárpátok csúcsait szemlélve.
De amit ott láttunk, az borzasztó volt, szinte hi
hetetlennek tűnt. Tele volt a helység, a környék
szuronyos magyar csendőrrel és az általuk
összefogott zsidókkal. Gróf Szapáry Erzsébet,
akit a Márciusi Front révén jól ismertem, azt
mondta, azért van itt a főméltóságú úr (Horthy)
megbízásából, hogyacsendőröket ellenőrizze.


