
Csánki Dezső 1933. április 29-én Budapesten távozott az élők sorából. Személyiségét, életmüvét a 
kis létszámú történész és levéltáros „társadalom" tagjai mellett következetesen megtiszteli szülővárosa 
és annak évtizedek ótajól működő honismereti egyesülete, amely a nevét vette föl. A paplakon, ahol a 
napvilágra jött, 1973 óta rendszeresen koszorúzott emléktábla látható. A szülőháznál budapesti és me-
gyei hivatali utódai sorra lerótták és kifejezik kegyeletüket. 

Befejezésül néhány tényt arról, hogyan sáfárkodik a szakmai utókor azzal a szellemi örökséggel, 
amit Csánki Dezső pályaíve jelképez. Zászlóvivő, élen haladó intézményünk ma is az Országos Levél-
tár, de mellette egy átfogó hálózat erősödött meg. Az írott történeti források hatalmas tömegét befoga-
dó, bővülő feltárási lehetőséget kínáló, tudományos műhelyekké emelkedett mai levéltárak körül az 
utóbbi öt-hat évtizedben, különösen a rendszerváltoztatás óta, kedvező változásokat láthatunk. A 
hosszú ideig csak igen szűk körben használt, titokzatosnak tartott intézmények gyűjteményi anyaga és 
munkája, még inkább a kiadványai iránti vonzódás kibontakozása - a politikai viszonyok hatását sem 
tagadva - szorosan összefügg két tényezővel. Az egyik a többféle indíttatásból táplálkozó történeti ér-
deklődés célja, minősége, aránya, megjelenési formája az általános műveltségben, s azon belül is térsé-
gi. nemzeti, kulturális és más alapszempontok szerint. (Földrész, ország, országrész, megye, kistáj, egy 
település, nép, népcsoport, termelés, foglalkozás, stb.) A tagolódás további változatait az időrend, a 
hosszabb-rövidebb korszakok szerinti kíváncsiság, egy-egy személyiség megismerésének igénye adja. 
(Ebbe érzékelhetően bele tudnak szólni a valamilyen okból éppen időszerű vagy felkapott témák.) A 
másik tényező az előzőnek az országosan évtizedek óta összehangolt intézményi gyakorlat „nyelvére" 
történő lefordítása. A levéltárak időigényes forrásbegyűjtő, rendezési, nyilvántartási és feltárási felada-
tainak elvégzése, a korszerű őrzés feltételeinek teljesítése, a kutatás és a sok csatornájú népszerűsítés 
igényeinek kiszolgálása, a rendszeres tudományos publikálás. A teljesség igénye nélkül felsorolt - túl-
nyomórészt egyáltalán nem látványos - belső munkák eredményeként jutott el a levéltárak nagyobb ré-
sze arra a szintre, hogy összetett feladatainak ellátására képes. Ennek a szakmai „felfelé lépegetésnek" 
a belső körökön túli megbecsülése, elismerése igen jelentős részben azoknak köszönhető, akik a hely-
történeti-honismereti munka hétköznapjaiban élni szoktak a levéltárakban elérhető szolgáltatásokkal. 

Szabó Ferenc 

„En, Wass Albert, erdélyi magyar író ..." 
1946-ban, kényszerű hontalanságának kezdetén, bajor földön, amikor tudomására jutott, hogy Ro-

mániában egy népbíróság halálra és vagyonának elkobzására ítélte, Wass Albert védelmet és elégtételt 
kérvén nyilatkozatban fordult a világ közvéleményéhez, többek között így szólva: „Én, Wass Albert, er-
délyi magyar író (. . .) mint a másfélmilliós erdélyi magyar néptöredék fiatal nemzedékének írója, hiva-
tásomat mindenkor szerencsétlen kis népem szolgálatába állítottam. Regényeimen keresztül igyekez-
tem a világ közvéleménye előtt Erdély valódi helyzetét és sorskérdését föltárni, s közreműködni ezáltal 
egy független és szabad Erdély megvalósításához, amely mint egy délkelet-európai Svájc, mind a há-
rom együtt élő erdélyi nemzet számára meghozná az egyenlő mértékkel mért jogot, igazságot és emberi 
életet (...)". 

Ugyanez időtájt, ugyancsak idegenben. Levél című nagy versének befejező, 7. részében ekként val-
lott: 

„Az éjszakába mártottam tollam, 
úgy irtam meg ezt a levelet. 
Magába zár az árvaság magánya, 
mint valamikor Mikes Kelement. 
Egy új Rodostó partján hallgatom 
az embertelenségek tengerét. 
Virrasztgatok az éjek éjszakáján, 
a bujdosó, száműzött emberért. 
Szemem romok-szaggatta horizonton 
egy bíztató kis jel után kutat. 
De lassan változnak a csillagok. 
S minden csillag Zágon felé mutat. " 
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Az „árvaság magányában'' minden csillag Erdély, a 
szülőföld - az erdélyi Mezőség - felé mutatott, még ha 
Wass Albert a bajor erdők rengetegében, vagy később, 
floridai kertjének csöndjéből tekintett is fel a csillagos 
égre. Mikes-i sors jutott számára osztályrészül - miként 
nem egy korabeli pályatársának, hazájában üldözötté, 
kitagadottá vált azokban a gerincropogtató, vérzivata-
ros időkben. 

Wass Albert elkötelezetten erdélyi magyar író volt. 
erdélyi magyar író maradt hosszú életének utolsó per-
céig. Cáfolhatatlan bizonyság erre az a gazdag, sokágú 
életmű, mely napjainkban olvasók ezreinek nyújt kivé-
teles szellemi élményt. A regények és novellák (vala-
mint a versek) mellett különösképpen sokatmondóak 
azok az önéletrajzi fogantatású vallomások, publiciszti-
kai cikkek is, melyeket szerzőjük amerikai emigráció-
jának éveiben írt, s amelyek csak az utóbbi időkben vál-
hattak ismertté - különböző erdélyi, magyarországi ki-
adók jóvoltából. 

Wass Albert számtalan változatban tett hitet erdélyi-
sége - a szülőföld és népe, az egykori otthon iránti múl-
hatatlan szerelméről; sírig-tartó „hűség bilincsében" 
nézett szembe a változatos kihívásokkal. T rianonok ál-

dozata volt ezen a földön - egész nemzetével egyetemben. Hadd idézzek párt sort - ide vonatkozóan -
Erdély, a megnevezhetetlen erő című írásából, melyet élete vége felé vetett papírra: „Amikor én kimon-
dom ezt a szót. hogy Erdély, ebben benne van minden, a szivem, a lelkem, az agysejtjeim molekulái, 
mindaz, ami voltam, vagyok és leszek, tulipános bölcsőmtől a kopjafáig. Bár életem 83 esztendejéből 
negyvenötöt idegen földön kelleti eltöltenem a történelem rendelése folytán, soha, egyetlen pillanatra 
sem éreztem magam »leszerelt katonának«, kit esküje már nem kötelez többé. Hónából kivert harcos 
maradtam, ak.it nem kell eskü kötelezzen hűségre. Véremben van. Azért az Erdélyért, amelyről tudtam, 
hogy már nem lehet az enyém soha, de még lehet azoké, akik ott maradtak, szenvedtek és hűséggel kitar-
tottak minden gyötrés, megpróbáltatás ellenére is. Minden maradék erőmmel és igyekezetemmel azért 
küzdök, még ma is, hogy Erdély újra az legyen, ami volt: három szabad nép hazája, Isten és ember előtti 
egyenlőség, a tisztesség és emberszeretet földje. " 

Wass Albert mély gyökerű, mindig hazanézö Erdély-hűségének kialakulásához, megszilárdulásához 
döntő módon járultak hozzá a mezőségi Válaszúton született „Kicsi g róf ' gyermekkorának dús élmé-
nyei, a sok évszázados múltra visszatekintő főúri család hagyományainak láncolata, a kolozsvári Refor-
mátus Kollégium kálvinista szellemisége - és nem utolsó sorban a természeti szépségekben, kincsek-
ben oly gazdag hazai föld - a havasok, a tavak, a dombok - lenyűgöző varázsa, Cege, Vasasszent-
gothárd, Mezőzáh felejthetetlen emléke, a nagyapai tanítások, a kastély árnyékában korán felismert né-
pi valóság, az Erdély eme tájai történelmének vérzivataros korszakaiban kibontakozott etnikai folyama-
tok; mindezek együttvéve erdélyiségének örökös jelenlétét munkáltak írói műhelyének mindennapjai-
ban épp úgy, mint közélet küzdelmeiben. 

Versekkel indult el pályáján: első zsengéi Kolozsvárt a református fiatalok lapjában. Az Iíjú Erdély-
benjelentek meg, 1924-ben, valamint a Marosvásárhelyt szerkesztett, kiadott Vadász Újságban is. Er-
délyi fák hulló levelei között bandukolt vadászfegyverével az ifjú poéta, többnyire borongós őszi han-
gulatban, a „magány templomában" imádkozott, s faggatóan tette fel a kérdést: „a hullámos erdélyi 
bérceken /mért sír a szél? " A Trianon utáni Erdélyben versekkel kísérletező fiatal Wass Albert hangja 
ez . . . 

Első kötete 1927-ben jelent meg Kolozsvárt - Virágtemetés címmel, s a következő esztendőben lá-
tott napvilágot a Fenyő a hegytetőn című karcsú könyvecskéje. Ez utóbbiról Dsida Jenő írt kritikát a 
Pásztortűzben, egyebek között ezt mondván: „Gróf Wass Albertet nem szükséges külön bemutatnunk 
olvasóinknak, az erős tehetségű fiatal embernek nem is régen jelent meg egy előző verses kötete, s az-
óta is találkoztunk nevével erdélyi lapjainkban. Halk és bánatos írásai vannak általában, csöndes erdélyi 
ború tompítja le szavát s üli meg színeit (...). Meglepő a szerző nagy. fiatalságára rácáfoló komolysága 
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és meditativ elmélyültsége. Meglepő, mert a legújabb generáció egyik tagja szól hozzánk a könyvecske 
lapjairól, itt-ott felcsillantva a homlokán ülő, ismertető csillagot (...)". Az ígéretes indulást üdvözölte 
Dsida, s jó érzékkel ismerte fel, hogy az a bizonyos „erdélyi ború", ami jelen volt a szerző ez idő tájt 
keletkezett karcolataiban, novelláiban is, mennyire jellemző Wass Albert ifjúkori lírájára. Észrevehető-
en Reményik Sándor és Áprily Lajos költészete hatott rá leginkább. 

Wass Alben a harmincas évek elejével kezdődően egyre gyakrabban jelentkezett rövid prózával is, s 
a versek jószerivel elmaradtak. A kolozsvári Ellenzék és a Pásztortűz hasábjain mind gyakrabban lehe-
tett találkozni megkapó mezőségi történeteivel, majd a rangos Erdélyi Helikonban is sorra jelentek meg 
írásai, de ugyanekkor a Keleti Újság, a Brassói Lapok is megbecsült munkatársának tekintette őt. Terje-
delmesebb, súlyosabb elbeszéléseit az Erdélyi Helikon közölte; ezek közül való a Vaddisznói Jákob, a 
Mundruska. az Elvira bárónő (1935-ben), majd a következő évben Az új pap megérkezik, a Havasi fa, 
1937-ben pedig a János bácsi és a puska, A kenyér útja. A Vaddisznós Jákob című írása 1936-ban Ma-
rosvásárhelyt is megjelent egy kétnyelvű - magyar-román - antológiában, aminek ez volt a beszédes cí-
me: Cot la cot - Vállvetve. Számontarthatunk ilyen - ritka - kezdeményezést is azokból a zúzmarás 
időkből.. .) . 

1935-ben adta ki az Erdélyi Szépmíves Céh Wass Albert Farkasverem című kitűnő regényét; - ez a 
könyv hozta el számára az igazi elismerést. Tagja lett a Helikon íróközösségének; Kemény János báró 
meghívására 1936 nyarán vett részt először a marosvécsi találkozón. A Pásztortűzben Szabédi László, 
az Erdélyi Helikonban Kiss Jenő írt méltató tanulmányt a Farkasveremből. Az ugyancsak mezőségi 
származású pályatárs, Kiss Jenő így nyilatkozott: „ Érdekes, hogy eddig még egyetlen író sem vetett rá 
szemet erre a különös vidékre, és ha elszórva itt-ott esett is szó róla, a lényeget egyik se érintette. Az 
okát ennek nehéz volna megtalálni, de lehet, hogy az egész csupán arra a tényre vezethető le, hogy a 
Mezőségen íróember huzamosabb ideig nem élt, s ha élt is, nem szülőföldje az, nem tudta gyökerében 
megérteni ennek a dimbes-dombos, kopárságában is hangulatos, de tragikumig álmos és akarat nélküli 
földnek a legmélyebb lényegét. Wass Albert ellenben ott született a Mezőség szívében, ott élte úgyszól-
ván egész eddigi életét, családja gyökerei ebbe a földbe kapaszkodnak emberöltők óta. ennek a földnek 
a nedveit és ízeit szívják fel minden águkba a legutolsó kicsi levélkéig, ez a föld a talaja. Wass így nem-
csak látja, de magában érzi a Mezőséget, az él benne, a lélek belső ügye lett, nem egyszerű benyomás 

így igaz: a Farkasveremmel s az akkoriban írt novelláival Wass Albert felfedezte irodalmunk számá-
ra Erdély egyik legelmaradottabb, legmostohább, ám hajdan virágzó és színmagyar népességű tájegy-
ségét - a maga kendőzetlen valóságában. Múltjával és jelenével, magyar és román népével, uraival és 
szolgáival, hűsvizű tavaival és kopár dombjaival együtt. A Farkasveremben Wass Albert szerelmetes 
szülőföldjéről, az otthoni világról, ennek a földnek egykori gazdáiról, a funkciójától és vagyonától 
megfosztott, szétesett arisztokráciáról - saját osztályáról - nyújtott megrázóan hiteles képet. Szemléle-
tének alakulását minden jel szerint a Kós Károlyi transzilvánizmus és a farkaslaki székely Tamási Áron 
szülőföld-centrizmusa befolyásolta. 

írói pályájának egyik legmozgalmasabb szakaszában, az 1930-as évek végén Wass Albert tollával 
jelen volt a közéleti publicisztika területén is. A kolozsvári Független Újság 1937 tavaszán ankétot indí-
tott a fiatal magyar értelmiségiek tanácskozásának a megszervezésére, s ennek keretében a lapban meg-
szólalt Wass Albert is - Balogh Edgár, Jancsó Elemér, Méliusz József, Nagy István, Szemlér Ferenc, 
Szabédi László mellett. Ez az ankét - Tamási Áron nevezete cikksorozatával együtt - már az 1937 
őszén megtartott Vásárhelyi Találkozó előzményei közé tartozott. Miközben egyike volt az Erdélyi He-
likon és az Erdélyi Szépmíves Céh megcsontosodottnak tartott eszmevilága bírálóinak - Szabadiék, 
Szemlérék, Bözödi Györgyék, általában a fiatal írónemzedék legjobbjainak oldalán. Mégis: A titokzatos 
őzbak című kötetét 1941-ben - immáron döntő módon megváltozott történelmi körülmények között, a 
második bécsi döntés után - ugyancsak a Céh adta ki. Az itt olvasható novellák szembeötlő jegye a sze-
mélyes kötődésű vallomásosság. Természettel együtt élő, sűrű erdőkben, virágos erdélyi mezőkön ott-
honos író szólítja meg itt olvasóit, gazdag tapasztalatok birtokában. „Furcsa ez az élet - mondja 
egyhelyütt - és titokzatos. " Miként oly titokzatos számára a Gyertyános tisztásán először megpillantott 
őzbak. Az igazi .... Önéletrajzi elemekben bővelkedő, kiérlel t jói megmunkált elbeszélések ciklusa ez 
a könyv, melyben olyan emlékezetes fejezetek kaptak helyet, mint az „ Elindult egy élet, a Sándor bácsi, 
A régi ház, a Mosule, és mindenekelőtt a címadó írás. 

1940 és 1944 között, amikor Észak-Erdély, s benne a Mezőség egy része visszatérhetett az anyaor-
szághoz, Wass Albertnek A titokzatos őzbakon kívül még hét könyve jelent meg különböző kiadóknál, 
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Pesten és Kolozsvárt. (Jönnek!, Csaba, Mire a fák megnőnek, Tavak könyve, A kastély árnyékában, 
Vérben és viharban. Egyedül a világ ellen.) Tavaszi szét című drámáját, amit a Nemzeti Színház meg-
rendelésére írt. 1944 őszén, a háború végnapjaiban, már nem mutathatták be. noha az előadást előkészí-
tették. Evekkel hamarabb. 1940-ben a Nyugat ankétot szervezett Egységes magyarság címmel, s ennek 
keretében Wass Albert is válaszolt a szerkesztőség körkérdésére - Schöpflin Aladárral. Illyés Gyulával. 
Keresztury Dezsővel, Reményik Sándorral, Tabéry Gézával, Asztalos Istvánnal meg másokkal egy sor-
ban. Megfogalmazta: „ ... Ha sehova sem való magyarnak tudnám magamat, akkor már gyökértelen 
lenne bennem a magyarság. Regionális a mag)'arságom, mint ahogy emberségem is az, midőn azt mon-
dom, hogy magyar vagyok. Magyarország a hazám, de Erdély az otthonom, s ezt nem is akarom soha 
elfeledni. " 

Valóban: hittel vállalt-vallott hovatartozását nem feledte el, nem tagadta meg soha. A rövid életű fel-
szabadultság utáni, fél évszázados emigráció, a bujdosás, a hontalanság szorító körülményei közepette 
sem. 

Hazájából, otthonából messze sodródva, 1946-ban (és a következő években) ismét megszólalt a köl-
tő Wass Albert; ekkoriban írt versei már csak később. Amerikában jelenhettek meg a Láthatatlan lobo-
gó című kötetében. Sokatmondó címek hangsúlyozzák költeményeinek üzenetét: Dalol a honvágy. Mi-
kor a bujdosó az Istennel beszél, Idegen tavaszban, Hontalanság elégiája, A bujdosó imája. Nagypénte-
ki sirató, Hontalanság hitvallása, Üzenet haza, és így tovább .... Ez utóbbi nagy versében anélkül vall 
töretlen erdélyiségéről, hovatartozásáról, hogy leírná a „titokzatos szót": Erdély. De az otthoni hegyek-
nek üzen mindjárt az első sorban, s aztán az erdőnek, ahol „baltások hada" csattog, meg a háznak, 
mely fölnevelte, volt barátainak, akik egy idő óta megtagadják a nevét, - és úgy érzi: „ Likasszák már az 
égben fönt a rostát, / a csillagok tengelyét olajozzák / szorgalmas angyalok. / Es lészen csillagfordulás 
megint, /és miként hirdeti a Biblia: /megméretik az embernek fia (...) " Ebben reménykedett szakadat-
lanul hontalanságának idején, kezdetektől fogva mindvégig: a „csillagfordulás"-ban ... 

Emigrációjának éveiben keletkezett alkotásai közül leghamarabb az Adjátok vissza a hegyeimet!" 
című regényével aratott osztatlan sikert; kiadták több nyelvre lefordítva, s máig az egyik legnépszerűbb 
olvasmány széles körben. Valamivel később írta meg a Kard és kasza két vaskos kötetét. - a Mezőség 
múltjának, ősei ittlétének, családja életútjának monumentális epikai rajzolatát. Wass Albertnek ez a 
munkája a gyökeres erdélyiség mély és maradandó megvallása. A saját kiadónál, az Amerikai Magyar 
Szépmíves Céhnél 1974-ben először megjelent regény első kötetének Előszava ezekkel a szavakkal 
kezdődik: ,, Miután az Úristen különös akaratából az erdélyi Mezőségen születtem magyarnak, s ott 
nőttem emberré is, ifjúkorom óta úgy éreztem, hogy emberi és magyar kötelességem a Mezőség megírá-
sa (...) Ahhoz azonban, hogy az egész Mezőséget megírjam egy darabban, olyannak, amilyen volt, s 
olyannak, amilyennek magam szemével láttam, ahhoz csak most jutott időm. életem alkonyán (...). 
Hogy mi ennek az írásnak a célja? Először is az, hogy valamiféle maradandó emlékoszlopot állítson a 
múltnak, mielőtt a bölények hátrahagyott csapásait a fölismerhetetlenségig szét nem tapossák a birku-
nyájak. Másodszor pedig, hogy fényt vessen a történelmi sors apró titkaira s ezáltal jövendő nemzedé-
kek okulására szolgálhasson. Végül pedig, hogy az egyszerű szeretet céltalanságával elbarangolhasson 
még egyszer az emlékezet mindazokon a kedves, régi ösvényeken, melyek dombról dombra és tóról tóra 
behálózzák ezt a szép, szomorú, különös világot, ahol tücsökzene és békazsongás kötözi meg bűvös va-
rázslattal az emberi lelket. " 

Ugyancsak emigrációjában írta meg Wass Albert A funtineli boszorkány három kötetét is, azt a 
könyvét, mely talán leghatásosabban fejezi ki az. erdélyi havasok világa iránti vonzalmát. A Maros 
menti hegyek, az Istenszéke környékének szegényembereiről, pásztorokról, fadöngetőkről. szép-
asszonyokról - románokról, magyarokról - . a varázslatos táj természeti szépségeiről és hétköznapi cso-
dáiról szól bensőséges együttérzéssel, belemerüléssel ez a regény, melyet román nyelvre is lefordított a 
marosvásárhelyi Corneliu Cárstea. A könyv bemutatóján egy bukaresti román professzor. Ion Coja. akit 
különben túlzott magyarbarátsággal nemigen lehetne vádolni, egyértelműen méltató elismeréssel be-
szélt a regényről, Wass Albert írásművészetéről. (Akik napjainkban A funtineli boszorkány szerzőjének 
állítólagos románellenességéröl, magyar nacionalizmusáról szónokolnak folytonosan a politikum szín-
terein és a sajtóban, azok számára tisztázó és helyreigazító olvasmány lehet(ne) ez a könyv ...) Mind-
emellett: angol nyelven íródott eredetileg, Amerikában, Wass Albertnek egy novellafüzére is. ami Se 
szentek, se hősök címmel 2004-ben jelent meg magyarra fordítva Marosvásárhelyt a Mentor Kiadó élet-
mű-sorozatában; ezek a közelmúltbeli mezőségi történetek többnyire román emberekről szólnak, akik -
miként a szerző a kötet Előszavában mondja: „ az én hegyeim közt éltek, és egyszerű emberek voltak, se 
többek, se kevesebbek. Egyszerű emberek, akik kemény munkával igyekezek boldogulni, de mindig kap-
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hatóak voltak a tréfálkozásra, hogy az életet elviselhetőbbé teg}>ék (...). Ma ezek az emberek nincsenek 
már, de szellemük még mindig ott van valahol a csillagok alatt, a kísérteties ösvényeken, ködös hegyge-
rinceken (...) ". A Se szentek, se hősök novellái annak a Wass Albertnek az Erdély-szemléletére vetnek 
megvilágító fényt, aki a szülőföldjétől távol, kitagadottan is rokonszenves, emberséges barátsággal em-
lékezett vissza a Mezőség népére - mentesen mindenfajta nemzeti elfogultságtól. 

A hagyatékában gondosan megőrzött publicisztikai írások tömegéből már az eddigi évek során is -
az utóbbi időkben - nem egy kötet látott napvilágot. Wass Albert ugyanis emigrációjának nehéz eszten-
deiben rendszeresen közlő munkatársa volt több észak-amerikai, kanadai újságnak, és jóidéig a Szabad 
Európa rádiónak is dolgozott. Következetesen figyelemmel kísérte az ottani és itthoni közélet esemé-
nyeit, jelenségeit, a történéseket - s elsősorban a magyar, az erdélyi vonatkozásokhoz kapcsolódtak ke-
ményen szókimondó észrevételei, bíráló és helyreigazító megjegyzései. Cikkeiben, riportjaiban Erdély 
helyzete, sorsa, megpróbáltatásokkal és veszedelmekkel teli jelene, jövőjének esélyei központi helyet 
foglaltak el. Nemzetünk gondjait ugyanúgy a magáénak tekintette, mint ahogyan az összes európai né-
pek, országok helyzetének második világháború utáni alakulását a béke és az együttműködés jegyében 
látta emberhez igazán méltónak a jövő horizontján. 

„ Vedd kegyelmedbe, Uram, a te népedet, Erdély sokat szenvedett magyarjait" - írta Imádság Erdé-
lyért című jegyzetében, s egyik vallomásában (1991-ben) így emlékezett: „Ebben a mai fölfordult vi-
lágban jól teszi az ember, ha időnként meg-megáll egy percre valahol egy erdő közepén, ahol a termé-
szet békés csöndjében Isten közelsége szinte kézzelfogható. A legalkalmasabb hely, amit ismerek erre a 
célra, sajnos messzire esik, ott van a Maros fölső folyása mentén, Ratosnya fölött, ahol az Ilva-pláj be-
leszalad az Andrenyásza gerincébe, s széles legelőtisztást képez, melynek aljában, sziklakő alól a világ-
mindenség legjobb, legtisztább és légszomj oltóbb forrásvize buzog elő Isten lábnyomaiból". Ezeket az 
isteni lábnyomokat kereste s követte Wass Albert annak idején az erdélyi havasokban, a mezőségi ko-
pár dombok világában; ezeknek a forrásoknak az emléke élt benne Amerikában is, mindenütt. Várkonyi 
Nándor írta róla irodalomtörténetében: .yl nagy hegyek, rengeteg erdők szerelmese; vadászként járja 
őket, de igazi zsákmánya a költői élmény, amelyet erőteljes erdélyi zamatú nyelven ad vissza". Pontos, 
találó meglátás. 

Wass Albert emigrációs publicisztikájának java része szervesen hozzátartozik a teljesítmény egészé-
hez, és ez egyre inkább kiderül a rendkívül gazdag, sokrétű hagyaték napjainkban történő feltárulása, 
kiadása nyomán. A Magyar szemmel kötetei, a Magyar számadás, az Amerikai emberek darabjai, a kü-
lönböző válogatások munkásságának erre a tágas területére kalauzolják el a mai olvasót. Legutóbb adta 
ki a Mentor önéletrajzi írásainak, vallomásainak két vaskos kötetét - Eltem: voltam címmel, az író fiá-
nak. Wass Hubának a terjedelmes-tartalmas Előszavával, ez a gyűjtemény is a mindig hazanéző, Er-
délyt szívében hordozó Wass Albert gondolkodásának, hovatartozásának beszédes dokumentuma. 

Száz éve született, tíz esztendeje vetett véget életének önkezével az a Wass Albert, aki elvitathatatla-
nul, teljességgel erdélyi magyar író volt, erdélyi magyar író maradt utolsó leheletéig. Emlékét legin-
kább a teljes életmű őrizheti illő kegyelettel szerte a nagyvilágban, ahol olvasója van (s bízvást remél-
jük: lesz ezután is) a magyarul leirt igazmondó, tiszta, szép szónak. 

Nagy Pál 

Száz éve született Tanka János, 
Aba helytörténeti krónikása 

2008. március 27-én lesz száz esztendeje annak, hogy Debrecenben meglátta a napvilágot Tanka Já-
nos tanár, költő, a Fejér megyei Aba község helytörténetének kutatója. 

Apja Debrecen városának levélkézbesítő hajdúja volt, aki az I. világháborúban hősi halált halt. 
Tanka Jánost derecskei nagyanyja nevelte 7 éves koráig; a falun töltött gyermekkor élete meghatározó 
élménye lett. Középiskolai tanulmányait és a tanítóképzőt a debreceni Református Kollégiumban vé-
gezte, amely szintén alapvető szellemi útravalónak bizonyult. 

A tanítóképzőt 1929-ben fejezte be; azonnal megválasztották a Fejér megyei Aba község kántortaní-
tójának, ahol kis megszakítással további életét leélte. Amint ekkortájt oly sok falusi tanító, ő is faluja 
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