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121Be á ta, Tol nai Ot tó, Do mon kos Ist ván, Szi-
veri Já nos stb. ál tal meg ha tá ro zott „ré gi-új”
lap nak.

A ki ter jedt mé dia te vé keny sé get foly ta tó
Ex Symposion fi gyel me – hi á ba szer kesz tik
Ma gyar or szág szí vé ben – ere de tét, kul tu rá -
lis gyö ke re it, „jog elõd lap ját” tisz te let ben
tart va erõ sen fi gyel a volt Ju go szlá via te rü le -
tén élõ ma gya rok sor sá ra, ar ti ku lál ja a „ki -
sebb sé gi ség” he lyi jel leg ze tes sé ge it – mint
pl. a 2013-ban meg je lent 82. lap szám, amely
az akár iro ni kus ként is ol vas ha tó Exjugó le -
xi kon al cí met vi se li, és szá mos al ko tást tar -
tal maz Bozsik Pé ter, Nóvé Bé la, Vágvölgyi
B. And rás, György Pé ter stb. tol lá ból, de lap -
ja in sze re pel az 1991-ben szin tén kül föld re
(Dub lin be) tá vo zott Dejan Novačić, de a fi a -
tal Marko Čudić is.

Az Ex Symposion te hát egy szer re gyõz le
föld raj zi és kul tu rá lis tá vol sá go kat az együtt
ün nep lés, egy ér té kek ben gaz dag szüm-

poszion égi sze alatt, és tart fenn akár iro ni -
kus tá vol sá got is a múlt traumatikus ese mé -
nye i vel szem ben – amely tá vol sá got ter mé -
sze te sen ér tel mez he tünk úgy is mint az ér -
tel me zõ át te kin tés hez szük sé ges diskurzív
és prag ma ti kai dis tan ci át.

Ha son ló an já té kos-iro ni kus ér tel me zé -
sek re is nyi tott cím a 2014-ben meg je lent
Ci gány út al cí mû lap szám, amely ben Józsa
Már ta, Babarczy Esz ter, Géczi Já nos, de
Adrian-Nicolae Furtunã tol lá ból is ol vas ha -
tunk ki vá ló írá so kat. A ro ma szak ér tõ
Furtunã lap szám ba tör té nõ meg hí vá sa, a
szerb, hor vát szer zõk rend sze res sze re pel te -
té se azt ér zé kel te ti, hogy ez a fo lyó irat va ló -
di szümposziónként mû kö dik: olyan „la ko -
ma ként”, ahol egy asz tal mel lett ül ve ün -
nep lik Eu ró pát a több sé gi ek és a ki sebb sé gi -
ek. És egy nyel ven kom mu ni kál nak: a meg -
ér tõ köz ve tí tés nyel vén.

Péter Árpád

NAGY PÁL ÜZE NE TE 
A SZÉ KELY ME ZÕ SÉG BÕL

A ma ros vá sár he lyi na pi lap iro dal mi-mû vé -
sze ti mel lék le te, az 1195. szá má hoz ér ke zett
Mú zsa a 92. élet év ében el hunyt Nagy Pált bú -
csúz tat ja. A me zõ sé gi szór vány fa lu ban szü le -
tett kri ti kus, iro da lom tör té nész, szer kesz tõ és
köz író pá lyá ját át te kint ve Bölöni Do mo kos –
aki ba rá ti kö zel ség bõl fi gyel het te az al ko tói pá -
lya idõs ko ri ki tel je se dé sét – ar ra hív ja fel a fi -
gyel mün ket, hogy Nagy Pál ér dek lõ dé sé nek két
ál lan dó té ma kö re volt: a nyel vi szór vá nyo so dás
és az anya nyelv rom lá sa. 

„A Szé kely Me zõ ség egy kis fa lu já ban,
Mezõkölpényben szü let tem, nem messzi re
Ma ros vá sár hely tõl – ol vas ha tó az író egyik val -
lo má sá ban. – Ott cse pe red tem fel, édes apám
ott volt re for má tus kán tor ta ní tó. En nek a fa lu -
nak a kö zös sé gé ben és a szom széd fal vak nak az
is me re té ben ra gadt meg ben nem a szór vány -
kér dés irán ti má ig tar tó ko moly, mély ér dek lõ -
dés. Ez ab ban is meg nyi lat ko zott s meg nyi lat -
ko zik ta lán ma nap ság is, hogy iro dal már ként,
nem utol só sor ban en nek a táj nak, en nek a szo -
mo rú, szép sé gek ben oly gaz dag vi lág nak, a me -
zõ sé gi ma gyar szór vány vi lág nak az em be re it,
író it, je les sze mé lyi sé ge it kü lö nös sze re tet tel
ku tas sam föl a múlt ból, mu tas sam föl a je len -
ben. Így kö tõ dött sí rig tar tó ba rát sá gom Sü tõ
And rás sal, aki a me zõ sé gi ma gyar szór vány vi -
lág kö ze pé rõl, Pusz ta ka ma rás ról in dult el vi lág -
hó dí tó út já ra, így kap cso lód tam hoz zá a Men -
tor Ki adó jó vol tá ból Wass Al bert hez. [...] Így ér -
de kelt min dig pél dá ul Kiss Je nõ ko lozs vá ri köl -

tõ lí rá ja, köl tõi vi lá ga, és ír tam is ró la – s to vább
so rol hat nám a je les ne ve ket. Vál tig ál lí tom,
hogy a szór vány kér dés a ro má ni ai ma gyar ság
leg sú lyo sabb, leg ko mo lyabb, leg mé lyebb prob -
lé má ja a je len ben, és az lesz még in kább a jö võ -
ben. Szór vány nak len ni Er dély ben, szór vány -
nak len ni a Me zõ sé gen, de nem csak ott, ha nem
Dél-Er dély ben, Dé va, Fogaras kör nyé kén, akár -
hol: tör té nel mi ki hí vás. Ezt igye kez tem s igyek -
szem úgy, ahogy tud tam, s ahogy tu dom, a ma -
gam sze rény te het sé gé vel tu da to sí ta ni és szol -
gál ni. Amíg még moz gat ni tu dom a tol la mat, a
ke ze met, ad dig vál tig és to vább ra is meg ma ra -
dok en nek a szór vány kér dés nek a bûv kör ében,
mert ez va ló ban mé lyen hoz zám tar to zik.”

Sü tõ And rás ír ta le Nagy Pál mun kál ko dá -
sát mél tat va: „A leg fõbb ítész nek ne ve zett utó -
kor ral szem be száll ni nem le het. Se gí te ni vi -
szont az el iga zo dás ban: az írás tu dók min den -
ko ri kö te le zett sé ge.” 

Az ért he tõ, az egye nes, a tisz ta be széd
meg szál lott ja volt ez az „el iga zí tó” írás tu dó. 
A Ta má si Áron köz írá sá ban és le ve le zé sé ben
ott ho nos szer kesz tõ (Szel le mi õr ség ben – 2001;
Em be ri sza vak – 2003; Ked ves ott ho ni ak – 2006;
Öle lõ sze re tet tel – 2008) ma ga is a szel le mi õr -
ség ki lá tó ján érez te jól ma gát, és öle lõ sze re tet -
tel igye ke zett se gít sé gé re len ni a mikrofilológia
út vesz tõ i ben el aka dó fi a ta labb kar tár sa i nak.
(Mú zsa – Nép új ság-mel lék let. Szer kesz tet te
Nagy Mik lós Kund. 2015. szep tem ber 12.)
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