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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)
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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-


