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György Imre

Papp Ágnes Klára, Sebők Melinda, Zsávolya Zoltán (szerk.):  
Nemzet – sors – identitás  

Budapest, KRE – L’Harmattan, 2015. 242 p.

Hogy Bertha Zoltán életműve mennyire megtermékenyítő és szerteágazó hatású, 
azt kiválóan tanúsítja a hatvanadik születésnapjára megjelentetett Nemzet – sors – 
identitás című tanulmánykötet. A kiadvány túlnő a szimpla tiszteletadáson. Bertha 
Zoltánt ötven szerző köszöntötte egy-egy tanulmánnyal, és nem pusztán irodalom-
történész-kritikusi volta szavatolja e szerzőgárda vállalkozását, hanem tanári pálya-
futása is a Károli Gáspár Református Egyetemen, valamint a szinte misszionárius 
magasságokba emelkedő elköteleződése a magyar irodalom és kultúra iránt. A kö-
tet kilenc tematikus fejezetre oszlik, amelyek nyelvészeti–világirodalmi–történelmi 
írások mellett lírai műveket is tartalmaznak. A kötet egészét áthatja Bertha Zoltán 
talán legnagyobb szívügye, az erdélyi és határon túli magyar irodalom feldolgo-
zása és támogatása, valamint az anyaország és az elcsatolt területek kultúrájának 
egybentartására való törekvés. A könyvben két teljes fejezetet szenteltek e témá-
nak, amelyek szerzőközpontú irodalomtudományi vizsgálódásokat tartalmaz-
nak, de tágabb horizonton is igyekeznek felvillantani, milyen gazdag kulturális-
irodalmi hagyományok találhatók (a nyitóversben Beke Sándor által aposztrofált) 
„Európa utcaszögletén”. A teljesség igénye nélkül: olvashatunk metaforaelemzést 
Mazsárkovics Ágnes tollából Szilágyi István Kő hull apadó kútba című regényéről, 
Márai Sándor antológiájáról (Rónay László: Amerikai délibáb), Nyilasy Balázs pe-
dig a méltatlanul marginalizált Petelei István Árva Lottiját járja körbe a flaubert-i 
impassibilité szemszögéből. Figyelemfelkeltő Pomogáts Béla magyar zsoltárhagyo-
mányokkal foglalkozó írása, amely nem pusztán hangsúlyozza a zsoltárfordítás 
jelentőségét az irodalmi nyelv fejlődésében, hanem áttekintést nyújt jelenlétük-
ről és inspiráló hatásukról irodalmunkban Szenczitől Adyig vagy akár Radnótiig.  
A kortárs erdélyi irodalomban és irodalmi reflexiókban tájékozódni kívánók szá-
mára ajánlatos Tapodi Zsuzsa Böndör Pál Bender&TSA című, 2013-as kötetéről szó-
ló tanulmánya, amely a név mint önigazoló tényező problémájához a jellegzetesen 
közép-európai „honvágy a hazában” jelenség oldaláról közelít. 

A kötet történelmi tanulmányait egybefogó fejezetnek is egyik vezérmotívu-
ma Erdély, a regáti szorványmagyarság internátusainak történetébe és működési 
rendszerébe beavató tanulmány (Makkai Béla: A regáti szórványmagyarság berecki és 
peredáli határinternátusa), de Deák-Sárosi László a tragikus 1603-as brassói csatát 
vezető, kevésbé ismert Székely Mózessel foglalkozó írása is. Témaválasztásával ku-
riózumként hat Sólyom Réka tanulmánya, aki (főként) az internet- és okostelefon-
korszak által generált, nyelvünkben jelentkező neologizmusokat járta körül. 
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A kötet a maga szerteágazó témáival arra mutat rá, hogy Bertha Zoltán tisztelői 
nem egy homogén szakmai közeg tagjai; így kerül egy kötetbe Tormay Cécile és 
Petri György, a külön fejezetet kapott Németh László és Winnetou, Tarr Sándor 
vagy Tamási Áron.

 


