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BATSÁNYI KIADATLAN JEGYZETEI LOWTH-HOZ 

A mai verselméletben reneszánszát élő1 XVIII. századi hebraista, Robert Lowth, már a 
XVIII. és XIX. században jelentősen hatott esztétikai gondolataival. Magyarországi — eddig 
javarészt feltáratlan — hatása különösen a verstan területén jelentős: a „gondolatritmus" 
(a költői nyelvben megfigyelhető párhuzamosságok) jelenségeit nálunk első ízben tanulmányozó, 
elfelejtett verstani iskola tagjait2 Lowth elmélete ihlette meg, amely elsőként alkalmazta a 
versleírásban a parallelizmus fogalmát. 

A Lowth-követő magyarországi verstanírók körében végzett anyaggyűjtés közben került 
a kezembe Lowth De sacra poesi c. művének (1753) Roger-féle francia fordítása, amely Batsányi 
hagyatékából került az Országos Széchényi Könyvtárba, s tartalmazza a költő háromoldalas 
— tudtommal ismeretlen — sajátkezű jegyzetét. A nyolcadrét kötet (R. Lowth: Cours de 
Poésie Sacrée, traduit du latin en frangais par F. Roger, Paris, 1813) új, kézirattári jelzete: 
Oct. Gall. 77. A kötet előzéklapján tartalmazza a költő possessori bejegyzését („Batsányi a 
Paris 1814"), belül pedig javításait, alá- és mellékhúzásait. A könyvhöz utólag (?) hozzákötött 
2 levélen viszonylag összefüggő jegyzetét olvashatjuk. A jegyzet első másfél oldalát Batsányi 
Fénelon (a Lowth-művel rokon tárgyú) Dialogues sur V' Eloquence-ábó\ másolta ki (forrását 
jelzi is). A Szentírás — s ezen belül az Ószövetség — költészetét irodalmi szempontból nagyra 
értékelő Fénelon álláspontja valóban közel áll a Lowth-éhoz. Erre az egyezésre Batsányi 
valószínűleg maga figyelt fel: a Cours . . . Roger-tól származó bőséges jegyzetei (amelyek pedig 
minden lehetséges francia analógiára rámutatnak) nem említik Fénelon művét. Batsányi a 
Fénelon-szemelvényt egyébként aláhúzásaival és kérdőjeleivel kísérte. Ezt követi a kis kézirat 
második része: Batsányi rövid, német nyelvű kommentárja, melyet aláírásával látott el. 
Ez után következik — már a harmadik oldalon — egy életrajzi vázlat Lowth-ról Batsányi 
aggkori kézírásában.3 A vázlattal szó szerint megegyező forrást nem sikerült találnom; egy 
mondat alapján valószínűbbnek hiszem, hogy Batsányi saját kompilációja. A Batsányi
jegyzet kevés „eredeti" fejtegetést tartalmaz, s még ezek sem nagyon forradalmiak. Beható 
tanulmányozása (sőt: a széljegyzeteké is) ennek ellenére fontosnak látszik: mert segítségével 
az eddiginél sokkal pontosabban felmérhető lesz a XVIII—XIX. századi Magyarországon 
(s általában Európában) oly jelentős esztétikai kútfő, Lowth hatása Batsányi irodalomelméleti 
nézeteire. Ez a közlemény másrészt pedig pótlás Batsányi műveinek 1968-ban befejezett 
kritikai kiadásához* 
4035 Fénelon archeveque de Dambrai. 
L'écriture surpasse en naiveté, en vivacité, en grandeur, tous les écrivains de Romé et de la 
Gréce.6 Jamais Hőmére mérne n'a approché de la sublimité de Mo'fse dans ses cantiques,7 

particuliérement le dernier, que tous les enfans des Israélites devoient apprendre par coeur. 
Jamais nulle ode grecque ou latiné n'a pu atteindre ä la hauteur des pseaumes; par exemple, 
celui qui commence ainsi: Le Dieu des Dieux,8 le Seigneur a parié et il a appelé la térre, surpasse 
toute imagination humaine. Jamais Hőmére ni aucun autre poé"te n'a égalé Isaíe peignant la 

1 Vö. Roman JAKOBSON: Grammatikai párhuzamosság a népköltészetben, in: Uö\: Hang — Jel — Vers. 
Bp. 1969. 

2 Elsősorban Földi, Csokonai, Batsányi, Erdélyi, Arany (s talán még Kis János) jön i t t számításba. Köz-
vetve-közvetlenül Lowth-inspirálta verstanírói működésükkel külön dolgozatban foglalkozom. 

8 I t t szeretném megköszönni TÁRNA! Andor értékes segítségét. 
1 A közlés alapja — a Fénelon-idézet esetében is — Batsányi szövege. 
* Ceruzával számozott lap. 
' A mondat Fénelonnál eredetileg így hangzott: „La différence qui est entre eux est tout entiére ä l'honneur 

de l 'Ecriture: eile les surpasse tous infiniement en naiveté, en vivacité, en grandeur." (Oeuvres Choisies de 
Fénelon. t. II Paris 1867 [helyesen: 1872] p . 277) 

' Fénelon: Cantiques 
' Fénelon: dieux 
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majesté de Dieu, aux yeux duquel les royaumes ne sönt qu'un grain de poussiére;9 Vunivers, qu'une 
tente qu'on dresse aujourd'hui et qu'on enléve10 demain.11 Tantöt ce prophéte a toute la douceur et 
toute la tendresse d'une églogue,12 dans les riantes peintures qu'il fait de la paix; tantöt il s'éléve 
jusqu ä laisser tout au-dessous de lui. Mais qu'y a-t-il,12 dans l'antiquité profane, de comparable 
au tendre Jérémie,12 déplorant les mau de son peuple,12 ou ä Nahum,12 voyant de lóin,12 en 
esprit,12 tomber la superbe Ninive sous les efforts d'une armée innombrable.13 On croit voir 
cetté armée, on croit entendre le bruit des armes et des chariots; tout est dépeint d'une mani-
ére vive qui saisit l'imagination; il laisse Homere lóin derriére lui. Lisez encore Daniel,12 

dénon^ant á Balthazar la vengeance de Dieu toute préte ä fondre sur lui, et cherchez, dans 
les plus sublimefs]14 

404 originaux de l'antiquité, quelque chose qu'on puisse leur comparer.15 Au reste, tout 
se soutient dans I'écriture16;9 tout y garde le caractére qu'il doit avoir, l'histoire, le detail 
des lois, les déscriptions,17 les endroits véhéments, les mystéres, les discours de morale;18 enfin,19 

il y a autant de différence entre les poetes profanes et les prophétes,12 qu'il y en a entre le 
véritable enthousiasme et le faux. (?) Les uns, véritablement inspirés, expriment sensiblement 
quelque chose de divin; les autres, s'effonjant de s'élever au-dessus d'eux-mémes, laissent 
toujours voir en eux la foiblesse humaine. (??) 

Dialogues sur l'éloquence. 
Sollte dieß alles so ganz wichtig und war und ohne alle persönliche oder individuelle Vorliebe 
und Übertreibung gesagt sein? 

Lassen wir doch jeden eigenes Verdienst 1 Suum cuique. Die grossem profanen Griechen 
und Römer haben so gut ihre poetischen Vorzüge, als die hebräischen Dichter und Propheten 
die ihrigen haben und ganz unbestritten behalten werden bis ans Ende der Welt. Sie sind alle, 
mehr oder weniger die Lehrer und Zierde der Menschheit und verdienen unser herzlischste 
Liebe und Bewunderung! 

Batsányi 

405 Rober Lowth, naquit ä Winchester, (en 1713),20 et mourutenl787,ä l'äge de soixante-
quatorze ans. II fut successivement professeur de poésie ä l'université d'Oxford, archidiacre de 
Winchester, évéque de Limerick, de St-David, d'Oxford, et finalement de Londres. Cette haute 
fortune ne doit point étonner dans un pays oü les grands talens ont été souvent le chemin des 
honneurs.21 On lui doit une traduction anglaise d'Isai'e, avec un discours préliminaire et des 
notes; des poésies angliases et latines; une grammaire anglaise fort estimée, et quelques autres 
opuscules. Le plus remarquable de ses ouvrages est le recueil de ses Legons sur la poésie sacrée 
des Hébreux. Gibbon qui les avait entendues, s'en souvenait encore avec admiration sur la 
fin de sa vie.22 II les appelle incomparables, dans ses Mémoires. Elles furent publiés pour la 
premiere fois en 1753. Les applaudissemens que leur prodiguait depuis longtemps un nombreux 
auditoire, furent confirmés par le suffrage des lecteurs.* Le célébre orientaliste Michaé'lis en 
fit paraitre une édition qu'il enrichit d'additions et de notes. On sait quelle estimé avaient en 
France pour cet ouvrage l'auteur du poéme des Mois, et l'auteur de Melanie. Enfin l'illustre 
fondateur de la société de Calcutta, l'admirateur passionné des saintes écritures, Willfiam]. 
Jones, homme d'un savoir et d'un talent prodigieux, semble avoir écrit son Traité de la Poesie 
asiatique, sur le plan que Lowth a suivi dans le sien sur la Poésie sacrée des Hebreux. 

* [A belső margóra írva:] Blair en parle avec les plus vifs éloges dans son Cours de Rhétorique. 

• Fénelon: pontosvessző helyett vessző. 
10 Fénelon: (jövő időben:) enlévera 
11 Fénelon: nincs kiemelés; pontosvessző a pont helyén. 
12 Fénelon: nincs vessző. 
13 Fénelon: pont helyett kérdőjel. 
11 A lap széle leszakadt. 
16 Fénelon: „. . . qu'on puisse comparer ä ces endroits-lá." 
" Fénelon: Ecriture 
17 Fénelon: déscriptions 
14 Fénelon: pontosvessző helyett pont. 
10 Fénelon: Enfin 
í 0 Az „en" utólagos beszúrás. 
" Ez az erőltetett fogalmazása mondat tartalmi okokból Batsányié lehetne. 
"Magyar izmus? Franciául jobb: . . . ä la fin de sa vie. 
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Scheiber Sándor — Zsoldos Jenő 

ÚJABB VAJDA JÁNOS-LEVELEK 

Vajda János összes művei kritikai kiadásának tervezete szerint a költő levelezése két kötet
ben lát majd napvilágot függelékként Bartos Róza emlékiratával.1 A felmérést megnyugtató 
mérlegelés eredményének tekinthetjük. Gondoljunk csak a Boros Dezső összeállításában fel
sorolt levelekre2 vagy a Kozocsa Sándor birtokában levő levélmásolatokra. De a már publikált, 
de még jegyzékbe nem foglalt vagy nem kerülhetett levelek száma is egyre nő. Szinnyei József 
említi3 Vajdának Bodor Károly nagyváradi orvoshoz írt s 1896. július 11-éről és 22-éről kelte
zett két levelét. Mindkettő a Nagyvárad című lapban jelent meg.4 Komlós Aladár Vajda
monográfiájában idéz abból a Világban közölt Vajda-levélből, melyet a költő Heckenasthoz 
intézett 1865-ben egy új politikai lap megindítása tárgyában.5 Bóka László egy Vámház körút 
2. lakáscímmel jelzett levelet tett közzé. Benne Vajda a Teleki grófok kendilónai birtokán 
átélt vadászhangulataira emlékezik vissza.6 D. Szemző Piroska három Jókainak küldött 
levelet iktat nemrég megjelent Vajdával foglalkozó cikkébe.7 Közülük egy 1864-ből, kettő 
1872-ből való. Az általunk az ItK-ban már eddig közreadott négy Vajda-levelet8 most újabb 
két levéllel szerezzük meg. 

I. Vajda János levele Jurany Vilmoshoz 

Vajda János a hetvenes években nyomorúságos életkörülményei között szinte minden válo
gatás s írói becsvágy nélkül vállalkozik pénzszerző munkákra. A Franklin Társulatnál 1876-
ban megjelent Magyar bors című adoma-gyűjteményének sikerén felbuzdulva, újabb hasonló 
kiadványra szeretne megbízást kapni.9 Az a névtelen riporter-cikkíró, aki ezt az adatot első 
ízben közli, így jellemzi Vajda magatartását: folyvást ajánlatokat tesz, üzleti ötletekkel áll elő, 
fordítani akar, naptárt akar írni, kalendáriumot akar szerkeszteni.10 S kivonatosan ismertet 
egy, szerinte Heckenast-nak szóló levelet. Ebben a német nyelven kezdődő (Sehr geehrter Herr 
Direktor!), de magyarul befejezett levélben a költő három kalendárium szerkesztését indít
ványozza. Az egyiknek ez lenne a címe: János gazda és a földmívelő szabad polgárok nagy naptára. 
A másiknak: Szabad polgár. Vajda ajánlatához kecsegtető szómagyarázatot fűz: a polgár 
kifejezésben rejlő demokratikus jelentéstartalom vonzóvá teszi a címet és ennek nyomán ka
póssá a kiadványt. E két névtelenül szerkesztendő naptáron kívül szívesen jelezné nevével a 
harmadikat: a Hölgyek naptárát. A cikkíró tartalmi vázlatában fontos időpont-fogódzót is 
feljegyez: „Ebben a levelében három kalendárium szerkesztésére kínálkozik föl 1877-re."11 

A levél tehát 1876-ban íródott, abban az esztendőben, amikor olyan keserves pénzzavarral 
küszködött, hogy még rég nem látott barátjától, Kelemen Mórtól is 10 forintot kér kölcsön. 
E ceruzával írt és 1876. szeptember 13-áról keltezett levelében új lakáscímét is közli: „most 
Országút 33 sz. alatt lakom, szintén első emelet."12 A szintén határozószó arra utal, hogy a 
költő nemrégiben változtatott lakást. Néhány hónappal előbb, amikor Ujabb költemények 
című kötetére előfizetési felhívást tesz közzé, a postautalványon küldendő díjakat április 
10-éig még „Budapest, belváros, országút 29 sz. I. em." alá kéri.13 

A Világ cikkírója tévedett, amidőn az „Igen tisztelt Direktor Úr!" megszólítás mögött 
Vajda ismert kiadóját, Heckenast Gusztáv személyét sejti. Heckenast 1876-ban már nem tar
tózkodott Budapesten.14 Vállalatát eladta a Franklin Társulatnak, amely 1873. február 17-én 
tartotta alakuló ülését. 1875-ben a négy tagú igazgatóság egyik tagját, Jurany Vilmost, a 

1 Vajda János összes művel. Szerkeszti BARTA János. ( = VKK). Bp. 1969. I. 264. 
2 Studia Litteraria. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar irodalomtörténeti intézetének 

közleményei V. 1967. 53—66. 
»SZINNYEI: Magyar írók XIV. 758. 
' Nagyvárad. 1897. 15. sz. (jan. 20.; tárcarovat). — KOMLÓS Aladár e levelekre hivatkozva arra utal, 

hogy a költő Püspökfürdőre is ellátogatott. Valójában: Vajda csak érdeklődik a Püspök- és Félixfürdő vízi 
gyógykezelésének anyagi körülményei felől, de második levelében lemond az odautazásról, mert orvosa 
Tátrafüredet ajánlják (Vajda János. Bp. 1954. 198.). 

6 KOMLÓS i. m. 140. — Magyar írók kenyere. Világ 1913. dec. 25. 
•Arcképvázlatok és tanulmányok. Bp. 1962. 199. 
'Va jda János küzdelme 1872-ben költeményei kiadásáért. Magyar Könyvszemle 1970. 109, 113, 115. 
8 I t K 1964. 678., 1969. 721. 
9 KOMLÓS i. m. 168. 

10 Magyar írók kenyere. Arany j ános , Tompa Mihály, Vajda János ismeretlen levelei. Világ 1913. dec. 25.67. 
11 I. m. 68. 
12 Levele Kelemen Mórhoz. OSzK Kézirattár — L. BOROS Dezső: Vajda János levelezése. Studia Litte

raria . . . Debrecen 1967. 64. (27. sz. levél); VKK II. Sajtó alá rendezte Boros Dezső. Bp. 1969. 253. 
13 VKK II . 191. A felhívás megjelent: Új Idők 1876. ápr. 1. (KOMLÓS i. m. 208.). 
14 1874 novemberében Pozsonyba költözött (KOMLÓS i. m. 167.). 
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Heckenast-cég régi irányító emberét, ügyvezető igazgatónak alkalmazta, hogy ezzel is bizto
sítsa a társulat kiadói tevékenységében Heckenast szellemét és vállalata hagyományait. 
Jurany Vilmos is német származású volt, mint Heckenast, és ugyancsak teljesen magyarrá 
hasonult.15 Ez az eredet- és érzületi azonosság magyarázhatja a Világ idézte levél szövegének 
kettős, német-magyar fogalmazását. A levél Juranynak szól. Aligha is lehetett másképp, 
mert alább közlendő levelünk tartalma a Világ cikkének tárgyi elemeire mutat vissza. 

Vajdának a polgári kalendárium szerkesztésére vonatkozólag némi reménykeltő kijelentést 
kellett kapnia Jurany Vilmostól 1876-ban. Ezért újítja meg ajánlatát a következő évben, 
mégpedig feltevésünk szerint 1877 elején, talán kora tavasszal, hogy eleve elhárítson egy újabb, 
esetleges időbeli kifogást.16 A naptár nem jelent meg. Viszont a Franklin Társulat már ez idő 
tájt gondolt arra, hogy újból kiadja, illetőleg átdolgoztatja Vajdának A vadász mestere című, 
álnéven (Cserszilvássy Ákos) már két kiadásban megjelent népszerű művét. Végleges meg
bízást a költő e munkára csak 1879-ben kaphatott, mert a „harmadik, átdolgozott és bővített 
kiadás"' (Bp. 1880) előszava 1880. január 30-án kelt, és a szöveg „lényegesebb módosításokra 
nem szorult." 

A levél így hangzik: 

Igen tisztelt igazgató Űr! 
Következő czim alatt: „Magyar polgárok naptára. Szerkeszté János gazda" múlt nyáron 

tett ajánlatomra szóval azt méltóztatott megjegyezni, hogy az ajánlat a múlt évre későn 
érkezett, de az idénn tán hajlandó lenne azt elfogadni. 

Ennélfogva bátorkodom az ajánlatot ezúttal fölújítani 's arra kérni, hogy ha netalán a válla
lat iránt velem értekezni kívánna, méltóztatnék azt nekem megüzenni, mely esetben a kitűzött 
időre meg fogok jelenni. 

Kívánatra a Vadászat mestere czimű könyv átdolgozását is teljesíteni fogom, ha a példányok 
már elfogytak volna. 

Magamat nagybecsű jó indulatába ajánlva vagyok 
T. igazgató urnák 

őszinte tisztelője 
Vajda János 
Országút, 33. 

[1877 tavasza] 

A levél fotókópiában maradt fenn. A Franklin Társulat Egyetem (ma Károlyi Mihály) 
utcai épületének irattárában sok értékes írói szerződés, kötelezvény, levél stb. halmozódhatott 
fel. A II. világháborúban az épületet belövések érték, vízhiány miatt olthatatlan tűz pusztí
totta.17 Megsemmisültek az iratok is. De amikor Révay és Schöpfiin összeállította a társulat 
történetét, kiadványuk számára számos kéziratról fényképmásolat készült. Könyvükben 
közöltek is néhányat (Kemény Zs., Arany stb.). E másolatokból nem egy, köztük a Jurany 
Vilmosnak írt Vajda-levél is Raffy Ádám, illetőleg fia, Réz Pál tulajdonába került. 

II. Vajda János levele Milkó Izidorhoz 

Vajda kedvelt üdülőhelye volt a dél-alpesi hegyektől övezett, erdőkben dús stájerországi 
gyógyfürdő: Rohitsch-Sauerbrunn. Nem egy jelentős verse született itt (pl. Credo), vagy adta 
egy-egy költeményének élményi anyagát (pl. A legszebb-nek),ls 1879-től19 élete utolsó nyaráig20 

(1896.) vissza-visszatért Rohicsra. S utolsó előtti itt-tartózkodása idején versben örökítette meg 
e földi „paradicsom" gondoszlató világát. Gámán Béla, a költő rohicsi orvosa21 a fürdőhely 
klímáját, gyógyhatását ismertető könyvecskéjében „a fürdő hű vendégé"-nek nevezi Vajdát, 
és teljes szöveggel idézi a „menny egy darabját" megéneklő versét, a Tél utóját.22 

» Egy magyar könyvkiadó regénye, összeállították RÉVAY József és SCHÖPFLIN Aladár. Bp. [1938.] 
68, 7 0 - 7 8 . 

"Mive l Vajda sűrűn változtatja lakását, megjegyezzük, hogy még 1878-ban is az Országút 33. sz. házban 
lakott. Nyilvánvaló névelírásos lakcím-adatunk: „Vajda Viktor, Schriftsteller, IV. Museumringstr. 3 3 " 
(Adressenbuch von Budapest. Herausgegeben von Oebrüder Légrády. Bp. [1878.] 376). Az Országút hivatalo
san 1875 óta Múzeum-, illetőleg Károly [ma Tanács] körút (SCHMALL Lajos: Buda-Pest utczái és terei. Bp. 
1906, 119.). Vajda a sokáig továbbélő régi nevet használja. 

" [VÉRTES Ferenc:] [A] Franklin nyomda története. Kézirat gyanánt . Bp. 1966. 44. 
" VKK H. Sajtó alá rendezte BOROS Dezső. Bp. 1969. 328., 316. stb. 
19 I. m. 260. 
*° BODOR Károly: Vajda János két levele. I. Nagyvárad. 1897. 15. sz. 
" Uo. 
" G A M Á N Béla: Rohitsch-Sauerbrunn stájer országos gyógyfürdő. Bp. 1909. 9—10. Vö. V K K I I . 160. 
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Feltevésünk szerint az alábbi, Rohicson kelt levél Milkó Izidornak szól. A valószínűsítő 
mozzanatok egyik fontos eleme Vajda kérésének az a kitétele, hogy sok jó embere örülne 
rohicsí időzése hírének. Ez a kijelentés Szabadkára irányítja figyelmünket. Pestre alig gondol
hatunk. A 80-as évek elején a költő fővárosi életének szűk körében a fiatal ellenzéki írók 
tudtak Vajda távollétéről, utazásairól. Számukra efféle hír nem jelentett volna szenzációt. 
Más „sok jó embere" Pesten pedig aligha akadt volna. Csak vidéki társaságban találhatott egy 
stájerországi híradás rokonszenvező hívekre. Ilyen megértő közösség csak egy adódott Vajda 
életében: szabadkai baráti köre. 

A költő Miloszavlyevits Milán, a dúsgazdag ügyvéd és földbirtokos révén találta meg kap
csolatait a várossal. Barátságukban számottevő motívumként helyezkedik el a Vajda vadász
szenvedélyének kielégítésére kínálkozó lehetőség, egy-egy műve kiadását támogató jóakarat, a 
város közéleti személyeivel való ismeretség nyomán a palicsi fürdőzés kedvező alkalmainak 
igénybevétele. Midőn Vajda 1877-ben megjelentette a maga kiadásában Találkozások című 
budapesti verses életképét, Miloszavlyevits három nap alatt ötven előfizetőt gyűjtött.23 

A költő a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján nemegyszer kereste fel Szabadkát. „Már 
hat vagy nyolc évig járogattam Szabadkára" — írja 1885-ben.24 Ezalatt számos ismerősre, 
barátra talált. Már ez idő tájt tisztelői közé sorolhatta Milkó Izidort is, aki 1882 október-
december havában szerkesztője volt a Bácskai Közlöny című, hetenként kétszer megjelenő 
társadalmi lapnak.25 Hozzá fordulhatott a költő. Persze feltűnő, hogy késő ősszel vagy télidő
ben jelenti rohicsi tartózkodását. De ha gyógykezelésére gondolunk, nem minősíthetjük 
rendkívülinek az időpontot. Egyébként a Tél utója is hideg évszak égboltja alatt keletkezett. 
Sajnos: a Bácskai Közlöny számaira fővárosi könyvtárainkban nem akadtunk rá, s így fel
tevésünket konkrét adattal, az esetleg megjelent hírszöveggel nem támogathatjuk. 

De a levél provenienciája megerősíti feltevésünket, hogy Milkót tekintsük a megszólított 
szerkesztőnek. Gerő Ödön jó viszonyban volt Milkóval. Fia, Gerő Andor mérnök ma is kapcso
latot tart Milkó unokaöccsével. Leánya, Zsófi, dr. Geleji Sándorné autogramgyűjtő lévén, 
megszerezte Milkóéktől az itt közlendő levelet, amelyben Vajda népszerűségvágya némi 
személyi hírverés formájában jelentkezik: 

Tisztelt kedves Szerk. Űr! 
Igen örülnék — méltányolható okom volna rá — ha becses lapja legközelebbi számában 

megemlíteni szíveskednék itt időzésemet. Sok jó emberem örülne e hírnek. 
óhajtott rokonszenvébe ajánlva magamat, vagyok, 

tisztelő híve 
Vajda János 

Rohitsch-Sauerbrunn 
(Steiermark) 

[1882. október—december] 

Dr. Geleji Sándor hagyatékában (Budapest). 

Sütő-Nagy László 

AZ ERDÉLYI SZEMLE TÖRTÉNETÉBŐL 

A hagyományokban gazdag erdélyi irodalom, amely évszázadokon át annyi kiváló írót, 
felejthetetlen művet adott a magyar irodalom kincsesházának, századunk elején mintha ki
fáradt volna, hanyatlani kezdett. Benedek Elek után Abonyi, Bródy, Malonyay, majd Adyval 
az élükön Török Gyula, Harsányi Zsolt, Kuncz Aladár, Laczkó Géza, Németh Andor, Kiss 
Menyhért, Orbók Attila és Loránd, velük együtt mások is a fővárosba, vagy még tovább 
indultak, érzett értékeik gyümölcsözőbb elismertetéséért. 

Egyetlen irodalmi lapunk, az Erdélyi Irodalmi Társaság kiadásában, Bánffy Miklós név
leges főszerkesztése mellett Kovács Dezső és Kiss Ernő szerkesztésében megjelenő Erdélyi 

13 Vő. SCHEIBER Sándor—ZSOLDOS Jenő: Vajda János levelei Milkó Izidorhoz. Bp. 1958. 7—8. 
" V a j d a János Összes művei. Sajtó alá rendezte KOZOCSA Sándor. Bp. [1940.] 1571. — Milkó vissza

emlékezésében szűkítő eljárással csak a költőnek az előzőknél még élénkebb szabadkai viszonyát említi: 
„1886-tól — 1896-ig minden esztendőben töltött néhány napot e városban és néhányszor heteket Palicson" 
(MILKÓ Izidor: Gesztenyefám. Irodalmi emlékezések. Hátrahagyott írásai I. Válogatta, a bevezetést és jegy
zeteket Irta SZELI István. Növi Sad 1966. 42). 

" S Z I N N Y E I : Magyar írók VI I I . 1411. 
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Lapok, 1908-tól 1911-ig elég rendszeresen, azután már ritkábban lát napvilágot, míg 1913-ban 
véglegesen beszünteti megjelenését. Ez alatt az idő alatt egyetlen más folyóirat-kísérlet tör
ténik, Bárd Oszkár Haladás című lapja 1911-ben, ez azonban alig egy-két számot ér meg. 

Irodalmi társaság minden nagyobb városban van, de nemigen működnek. Országos nevű 
íróink közül akkoriban halt meg Petelei István, s jóformán a Temesvárt élő Szabolcska Mihály 
bírt országos hírnévvel, míg Kolozsvárt Kovács Dezső, Bródy Sándor és Malonyay barátja 
számított általánosabban ismert és elismert erdélyi írónak. Gyalui Farkas inkább irodalmi 
pörével szerzett hírnevet, Berde Mária ekkor kezd emelkedőre jutni. 

A fiataljainkat általában mellőző Erdélyi Irodalmi Társasággal szemben a kolozsvári egye
temi és más főiskolai hallgatók 1912-ben egy kis irodalmi kört szerveznek. Mi lehet egy bármi
lyen szerény irodalmi kör leghőbb vágya? Lapot indítani, fgy születik meg 1913-ban az 
A Szemle. Szerkesztői: Merész Károly és Nyiredy Géza. Fővárosi szerkesztője a szintén erdélyi 
származású Remetei Fülep Dezső. Munkatársai: Ábrahám Ernő, Begyáts László, Darvas 
János, Fligl József, Franyó Zoltán, Hatvány Pál, Jánossy-Papp Béla, Kázmér Ernő, Kovács 
László, Moldován Pál, Pogány Elza, Rákóczy Imre, Walter Gyula és e sorok írója. Akad 
köztük, akinek nevét elmosta az idő, de akad ma is kimagasló munkása irodalmunknak, a 
magyar szocialista irodalom megteremtői közt helyet foglaló Franyó Zoltán. A kolozsvári 
fiataloknak ez a megmozdulása megállapíthatóan haladó szellemű volt, folyóiratuk komoly 
színvonalat képviselt. 

Közben kitört a világháború. A szerkesztőket, munkatársaik zömét behívták katonának. 
Csak Moldován Pál és én maradtunk itthon. Elhatároztam, hogy tovább fogom folytatni 
irodalmi körünk megkezdett munkáját, fgy 1915. szeptember 19-én a háború egyre fokozódó 
nehézségei közepette megindult a Kolozsvári Szemle, szépirodalmi, társadalmi és színházi 
újság. A lap felelős szerkesztője S. Nagy László névvel én lettem. 

Rendre felsorakoztak Kolozsvár s Erdély, bár nagyrészt hadi szolgálatot teljesítő, de se
gítséget nyújtó írói, újságírói, költői. Bárd Oszkár, Bors László, Cziffra Géza, Egyed Zoltán, 
Ferenczy Gyula, Finta Zoltán, Gredinár Aurél, Király Dezső, Nóti Károly, Zádor-Stettner 
Tamás és mások. Budapesten a bevonult Remetei helyét Kázmér Ernő vette át. Az ő toborzá
sára jelentkezett Nagy Imre, Papik Miksa, Pajzs Elemér, és Szigethy István, a jeles festő és 
grafikus, első illusztrátorunk. Marosvásárhelyről Székely Jenő, később Kassák irodalmi köré
nek a tagja, állt mellénk. Dicsőszentmártoni munkatársunk, Halmágyi Sámuel által Ady 
Endre magyarságáról írt első nagyobb lélegzetű tanulmányunkra felfigyelt az egész magyar 
irodalmi élet, olvasóközönség, s pro és kontra sokáig vita tárgya maradt. Megnyerjük a Nyugat 
és Huszadik Század román anyanyelvű, de magyarul is hasonló művészi lobogással író munka
társát, a bukaresti színpadok avatott szerzőjét, Isac Emilt. Walter Gyula, szerencsénkre, 
Temesvárt teljesített szolgálatot, így szorgalmasan részt vehetett munkánkban. 

A rendkívüli viszonyok természetesen rányomják jegyeiket egész tevékenységünkre. Ekkor 
jelenik meg egy hadapródőrmester első verse lapunkban. A vers címe: Este egy polyák viskóban. 
A cím elárulja a költemény születési körülményeit, tartalmát, ízét. Elképzelhető, milyen lehe
tett a költő estéje a galíciai putriban. A költő neve: Erdélyi József. 

A halál — sajnos — gyakran gyorsabban járt a postánál. Néhány küldeményből posztu
musz közlemény lett. Ilyenek voltak Csapó Jenőnek, már a déli harctér első ütközeteiben ele
sett s Budapesten ugyancsak ismert színész-írónak megrendítő naplórészletei, valamint Moli-
torisz Jenő harctéri elbeszélése. 

Apránként az előttünk járó nemzedék, a város társadalmi életének vezető tagjai feladják 
eddig tanúsított tartózkodásukat, s teljes készséggel állnak mellénk. Egyre tevékenyebb mun
katársunk lesz az Erdélyi Lapok volt szerkesztője, Kovács Dezső, a pesti lapok által is szívesen 
fogadott nagyszerű elbeszélő, Kiss Ernő, az Irodalmi Társaság titkára, a társaság tagjai és 
intézményeink köréből: Barabás Samu, Fekete-Nagy Béla, Felszeghy Dezső, Kiss Elek, 
Sándor József. Budapestről Szomaházy István küld elbeszélést, Harsányi Zsolt darabrészietet, 
s akad akadémiai tag, egyetemi tanár munkatársunk: Csengery János, a kiváló klasszika
filológus, ókori írók fordítója. 

A tiszteletre méltó öregek mellett gyarapodik fiataljaink élcsapata. Olyan munkatársaink 
lesznek, mint a fiatal orvospszichiáter jelölt, Nyírő Gyula, s vele együtt egész sereg fiatal orvos, 
Havas József, aki Beethoven orvostani, főleg süketsége kérdésével foglalkozik, Pogány-Schéfer 
László, aki társadalmi kérdéseinket kutatja, míg Űjhelyi József rendszeres színibírálataiért 
érdemel elismerést. 

Jónevű írók, újságírók, költők siettek segítségünkre. Az első örömöt Pilisi Lajos szerezte 
mellénk állásával. Pilisi ekkor haditudósító és gyakran jár (családi ügyekben is) Kolozsvárt. 
így nyerjük meg barátságát, s ezzel a Világ és a Világ körül csoportosuló irodalmi és társa
dalmi kör messze sugárzó hatását. Másrészről Hangay Sándor irodalmi és pénzügyi összekötte
tései teremtenek felmérhetetlen segítséget. 

Mondhatjuk, a magyar irodalom kiváló fiataljai vonultak fel hasábjainkon. Szegedről 
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Sipos Iván magával hozza Juhász Gyulát és Milkó Erzsébetet, Nagyváradról Branyiczky 
Dezső, Huzella Ödön, Korda Béla jelentkeznek egyelőre. 

Az egyre nehezebb háborús időkben találkoztunk újra Franyó Zoltánnal, akit éppen az erdé
lyi háborús események hoztak megint közénk. Beszélgetéseink érlelték meg bennünk, hogy a 
l'art pour Tart csak önmagáért váló művészkedés, ennél több, más, határozottabb cél kell. 
írásaink tekintélyes része a háború felhői alatt született. 1916. november 5-én jelzi lapunk en
nek a korszaknak a kezdetét. Ekkor veszi fel az Erdélyi Szemle címet, ezzel juttatva kifejezésre, 
hogy mást, többet akarunk, mint amit eddig tettük. Messze tekintő tervünket Bárd Oszkár 
és Tavaszy Sándor a szerkesztésben való tényleges részvételükkel támasztják alá, s bekap
csolódik munkánkba az itthon még kevésbé ismert, de egy-két cikke s Budapesten megjelent 
verse után tekintéllyel bíró Reményik Sándor. 

Már legelső számaink igazolják áttérésünk jogosultságát. Olyan értékekkel vonulunk fel, 
amilyek meglepetést keltenek az egész magyar irodalomban. Ilyen Csokor- és George-fordí-
tásaink után Juhász Árpád első magyar Heydenstam-fordítása, aminek jelentőségét különös
képp aláhúzza, hogy Heydenstam épp ekkor kapott Nobel-díjat. így mi mutattuk be első
ként a Nobel-díjas költőt a magyar olvasóknak. Utána következnek Ady vonatkozású 
cikkeink, verseink, emlékezéseink. Jékey Aladár a Nyugattal egyidőben adja át nekünk Ady 
Endrénének írt versét, s ha a hódolatot a Nyugat hamarabb mutatta be, ezt a mi különleges 
helyzetünk terhére kell könyvelni. Ady Endre orvos barátjának, a szakirodalomban már sze
repelt, művészi tevékenysége révén szintén ismert Lukács Hugónak, Lechner Károly pro
fesszor volt adjunktusának ezekben a számokban közöljük első szépirodalmi munkáit, a rene
szánsz eseményeit idéző, ragyogó stílusú elbeszéléseit. 

Az erdélyi irodalomban akkor még ismeretlen s így természetesen szokatlan volt az antológia-
szerűén összefoglaló speciális gyűjtőszám. Két kifejezetten nagyváradi számot készítettünk. 
Az elsőt maga Antal Sándor, feltűnést keltő regényei után A Holnap szervezője és szerkesztője 
vezeti be. Dutka Ákos verset írt. Miklós Jutkát annyira megnyeri fiatalos lendületünk, hogy 
bár rég lemondott minden irodalmi megnyilatkozásról, nyolc éve nem közölt semmit, nekünk 
verset adott és hozzájárult beszélgetésünk nyilvánosságra hozatalához. Azután: Ágoston 
Péter, Fehér Dezső, Ady első váradi szerkesztője, Sas Ede, Szűcs Dezső, Ady mefisztója, 
Katona Béla, Ady mellett Gyóni barátságának is hű őrizője, a bűvös szavú Nadányi Zoltán, 
Major Dezső, Henrik öccse, több klasszikus regény magyar átültetője. 

Váradi füzér-számaink után érdemesnek tartottuk más, összfoglaló számok kiadását. így 
került sor egy Erdélyi-számra, amelybe Apáthy István, Jékey Aladár, Laczkó Géza, Pilisi 
Lajos és mások adtak különböző cikkeket, verseket, visszaemlékezéseket. 

Az 1917. év friss szenzációval lep meg: Karinthy Frigyesnek az Erdélyi Szemlén át Szigethy 
István — műfajában ugyancsak meglepően érdekes, újszerű rajzos könyvéhez —, az Ex Libris
hez küldött előszava. 

Munkatársaink egy Erdély összes íróit magába foglaló irodalmi társaság alakítására gondol
nak, így jött létre 1917 folyamán a Kelet Irodalmi és Művészeti Társaság. 

Az 1918. évben nagy horderejű események történnek az egész világon. Oroszországban meg
erősödik a szovjet-köztársaság. E tűz heve érezteti hatását valamiképp mindenfelé. Az egyre 
dúsabban termő erdélyi irodalomban is. Leggazdagabb nyereségeink év elején a Nyugatban 
közölt első verseik után Bartalis János, Monostori-Haubert Kamilló és Szombati-Szabó István. 
Vojticzky Gyulával együtt most már négy rendes Nyugat-munkatársunk van. A Tettnek kül
dött versei után munkatársunk lesz Kahána Mózes, aki Joel Béla névvel írja nekünk szánt 
aktivista szabad verseit. Ugyancsak a Ma köréből áll közénk Mácza János, így Székely Jenővel 
együtt hárman képviselik Kassák köréből a legújabb irodalmi irányzatot. Romját Aladárnak 
s közöljük egy népies hangvétellel, balladás nyelvezettel írt háborúellenes versét. Turóczi-

Trostler József Temesvárról küldött írásával kelt őszinte rokonérzést. Szabó Kornél szociál
politikai tanulmánya, Waller Oszkár gazdaságpolitikai tanulmánya mellett Balázs Béla és 
Lukács György cikkei már nemcsak kivételes értékeket jelentenek, de a forradalom szelét 
közelítik. 

Az egymást követő mozgalmas események során az irodalmi életben is a forradalom lesz 
úrrá. Forradalomról, nemzeti tanácsokról, katona- és munkástanácsokról ír minden lap. Mi is. 
Ezekkel kapcsolatos cikkek, versek, egyéb írások töltik be hasábjainkat. Az emberek minden
felé új világot várnak. Nálunk is Mindenki azt hiszi, hogy a forradalom meghozza azt, amire 
vár. Mi is azt hisszük, hogy amire áhítoztunk, amiért tollat fogtunk, amire egész népünk, a 
nemzet nagyobbik és jobbik része már évszázadok óta várt, amit remélt: a szabadságot, függet
lenséget, társadalmi igazságot, egyenlőséget, szebb, jobb emberibb életet. 

Az események gyorsan követték egymást. Október 28-án a csehek és szlovákok kikiáltják az 
egyesített Csehszlovákia függetlenségét, 29-én létrehozzák a délszláv egységet, december else
jén kimondják Gyulafehérvárt Erdélynek Romániához való csatlakozását. December folya
mán a román királyság csapatai bevonulnak Kolozsvárra. 

505 



E történelmi helyzetben eleinte bizonytalanság uralkodik el az országon. Karácsonyi szá
munk nagy nehezen még megjelenik, de 1918 karácsonyától 1919 márciusáig nem jelenhetünk 
meg. Ezt a szünetelést engedélyünk kedvező elintézése reményében a szükséges újjászervezésre 
fordítottuk. Mert úgy éreztük, hivatásunk annyira megváltozik, hogy annak megfelelően 
át kell alakítanunk egész eddigi szervezetünket, ügyvezetésünket. 

Torday József, a Kolozsvári Kereskedelmi Akadémia és a Hirschler József, Erdély nagy 
építőmestere által alapított Marianum iskolacsoport kereskedelmi tagozatának közgazdaságtan 
tanára, valamint az Erdélyi Közgazdaság című lap szerkesztője, barátságunk mellett munka
társa volt az Erdélyi Szemlének, én viszont munkatársa az ő lapjának, amely egyelőre éppúgy 
nem jelent meg, mint a miénk. Torday már polgári foglalkozása alapján is reálisabb, biztosabb 
számítású ember kellett, hogy legyen, mint mi. Rábíztuk tehát sorsunkat. Két hónap után 
végre sikerült is elintéznie, hogy az Ő lapjának a megjelenésével együtt a mi lapunk is meg
jelenhessen. 

Az általunk varázslatosan szépnek tartott eredmény után most már még elválaszthatat-
lanabbá nőtt sorsunk, s e közös sors biztosabb alapokra fektetéséről is együtt illett gondoskod
nunk. A két lap jövedelmét együtt sem tartottuk azonban elegendőnek, mivel feltétlenül 
csökkenő bevételekkel számoltunk, a várható nagyobb kiadások fedezésére. Elképzelhetetlenül 
merész ötletünk támadt. A Szentegyház utca 3. szám alatt eladóvá vált egy könyvesbolt. 
Elhatároztuk, hogy megvesszük, ősszetettük minden létező vagyonunkat mint hitelképes 
polgári személyek némi bankkölcsönt is kaptunk, s barátaink is segítettek. Ügy, hogy amikor 
mások a tömeges kivándorlási láz gondolatgörbéje alatt senyvedtek, mi egy könyvesbolt vételé
vel valóban nagy fába vágtuk a fejszénket. De megtettük. A megvett üzletnek két helyisége 
volt. Egyik lett az Erdélyi Szemle és Erdélyi Közgazdaság közös szerkesztősége és kiadóhivatala, 
elképzelt létesítményeink alapja, jövendő kiadóvállalatunk bölcsője. Magában az üzleti rész
ben volt a könyvesbolt, amit kiegészítettünk saját könyveinkből egy kölcsönkönyvtári rész
leggel, s hogy valami szociális ténykedést is kezdeményezzünk, festőművészeink képeiből 
kiállítást rendeztünk. Ács Ferenc, Daday Gerő, Gyenes Lajos képeivel, Cholnoky Jenő rajzai
val nyitottuk meg a tárlatot. 

Március 2-án jelent meg az Erdélyi Szemle ötödik évfolyamának első száma. A felelős szer
kesztő én maradtam. Szerkesztő és kiadótársam Torday József, helyettes szerkesztőnk Walter 
Gyula, főmunkatárs Reményik Sándor, belső dolgozótársaink a Szemle időközben hazakerült 
régi munkatársai: Merész Károly, Nyiredy Géza, Moldován Pál, Rákóczy Imre, külső, akkor 
éppen vidéken lakó munkatársaink: Bárd Oszkár és Kovács László. Az Erdélyi Közgazdaság 
mellett Kiss Béla és Székely Endre. A kiadásunkban megjelenő Riport Üjság szerkesztője 
Ligeti Ernő és Sombory László, a Pharmacia szaklap szerkesztője Molitorisz Pál. 

Az átalakult politikai viszonyok megsokszorozódott célokat, kötelezettségeket róttak ránk. 
Ezek közt a legsúlyosabb volt a határok lezárása folytán ránk nehezedett helyzet. Budapesti 
munkatársainktól még egy levelet se kaphattunk. Alig nélkülözhető támogatásuk sokkal erő
teljesebb szellemi felkészülésre indított. Emellett sokkal fokozottabb anyagi gonddal és fele
lősséggel kellett hozzákezdenünk az újjáépítéshez. S mivel a határok lezárása miatt mások 
sem kaphatták meg régi fővárosi lapjaikat, egyszerre pótolnunk kellett a Nyugatot, Vasárnapi 
Üjságot, A Hetet, Üj Időket, ki kellett elégítenünk minden irányú óhajt, mindenfajta kíván
ságot. Mindezt Összeegyeztetve a túlfeszített politikai légkörrel. 

Régi törzsgárdánk mellé mindjárt a kezdet kezdetén felsorakoztak a fiatalok. Szívvel
lélekkel mellénk társulva, részesülni akartak a következő küzdelmek nehézségeiből. Vezetőjük 
egy fiatal egyetemi hallgató, Bálint Zoltán, akiről hamar kiderül, hogy képzett képzőművészeti 
kritikus, Kassák irodalmi és művészeti csoportjának a híve, aktivista, mint az általa vezetett 
csoport, s amellett, hogy irodalmi, művészeti irányukban aktivisták, társadalmi tevékenysé
gükben is épp olyan aktivak. Közölük Pogány-Schéfer László már közölt apróságokat lapunk
ban, Illyés János Jenő pompás irodalmi portrékat ír, Bán Alfréd és Jenéi József bírálataikkal 
tűnnek ki. Kassákékkai felvett régebbi kapcsolatuk eredményeként Mattis-Teutsch Jánostól 
és Uitz Bélától metszeteket, rajzokat közölhetünk. Velük együtt jelentkezik az erdélyi iroda
lom ma is tevékeny munkása, akkor a többiekhez hasonlóan fiatal szocialista költő, Becsky 
Andor, és nővére, Becsky Irén, aki kiforrt érzésű, mély gondolat-telítésű verseivel nyerte el 
öregek-fiatalok elismerését. Közös kezdeményezésükre adunk ki egy Ady-, és egy képzőmű
vészeti számot. 

Aztán kezd egyre jobban nőni az élet. Legelsőként siet közénk a Pesten talán nálunk is 
jobban ismert BerdeMária, aközben lapkiadást viselt Szentimrei Jenő, aki cikkei, versei mellett 
Üj Erdély című folyóiratának szerkesztői és kiadói tapasztalataival gazdagít, és nem utolsó 
segítségül a hatalmas szál székely fenyőóriás, Tompa László. És rendre a már említett Apáthy, 
Boér, Csengery után az egyetem többi tudós professzora, a Magyar Tudományos Akadémia 
tagjai, Bartók György, Balogh Arthur, Cholnoky Jenő, Győrffy István, Márki Sándor és 
Ravasz László. 
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Augusztusban kiadjuk az első önálló magyar kiadványt: Reményik Sándor Rainer Maria 
Rilke-fordításait. Igaz, hogy papírhiánnyal küzdve, szerény kiadásban, de mégiscsak megjelent, 
utat tört, fényt szitált e nehéz idők első magyar könyve, kísérleti próbaballonunk, előretolt 
őrsünk. 

Novemberben különös levelet kaptam. A levélben egy ismeretlen nevű, titokzatos költő 
csodálatos ragyogású gyöngyszemekkel lep meg. A titokzatos költő aláírása: Áprily Lajos, a 
sorozat címe: Falusi elégia. Ismeretlen, új név. Senkinek halvány sejtelme se volt, ki lehet, mi 
lehet, hol van a hazája? Kerestük, kutattuk, szerkesztői üzenetet küldtünk, jöjjön be sürgő
sen. Verseit már leadtuk, őt magát pedig vártuk. Míg végre egyszer megjelent köztünk régi 
tanárbarátunk, egyetemi hallgató kora óta jó ismerősünk: Jékely Lajos, most a nagyenyedi 
kollégium tanára és könyvtárőre. Bizonyos meghatottsággal, mégis felszabadult mosollyal, 
a belőle lövellő s köréje font sugarak áradatát felülmúló szerénységgel mutatkozik be: Áprily 
Lajos vagyok. Ha semmi mást nem mutatna fel az Erdélyi Szemle harminc éve, csak azt az 
egyetlen valóságot, hogy nem hagyta elmélázni az irisórai hegyek hódító bűvkörében, sem 
elrejtezni a Bethlen-kollégium ódon falai között ezt a kivételes talentumú költőt, már ez is 
érdeme volna. 

Áprily után előkerült Nyírő József. Nyírő után jött Makkai Sándor. 
Az 1920. évben újabb eredményeket érünk el. Erdélyi Évkönyv címmel szerény gyűjteményt 

adunk ki munkatársaink írásaiból. 
Ez az időszak jelenti az Erdélyi Szemle zenitjét. A fénykort. Az irodalomtörténet hőskornak 

is nevezi e korszakot. Ebben a bonyolult szakaszban lett az Erdélyi Szemle az erdélyi irodalom
mal való hivatásos foglalkozása mellett a magyar szellemi élet egyetlen fenntartó fóruma, 
művelődésünk megtartója. Az Erdélyi Szemle élén az erdélyi magyarság legjobbjai, legkiválóbb
jai hallatják hangjukat, nyilatkoznak hétről hétre. 

Amilyen szenzáció volt számunkra Kós Károly visszatérésének híre, épp olyan szenzáció, 
amikor első írását közölhetjük, annak ellenére, hogy ebből az írásból a cenzúra áldása folytán 
olvasóink több fehér foltot, úgynevezett „nyitott ablakot", mint szöveget kaptak. 

Ekkor írják első írásaikat: Asztalos Miklós, a későbbi történettudós és színpadi szerző, 
Csiky Endre, aki zenetudományi írásaival méltó feltűnést kelt, a fiatal Kemény János, aki az 
erdélyi irodalomnak nemcsak vendéglátó gazdája lett, amint ő magáról mondta, hanem már 
fiatalon atyja, a Petelei kutató Járosi Andor, Maksay Albert a teológus költő, Lakatos István, 
a zenetörténész, Olosz Lajos, aki felragyogó verseivel lép ki Arad melletti magányából, Fetter 
Gyula, a szépen induló novellista, Ferenczy Sándor, a fiatal földrajz-természettudós, és akit 
legelőször kellett volna vastag betűkkel kiemelnem: Sipos Domokos, ez a korán lefutott 
nova-csillag, az erdélyi magyar irodalom egyik legnagyobb ígérete. Mindegyiküknek az Erdélyi 
Szemle adott belépőjegyet az irodalom palotájába. 

Külön érdekességet képviselnek: Markos Albert, a reformáció korabeli latin szövegek for
dítója, Serestély Béla, aki poétái buzgósága mellett vasutas szolgálataival tett ezekben az 
időkben különösen nagy szolgálatot nemcsak lapunknak, de az egész magyar művelődési 
ügynek. Szabó Jenő, az Elsodort Falu Farczádija, a bátyja könyvében elstilizált háromszéki 
kálvinista pap, aki békés, szelíd hangú verseket ír, Szini Lajos, az Erdélyből elszármazott Szini 
Gyula családjának itt maradt tagja, aki Tompa László felfedezése után most Göre-Gábor-szerű 
székely góbéságokkal próbálja megmozgatni olvasóink fáradt nevetőizmait, Vincze Géza, a 
marosszentimrei kálvinista pap, Ady Endre unokaöccse, a család adatainak összegyűjtésével 
végez szolgálatot az irodalomtörténet számára. 

Nőíróink közt első helyen érdemel említést Rozsnyayné Dapsy Gizella, Nil, Ady szeghalmi 
költőnő-barátja. 

Nagyváradon egyszerre két lap: a Magyar Szó és a Tavasz jelent meg. Előbbi Tabéry Géza, 
utóbbi Zsolt Béla szerkesztésében. Marosvásárhelyt is két lap látott napvilágot. Osvát Kálmán 
szerkesztésében a Zord Idő, nagyon komoly igényekkel, míg Zsoldos Sándor Holnap című 
tiszavirág életű próbálkozása nem érte meg a holnapot. 

Ekkor keresett meg Szentimrei Jenő a legragyogóbb összefogási tervvel. Elmondta, hogy a 
Lapkiadó elsőrendű feladatának tartja az erdélyi magyar irodalom előbbre lendítését. A tőke
erős, széles társadalmi erőkkel rendelkező vállalkozásnak nem nagy fáradságába kerülne egy 
saját irodalmi lap szellemi és társadalmi megszervezése, de ezt nem teszi, előbb tárgyalni 
óhajt az Erdélyi Szemlével. Hajlandók átvenni az Erdélyi Szemlét úgy, ahogy van, egy általuk 
adott s általam kitöltendő fehér lap feltételeinek ellenvetés nélküli elfogadásával, minden szemé
lyi feltétel teljesítésével, s a Lapkiadó lapjai és kiadói vállalkozása által nyújtható egyéb elő
nyök biztosításával. 

Erkölcsi kötelességemnek tartottam ezt a rendkívül kedvező ajánlatot régi munkatársaim, 
barátaim elé terjeszteni, abban a reményben, hogy mindenki örülni fog e nagyvonalú ajánlat
nak. Sajnos, teljesen félreértett, hibásan értelmezett kötelességteljesítésnek bizonyult részem
ről ez a baráti és kartársi magatartás, aminél nagyobb hibát csak barátaim követtek el azáltal, 
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hogy teljesen érthetetlen ellenvéleményeikkel elvetették a többet soha vissza nem térhető 
alkalmat. A magam részéről még mai nap is sajnálom, hogy Szentimrei akkor nem fejtette 
ki részletesebben életrevalóan érdekes és értékes elgondolását, a benne rejlő lehetőségeket, az 
összefogás messzemenő terveit, széles területű irányító céljait. Ha elvétve mutatkozott is 
bizonyos enyhülés, békülékenyebb magatartás, végleges kiegyenlítődés többet soha be nem 
következett a két szembekerült csoport között. 

így született meg egyik oldalon, a Lapkiadó részéről a Napkelet, saját oldalunkon, a bará
taim részéről bekövetkezett szembefordulás folytán az Erdélyi Szemle tégláiból, forrásaiból a 
Minerva irodalmi és nyomdai részvénytársaság, s kiadásában a Pásztortűz. Én pedig eddigi 
keserves, kínos tevékenykedésem után visszatérhettem minden kezdet kezdetéhez, az ősforrás
hoz, s folytathattam ott és úgy, ahogy barátaimmal kezdtük, minden támasz nélkül, csupán 
lelkesedésünktől vezérelve, most azonban önmagámra maradva, majdnem egyedül. A Szemle 
önmagából adódó, messzire tekintő, s korlátokat nem ismerő szemlélődése buzdított, segített, 
vezetett tovább utamon. Címül is csak a Szemlét választottam. 

Hűtlenné vált barátaim helyébe új barátok jönnek. Elsőül volt tanárom, Kovács Kálmán 
áll mellém. A máris egyházi fennhatóság alá került Minerva ellenőre, a felekezetközi bizottság 
titkára, s mint ilyen, közli velem, hogy igazságtalannak tartja a velem szemben követett el
járást, s tervbe vette az Erdélyi Szemle régi alakjában való visszaállítását. Kovács keresztül
vitte tervét, hosszú idő után és lényeges változásokkal. Az általa indított lap címe: Erdélyi 
Irodalmi Szemle, kiadója önmaga, szerkesztői Borbély István és György Lajos. A szépirodalmi 
és társadalomkritikai jelleget ugyancsak mellőzi, konzervatív irodalomkritikai folyóiratot 
hoznak ki. 

A másik tervvel hasonlóképp ebből a körből, Várady Aurél, a Minerva vezetőségi tagja, a 
Magyar Szövetség ügyvezető elnöke lep meg. Politikai hetilap vezetését kívánja rám bízni. 
Ezt megvalósíthattam volna, de annyira féltékennyé váltam függetlenségemre, hogy nem akar
tam feláldozni szabad kritikai véleménynyilvánításom. Inkább átjátszottam a terv megvaló
sítását egy másik magyar hetilapra, amelynek szerkesztésében egy darabig részt is vállaltam. 

Mindkettőnél érdekesebb egy harmadik vonal. Baloldali írók, Salamon László, Szabó Imre, 
Székely Béla és János, az éppen Kolozsvárt tartózkodó Barta Lajost kérik fel, hogy vállalja el 
az utódállamokban élő összes magyar kisebbségek haladó szellemi összefogását célzó Szemle 
főszerkesztését. Barta rövid tartózkodása után eltávozik Kolozsvárról, s így ez a Szemle cél
kitűzéseit eléggé megközelítő terv szintén dugába dől. 

A sok szépen elgondolt terv, cél ellenére a Szemle és szerkesztője, S. Nagy László újra maguk
ra maradnak. A lap megjelenése egyre nehezebb, ritkább lesz. Az 1921—24 években mindössze 
16 szám jelenik meg, tehát negyedévenként átlag egy, szemben a hosszú időn át sűrűbb, egy
kéthetes megjelenésekkel. De azért ebből a hullámvölgyből is nőnek ki érdemes virágok. 

Új munkatársakkal is gyarapodunk. Fráter Béla egy angol novellát ültet át. Imre Sándor 
színházi és művészetesztétikai cikkeivel vonja magára szakköreink figyelmét. Indig Ottó egy 
kis novellát ad. Ormos Ede szintén novellával társul közénk. Jakab Géza gyöngyvirág illatú 
versei, Salamon László olykor szerelmes, olykor szociális témájú versei, Kosztolánszky Ist
vánnak pedig családias hangulatú versei üdítik olvasóinkat. Keresztúri Sándor elbeszél és a 
magyar—román kulturális kérdésről értekezik. 

Három régen ismert névvel hasábjainkon először találkozunk. Megjelennek lapunkban 
Mécs László versei is. Nemsokára maga a költő is megjelenik köztünk, s erdélyi körutat tesz. 
Barátsága igaz jeléül több művészettörténeti cikkével tüntet ki Siklóssy László. S hasonló 
hálás köszönettel gondolunk vissza Vezsenyi Béla Tolsztoj-fordításaira. 

Az ismert nevek, öregek, fiatalok mellett három friss név sorakozik fel. Szalacsy Rácz 
Imre versekkel és novelláival tesz tanúságot tehetségéről. Török Sándor novellái, tárcacikkei 
előre bizonyítják, hogy írójukkal egyre szélesebb körökben, egyre magasabb szinten és egyre 
több meglepetéssel fogunk találkozni. És még egy rendkívüli, nem mindennapi jelenség: 
Vas Emil, aki valóban vasból cizellált elbeszélésekkel írja be nevét irodalmunk új korába. 

Osvát Kálmán is betársul a Szemlébe. A lap vergődő hullámzására való tekintettel teljesen 
rábízom, átengedem számára lapunkat. így jön létre az Erdélyi Levelek s néhány más, sok 
beszéd tárgyát képező kiadványa. 

De lobbannak más tüzek, fények, lángok is. Az 1922. esztendőben hazajön mindannyi
unk szeretett nevelőapja, Benedek Elek. Most már ő mutatja, hogy merre felé kellene mennie, 
haladnia az erdélyi magyar irodalomnak. Az 1923-ban hazajön Kuncz Aladár, átveszi az 
Ellenzék szerkesztését és megindítja a lap fővárosi színvonallal mért irodalmi mellékletét. 
Következő évben, 1924-ben megalakul néhány megszállott lélek elszánt akaratából első önálló 
könyvkiadó-vállalkozásunk, az Erdélyi Szépmíves Céh. Az 1925-től egymás után jönnek 
meg Bánffy Miklós, Dienes László, s visszajön Tamási Áron. Akit hazajövetelekor közben 
megjelent novellás kötete után már kész íróként fogad mindenki. A következő évben, 1926-ban 
megalakul a marosvécsi Helikon, megindul Dienes László szerkesztésében a Korunk, amelvnek 
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szerkesztését Gaál Gábor veszi át és folytatja tovább. 1928-ban megjelenik az Erdélyi Helikon. 
Mind a Napkelet, a Pásztortűz, az Erdélyi Szépmíves Céh, az Erdélyi Helikon alapítói, főszer
kesztői, szerkesztői, de a Magyar Nép főszerkesztője és munkatársai, sőt a Korunk munkatársai 
közül nem egy, s ideszámítva a későbbi Független Újságot, Ligeti Ernő lapját, annak főszer
kesztőjét és munkatársait, javarészt mind az Erdélyi Szemle munkatársai voltak, legtöbben 
itt kezdték irodalmi működésüket. 

Ennyi véradás, energiaveszteség, harc és szellemi pazarlás után igazán nem volna csoda, 
ha az Erdélyi Szemle rég elszenderült volna. Nem tette. Legfeljebb, ha olykor tetszhalott volt. 
Viszont amikor 1927-ben Szabó Dezső megfújta jerikói trombitáját, az Erdélyi Szemle fel
horkant, kikelt rideg sírboltjából a megtagadott lélek védelmére. S 1928-ban már nemcsak 
a köpenyege alól kibújt folyóiratok, hanem maga a megtépett ócska köpeny is újjá szabva, 
átalakítva, szintén piacra kerül. 

Ha az irodalom tükörkép, éspedig a társadalom mozzanatait vetítő tükörkép, az irodalom 
s irányainak sokféle változása előtt előbb a társadalom élete, arculata kellett, hogy megváltoz
zék. Az Erdélyi Szemle 1915 óta annyi balszerencse és oly sok viszály közepette, nemegyszer 
klinikai halála megállapítása ellenére is folytatta munkáját, 1928-ban már három irodalmi 
folyóirat (Pásztortűz, Korunk, Erdélyi Helikon), egy népi irodalmi újság (Magyar Nép), két 
könyvkiadóvállalat (Erdélyi Szépmíves Céh, Minerva), több napilap irodalmi melléklete végezte 
az irodalom ápolását. Ebben a megoszlott irodalmi helyzetben az Erdélyi Szemlének is alakult, 
változott a helyzete, minden új változatban meg kellett keresnie és meg kellett találnia a 
maga biztos helyét. Mind az irodalmi, mind társadalmi vonatkozásban. így történt most is. 

Meg kellett vizsgálnom mind a mi, mind laptársaink munkásságát, tevékenységi körüket. 
(Szellemi jellegzetességüket). A Pásztortűz régi konzervatív szemléletű közönségével, az Erdélyi 
Helikon főúri és liberális nagyburzsoáziájával, a Korunk baloldali szemléletű értelmiségével, 
Gyallay Domokos és a Magyar Nép által oly szépen szolgált népies irodalommal szemben 
nekem s lapunknak értelemszerűen s fokozottan az általam mindig előtérben tartott, ellenben 
mások által — a Benedek— Kós— Szentimrei-féle Vasárnaptól eltekintve —, általában mindig 
mellőzött polgári osztályok felé kellett tájékozódnom. Elhatározásomhoz jelentős mértékben 
hozzájárult, hogy erdélyi utazásaim során e polgári rétegek legjobb módú családjai körében 
megjelenő irodalmi lapjainknak alig-alig találtam nyomát, sőt irodalmi életünk egyéb meg
nyilvánulásainak, könyveknek, írói ismeretségeknek, személyi kapcsolatoknak is itt-ott s 
elvétve akadtam nyomára. E rétegek felé kellett tehát tájékozódnom, s ezt felismerve, ennek 
a hivatásnak a teljesítését tekintettem elsőrendű feladatomnak. 

Az erdélyi irodalom jellegét, hivatásteljesítését illetően egyébként egyre határozottabb, 
konkrétebb felismeréseim alakultak ki. Ezek a nézeteim egészen röviden a következők voltak: 
Az erdélyi magyar irodalom egyedülállóan sajátos helyzetű. Saját helyzettel bír a magyar 
irodalomban, s ezt a sajátos jellegét beviheti a világirodalomba. Ezt a helyzetét és rendeltetését 
eleve meghatározza eddigi története, amelynek során nemegyszer sikerült már beszivárognia, 
helyet kapnia a világirodalomban. Meghatározza a táj, amelyben fogant és él, e táj egészen 
különleges fekvése, politikai és művelődési fejlődése, népi, néprajzi, nemzetiségi viszonyai. 
Ezt kell kivetíteni irodalmilag, művészetileg, politikailag a jövőbe és a nagyvilágba. 

Az Erdélyi Szemle anyagi helyzete sohasem engedte meg ennek a programnak a teljesítését, 
még a megközelítését is csak alig-alig. Amit tehettünk, megtettem. Meghirdettem e hivatás 
felismerését, teljesítettem ebben a szellemben az adott keretek között megvalósítható fela
datokat, szolgáltuk az irodalom és társadalom ebbe az irányba való menetét, közelebbről s 
legelsősorban az erdélyi népek testvériségének ilyen szellemű ápolását. 

Ezekkel az irányelvekkel kezdtem újra 1927 végén a megszakadt munkát folytatni. Ahogy 
kijutott kis hajónk a zátonyok közül, visszaadtam lapom régi címét, s újfent az Erdélyi Szemle 
zászlója alatt hajóztunk tovább. Egy darabig nagyon szerény eszközökkel kellett kínlódnom. 
Jóformán magam írtam, állítottam elő az egész lapot. Tettem ezt azért is, hogy így a magam 
feszélyezetlen szabadságában minél élesebben villanthassam fel eszméinket, s hogy ne ártsak 
esetleg az új gondolatokkal olyanoknak, akiknek a segítségére később annál nagyobb szüksé
gem lehet. így telt el az Erdélyi Szemle 1928., 1929. évjárata. 

Apránként nőtt a gondolatok ázsiója, lassan szaporodni kezdett híveim tábora. A döntő 
ösztönzést szélesebb körökig, távolabbi területekig történő kilépésemhez, illetve kilépésünkhöz 
amerikai írótársunktól, Reményi Józseftől kaptuk. Baráti köszöntése mellett ő adott lökést 
ahhoz, hogy megváljak magányosabb, szűkebb körömtől, s minél messzebb menően vonjunk 
be másokat is az ismét szépen fejlődő ívelésbe. 

Rövidesen széles baráti kör, nemsokára egész egyesület alakul ki a lap körül. Neve is lesz: 
Erdélyi Szemle munkatársainak és barátainak irodalmi és művelődési köre, majd egyesülete. 
Röviden: Eszme. 

Nagyon érdekes alakulat, érdemes néhány szót szólni róla. Ez az eleinte egyszerű baráti kör, 
amely önként csoportosult a lap támogatására, rövidesen olyan irodalmi és társadalmi meg-
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mozdulások központja lett, olyan összejöveteleket, megbeszéléseket kezdeményezett, olyan 
helyeken tartott irodalmi és művészeti előadásokat, ahová eddig írók, művészek nem jártak: 
iparoskörökben, kereskedő társulatokban, földmívesek otthonaiban, hogy a hatóságoktól 
felszólítást kaptunk, van-e működési engedélyünk, hivatalos elismerésünk ilyen összejöve
telek rendezésére, ha nincs, kérjünk hatósági jóváhagyást, egyesülési engedélyt. Erre a hivatalos 
felszólításra lett az egyszerű baráti körből 1933. december 17-én hivatalosan elismert és jóvá
hagyott egyesület, az Erdélyi Szemle munkatársainak és barátainak irodalmi, művészeti és 
közművelődési egyesülete, röviden: Eszme, amely aztán mindenféle előadás megtartására 
egyszer s mindenkorra jogot nyert. 

Még érdekesebb és sokatmondóbb az egyesület összetétele. Az elnökség tagjai: Hadházy 
Sándor, a Bölöni Farkas Sándor által alapított s még mindig működő első erdélyi magyar tár
sadalmi egyesülés, a Gondoskodó Társaság ügyvezetője, dr. Kiss Elek, Bölöni Észak-amerikai 
utazása és más műveinek kiadója, Gulyás Károly, a marosvásárhelyi Teleki Téka őre, Pálffy 
László, a 48-as Pálffy János unokaöccse, Bartha Ignác, a régi és új román történelmi, nyelvi, 
jogi ismeretek szakértője. Walter Gyula és S. Nagy László, lapunk szerkesztői. Titkárok: 
Bözödi György, Jancsó Béla és Elemér, aki már akkor gyűjtötte a Bölöni Farkasra vonatkozó 
legrészletesebb adatokat, Szabédi László, a fiatalok legvonzóbb nevű költője, nemzedéke 
legelmélyültebb irodalomtörténésze, a magyar költészet tudós búvára. Jegyzők: Kibédi Sándor, 
az autodidakta író-költő, Petőfi szerelmeinek kutatója, Ferenczy László Marcella, Benedek 
Elek örökül hagyott C/rn&orájának a szerkesztője. A többi tisztségviselő: Fülöp Géza, a fiatalok 
mozgalmának képviselője, Gyarmathy Árpád, a Gondoskodó titkára, Gyarmathy Béla, a 
kalotaszegi Gyarmathy Zsigáné fia, Oberding József György, Bölöni Farkas és a Gondoskodó 
monográfia írója. 

Sorozatosan ismertetjük a székely írók, Gyallay, Nyírő, Tamási munkásságát s elsők 
közt mutatjuk be az az idő tájt népszerűségre emelkedő Karácsony Benőt és az aradi Szántó 
Györgyöt. 

Illusztrációkkal, művészetpolitikai véleményeikkel állnak a jó ügy szolgálatába Gy. Szabó 
Béla és Szerváciusz Jenő, az erdélyi képzőművészetnek ezek a még fiatal óriásai. 

A jugoszláviai magyar és délszláv életben Kovács Károly, első irodalmi körünk tagja kép
visel, az irodalmi és társadalmi kérdéseket Csuka János és Zoltán, Fekete Lajos, Hesslein 
István ismertetik. Csehszlovákiai írótársakkal is keressük a kapcsolatot. 

Munkás-paraszt íróink, kö ltőink: Molnár Sándor petrozsényi bányász, Pálfi Miklós aranyos
széki kisgazda, Sárközi Gerő, a kiváló tehetségű árpádi, Bihar megyei fiatal, Izsák Domokos, az 
őserejű székelyföldi költő. 

Eddig említett városperemi kultúrtalálkozóinkon kívül több előadást tartunk most már 
helyben és vidéken, a Magyar Párt tagozatain, a fiatalok külön estélyeken mutatkoznak be, 
irodalmi törvényszékeket, vitaelőadásokat rendezünk, Ady, Arany, Madách előadásainkon 
résztvesznek a Salamon—Szabó—Székely által alapított Fárosz irodalmi és könyvkiadó társa
ság tagjai, Janovics Jenő, Poór Lili, Vásárhelyi János. 

Behatóbb kapcsolatokat indítunk a román és német, szász és sváb irodalmi és társadalmi 
körökkel, kisebbségi sorban élő, valamint más külföldi testvéreinkkel. 

Körülbelül 1938-ig tart ez a lendület. Akkor átveszi az uralmat Romániában is a fasizmus. 
Az erdélyi magyarság nem vesz részt ebben az alakulásban, de a totális hatalom annál inkább 
megtalálja a módot a kisebbségi népek szenvedéseinek fokozására. Leváltják mindenhol a 
régi vezetőket. Engem is eltávolítanak szerkesztőségi munkahelyemről. S mivel nem halle-
lujázok a leváltásnak, különböző hivatali tortúrák után behívnak katonának, majd 1939 
elején beosztanak egy Besszarábiába vezényelt menetszázadba. Végül mégsem kellett odamen
nem, hanem Budapestre kerültem. 1940 szeptemberében, a bécsi döntés után térek vissza. 
Átveszem újra lapom szerkesztését. Az Erdélyi Szemle feladatát ebben az új helyzetben a két 
országrész gondolatvilágának összehangolásában láttam. Elég nehéz feladatnak bizonyult. 
Hiszen idekint az erdélyi szellemmel szemben egy teljesen ellentétes, feudális, kapitalista, 
a szociális fejlődéssel szemben álló, azt eléggé figyelmen kívül hagyó, sok esetben mellőző 
vagy azzal éppen ellenkező uralmi rend alakult ki. Ezzel szemben Erdélyben a modern magyar 
értelmiség, az erdélyi fiatalok, a falu népe és a munkásság között demokratikus, testvéri 
viszony, haladó, szociális felfogás alakult ki, amely amellett, hogy hűségesen őrizte és kifejezte 
a nemzeti hagyományokat, azokat már azonosította az új kor szellemével, a testvérnépek 
barátságának keresésével, ápolásával, a munkásság és parasztság politikai és társadalmi 
jogainak teljes hasonulásával. 

Ezt az igazán érzett hivatásunkat, életkötelességünkenk tartott feladatunkat, az erdélyi 
szellem nemes hagyományait elsősorban a kormányzati programmal szemben kellett kinyilat
koztatnunk. Az eléggé autokratikus, a hatalom gyakorlásában edzett uralmi rendszerrel szem
ben nem volt valami könnyű penzum. De az erdélyi kérdéseket eddig is éberen figyelő fővárosi 
és más magyarországi közéleti férfiak, írók, tudósok, művészek segítségünkre siettek: Albrecht 
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Ferenc, Bárányos Károly, Bakó Zoltán, Baráti Huszár Aladár, Csekey István, Feszty Mása, 
Gergely Pál, Hankiss János, Haász Aladár, Józan Miklós, Józsa János, Lörinczy Szabolcs, 
Marcell Ágoston, Mészáros Sándor, Polgár Géza, Rugonfalvi Kiss István, Supka Géza, Széli 
Sándor, Felvinczi Takáts Zoltán, Schöpflin Aladár és újra Siklóssy László. 

A szépirodalomban is tekintélyes nevek vonulnak fel: Ádám Éva, Bibó Lajos, Gulácsy 
Irén, Harsányi Zsolt, Herczeg Ferenc, Hunyady Sándor, Laczkó Géza. Nagy Dániel, Szent-
mihályiné Szabó Mária, Zilahy Lajos tárcái mellett Baja Mihály, Bodor Aladár, Csanády György 
Fodor József, Hegyi István, Puszta Sándor költeményei testvérisülnek régi munkatáraink 
írásaival. Baróthy József lapunk budapesti szerkesztője lesz. 

A fiatalok közt Szotyori Nagy Endre az erdélyi fiatalok kérdéseit tartja nyilván, Pusztai-
Popovics József a kisebbségi kérdések kész tudora, Kállay László, Mészáros Károly, Ungváry 
János magyarországi fiatalok csoportjait képviselik, Cz. Szabó Magda rendkívüli tehetséget 
árul el úgy is mint író, úgy is mint költő s mint műbíráló, Volly István hasonlóan érdekes zenei 
cikkekkel és értékes ötletekkel járul munkánkhoz. Két kiváló ifjúsági írónő munkatárssal 
dicsekedhetünk: Csűrös Emíliával és Csengery Ilonával. Sütő-Nagy Irén alkalomszerű cikkek
kel szerepel. Marton Lili színes riportjaival kelt érdeklődést. 

Legnehezebb a háborús kérdéssel megküzdenünk. Már a második világháborút éljük, s 
legnagyobb megdöbbenésünkre még mindig akadnak, akik nem teltek be a háborúk ember-
telenségeivel. Ezek közt első helyen a hivatalosok, személyek, intézmények, különböző szer
vezetek. 

Rendre kezdenek szemet szúrni az uszítóknak Földes István, Hevesi Piroska, Kardos 
Albert, Mező Ferenc, Pálfi Lili, Radó Antal, Rozsos Etel, Rubinyi Mózes írásai. Az értelmiségi 
kormánybizotsság felszólít, hogy mondjak fel a törvény hatályán kívül eső munkatársaimnak, 
s többet ilyenektől ne közöljek írásokat. Ismertettem a kormánybiztossággal álláspontom: 
Nevezett munkatársaim közül Földes István, Pálfy Lili saját felfedezéseink, neveltjeink. 
Földes pompás színházi szakíró, esszéista, Ambrus, Csató, Hevesi, Janovics méltó utódja. 
Pálfinak már az édesapja az erdélyi kultúra áldozatos munkása, a Nemzeti Színház több év
tizedes tagja, ő maga erős tehetségű szépíró, férje erdélyi hivatalos lapunk munkatársa. 
Rozsos elsőrangú képzőművészeti kritikus, szükségünk van tanult, képzett bíráló készségére. 
Mindegyikre szükségünk van. Hevesi, Kardos, Mező, Rubinyi régi munkatársaink. Kardos, 
Rubinyi ősmagyar nyelvi, székely művelődési problémákkal foglalkoznak, hasznos szolgálatot 
végeznek, köszönet jár értük. Hevesi külföldi előadótermekben szerzett elismerést a magyar 
névnek, Mező az amszterdami olimpia első világhírt szerzett magyar szellemi győztese. Radó 
Magyar Könyvtári füzeteivel nemzedékeket nevelt irodalmi és világismeretre, halátlanság 
elfeledni. Lelkiismeretem, régi és fiatalabb munkatársaimmal szemben érzett erkölcsi köteles
ségem, az 1568-i még mindig fennálló, többször megerősített szabadságtörvényünk mellett 
olyan nevekre hivatkoztam, mint Bibó Lajos, Feszty Mása, Herczeg Ferenc, Józan Miklós, 
Marcell Ágost, Nyírő József, Tamási Áron, akik egy hasábon jelennek meg nálunk a kifogásol-
takkal, de soha nem tiltakoztak ellenük. 

A hivatkozottak nevei egyelőre megmentették lapunkat, de a minden emberi érzést, sza
badságjogot kegyetlenül tipró hatalmi intézkedések nem mentették meg szenvedésre ítélt 
munkatársainkat a roppant sorscsapásoktól, de minket sem a későbbi következményektől. 

Kossuth Lajos halálának ötvenedik évfordulójára, 1944. március 19-re olyan összefoglaló, 
egyetlen közös témájú, a magyarság érzésvilágát, szabadságvágyát és embertiszteletét egy
értelműen kifejező számot akartunk kihozni, amelyben minden cikk Kossuthot, az ő szavait, 
véleményét idézte volna minden alkalomszerű kérdésünkre. Harminc évi szerkesztőségi mun
kánk alatt se Walter, se én nem készültünk még annyi gonddal egy lapszámunk összeállítására. 
S nyomdánk, Imre Kálmán és Moldován Pál igazgatása idején végre az őssejtet is magához 
vonzott Minerva, Lengyel Albert és Major József műszaki gondozásában szintén a legméltóbb 
külső megjelenésre törekedett. 

Arra azonban, hogy a kormány a német bevonulással kapcsolatban egész Erdély területére 
felújította már feledésbe ment cenzúra-rendeletét, s hogy ebbe a rendelkezésbe mi is beleesünk, 
egyikünk se gondolt. Az ügyészség azonban nem feledkezett meg erről. Berendelte nyomás 
előtt álló revíziós példányainkat, s olyan erős olvasási vagy még inkább kritikai szenvedéllyel 
merült bele lapunk egyes cikkeibe, hogy a tartalomnak legalább felét halálra ítélte piros tin
tájával. A lap nyomásra kész állapotakor Budapestere utaztam, s így Imre, Moldován és 
Walter igyekeztek mindent elkövetni, az ügyészséget jobb belátásra bírni, de hiába való fárad
ság volt. Kossuth Lajosra éppúgy nem volt szabad 1944 márciusában hivatkozni, mint 1849 
októberében. A magyar ügyészség éppúgy ellenségnek tekintette, mint a bécsi kamarilla. 
Űj számot kellett készítenünk, elfogadható, enyhébb tartalommal. Az átalakított szám el
készültével magunk részéről az ügyet lezártnak tekintettük, s hozzákezdtünk következő 
számunk előkészítéséhez. Nem kellett sokáig törnünk magunkat a tervezéssel. A Hivatalos 
Közlöny legközelebbi száma még a cenzori döntésnél is megdöbbentőbb hírt közölt. A minisz-

511 



terelnökség sajtóosztálya az Erdélyi Szemléi nemzetellenes magatartása miatt megszüntette, 
ami ellen természetesen minden felszólamlás, tiltakozás hiábavalónak bizonyult. Eleinte 
bosszantó volt ez a minősíthetetlen eljárás, de Kossuth, Petőfi és a hozzájuk hasonló „haza
árulók" árnyékában kezdtük büszkén viselni ezt a kiközösítésünket. Később pedig egyenesen 
jól jött, mert esetleges kegyes elismerésük esetén amúgy se tudtunk volna eleget tenni egyetlen 
kívánságuknak sem. 

így szűnt meg élete harmincadik esztendejében az erdélyi magyarság két világháborút, 
több forradalmat, államhatalmi változást, nemzedékváltást megért legrégibb folyóirata. Az 
első magyar szépirodalmi lap, amely önálló életet tudott teremteni magának a magyar vidéken. 
S hibái, hiányosságai ellenére, gondjait, belső ellentéteit leküzdve, átment a romániai állam
keretbe, így a romániai magyarságnak, de általában a többi szomszédos országban élő kisebb
ségi magyarságnak is első, sokáig egyetlen irodalmi folyóirata. 
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