
lõ élet próbája a teremteni bírás. Sorsát, küldetését történelem és népsors határozta meg.
Nem volt oly szellemi béklyó, mit ne kísérelt volna meg elszakítani, széttörni irodalom-
ban, társadalmi közgondolkozásban egyaránt.

A magyar líra kényes, büszke pávájának szinte tékozlón tépte ragyogó tollait, s szór-
ta a jövõ szelébe, mely tovább örvénylik e tájon emberöltõk sora fölött hitet éltetõn. Mert
– hadd mondjuk vele –: „lám még mindig élünk”, igen, ez a helyzet velünk: itt Európá-
ban, és itt Zilahon is.

(1977. 9.)

FARKAS ÁRPÁD
Taps
Tenyérbõl testedzett
ujjongó fergeteg
ne kapjon ölbe lomha
vagy konok
akarnok Szónokot,
csak ki igénk és szavunk
kimondja,
ki értünk suttog és kiált,
Õt ringassa csak
örvénylõ szárnya,
az életre-halálra
menõ Játéknak nagyfiát!

(1978. 5.)

RITOÓK JÁNOS
A „háromlábú szék” tanulsága
(Részlet)

A két világháború közötti erdélyi magyar–német irodalmi kapcsolatok kutatójának a ko-
rabeli cikkek, mûfordítások, írói levelezések és a késõbbi visszaemlékezések gazdag
anyagából a közvetlen és közvetett szellemi érintkezések egész tárháza nyílik meg. A hú-
szas évek elejétõl kezdõdõen a lapok (például a Napkelet és a Pásztortûz vagy az Ostland
és a Klingsor) egyre gyakrabban adnak hírt a „szomszéd” irodalmi életérõl, s a csúcspont
kétségtelenül az évtized vége: 1928. július 10-én Áprily Lajos kezdeményezésére sor ke-
rül a két írói közösség nagyenyedi találkozójára, ahol Gyallay Domokos, Kemény János,
Kós Károly, Kuncz Aladár, Molter Károly, Szentimrei Jenõ, Tabéry Géza és Járai István (az
enyedi kollégium igazgatója) vendégül látták az akkori erdélyi német irodalom élvonalá-
ba tartozó írókat: Otto Folberthet, Ernst Jekeliust, Erwin Wittstockot és Heinrich Zillichet,
a brassói Klingsor folyóirat fõszerkesztõjét. Az enyedi megbeszélések eredményeként az
év november 17-én megrendezik Kolozsvárt a szász írók felolvasóestjét Otto Folberth,
Egon Hajek, Hermann Klöß, Adolf Meschendörfer, Erwin Wittstock és Heinrich Zillich
részvételével, majd 1929. szeptember 28-án a Helikon írói – Bartalis János, Berde Mária,
Finta Zoltán, Kacsó Sándor, Kádár Imre, Molter Károly, Nyírõ József, Szombati Szabó Ist-
ván, valamint Bánffy Miklós — vesznek részt Brassóban ilyen rendezvényen. A szemé-
lyes kapcsolatokról szólva említésre méltó egyes szász írók megjelenése a Kemény Zsig-
mond Irodalmi Társaság felolvasó ülésein 1929–1930-ban: ezeken Folberth, Zillich és
Wittstock vesz részt, s ez utóbbit a Társaság rendes tagjainak sorába választják. És ha
ezekhez a személyes találkozásokhoz hozzászámítjuk a közvetett (folyóiratbeli) kapcso-
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