
nemzeti elhivatottság és a nép lelkében még érintetlenül élo hagyomány értékeinekelkö.
lezett lúve és csodálója - a szüloföld és akiSttbbségbe került magyar közösségemellett
döntött. Döntése és szándéka mellett élete végéigkitartott, akkor is rendíthetetleo maradt,
amikorépitészk:ént,- íróként, értelmiségikénttevékenyJlégelátszólag ellehetetIcDÜk.Ha ép!-
teni nem!lehetett, rajzokban öröldtettemeg a hagyományos erd61yivilágot, s amikor az
irást is megtiltották, lapot szer.keszten,és"ismeretterjeszto tanfolyamokat tartott. Ko-
lozsvár szabad polgárainak sok évszázadospéldamutatása .nyománkeresett és talált leheto-
séget az ÖDmegvalósitásra.Ezzel az iiyekezetévelvált a nemzet :történelméneklegtragiku-
sabb századában erot adó példaképpé.

Jelenlétével,megingathatatlan hitével rangot adott a magyarságnak. Kós Károly azon
nagyjaink sorába "tartozott, akik ~ldgreményteleaebb helyzetbenis megmutatták:a túlélés
értelmét és lehetségesdiadalát, s ezzel-kö.tc1ezcttségeinkreis figyelmeztettek.Egyszersmind
azt is megmutatta, hOiY'csak a százaeoktól-tanult, következetes belso építkezéssel lehet
meglelniazt a bizonyos kegyelmiállapotot, amely egyszerrekiválasztottá avatja"az embert.
"Soha nem volt kitárulkozó természet- irta a már idézett tanulmányában Benko Samu-,
irásaiban zord férfiszeméremmelinkább elfojtotta, semmint szabadjára' engedte a magán-
életbol feltöro érzelmeket, a belolük saIjadó gondolato"a~"ami egyébként te~szetes vele-
járója minden lírai megmutatkozásnak." :NemcsaIcüzenetei~ és II!:m~ megfoga~tt
gondjaiban rejlik a Kós Károly-i tanítás. han~ a teljes valóját kitö4oszelleDJében.
(Szépirodal,m-Kriterion.1991.) . " 2

MAK FERENC:

Beke György erd,ély,ig9ndjai
..Nézz urám a-hátad mögé is
"ótt is tákoznak'

s örülnének a mosolyodnii1f'

: " (KÁNYÁDt SÁNDOR:
Isten háta mögött)

Beke György egyik vallomásában, a Túléli}.képek cimu :kötetben Kántor László mu-
vészfotóinak tükrében vizsgálgatja önmagát, az arc nincait, afejálIást, szemeinek tükrét,
a pillanatra.megáUó mozdulatot. Úgy érzi, hog)";Olykor"sume sarkában halvány-mosoly
rejtozik, "szelíd derut" vesz észre, mely csak:édesapjának temetésén tunt el. Eltfínodik azon
- most éppen önmaga felé forgatva a"miivésziáb1"l\zoIás kameJláját -. hogy évtizedekkel
maga mögött, nmrlsi.eres irói-újságírói munkájára visSzapillantva: életpályája,közben meny-
nyi volt a kénYS2lCredettés a valóságos deru? Mennyi a..beidegzodöuség",:a "kisértet-deru",
a félelem által elohívott mosoly? S mennyi D1ÖaÖUea keseru számvetés, komor önvizsgálat.
kétségbeesett elzárkózás, elfojtott kiáltás? Hiszen a Túlélo képek közeli felvétele, a negyveB-
keuedik oldalon levö kalapos kép - egyértelmuen komor. háttérben egy épület falával.
egy rácsozott ablakkal. Maga az író is lehántja magáról a felesleges költoi kérdéseket, felté-
telezett kettosséget, s igy vall keseriiségérol, a kötetei köré font "szögesdtótr6I", ~ ,;boltivek
teherblrását" nehezen elviselo félelemrol: "Slt.eretném, ha hideg masinád és igaZsáara hevülo
szived megÖrökíthetné egyszer arcomon a gondot is. Azt <IIgondot, amelyetszabadoB.' ószin-
tén vállalhatok ezért a földért, ezért a né})ért"s nem kevésbé azért is, hogy a bérlok kényszer-
mosolyát gazdai alázattal és önbizalommal törölhessem - törülhessük-le az arcainkróL"

Magyar gondok Erdélyben - irja fel Beke György egyik kötetének" címéül. Azonban
még többet árul el az alcim: ..Egyéni feljegyzésék k-ozös fájda1makról". kiíró korábbi er-
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délyf riportútjain ezernyi emberi gondot szótt egységes;mti szövetévé, csaknem megyénk6nt
barangolw be országrészeket Szatmártóf Marig és Máíarnarosig. S ahogy Görömbei And-
rás állapította meg: Beke György a maga "valóságlcutató'S'l'.envedélyével, népsorsot vigyázó
ibletett ripOi1jaival már iskolát tel'eltltett-acromániai'magyar irodalomban". 'Beke mindjárt
a kötet elso írásában, 1990 márciusában azt a kérdéstteS.ri.fel, hogy az 1989-cs decemberi
bukaresti események jók ~ nekünk, magyaroknak? S azonnal személyes emlékét idézi fel a
körötte kavargó bukarestiutcákról,: a félelem hirtelen feloldódásáról, a forradalomnak
látszó pillanatokról. Közben eszébe jut megalázoit nagyapjának 1918 utáni kö:zérute, az
örök szorongások régen és most. Felveti az emberi és kór megszólalás lehetoségét, Bodor
Pál keserii metaforáját, a haldoklás szábadságát anyanyelven. BekefOyörgy te~tesen
nem hallgathatja el a maga írói sorsátsettt, a cenzúra béklyóit, a ,;némaságra ítéltetést", az
álnéven való irás sajátságos publikációit. A Cslmg6p(usió címu könyve kü1öbösen jelentos
zaklatásokat idézett elo. Az eInémftás után és a tá'R!1adásokkereszttüzében kényszerü távo-
zásra gondolt, Magyarországra települt át. De változatlanul erdélyi 'maradt; a könyvét haza-
küldi- "szolgálatt6teJre". . ,. '

Nyelvben bujdosásról vall BekeGyargy számos (rásában. A csaknem abszurd novellá-
nak beillo valóságot ábrázolja egyszer, amikor a kolozsvári utcán Cseke Péterrel menVe
"lélekszorItó" pillanatokatélnekát:kövefik oket. A József Attila-versbol, a Levegot!
soraiból ismert emberi kiszolgáltatottságele'venédlkmegelottönk ezen (rások lapjain.'Hol
a menedék? Hová futhat a költo? - kérdezte hajdan Radnóti, most még Beke György.
Az erdélYI történelem tragikus fejezeteit vizsgálva csak az anyanyelvbe bújhat el, csak oda
menekülhet. A korábbi idoszakokban is az erdélyiek mutattak példát - gondolva Aranka
György mozgalmára, nyelvmiivelo társaságára 1793-ban. S a közelmúltban Szabó T. Attila
kiemelkedo munkássága hívta fel a figyelmet a tudományos nyelv- és nemzetmentés bámu-
latos lehetoségen: az Brdélyi ~Itf' SzótQrt~,~h'fan,it. ~Uthetjü]ó:Szabédi Lászlót,
akinek tragikus sorsa a magyar nyelvvel kapcsolólileSuössze. S közben mlg nem is szóltunk
a kolozsvári Szabó Zoltán stl1ustörténeti munkáiról vagy P. Dombi Erzsébet Öt érzék mu-
zsikája címu köt'etérol stb. Hiszen az anyanyelv orzése nemcsak a nyelvtörténetben, a
nyelvmuvelésben rejlik, hanem' a magyar stílus kutatásában, a nyelvi megformálás szépsé-
gének felfedezésében is. De a mindennapi élet gondjait sorolja Beke György a Magyar gon-
dok ErdélJlbencímu kötetében: a magyarul való megszólalás gondjait, a helységnevek román
változatának használatát, a tankönyvek szövegének ezernyi hibáját, túlzott "feledékenysé-
gét". S ahogy megfogalmR7.7~: "Otthonosságunk egyik elso feltétele, hogy anyánk nyelvén
szóIa1hassunk meg mind~ütt." Ez a gondolat természetesen "rímel", összccseng,Süt.o And-
rás megfopJmA7.s\sával a sajátosságm6ltóságáróI., az anyanyelv templomának:. építésérol,
a mindannyiunk :megorzésének felelosségérol. A Sikaszói fenyoforgácsok clli1Ukötetében
Süto azt a hitet szeretné sugallni, hogy Etdélyben, a Békás-szoros szikláin IcvQ fenyo ma-
réknyi termotalajon is megkapaszkodik, állja a szelek ostromait. Beke György pedig. Márton
Áron püspök emlékét, példáját idézve sugall nagyszeru emberi magatartásra.

Az iskola, a magyar iskola-az erdélyi magyarság sorsának és jövlijének "gyik kulcs-
kérdése. Beke György az Iskola éS/vagy cso/ád clmíi irásában a' magyarság, megorzésének
egyik legfontosabb gondját fejtegeti 11megszünt magyar iskolákat és magyar tagomtokat
ösliZesltve.Eljut addig a következtetésig" hogy csupán a család marad meg az "anyanyelvu-
ség véd6várának" Erdélyben. 1989 októberében teszi fel fájdalmas kérdéseit: "Fel kell ké-
szülnitnk azokra SZ,id6kreis, amikor egyá1ta1ál1nem lesznek magyar iskoláink? Fellehet-e
késziUni erre? »Agyunkbanem fér bele a halál«/:-- írta'naplójegyzetében, az ~gedés ria-
dalmával 1972-ben illyés Gyula. A nemzethalál'beleférhet?" És valamiféleképpen az isko-
lák szWcségességérol vidI egy egész könyvben. Beke György Régi erdélyi skól6lc címmel. Egy
négyszáz oldalas könyv a maga "mentsége'}; az er'délyi magyar iskolák dicsérete. Az Iró
itt igazán kibonthatja tehetségét, érzékeltetheti az. olvasóval alkotói arculatának. sokszlnii-
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ségét. Megszólal benne a magyar múlt kutatója, a friss élményeket rög!!ito újságlrÓ, a S7.e-
mélyes emlékeit feldolgozó vallomásos iró, azirödalom- és míivelodéstörténeti kutató stb.
Beke György mindig vaIllomásösan, személyességgel szólal meg,' ott van valóságOsan a
Bethlen Kollégiumban és "tolmlÍ\.:snélkü1"'Kós Kár.oUyal vagy Molter Károllyal, de szellemi
értelemben Apáczai vagy Szabédi alakja me11ettis. :Felidézi ApáczaiGsare János szeHedtét
a kolozsvári Farkas utcában, s közben jó turistavezetokéntelmesélia régi és új református
kollégium történetét.' S közben felsóhajt~, "Itt, a Farkas utcában' Apáczai uram gondjára
lenncszükségünk, nyelvünk megváltására." Bemutatja Gaál György erdélyi iskolatörténészt.
beszámol Kristóf György tánár munkásságáro1, hivatkozik az Ady által nagyon '...w.cretett
zilahi We&WlényiKollé;iumra. Majd egy száslvárosi emléket idéz feb 'Konsza SIImUbácsi
alakját, a hajdani Székely Mikó Kol1égiuniból, akivel még 193~ taIálk<YLott~kOlás-
ként. Másutt a nagyenyedi Bethlen KoUégiumról szól, mint Süto András, odébb avargyasi
iskolúál, mán a marowásárhelyireformátus kollégiumról, a csfkszeredai katolikus fo-
gimnáziumról stb. De 'a.' hajdani iskolák felsorolása kevés, leszi1kltené az kó munkáját.
Ezek az íráSok: nem iskolatörténetek. Beke György mindig szélesebb körben mózoa. szem-
lélete minden alkalommal tágasabb. Amikor egy-egy régi iskola, kollé&ium képe rajzolódik
ki irásatban, akkor mindig ott él mögötte az ember: a tanár és a diák. És azok hátterében az
emberi tev6kenység, az irodalmi alkotások, a történelmi események. Apáczai kapcsán Áp-
rily Lajos verse, Páskándi Géza drámája, Fábián Erno monográfiája. Csiksomlyóról irva a
középkori misztériumjátékokról szól, majd a budai Várszinházban nagy sikerrel eloadott
Csiksomlyói passióról. A zilahi Wesselépyi Kollégiumról beszámolva természetesen a haj-
dani diák, Ady Endre vallOfl1ásÖtid~, akt'P~ba ~~fOS'lmazta meg sorait a
kollégium szellemérol, arculatáról. A <?sfksomlYÓiférences ~p1plbl1! és kolostor bemutatása
után szivesen fordul ~~*~ilal~s~~ AJ$tf7ely~ lell'ÓStl"41Jnfi.::9tunkájához.Késobb a
székelykeresztúri unitárihs fogimnázium kéPe jelenik meg, és utána Bözödi György szavait
idézi a Székely bánja cimu könyvébol.

,,~ hagYjátof az 'iskolát!" -'-- frtÍl. ReménYik Sándor egyik versében. Beke György
régi erdélyi isk'1;lákr61 szólÓtronyve ótoRó fejézetéilek is ez 11'elme. A türelmetldt román
államhiitalom:thagyarellehes;magyariskoliikat vissri1Sz~ftó pölitikáját vmgálja az kó,
és indokoltan' hi:vatkozikOramási' Áronra;' Sipos Domokosra,Szemlér Ferenb'e, Horváth
Istvánta és ínásdkta. At. isk'öláktól szOt~ munka igy váhorlk kicsit az erdélYi sors és iro-
dalon}" ábrazo'6jává' is. SZábédi László öngyilkossága is hozzátartozik a7: erdélyi iskolák

törtenetébez.' így ir~rroí Beke György: "idoben ké$6bb, meghtn'cdfásdk után, 5mbédi
László'professzor is a"tÓDat kerekei elé fel~~zik,bMcanc$lttvigyázZaná:sbitzárva, mim 'egy
katona. "Mái~ rryúl6,llc'olozsváriegyetemmel kapcsolatos adatot találunk ebben a könyvben:
1968-bail vették f~l u~ötjára "uj munkatársat, .arturgyar nyelv ~ irodii1um tanszékre: Cs.
GyimesiÉvát. Az ,egyetem, a felsofokú oktatlisfontosságá: máSfelé is foniltja a-lc:önyvk6já-

nak és.olvásójáhak'érdeklodését: az erdélyi magyar iiOdatbm feM.Mel ~fötgy erdl!1yiisko-
lákról szdló k'önyvében teimészetesen nem ad irddalomtörténeti áttekintést, nem készit
iróportrékat, de számos alkalommal hivatkozik az iskolák és a tanitás kapcsán a magyar
irodalomra. A távolabbi múltból felidézi Petoh ~ 'Artfuy munkáit, Ady és Mórft:z szerepét.
De természetesen gyakran felmerül Elek apÓ; 'Btríede,I(E1ek és a Cimbora sZerepe. Kós
Károlyt felkereste a Tolmács nélkul cftm1kötetbé' gyti)tött:'interjú kapcsán is ("Igen, a nyelv
nagy dolog, mert az irbdaln1i!á1kotás'egyef1en~épltoanyagaésformálóeszköze"):M'ost ebben
a kötetben Támási Áron Vl17Qsztása1;ól.Böz5di GyötkY' Székely bánjáb61, Ba1ázs Ferené
A rög alatt cltniÍ önvallomít!:áb61, 'Jákó Zsigmond m~ol idéz. Kacsó SándorhábOt'ús
emlékérol vall itt és a Nyomji!z(5 rokonság cltnukötetében. Balogh ErlJár Ft!rft1Tlfmkacffn'fl
1986-os emlékiratából a kolozsvári egyetem ügyére vonatkozó részt idézi: "A nemzeti kér-
dés megoldásának erkölcsi próbája lett." Hasonlóképpen fonto!i;volt a KaUcá8-motivumok
keresése egy korábbi kötetében (Meghívó nélkül), vagy a Szilágyi Domokos.;epizódolc:at
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megörökito vallolQásegy folyóiratban. Hiazenirodalomtörténeti értéku adalékot oriz.meg
Beke György, amikor a Sz.ilágyiDomokossal együtt töltött napokat idézi, Dákó tájékát, a
ballada motívumát, amely a költo Bar;ók Ameri/d1JJancimu versénekk~cte; s a haszátlan-
ságélményérelondol acs!ÍDgQ.balladá,t megszólaltatva ("Hova vetemedtél / hova vetemed-
téli szivárvány havasról / szivárvány havasról"...)

Farkas Árpád a BekeGyörgy-jelenségrolira Látóban: jóiz.ulegendákról, "bakancsára
szerelheto és' összecsukható sz.ámyakról". ,,1e1kiismeret-bolygatóés közösségi önérzetet
sugámHrói magatartásáról". A költo valIomásánakkulcsszavatalán ez: Beke Györgyegy-
személyesintézmény,kUlönössz.ivósSággaltevékenykedoiró, aki a Bukaresttol Máramaros-
szigetig,DákótólTemesváriglevo körben, szétszórtságbanés egységbenélo magyarsliggond-
jait kutatja. leírja, nem felejti.Seza h6ségsugallja legújabbkötetének, a Világosárnyékában
cim6regáty&tekegyikfo gondolatát, az 1848/49-esmagyar szabadságharckatonáinak kény-
szerti szétszóródását. Könyvénekesyik alapja; támpillére Koós Ferenc emlékirata, Dielyet
felliasmál a Régi erdélyiskólákban is, a Kollégiumok egyénisége.fejezetben. Itt is, ott is
a szüloföldereje, szereteteél, mely a regénybenKoós fellciáltásábán.összegzodik:"Egyedül
a szüloföld nem halhat meg soba!" ,

SZEKÉR ENDRE

Bajcsy~Zsiti~szky Endre:, "~o

Erdély .~\Últja és jövoje'
K9lönös sorsot sz.ána történeleQ1 néha a ko.fábbi história súlyos ~éfdései",el foJlalkoro

szerzoknekés az általuk megirt köQyveknek. Ritka, c=set,hogy ~örténeti Il1JJPkakettiJs lordí-
tást érjen meg, és egyú~tal rundkét váltomt megjelenése indokolt legyen. ~Jyen,oda-vissza-
forditá,s kezcJPIépéseként })ajcsy-~1iJ1szky Endre: kéz.iratát magy~l 194~/41!orduI~jától
fogva veti papírra.,Az angol nye~fordítás a nyár derekára készült el; vésaerhes idosz.aknak
békét igéro (ol8iZ kiugrás) pillan~tában. A ,.rendkivüli helyzetbel1 is nagy súlyt fektettek a
nyelvi átültetés ~ite1t ér~o és .magas színv9qalú megoldására. Aze!eve gondqs szövegfor-
ditást a cambridj;-iiskoláz.ottságú Arthur ,Battiseill Yolland professzor csi~c;>lja,végle-
gesre. Feladatá';1Qvál6an teljesiti, hiszen a Páz.mány Tudományeayotem böIcséq.eti karán,
az elso angol szükt~ú 1exikográfpsk~t,máÍ' fél pvsz.áz.adaeredményesen dolgozott. A for-
ditás minosége al'jilföldL~dekJodés felke\tésére és befogadásra leptább a tartalmával
egyenértéku ha~l ~olbatott. de ,a v)ssmforditást is biztonságosabb.á teszt Végül a
Transylvania - :past and F~ture kö~~tSvájcban 1944elején viszonylag gyorsan jelenhe-
tett meg. , , " "

Most a sz.emünh.elott. ismétlo,dijc.meg. ,habár fél évsz.áz.admúltán, az 'újj8tledo Tran-
sylvania kötettel a visszaforditás; P41dás gondossága. A sikeres köueadás, ismerve a nyelvi
ide-oda átüJtetés~ buktató csapdáinak v~lyeit, ~ellemes olvasmányt hozott. A nagy
IfÖDyvtárainkban fe11elbeto ang~ll1yelvu kotet forditását G9ncz Árpád vállalta, és atapos
mUQkával vége~te el. A külföldi kjadás eseri1ényeirol és indokairól Vigh Károly irt utósz.ót,
adatolva több egykorú közéleti tényezo tevékeny köuemuködését. Ugyano kész.itette a mai
olvasót tájékoztatójegyzetCf~et, bfÚ:kétséges helyesbítése,hogy a Kárpátok hegyvonulatainál

Tin6dj. Budapest, 1990. 123 old;' Cfr8nSylvania- Past and FutUre. Kundig, Geneve, 1944.
154 old. (vissza)fordítása.] ,

102




