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Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 

200. könyve kettős interjúkötet. Beke 
Sándor költőt, szerkesztőt, műfordí-
tót Ráduly János faggatja, A költészet: 
ima az emberért című terjedelmes be-
szélgetésében. Mit tudhatunk meg 
belőle? 
Elöljáróban Beke Sándor néhány 

életrajzi adatát: Brassóban született, itt 
tanult, s már diákkorában lapot szer-
kesztett, a nyolcvanas évek elejétől 
verseivel, műfordításaival, könyvre-
cenzióival, riportjaival van jelen majd-
nem minden hazai lap művelődési ol-
dalain. Alapító-főszerkesztője a Szé-
kelyföld első, 1990 után megjelent 
irodalmi és művelődési folyóiratának, 
a Székely Útkeresőnek, alapítója az er-
délyi könyvkiadás elismert könyvki-
adójának, az Erdélyi Gondolat 
Könyvkiadónak. Lapokban, antológi-
ákban és önálló köteteiben jelentek 

meg a versei, önálló verskötete 23 je-
lent meg 1993 óta. 
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Ezekről a kötetekről olvashatunk a 
beszélgetés során elhangzott vallomások-
ban. Már első verskötetében — Madárte-
mető (1993) — emléket állít magyartaná-
rának, Fóris Gyulának (Rózsakert), a hat-
száz éves Székelyudvarhelyt és a város vi-
dékét zsalugáteres ablakból látja/láttatja, 
petróleumlámpát tart a kezében huszonöt 
évesen, s a költészet épülő várában erőt 
vesz magán, és imára kulcsolja a kezét... 
(Huszonöt évesen). Őszintén hiszi, hogy 
„egyetlen menedékünk az a szent hegy, 
ami számunkra és mások számára is úgy 
hangzik: Hargita”. Verseiben tábortűz ég 
ott fenn a fenyvesek között... (Vendégek), 
majd A szavak vérpadán című, a 
„pusztakamarási csillagért” mondott vers-
imában arra kéri Istent: „bugyogjanak fe-
lénk a fenséges / szavak, / ne balták jöj-
jenek!” Az 1956-os magyar forradalom 
harmincadik évfordulóján — egy kehely-
hez hasonlító képvers sorai mégis biztat-
nak: „mi születni fogunk / mi jönni fo-
gunk / mi beszélni fogunk / mi tenni fo-
gunk / mi hinni fogunk / mi örülni fo-
gunk” (Jövő időben — nyelvtan órán). 
Kezemben jégvirág (1996) címmel látott 

napvilágot első gyerekverskötete, két fi-
ának, Olivérnek és Tamásnak dedikálva. 
Jelentős kötete a Bohókás ábécé (1997) 
című, Karancsi Sándor kifestős rajzaival 
ellátott kis kötet, amely rövid idő alatt 
két kiadást is megért. 
A Tüntető magnóliák (1997) című köl-

teményét az 1995-ben Székelyudvarhe-
lyen megtartott, március 15-i szép nép-
ünnepély hangulata és üzenete ihlette: 
„A világ magyarsága — jelképesen — 
tüntető magnóliákká vált, amely imafül-
kékben imádkozik, hogy végre gyógyul-
jon be a magyar seb, s gyúljon lángra a 

szurok-földeken a szó, hogy susoghas-
son a magnóliáknak, mint a Kárpátok s 
a Tátra fenyői” — fogalmazta meg a 
szerző. 
Beke felidézi a Holnap városát is 

(Nagyvárad, Ady Endre sétái), Tamási 
Áron emlékét (Megkésett feltámadás), s 
hozzájuk csatolja néhány, Istent idéző 
versét (Ismét felgyújtom a mécsest, Bűn, Há-
la). Szabadverseit gyűjti egybe az Elma-
radt imák (2003) című kötete. Brauch 
Magda, nyelvész a költő istenes verseit 
esszékötetben is elemezte. 
A kedvesnek írt Vallomásban anya-

nyelvünk legszebb szavait keresi, azért, 
hogy a legszebb magyar szavak között 
megtalálja azt a szót, amit éppen neki 
akart megvallani: „Keresem / anya-
nyelvem / legszebb szavait, / Találtam 
is néhány / szívhez szóló / magyar 
szót: / édesanyám, / bajtárs, / fülemi-
le, / liliomkert, / szeretlek. / Ja, igen, / 
tulajdonképpen / az utóbbiért volt / 
ez az önfeledt keresgélés”. 
A 2005-ben megjelent Ima Erdélyor-

szágért és Isten megáld a Hargitán kötete-
ket, 2006-ban a Lelkemben muzsikál a 
Hargita címűt nyújtja át olvasóinak, 
benne olyan költemények, amelyeknek 
a megírására a székelyek szent hegyé-
nek a világa és lelke késztette Bekét. 
Antológiát készült összeállítani erdélyi 
magyar írók tollából, töprengései so-
rán félrevonult a Hargita lábainál elte-
rülő Ivóban, a gyönyörű, vadregényes 
tanyai településre, s ott találkozott a 
Hargitával, a heggyel, melyet az ősz 
ablakából muzsikálni hallott, s amely-
nek vén őzbakhoz hasonlított koroná-
ját megsimogatja a költő, s az erdélyi 
havasok királyának nevezi. 
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Álom a Titanicon (2007) című poémá-
ja egy szerelmespár története, akiket a 
halál választ szét: egyikük az óceán mé-
lyére hull, másik életben marad. A túlélő 
lelke azonban örökre a kedves és a ha-
jóroncs körül kering. Emlékezete to-
vább élteti, feltámasztja, mesés világba 
varázsolja mindazt, ami szép volt vala-
mikor, élő és ragyogó — így foglalta 
össze a poéma cselekményét Csire Gab-
riella. A költő pedig a poéma bevezető-
jében: „ajánlom ezt a költeményt mind-
azoknak, akik kitartanak eszméik mel-
lett, és az utolsó percig irányítják a 
kormánykereket egy szebb és emberibb 
jövő felé”. 
Hosszan lehetne még idézni a be-

szélgetés közben elhangzott versekből, 
a versekről szóló véleményekből, elem-
zésekből... A Tollbamondás című versé-
nek néhány sora kívánkozik még ide, 
amelyet költői hitvallásként is értelmez-
hetnők: „Csak a szavak öltenek / anya-
nyelv-köntöst. / A szavakat pedig / a 
lélek mondja tollba / a költőnek.” 
Olvassuk, hallgassuk hát a lélekből 

jövő szavakat Beke Sándor verseiben, s 
Ráduly Jánossal együtt kívánjuk, hogy 
„az ember, a költő, a könyvkiadó, a saj-
tótörténész, az irodalomszervező és 
vállalkozó, akit Isten és a sors a Cenk 
alatti városból ide küldött a Székely 
Athénba, sikerrel végezze Székelyföld 
és a nagyvilág magyarjainak örömére 
sokrétű szellemi életmunkáját, küldeté-
sét”. 

 

* * * 
 

„Hetven év és negyven könyv” — 
fogalmazta meg P. Buzogány Árpád 
2007-ben — Ráduly János életmunkájá-

ról szólva... „Ebből legtöbb népköltési 
gyűjtés közlése, ám ott sorakoznak saját 
versei, műfordításai... a rovásírással 
kapcsolatos cikkeit és néprajzi tanulmá-
nyait is kötetekbe gyűjtötte. (...) Nem 
tudni, mi van még Ráduly János tarso-
lyában, pontosabban hangszalagjain, 
jegyzeteiben, ám úgy tűnik, az ő tarisz-
nyája is olyan, mint ama nevezetes me-
sebeli, talán sosem üresedik meg...” 
Beke Sándor is azért indult el egy ké-

ső őszi napon Marosszék legnagyobb és 
legszebb falujába, a „mesék és balladák 
földjére”, Kibédre, hogy átadja az ün-
nepeltnek öt olyan könyvét, amely „tar-
talmánál fogva is híven igazolja és tük-
rözi Ráduly János írói és sokrétű tudo-
mányos munkásságát, az örök helytál-
lást az általa oly hőn szeretett szülő-
földön”. 
A beszélgetés során az életút, az iro-

dalmi, néprajzi munkálkodása, ballada- 
és népmesegyűjtő tevékenysége (kibédi 
népmese — 990 darab, más falvakból 
való anyag: 70. Összesen 1060 epikus 
történet) bontakozik ki az olvasó előtt, 
de a székely(magyar) rovásírás kutatásai, 
irodalomnépszerűsítő tevékenysége (rá-
dióban és tévében elhangzott beszélge-
tései), s nem utolsó sorban a magyar 
nyelv és irodalom tanáraként eltöltött 
43 tanév..., mind szóba került a két iro-
dalmár beszélgetésében. Hiszen „alap-
vető célkitűzésemnek azt tartom, hogy 
tanítványaim életében nélkülözhetet-
lenné váljék az irodalom, a művészet, 
szeretném elérni azt, hogy ne szégyell-
jék soha anyanyelvüket, annak a tudatá-
ban éljenek: épp az anyanyelv alapos, 
bensőséges ismerete teszi lehetővé 
számukra, hogy teljes értékű emberek 
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lehessenek ebben a korban” — fogal-
mazta meg a Kibédi Általános Iskola 
magyartanáraként Ráduly. 
A lexikonba illő adatok, az életpálya 

és az 1975-ben megjelent első köteté-
nek említése után három oldalon át so-
rakoznak Ráduly János önálló kötetei. 
Tematikai megoszlásuk — a szerző cso-
portosításában —: „35 néprajzi/nép-
költészeti gyűjtemény, 7 verseskönyv 
(ebből 1 műfordítás), 8 rovásírást tagla-
ló kötet, 1 irodalmi anekdotákat tartal-
mazó prózakötet, 1 Jékely-leveleket 
közlő gyűjtemény és 1 történelmi tárgyú 
kötet (békesség-levelek). Az antológiá-
kat, tankönyveket stb. nem számítom, 
ezek mintegy hetven fölött vannak”. 
Impozáns gyűjtemény! Bármely e-

gyetemi tanár, akadémikus, tudós tevé-
kenységével mérhető! Csak szemelgetni 
tudunk ebből a beszélgetésből, amely 
ilyen gazdag tematikáról szól. 
A Kibédi népballadák (1975) című kötet 

sorsa, méltatásai, angol és német nyelvű 
ismertetői is szóba kerülnek, aztán A 
vízitündér leánya (1978) című népmese-
gyűjteményről s az utána következő 26 
kötetről olvashatunk ismertetéseket, 
méltatásokat. Arról, hogyan dolgozta fel, 
mesélte újra a szövegeket, „áteresztette 
magán, ahogyan Benedek Elek is tette”. 
Ráduly munkásságának szerves része 

a székely/magyar rovásírás kérdésköre, 
amely a tanár úr vérévé vált, fő célkitű-
zése az volt, hogy az erdélyi felira-
tos/epigráfiai emlékek tárát szaporítsa. 
Egymaga mintegy negyven rovásfelira-
tot épített be — elsőként — rovásírá-
sunk állagába, és Tanuljunk könnyen 

rovásírni! (2004) címmel tankönyvet is 
írt. 
Legutóbb Székely békességlevelek. 1803-

1837 (2008) című, dokumentum értékű 
könyvében „anyanyelvünk patinás régi-
ségét tárta az olvasó elé”. Cseke Gábor 
szerint „a hajdani falvak közötti viszá-
lyok elsimítására és a társadalmi békes-
ség megteremtésére szolgáló eljárás írá-
sos nyomainak elemzése ma is haszon-
nal járhat — nem csupán nyelvi szem-
pontból”. 
A találós kérdés az egyik legrégebbi, 

és ma is kedvelt irodalmi műfajunk. 
Társadalmi, közösségi, s nem utolsó 
sorban nevelői értékénél fogva sok folk-
lórkutatót foglalkoztatott gyűjtésük, ér-
tékelésük. Ez a nemes cél vezette Rá-
duly tanár urat is, amikor megjelentette 
a kibédi találós kérdések gyűjteményét, 
a Hold elejti, Nap felkapja (1990) és a Mi-
kor volt egy lovon hét patkó? (2001) kötete-
ket. 
S még csupán műfordítói tevékeny-

ségéről egy mondatot: 1993-ban lefordí-
totta Mihai Eminescu Az Esthajnalcsillag 
című költeményt, munkájáért emlék-
éremmel tüntették ki. 
Az sem mellékes, hogy Ráduly János 

kutatta fel, találta meg Bartók Béla egyik 
adatközlőjét, a kibédi Dósa Lidi nénit is... 
Nos, Bartók nevével zárjuk ismerte-

tésünket: Ráduly Jánosnak kéziratai 
most is vannak a kiadóknál, s újabb 
kéziratokon dolgozik, a bartóki „tele 
bőrönd” nem mozgásképtelen. Leg-
alábbis itt, Kibéden, a „megmaradás őr-
helyén...” — zárja a beszélgetést Ráduly 
János és Beke Sándor. 
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A kötetben tizenöt tanulmány, cikk, 
elemzés „az önazonosság-tudat ápolásá-
nak az erdélyiség ihletésében kialakult 
módozatairól nyújt filológiailag megala-
pozott, esztétikailag hiteles képet.” 
Többek között kiemelkedő fontos-

ságú versekről: Dsida Jenő: Erdélyi népe-
mért kéziratos és Könyörgés csodákért 
nyomtatott változatáról, amelyben a 
költő azonosulását fejezi ki a bárhol élő 
sorstársaival. A vers újszövetségi 
ihletettségű s bibliai intertextualitása 
miatt a Psalmus Hungaricus egyik korai 
előzményének tekinthető.  
A közismert Sírfelirat négysorosát 

Mózes Huba parafrázisnak, átírásnak vé-
li, a Miatyánk többféle fordításának ösz-
szevetése nyomán állítja, hogy a 
Sylvester 1541. és a Káldi 1626. évi for-
dítása vagy a Miatyánknak a római mise-
könyvben (is) szereplő latin szövege ih-
lette Dsida epitáfiumát. 
A Bartók Béla gyűjtése nyomán 

megismert kolinda-balladában az 
aranymetszés és a sorismétlés szervező 
elvét bontja ki Mózes. Ezt támasztja 
alá László Zsigmond a vers és ének 
prozódiájáról, valamint Tallián Tibor a 
Cantata profanaról szóló könyve, benne 
A fáklyák már égnek szimbolikáját a ser-
leg „varázsitalának” és a forrás „ellen-
mérgének” az összefüggésében értel-
mezi. 

S még egy versről szóló tanulmány, az 
erdélyi irodalmunk neves regényírója és 
szerkesztője, Adolf Meschendörfer 
Schwarger Meer illetve a Siebenbürgische Elegie 
című költeményeinek Dsida Jenő-, és 
Radnóti Miklós-fordítása több sorának 
hasonlóságára, másrészt a fordítások zár-
latának eltérésére hívja fel a figyelmet. 
A prózai írásokról két tanulmány 

szól. Az egyikben Karácsony Benő: 
Pjotruskájában megtalálható  párhuzamok 
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és ellentétek intertextualitásáról értekezik a 
szerző, s szintén az intertextualitás és tér-
szerkezet meglétét vizsgálja Wass Albert 
Tizenhárom almafa és az Elvásik a veres csillag 
című regényeiben, amelyeknek azonos a 
főhőse, ezért az egyik regényt a másik foly-
tatásának tekinthetjük. (Az elemzés első ré-
szében az intertextualitásról kapunk össze-
foglalást). 
Erdélyi írók 1956-ról szóló „nyilatkoza-

tai”-t olvashatjuk, majd a Bolyai Tudomány-
egyetemnek a Babeş Egyetembe olvasztásá-
ról szóló újsághírek és Szabédi László hagya-
tékából előkerült levélfogalmazások alapján 
azt az utat vázolja fel, amelyet „a birtokon 
belüliség illúziójától a kisemmizettség bizo-
nyosságáig” megtett a költő és tudós, a Bo-
lyai Egyetem neves tanára. 
Tanári, Csergő Benedek hittanári tevé-

kenységéről olvashatunk, aki Baráti Tudó-
sító iskola- és neveléstörténeti dokumen-
tumot adott ki 1930 és 1932 között. A ritka 
kiadványt a kolozsvári Mariánum felső ke-
reskedelmi iskolát végzett lányainak levelei-
ből állította össze, akik sorsuk alakulásáról 
számoltak be volt osztályfőnöküknek. 
Ezekbe a levelekbe pillanthatunk bele. 
Egy tudományos műhely, a Nyelv- és Iro-

dalomtudományi Közlemények (NyIrK) megje-
lenésének előzményeit, főleg a művelődés-
történeti eseményeket tárgyalja a szerző 
Erdély XVI. századi magyar irodalmi és 
művelődéstörténeti életének fellendülésétől 
napjainkig. 
Egy korábbi felmérése folytatásaként 

Mózes mintegy 658 kiadványt, erdélyi ma-
gyar verseskötetek megjelenését veszi 
számba, azokét, amelyek 1944 és 1989 kö-
zött jelentek meg. 
A verseskötetek megjelenését számba 

vevő felmérés mellé a két világháború 

közötti erdélyi magyar prózaköteteket és 
a háború utáni újrakiadást tekinti végig a 
szerző 1989 decemberéig. 
Az erdélyi időszaki sajtó sem ma-

radhat ki a kötetből, Kuszálik Péter 
retrospektív sajtóbibliográfiáját: Erdélyi 
hírlapok és folyóiratok. 1940–1989 című 
kiadványt méltatja Mózes, és veti egybe 
Monoki Istvánnak az 1919 és 1940 kö-
zötti évek sajtókiadványairól szóló 
könyvével. 
Az erdélyi magyar irodalomtörténet-írás 

1919 és 1989 közötti időszakát is áttekint-
hetjük a szerzővel, egy-egy szerző életpályá-
ját, egy-egy rövidebb írói pályaszakaszt, 
mozgalmak, irányzatok jellegzetességeit, át-
fogó irodalomtörténeti munkákat, egy rö-
videbb korszak erdélyi magyar irodalmának 
összefüggéseit, a romániai magyar irodalom 
kezdeteinek történetét tárgyaló műveket. A 
megírandó szintézisek előmunkálataiként, 
illetve forrásaként tarthatjuk számon az 
egykori irodalomszervezők emlékiratait, a 
kortárs tollforgatók önéletrajzi visszaemlé-
kezéseit, a vallomásokat, dokumentumokat 
egybegyűjtő emlékkönyveket, az irodalom-
kutatók tanulmánygyűjteményeit, a levele-
zés- és interjúköteteket, a folyóirat-antoló-
giákat, az egyes sorozatok bevezetőit, a kri-
tikákat, mindezeket a majdani szerzők fi-
gyelmébe ajánlja Mózes Huba. 
Gazdag könyvészeti adataival méltán 

sorolhatjuk Mózes Huba könyvét az erdé-
lyiségről és az irodalomról szóló eddigi kö-
teteink mellé, hogy csak két legutóbbi pél-
dát említsek: Dávid Gyula: Erdélyi irodalom 
— világirodalom (2000) és Pomogáts Béla: 
Magyar irodalom Erdélyben. 1918–1944. 
(2008) című tanulmánygyűjteményeit, gaz-
dagíthatjuk velük középiskolai irodalom-
történet-oktatásunkat. 
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A kötet elején Mózes Huba a Dsida- 
örökség megítélésének negatív és pozitív 
viszonyulásairól szól. „A torzító »tudo-
másulvétel« skálája nagyon széles, de a 
termékeny újrateremtéssel járó befogadá-
sé még szélesebb”, hiszen valóban Dsida 
Jenő „nemcsak egy szélesebb, hanem egy 
nagyon tág horizontnak a kivételes nagy-
ságrendű csillaga”. 
Dsida Jenő költői kiteljesedésének 

korszakából, kötetből kimaradt verseket 
mutat be Mózes Huba, az Esős éjszaka, 
Festett ablak, 25, 43. zsoltár, Szív, szív, Vers 
a Sétatérről címűeket, majd Kabán An-
namária a Dsida-művekben jelentkező 
textus és intertextus meglétéről ad rész-
letes elemzést, hiszen Dsida versei tele 
annak bibliai szövegrészekre épülő mo-
tívumokkal, sőt hosszú parafrázisokkal. 
Pl. A szerelem éneke c. vers alcíme egyben 
magyarázatát adja a bibliai textus új kon-
textusban betöltött szerepének: Salamon 
király „Énekek éneke”-ből vettem ezt a részle-
tet. De csak félig a Bibliáé ez a vers: félig az 
enyém. Keveredése a költésnek, utánköltésnek és 
műfordításnak. De a következő, Mózes 
Huba jegyezte tanulmányt is idézhet-
ném, mely a lépcsőimába foglalt, a 43. 
zsoltár fordításairól és átdolgozásairól 
szól. Majd a Kóborló délután kedves ku-
tyámmal című lírai riportnak hagyatéki 
gépiratváltozatát és az Erdélyi Helikonban 
közölt változatát veti egybe a szerző. A 

verset Dsida a feleségének ajánlotta: „Já-
tékos kedvemben írtam ezt a költe-
ményt, mely egy-egy helyen tréfa és fe-
csegés, máshol az optimizmus naiv him-
nusza...” S a dedikáció alján tréfásan 
komoly önmeghatározás: Dsida Jenő 
versmíves mester. Kabán Annamária a vers 
forgatókönyvének szövegformáló szere-
péről értekezik, arról, hogy az alcím sze-
rint „Lírai riport öt fejezetben”. Az 
egész költeményt két jelentéssík szövi át: 
az emberi életút s az evangéliumi üdvös-
ség útjának jelentéssíkja. A jelentéssíkok 
a szöveget hol játékosan moralizáló tan-
költeménnyé, hol himnusszá, hol pedig 
ars poeticává avatják. 
E két tanulmány mellé idézi Mózes 

Huba Reményik Sándor Dsidának írt le-
velét, amelyben a költőtárs az életöröm 
megnyilvánulását ismerte fel a versben, s 
a fiatal költő hatásának titkát „verseinek 
nagy hangulati egységében” látta. „Régóta 
figyelem pályád hatalmas felfelé-
lendülését, tudnod kell, hogy régen nem 
ígéret vagy már, hanem beteljesedett bi-
zonyosság. Inkarnációja az erdélyi iroda-
lom jövendőjének” — vallotta költőtár-
sának Reményik. 
Mózes Huba a Buzdítás könnyűségre cí-

mű vers írásképét vizsgálta meg, amely-
ben egyetlen kérdőjel mellett csupán 
gondolatjelek találhatók, kilenc is, s ezek a 
dal és a szív szót fogják közre, így a köl-
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temény önmegszólító: Légy dal, légy szív 
— biztatja önmagát a lírai hős. 
Kabán Annamária az Isten-szeretet 

dinamikáját vizsgálta meg az Énekek éne-
ke, a Kánai menyegző, a Vidám kínálgatás ke-
resztényi lakomán, az Arany és kék szavakkal, 
a Vallomás és a Hajnali séta című versek-
ben, amelyek jól példázzák, hogy a költő 
nemcsak statikus befogadója az Isten-
szeretetnek, hanem egyúttal részes is az 
Isten-szeretet dinamikájának, azaz éli az 
önajándékozó szeretetet. 
A XIII. századi, bibliai eredetű költői 

remekművet, Assisi Szent Ferenc Naphim-
nuszát más fordítók mellett Dsida is meg-
szólaltatta. Az Erdélyi Lapokban (1934. 
175. sz. 9.) megjelent fordítást mutatja be 
Mózes Huba, s szintén egy fordítás két 
szövegét méltatja: Sextus Propertius: 
Cynthia festi magát? és a Búcsú Cinthiától cí-
műeket. Mindkét változat ihletett alkotás. 
A legnagyobb román költő, Mihai 

Eminescu több versét is átültette Dsida 
(Szonett, S ha ág dobol az üvegen..., Glossza, 
Velencei szonett, A tegnapokkal fogy az élet, 
Esti kürtszó, Jó éjszakát, Csak egy vágyam ma-
rad, Kritikusaimhoz, A csillagig, Imádság és 
Madarak között.) Tolmácsolásainak szá-
mát az előkerült kéziratok újabb kettővel 
gyarapítják: Az O, mamă és a Din vremurile 
vremii... című versek Finta Gerő, Jékely 
Zoltán, Kiss Jenő, illetve Kibédi Sándor, 
Berde Mária és Franyó Zoltán fordításait 
veti egybe Mózes a Dsida-fordításokkal. 
1936-ban Dsida a Keleti Újságnak 

interjút küldött Debrecenből: Külföldi csoda 
a „kálvinista Rómában”. Beszélgetés a nápolyi 
Keleti Intézet finnugor osztályának huszonöt éves 
olasz igazgatójával, aki húsz európai nyelven 
beszél, neves finn költő és a magyar népdalokat 

fordította olaszra. Ez az igazgató Luigi 
Salvini, aki átnyújtotta Dsidának a Canti del 
popolo magiaro című, G. Volpe előszavával 
kiadott népdalfordítás-kötetét, s 
felemlegeti, hogy az erdélyi magyar költők 
olasz nyelvű antológiájának összeállítását 
tervezi. Hogy kikről? Maga Dsida is verses 
számvetéssel jelentkezett, a Tükör előtt 
című önéletrajzi ciklusával (Erdélyi Helikon, 
1938. 5.). A számvetésben 1934-ben 
huszonhét, 1936-ban huszonnyolc, 1938-
ban pedig huszonkét szerző seregszem-
léjét adja, a kisebbségi erdélyi irodalom 
úttörőinek szenteli. 
Dsida Jenő levelesládájából újonnan 

előkerült dokumentumokat is megismer-
hetünk a kötetből, illetve a költő öz-
vegyének levelesládájában megőrzött fel-
jegyzést, levelet, műsorlapot, újságki-
vágatot, emlékidéző cikket is. 
Végül az önazonosság-tudat ápolásá-

nak folyamatát történelmi keretbe 
ágyazva az Erdélyi Helikon és a Nyugat 
szerepét vázolja fel Mózes Huba, s Babits 
fejtegetése nyomán fogalmazza meg, 
hogy az Erdélyi Helikon erdélyisége 
önmagán messze túlmutat: „a 
regionalizmus önmagából növeszthet ki 
valamit, ami több nála, valamit, ami az 
embert mélyen és lényegesen érintheti”. 
Kabán Annamára és Mózes Huba ta-

nulmánykötetének mindegyik írásához 
szakirodalmat is találunk, amely a kérdés 
hátterét világítja meg, segít az olvasó, a 
kutató eligazításában. Köszönet a 
szerzőknek a könyvért, amely újra 
igazolta Mécs László véleményét: „hogy 
fut ez a fiatalember Erdélyben az élre...”, 
de Reményik Sándorét is: „Inkarnációja 
az erdélyi irodalom jövendőjének”. 
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A cím három olyan fogalom, amely 

évszázadok óta beszédtéma, hiszen 
nemzetünkre a tatár, török, osztrák, 
német, orosz hatalom, legújabban a 
globalizált, a pénzuralom mindenkép-
pen a saját erkölcsi normáit próbálta 
ránk kényszeríteni. Ilyen hatalmak ellen 
is született Sánta Ferenc mélyen meg-
rázó írása, a Sokan voltunk... Ezek a ha-
talmak vágták szemünkbe: Sokan vagy-
tok, pusztuljatok! Ezek a hatalmak 
kényszerítették — de hányszor! —, 
hogy „a nagyapa, aki már túl volt a 
hetvenen vagy már a hetvenötön is, 
nem ette meg a maga adagját, hanem 
odahozta ágyunkhoz. Nagy ráncos ke-
zével szétszórta közöttünk, s mi kap-
tunk rajta, mint a csikók. 
— Gondolod, Ferkó? 
— Én igen! — válaszolta apám”. 
S amikor a gyermek is megérti, mire 

gondoltak a felnőttek, mire kénysze-
rítette a sors, a hatalom a nagyapát, a 
családot, az íróval együtt az olvasó tor-
ka is „olyan száraz lett, mintha most 
hirtelen beléfúttak volna... Jaj, a Büdös. 
Aki csak belészippant, mind megfullad 
egy sorban. Onnan élő fia ki nem jön...” 
A hatalomról, az uralomról írta Sánta 

Ferenc 1991-ben: „Az uralom az egzisz-
táló politikai erő, amely adminisztrá-
cióján és erőszakszervezetein keresztül 

maximális lehetőséget biztosít a maga 
számára a társadalom, az abban lejátszó-
dó folyamatok befolyásolására... 
A hatalom a népben, a sokaságban 

latensen meglevő potenciális erő, mely 
adott körülmények között az uralmat 
akár órák, napok alatt megszüntetni 
képes...  Napjaikban  is  küzdelem  folyik 
az uralomért. Ha ezt az uralmat, Isten 

 

 

 



194 Könyveink világa 

mentsen, egy olyan csoport, érdekszö-
vetség szerzi meg végül, amely nem képes 
a történelemből megtanulni, hogy a nép 
adott esetben a nemzet, tehát a valódi ha-
talom ellen hosszú ideig tenni nem lehet, 
akkor természetesen tapasztalni fogja en-
nek a latens, de végső soron mindig akci-
óba lépő erőnek a súlyát.” 
„A nemzet, nemzetünk állapota igen 

sok keserűségre ad okot” — vallotta 
Sántha Ferenc 1986-ban. „Egy közösség-
hez tartozás olyan penzum, amely nem lu-
xus dolga, amelyet kényünk-kedvünk sze-
rint válogatunk, hanem erkölcsi parancs, 
és tartozás a szónak abban az értelmében, 
hogy vissza kell adnunk valamit annak a 
közösségnek, amely megszült, és amely 
táplál bennünket. Ennek az állapota ijesz-
tő, ....a betegség szindrómái eluralkodtak a 
nemzetnek a testében.” 
S a tünetek közül csak a legsúlyosab-

bat említi: „Itt van egy nemzet, amelyik 
rokontalan. Rengeteg szenvedésen, tragé-
dián ment keresztül, tehát pusztán az ön-
fennmaradásért kellett mindig küzdenie, 
és most abban a helyzetben van, hogy ez 
a tíz és félmillió lakosság 2020-ra kilenc 
millió alá süllyed...” Az ok: „A politikának 
alig megbocsátható mulasztása az, hogy a 
gazdaság, az anyagi lét felől közelíti meg 
az embert. Az emberi lélek, az emberi 
szív, az ember erkölcsi igénye oldaláról 
kell közelíteni a világ anyagi dolgaihoz...” 
1986-ban, a Magyar Írók Szövetsége 

közgyűlésén arra figyelmeztetett, hogy a 
magyar írótársadalom szeret politizálni, 
mindig készen áll arra, hogy a társadalom 
bajaiban segítségre siessen a politikának, 
ám a politika berkeiben vannak olyanok, 
akiknek nem áll érdekében, hogy a politi-
ka és az írótársadalom együttműködjék. 

Vasy Géza kérdéseire válaszolva, Sán-
ta Ferenc erdélyi származását tekintette 
meghatározónak, s ekkor is a közösség 
nevében szólalt meg: „Románia, Erdély 
akkori hatalmasai nem adtak eleget enni 
saját nemzetük millióinak, féltek a rosszul 
tartott nép indulatától és úgy hitték, hogy 
kenyér helyett beérik az emberek azzal, 
ha előttük aláznak meg és fosztanak meg 
jogaiktól más nációt... Ez foszt meg va-
lamely népet, népcsoportot fórumaitól, 
egyesületeitől, iskoláitól, szórja szét őket, 
vagy kívánja éppenséggel megsemmisíte-
ni, tiltja a szavukat, nyelvüket, viseletüket, 
szokásaikat, igyekszik szétvágni természe-
tes ragaszkodásukat egymáshoz...” 
Ennek a véleménynek a fényében val-

lotta, hogy „minden ember egyenlő jogok 
várományosaként születik a földre. Kö-
vetkezésképpen mindenki vétkes, aki 
több jogot bitorol, mint bárki, aki elvégzi 
a dolgát a társadalomban, ...bűnös min-
denki, aki mások terhére gazdagon él. 
Mert a föld minden java és kincse, termé-
se és eredménye, gyümölcse egyként illet 
meg minden embert, aki munkálkodik...”.  
„A seregnyi emberi élet sűrítette hi-

temmé, hogy az ember jó, az ember jóra 
született. Az emberben úgy dobban a jó, 
miként a vér az ereiben, miként a lábában 
a járásnak a képessége. S ha ebben hiszek, 
akkor nyilvánvaló a másik bizonyossá-
gom is, miszerint az emberiségnek a ki-
sebb, elromlott, rosszabb része elsöpörte-
tik majd egyszer...” 
S már az erkölcsről szóló véleményét 

olvashatjuk, először a Lakiteleken megtar-
tott találkozón 1987-ben, s az Írószövet-
ség 1989-es közgyűlésén: „A szabadság 
olyan dolog, mely az erkölcsből állít kor-
látot önmaga számára. Ha meggondoljuk, 
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akkor azt kell mondanunk, hogy a szabad 
ember tulajdonképpen a legmegkötöt-
tebb ember, mert nem tehet olyan dolgot, 
mely áthágja az erkölcsi elv megannyi gát-
jait. Nem tehet olyat, ami más ember 
méltóságát, más ember gondolkodását 
sérti, nem tehet más kárára s más jogos 
érdeke ellen. Számtalan ez a megkö-
töttség, ...olyan-fajta dolog, mint a sze-
relem rabsága, mely boldoggá és kötöt-
té egyformán tesz”. S a maga számára 
is vonta le a következtetést: „Az írónak 
az a feladata, hogy az erkölcsi normák-
ra, az erkölcsi elvre szüntelenül felhívja 
az embereknek a figyelmét, ezt ébren 
tartsa. Költészettel, regényekkel, szín-
darabokkal, tehát mindig a jót dicsérje, 
és a gonoszt elmarasztalja... Ennek a 
nemzetnek a szolgálata, a szabadság je-
gyében, ennek a nemzetnek a szabad-
ság körülményei közé való eljuttatása 
erkölcsi penzum.” 
Az „erkölcsi kritikával vagy segítő 

készséggel” helytálló költőként Petőfit 
említi a fiataloknak: „Egész élete tanulás-
ban telt el. Mert éppen ő, a szabadság 
legnagyobb gyermeke tudta, hogy nem 
mondhatja maradéktalanul magáénak a 
szabadságot az, aki törhetetlenül makacs 
fegyelemmel nem emeli szellemét a mű-
veltség világosságába... Ne feledje senki 
soha, hogy akarat és fegyelem mily nagy-
sága kellett ahhoz, hogy ez a szegénység 
védelméért égő ifjú Bem tábornokkal 
franciául beszélhessen, kiadójával néme-
tül levelezzen, angolból fordítsa, ami 
számára tetsző, hogy latin nyelven olvassa 
az ókor nagyjait.” 
Íróként a nyelvről is véleményt mond 

— iskolásoknak: „A nyelv gondolat: az 
tehát, ami egyedül képes birtokunkba ad-

ni a világot. A legértékesebb minden le-
hetséges között, mert értelmét is minden 
csupán akkor tárja fel, ha szavakkal kezd-
jük felruházni.” Tanácsa: „A nyelvet jól és 
szépen használni egyike a legnagyobb 
örömnek. Megnyugtató beteljesedést je-
lent, amikor valamihez pontosan illő, tar-
talmát hiánytalanul kifejező szót talá-
lunk.” 
A kötet fülszövegében szereplő idé-

zet szerint Sánta Ferenc úgy vélte, 
hogy „a nemzet állapota igen sok kese-
rűségre ad okot. Ez eléggé hosszú idő-
re nyúlik vissza. Arra az időre, amikor 
a gazdasági felemelkedés mellett az er-
kölcsi színvonal süllyedése elkezdő-
dött...” Ezért írta az Irodalmi Újság 
1956. szeptemberi számában: „Szeret-
tem volna erőmhöz mérten segíteni 
törvénytelenségek, igazságtalanságok, 
embertelenségek megszüntetésében...”, 
s a Magyar Fórum 1991. májusi számá-
ban is keserűen vallotta: „Magam a to-
vábbiakban — elhagyva a közszereplés 
színpadát — szorongva és remény-
kedve megmaradok ’56-osnak, ahogy 
mondani szokták, ettől se jobbra, se 
balra egy lépéssel sem.” 
Igazat adhatunk Szakolczay Lajos-

nak: „Sánta Ferencet, a zseniális — rej-
télyes? tudatosan elhallgató vagy ki-
égett? — írót, aki a magyar irodalmat 
remekművekkel ajándékozta meg, 
nemrég temettük. De vele együtt nem 
tettük földbe — mert az eleven, és min-
dennél jobban világít — az életművé-
ből kicsapó erkölcsöt. Azt a magatar-
tásformát, amely a szegények (Sokan 
voltunk) szabadságának a leple alatt a 
gazdag világot is felöltöztette. Tisztes-
séggel”. 
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ƒersek�
«rdélyi�Gondolºt�Könyvkiºdó,�Székelyudvºrhely,�2009�

 
Ez a költemény egyik remek darabja 

Eszteró István, temesvári költő-magyar-
tanár Nirvána gombostűje című, az Erdélyi 
Gondolat Könyvkiadónál, Székelyudvar-
helyen, 2009-ben megjelent verseskötet-
ének. 
A költemény nyomtatott lírai szö-

veg, az egyetlen szövegmondat öt sza-
kaszon át alárendelő és mellérendelő 
viszonyban álló mondatokba tagolódik.  
A bennem, csendem, torkom, karma, ár-

nyékát, hatalma, szavára, kedvünk birto-
kos  személyjeles  szavak  megteremtik a 

  

 

lineáris kohéziót, a járkálok, barangol-
nak, jönnek, vizsgáztam, vár stb. személy-
ragos igékkel együtt. 
Jelentéstani elemként az emlékek 

felsorolását említhetjük: utcák, harang-
ütés, drukk, árnyék, mi jártunk. Többér-
telmű, többjelentésű szavak is jelentés-
tani elemek: az utcák barangolnak ben-
nem, drukk szorítja torkom, vár egy vizsga...  
A szöveg címe témamegnevező, utal 

a szövegre, a lírai én hajdani egyetemi 
éveire, így része a globális kohéziónak. 
A szöveg monológ, csak az utolsó 

szakaszban csap át dialógusba, a kedves 
megszólításával, hiszen az emlékezés 
úgy teljes, ha a kedvest is megidézi, s 
„az utcák hársillatán suhant a kedvünk...” 
Emlékekből összeálló, de valóságos vi-

lágkép bontakozik ki a szövegből az olva-
só számára is, aki saját fiatalságával, annak 
emlékeivel vetheti össze a költő emlékeit.... 
A szöveg magyar nyelvű, mai, szép-

irodalmi, közlő lírai alkotás. 
Stílusa szépirodalmi. Jó hangzású 

szavak alkotják a verset, csupán a drukk 
és a vérig marcangoló rossz hangzású szó-
szer-kezet töri meg az emlékek kellemes-
ségét. Emlékezés, de valóságos világké-
pet raj-zoló szavakat olvashatunk, s a 
szótári jelentés mellé többször társul a 
szöveg-összefüggésből adódó többletje-
lentés: az emlékezés „labirintusában mély 
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csendem”, a vizsgák „árnyéka derűre vált”. Je-
lentéssűrítő hatása van a harangütés, félbe-
szakadó, visszhangozó, hársillatán stb. össze-
tett szavaknak. A járkálok, barangolni, réve-
deznek, tudnák, mondaná, kerülnek, szorítja, 
elenged stb. igék az emlékezésben a moz-
gást, a változást érzékeltetik. A szöveg 
főnevei is az emlékekben felbukkanó 
dolgok nevei — utcák, harangütés, óra, labi-
rintus, spórák, drukk, tégla, árnyék stb. — 
vagy élőlényeké: járkálók, kedves... A dol-
gok milyenségét a melléknevek mutatják 
a versben: sűrű (köd), tévedt (harangütés), 
néma (járkálók), félbeszakadó (árnyék), röp-
ködő virágú (kert) stb. 
A költemény szóképei közül hason-

latok (néma járkálók, akár lét végű spórák,  
szorítja torkom, mint a téglát vérig marcango-
ló karma... stb.) és több megszemélyesí-
tés gyönyörködteti az olvasót: az utcák 
barangolnak, révedeznek, tudnak, a nap ide 
találna, suhant a kedvünk.... 
A lírai én egyenes beszédébe kije-

lentő mondatok sorakoznak. 
Hallgassuk, olvassuk ezt a beszédét! 

A kötet más költeményeiről Mészáros 
Ildikó írja: „Mély tüzű versek, ame-
lyekben távoli hitvilágok igazába ka-
paszkodva néz szembe a lírai én a ki-
engesztelhetetlen idővel”. 
A költői pálya egyes állomásai is le-

hetnének a fejezetcímek, a Szó hercege 
életéről szóló mondatok, szavak — 
metaforák, hasonlatok, komplex költői 
képek — világába kínálnak bepillan-
tást, kérik az olvasó megértését, empá-
tiáját. Hiszen az olvasónak is szól a 
költő: „Röpke sugallat szétporló plané-
tái között érsz / botladozó, csonkult 
ceruzáddal a kétes egészhez”, „s épp 

nem semmi a káoszt / Isten partnere-
ként így átrendezni világgá”.  
S vallomással folytatja: „Örök adós-

ként nézek Marikára / vissza”, s az 
emlékezés során „dió helyett kezéhez 
ér kezem”, s „Gizella... ajka mindig 
csábos kiskapu, / amely vakító fogaival 
résre / felejtve hívott csókra, ölelésre”. 
S a lírai én már a párjával együtt: „Kö-
vettük..., amit csecsemő köré von a bölcső..., 
új világ / pitymallik szerte,..., belülről néz 
kifelé a csoda, / aranyló napként míg sugár-
zik a bölcső.” 
Pár stáció után „a műtő felé szál pi-

zsamában”, „s már nem érdekel semmi 
igazán, / csak zsugorodó kicsinysé-
ged”, „s mint egy kidőlt kilométerkő, / 
mely csupán a csendnek hódol, / tü-
csök dalára az éter bő / hullámain úgy 
ringatózol”, „gráciáért adózom lázzal / 
színes bogyók kalárisával / mindhiá-
ba... tabula rasa minden kórlap.” 
Aztán újabb emlékek sorakoznak: 

„fekszem a nyugágyban, fölöttem lom-
bok / cifráznak réseken szűrődő gon-
dot”, „...kolozsvári utcák... barangol-
nak bennem, talán még vár egy vizsga 
/ kövek visszhangozó szavára... Ma-
gyartanár elvtárs vagy úr, / égen-föl-
dön gyanús gyaur”. 
Gyanús, mert, Ötven év után is ’48 

csillaga és Magyar ’56 emlékét idézi a lí-
rai hős, s a versben megszólal a forra-
dalom „fájdalma harckocsival dübö-
rögve”. Azokban a szörnyű napokban 
„képmutatás közepette / páncélos 
hordák fogcsattogtatva rohantak / meg 
a világ szeme láttán — hős viadalra / 
elszánt küzdőt félt igazával”, „dúvadak 
érces körmei megmerevedtek a tűzre”, 
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de még fájdalmasabb, hogy „nem hal-
lotta sivár univerzum”.... 
Az emlékek mellett a velünk is meg-

történt esemény: a kettős állampolgár-
ság megtagadása, amely a költő egyet-
len sorába sűrűsödik: „Örökös örökös 
öröke örök-e? (Státusörvény). 
A Madách Imre megfogalmazta: 

„Megy-é előbbre majdan fajzatom...?” 
kérdésére groteszk megközelítésként so-
rolta Eszteró István a kötetébe Az ember 
és a hangya verscsokrát. A XXI. században 
élő ember véleményével, ismereteivel 
megtoldva, társítva olvashatjuk a Ma-
dách-ihlette sorokat: „S akkor a hangya és 
Ádám, kik voltak egyek, / felébredt, az 
álom bárkája megfeneklett, ...gyötörte 
magát / a jövőt illetően, s tornázta pot-

rohát / fel egy fűszálon, hogy hajlatáról 
bakot / ugrik a mélybe, otthagyván csa-
pot-papot, / de akkor Éva megmutatta 
mind a bábot, / és mondá a Hang, aki 
mindkettőbe látott, / hogy nincs vész, 
csak éppen más DVD, nem ez / a nekik 
kijelölt álmokkal a lemez...” 
A XV. fejezet mindegyike mottóval 

indul, idézzük az utolsót: „Nagy Han-
gyász kamelta Furnikárt, / miután jól-
lakott, szundikált, / egyszer a falat ott 
/ nyelvébe harapott, / mire azt mond-
ta: itt fúrni kár.” 
Hallgassuk, olvassuk Eszteró István 

lírai beszédét, legyünk társai, hiszen szép, 
ízes, költői képekkel gazdag stílusával mi 
is gazdagabbak leszünk édes anyanyel-
vünk, a Magyar Nyelv Évében is! 
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ƒersek�
«rdélyi�Pegºzus�Könyvkiºdó,�Székelyudvºrhely,�2003�

 
Erdély szellemi műhelyei közül ki-

emelkedő helyet képvisel az országha-
tárokon túl is közismert, s a 2011-ben 
huszadik életévét betöltő Erdélyi Gon-
dolat Könyvkiadó. De Székelyudvarhe-
lyen, ugyanebben a székely kisvárosban, 
melyben  az  Erdélyi Gondolat is műkö- 

 

 

 

dik, 2002-ben jött létre az Erdélyi Pega-
zus Könyvkiadó is, mely ugyan sokkal 
kevesebb könyvvel van jelen a romániai 
magyar könyvpiacon, mint az Erdélyi 
Gondolat, de megalapítása időpontjától 
a megjelentetett szerzők (Baricz Lajos, 
Beke Sándor, Ráduly János, Nagy Olga, 
Brauch Magda és mások) művei révén 
igenis felkeltette az érdeklődést az erdé-
lyi olvasók körében. A fiatalnak mond-
ható könyvkiadó termékei közül elem-
zésre Beke Sándor A galambok kirepül-
nek című, 2003-ban megjelent verseskö-
tetét emelem ki, és nem véletlenül, hi-
szen a kötet verseinek mondanivalója 
révén üzenetet tolmácsol az új évezred-
be költözött embernek. 
A mintegy 120 rövid, filozofikus in-

díttatású versből álló anyaga meglehe-
tősen széles skálán mozog: társadalmi 
kérdésektől a férfi-nő viszonyon át az 
öregség és a halál gondolatáig, a költő-
től kissé szokatlan szürrealista látomá-
sokig és tréfás, sőt pajzán képekig. Ezt 
a differenciált, heterogénnek is mond-
ható versanyagot viszont — a bíráló 
szemével látva — általában a XXI. 
század eleji ember és költő kiábrán-


