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Erdélyi anyanyelvoktatás — 

irodalmunk tükrében 

XL. 
 

 

Romániai/erdélyi magyar irodalmunk oktatása 

(II.) 

 

A romániai/erdélyi magyar líra első nemzedéke egyik ágon a Nyugat irodalmi 

forradalmához, a másik ágon a Nyugatnál is modernebb, avantgarde irány-

zatokhoz kötődött. A húszas években a helikoni líra vonulatához a „helikoni tri-

ász” tagjait soroljuk, akik verseikben először és legközvetlenebbül szólalt meg 

egy új történelmi helyzetben a romániai/erdélyi magyarság különböző rétegei-

nek érzés- és problémavilága. Áprily Lajos, Reményik Sándor és Tompa László 

költészetét sokáig nem taníthattuk, bizonyos ideológiai szűrőn át kerülhetett fi-

ataljaink elé, ma már érettségizőinknek oktathatjuk. 

Reményik Sándor (1890–1941) költészetében először az 1918-as történelmi 

változásban megrendült polgárság kétségbeesett valóságtagadása kapott han-

got, főleg a Végvári-versekben. „Első versei — jellemezte Németh László — a 

magyar epigon-líra s a magyar konzervativizmus sablonos villanásai, de ahogy 

az erdélyi új világ tengelyébe kerül, költészete és szempontjai egyre nemesed-

nek, türelem, szeretet, minden csepp erő megbecsülése hatja át s emberi emel-

kedése megérzik lírájában is.” Költészetében az igenlés versei következnek, pl. 

az anyanyelv megtartó erejét hirdető Az ige (1925) című. Ma is hittel valljuk 

metaforáját: „A nyelv ma néktek végső menedéktek, / A nyelv tündérvár és ka-

takomba”. Első és legnagyobb parancsa az itthonmaradás, a megmaradás, a Gát 

(1924), a Benéz a havas… (1922) és más verseiben. Egyik legtöbbet idézett verse 

ma is a Templom és iskola (1925), benne az erdélyi nemzeti közösségünk meg-

maradásának és önazonosságának két alapvető fogalmát állította akkori és ál-

lítja mai, de mindenkori olvasói elé. A címbe emelt két fogalom szakrális jelen-

tésű, a nemzeti fennmaradás, az identitás és a kultúra védelmének legfontosabb 

szellemi intézménye, Reményik korában is és azóta is, amikor a felnövekvő fia-

tal nemzedék anyanyelvi nevelésének elsőrendű műhelyeit meg kell védeni. Eb-

ben a szellemben írta meg Amíg a nagy kúrián átmegyek… (1923) című versét, a 

Kolozsvári Református Kollégiumnak, hajdani Alma Materének ajánlva. Zsoltá-

rosan hangzó versben állított emléket Károli Gáspárnak, aki „Az Igének kere-

sett magyar igéket…” (A fordító). Tamási Áron vallotta: „Minden verse egy szik-

ra volt. S gyakran csillag, amely tiszta fénnyel, ezüstben rezegve szökött fel az 

égre”. Szállóigévé vált sorai: „Nem a mi dolgunk igazságot tenni, / A mi dolgunk 

csak igazabbá lenni.” Szentimrei Jenő szerint: Az építész fia magától ráeszmélt, 
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hogy épületet, tartósat, idő- és értékállót egyedül a szeretet tégláiból és mészha-

barcsából lehet építeni…” 

A „helikoni triász” másik tagja Áprily Lajos (1887–1967), az erdélyi magyar 

líra magányos remetéje, magyar—német szakos tanár Nagyenyeden, majd Bu-

dapesten a Baar-Madas Református Kollégium igazgatója. Nemzedékének ször-

nyű élménye hangot kapott verseiben, vágyott valamire, ami az embert megtart-

ja az embertelenségben. Ezt a megtartó erőt a természetben — konkrétan: a ha-

zai, az erdélyi tájban — fedezte fel. Március (1923) és Tavaszodik (1923) című 

verseit már az elemi iskolások szavalják, az ügyesebbek pedig a Kalács, keddi 

kalács (1939) sorait is. A nagyobbak A rím (1921, az Enyedi csend (1934), az Egy 

pohár bor (1939) verseivel ismerkednek, míg a középiskolások a Tetőn (1923), a 

Vallomás (1926), a Pisztrángok kara (1939) mondanivalóját elemzik, ízlelgetik. 

Diákjaimmal mindig elmentünk a Házsongárdba, tisztelegni Apáczai Csere Já-

nos sírja előtt, s a Tavasz a házsongárdi temetőben (1926) soraival „századokba” 

nézve „a holt professzor szellemét”, valamint messziről Erdélybe érkezett, férjét 

követő feleségét idéztük meg. Itt olvastuk fel Németh László sorait is Áprily köl-

tészetéről: „A magyar líra pillanatnyi bomlásából ő szigetre szállt, és szigetre 

mentett magvaiból gyönyörű flóra sarjadt. A kifejezés áhítatát, a természet tisz-

ta sugallatát s ahogy ő mondja: az ember dallamát őrizte meg nekünk. Egyike 

azoknak a művészeknek, akik nem új utat törve, de tiszta és komoly szívüket 

felmutatva válnak új idők követévé.” 

Tompa László (1883–1964) verseiben másfajta tájhoz kötődik, mint Áprily, a 

zordabb Hargita-alj válik egész népének sorsát és helytállását kifejező témává, 

pl. az elemiben tanított Magányos fenyő című. Táj- és sorsélmény fejeződik ki az 

N. Tessitori Nórának ajánlott Erdélyi télben című versében. Érettségizőknek ta-

nítjuk a Lófürösztés című, a közösség megtartó erejét is kifejezésre juttató ver-

sét. A történelemre utalunk azzal a ténnyel, hogy a „farkasjárás éjszakáján” köl-

tői helytállásának demokratikus, humanista tartalma körvonalazódik. Dioge-

nész lámpájával, az ókori bölcselő alakját felidézve kérdi: „…hol vagy, ember — 

Ember?” Magatartásával költői életet teremtett „a költőietlenség legádázabb si-

vatagjában”. 

 A helikoni költészet egyéni utat választó képviselője Bartalis János (1893–

1976), aki a modern, az avantgarde vers eszközeivel adott hangot a természet-

ben élő ember hagyományos érzéseinek, szabadverseiben a földszeretet, a mezők 

dicsérete, a bukolikus környezet az amerikai Walt Whitmannal rokonítja. Ma is 

népszerű versei, költészetének állandó antológia-darabjai: Az erdőről hazatérő 

favágók és a De különben csend van címűek, bennük az egyszerű élet látványai-

ban is a csodát fedezte fel, a tavasz érkezéséből kivételesen művészi értékű hír-

adást teremt. „Az erdőből hazatérő favágók / csoda dolgokat beszélnek. / A nap, 

mint piros máglyatűz / a madarak dalán hamvad el / és rügybe szakadt a fák 

hegye.” Tanári diplomával vonult Kosályba gazdálkodni, itt születtek híres 

„kosályi bukolikái”, amelyekben a klasszikus latin költészet hagyományát mai-

vá téve, a gazdálkodó életforma túláradó örömeiről énekelt: Aranygyümölcsös 

Kosály. Nem menekülés volt ez, hanem tiltakozás az embertelenség ellen, az 

ember megalázása ellen. A nép sorsával úgy azonosult, hogy beállt szántani, 

vetni, kaszálni, aratni, szőlőt termelni. Küldetéstudata egyetemessé válik, pl. a 

Szőlőérés című versében. A háromszor ismétlődő vasvilla stilisztikai funkciójú, 
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összetett kép, jelképes, a szőlős a világgal cserélődik fel, a pásztor pedig a tiszta 

humánum őrizőjével. 

A Nyugat hagyományainak Tóth Árpád és Kosztolányi Dezső inpresszi-

onisztikus lírájának erdélyi folytatója Dsida Jenő (1907–1938). Költészetének — 

Láng Gusztáv szerint — „alapélménye az a felismerés, hogy kora megtagadta a 

szépség és emberség öröknek mondott értékeit, s hogy a költői szó önmagában 

gyenge az értékek megóvására. Verseinek szépsége abból fakad, hogy újra és új-

ra felragyogtatja a hitet az értékekben, tragikuma pedig abból, hogy szakadat-

lanul kénytelen átélni e hit vereségét, szépség és humánum tehetetlen kiszol-

gáltatottságát”. A magány a kulcsszava a Laterna magica című versének, benne 

a lélek bűvös lámpáján kivetül egy hangulat, amelyet színek és hangok tesznek 

sejtelmessé. Az emlékezés fénye nyomán a távoli kedves megjelenése örömteli 

pillanat. Még nyomasztóbb a társas magány, a Nagycsütörtök című versében. A 

biblikus mondanivalóhoz párosul a világméretű elidegenedés döbbenete, rémü-

lete, az a rettenet, hogy ember emberrel nem érthet szót, megszűnőben a kom-

munikáció lehetősége. A „nagycsütörtöki” megrendülés Dsida költészetében ki-

sebbségi zsoltárában is felhangzik, a Plasmus Hungaricusban is. A kisebbségi 

sorsban a kiszolgáltatottságot, a megalázottságot, az üldöztetés egyetemes em-

beri tapasztalatát ismerte fel, s midőn védelmet keresett, a korai halál riasztó 

bizonyosságában, minden emberi reményét a megváltásba vetette. Diákjaink-

nak is tanácsolja a Hogyan kell verset olvasni? című írásában: „A helyes versol-

vasáshoz, a költemények szeretetéhez, az ínyencségig fokozott műélvezethez 

természetesen sok minden szükséges. Rengeteg olvasás, önmagunkban bizonyos 

irányban való szakadatlan művelése, némi zenei képzettség, versformák ismere-

te, nyelvtudás és még sok egyéb.” (Pomogáts Béla. 2008. 344.) 

Tanítványaink Szemlér Ferenc (1906–1978) néhány szabadversét is megis-

merhették a középiskolai tanulmányaik során. Ezek a versek az avantgarde 

vonzásában születtek, de a népköltészet formavilága sem volt idegen tőlük. A 

megidézett táj, természet és az emlékező ember harmonikus egysége szólal meg 

az Udvarhely című versében. Az életére visszapillantó költő szép számvetése az 

Abból a különös jövőből, benne a béke, jövendő, remény kulcsszavakkal. Diákja-

imnak a Szavak (1959) című verséből szoktam idézni, amely a Nyelvédesanyánk 

(1980) kötetben jelent meg: „…magamra hát sohase hagyjatok, / világteremtő, 

hűséges szavak.” 

Erdélynek mindig is voltak vértanúi, közéjük tartozott Szabédi László (1907–

1959), aki állandó önemésztő küzdelemben igyekezett érvényre juttatni meg-

győződését. Illyés Gyula a magyar népi és egyetemes európai alapokra egyaránt 

építkező költőre figyelt föl. Az alkotó szegénység című szonettjében a tárgyszerű, 

pontos közlést tekintette a költő feladatának. Anyanyelvünk oktatója volt, ro-

mán faluban tanítóskodott, ahol összegyűjtötte és lefordította magyarra a falu 

folklórkincsének java termékeit, egyetemi tanárként pedig a magyar verstan 

tudósa is volt (Kép és forma, 1969), s megírta A magyar nyelv őstörténete (1974) 

című, egyetemi jegyzetként is használt, értékes munkáját. 


