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ERDÉLYBŐL — ERDÉLYRŐL II.
Az erdélyi magyarság öntudatra ébredésének és
ébresztésének folyamatát és intézményrendszerét
is szétdúlta a második világháború és a Trianon-
nál kijelölt határok visszaállítása, amelynek kö-
vetkezményeként a határokon kívül rekedtek is-
mét kisebbségi — néhol üldözött — sorba kerül-
tek. Az erdélyi magyarság számára rövid ideig
némi reményt adott Petru Groza miniszterelnök
ténykedése. Ő rokonszenvezett a magyarokkal, Ti-
tusz, a fia, nálunk járt egyetemre, itt lett első osz-
tályú sportoló. Közvetlenül a háború befejezése
után megvolt a reménye, hogy a magyar–román
ellentétet békés párbeszédben csökkenteni lehet.
Illyés Gyula erről beszélt 1945-ben a bukaresti rá-
dióban. Úgy vélte, a Duna-völgyi népek akkor él-
nek majd békében, ha a demokrácia és a szabad-
ság jegyében közelednek egymáshoz. „… magyar–
román összebékélés nem megy munka és küz-
delem nélkül — mondta egyebek között. — A két
nép közt nemcsak félreértés van; a múlt rossz örök-
ségeként van ellentét is. Abban nektek is részt kell
vállalnotok, romániai magyarok, hogy ezt a fél-
reértést eloszlassuk, ezt az ellentétet békésen
megoldjuk. Erdély ne az örök viszály tere legyen,
hanem az a baráti asztal, amelynél két egymásra
utalt nép meghitten helyet foglal, hogy higgadtan
és jóakaratúan megbeszélje közös ügyeit.”

Hogy valójában létezett, létezik-e a közös asz-
tal, a meghitt eszmecsere, az erősen vitatott. S hogy
a feszültségek feloldásának hiányoznak a formái
és alkalmai, abban a politika és a politikusok el-
sősorban a ludasok. Bizonyítékul el kell olvasni
Pomogáts Béla „Bátrabb igazságokért” című gyűjte-
ményét, Illyés Gyulának az erdélyi magyarságért
vívott küzdelmének dokumentumait, s az ezeket
megvilágító, az összeállító által írt tanulmányokat
(Mentor Kiadó, 2013). Az a szomorú, hogy Illyés
megnyilatkozásai a mának is szólnak, s azt is bi-
zonyítják, hogy az írót miért tekintettük — Kodály
Zoltánnal — az összmagyarság ügyének legbátrabb,
leghitelesebb képviselőjeként. Annak bizonyítéka
a gyűjtemény, hogy mihelyt a politika rátelepszik
az irodalomra, abban a pillanatban a puhányok és
gerinctelenek nem függetlenségü ket őrzik, ha-
nem a hatalmi szóhoz igazodnak, koncokban re-
ménykedve. Azt már talán mondanunk sem kell,
hogy az antológia az akkoriban mértékül szabott
nemzetiségi politika teljes csődjének is tükörképe.

Az önvizsgálat kezdetét Kolozsvári Grandpierre
Emil Herder árnyékában című tanulmánya (pamf-
letje?) jelképezte. A szarkazmusáról is nevezetes,
mára lassan-lassan elfeledett író folyvást ostoroz-

ta a magyar oktatásügy visszásságait. Ebben az írás-
ban az egyik legfájdalmasabb jelenséget, a nyelv-
romlást és nyelvrontást tűzte tollhegyére, azt is ér-
zékeltetve, hogy Herder jóslatának beteljesülését
mintha mi magunk is siettetnénk, s ebben a kelle-
ténél sokkal kisebb ellenállást tanúsítanak a nyel-
vészek és a tanárok, holott nekik kellene legel-
szántabban védelmezniük nyelvünket, amelynek
tisztasága és világossága a gondolkodásmód tü-
körképe. A cikk a vártnál nagyobb visszhangot vert,
a Kortárs ankétot rendezett megvitatására. Ezen Ily-
lyés is megszólalt (a korszak szellemiségét mi sem
jellemezte jobban, mint a pártközpont emberének
részvétele). Az igazi robbanást mégis Illyés Gyu-
la Válasz Herdernek és Adynak című tanulmánya
okozta a Magyar Nemzet 1977. karácsonyi és
1978. újévi számában. Kolozsvári Grand pierre
Emil írása kényes és valós problémáról íródott, Illyés
viszont általános érvénnyel vetette föl a nemzet léte,
nemléte, a kisebbségi sorban élők elnyomásának va-
lós tapasztalatait, melyekről — mint a naplója itt
közölt részei mutatják — egyre több és fájdalma-
sabb értesülés birtokába jutott. Már korábbi írásai
is mutatták, hogy tisztán látta és pontosan érzékelte
a kisebbségi magyarság erőszakos beolvasztását
szolgáló intézkedések következményeit, s azt,
hogy Romániában és Csehszlovákiában a többsé-
gi nemzetben hatott a magyarellenesség mérgezése.

Illyés tisztában volt azzal, hogy a kisebbségi
magyarok ügyét képviselnie költői kötelessége. Vi-
lágosan fogalmazott Közügy című versében is: „Hő-
söket szülő s temető, távoli / városból egy hír.
S a tea asztalon a tetszetős / folyóiratban a fölös-
leges versek végleg / kiürülnek. A zenegépből /
az opera is híg: fölösleges. // Röstellnivaló, amit
tovább szellemeskedik gyanútlanul / a házigazda.
Kristályosodni kezd egy addig / alaktalan igaz -
ság; röntgen képet ad a lényegről egy / zavaros tör-
ténet-tudósi föltevés, / kórokozó áttételeivel…”
Ez az akár prózaként is felfogható helyzetkép árul-
kodó. Egyrészt arról, hogy voltak, akik elbaga-
tellizálták a Cseh szlovákiából és Romániából ér-
kezett baljós híreket, az ottani magyarságot fe-
nyegető veszélyeket, másrészt megvilágítja köl-
tőjének elszántságát, hogy megismerje a lényeget,
amely persze ott és akkor nem tárult fel teljes va-
lójában, az értesülések és hírek mozaikkockáiból
azonban kezdett összeállni a valós kép, mely in-
kább rettentett, mint vigasztalt. Illyés egyértelműen
fogalmazta meg a magyar kisebbség ellehetetle-
nítésére foganatosított intézkedések céljait: „az eu-
rópai magyar kisebbséget fokozatosan felszá-
mol ják a szocializmus nevében”.

Az író fejtegetései, melyek lényege a magyar-
ságtudat erősítése és a kisebbségbe szorult ma-
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gyarok védelme volt, hatalmas feltűnést keltettek.
Természetesen lelkes egyetértők és óvatosan su-
mákolók egyaránt akadtak a fölzendülő kórusban.
A korona visszaadásának ünnepélye után, de
előtte is Aczél György szobájában is a cikkekről
folytattak eszmecserét. A Romániában élő ma-
gyarok reakciója sem volt egységes, szóban min-
denki teljes egyetértéséről biztosította, de érkeztek
— a hivatalok nyomására írt — tiltakozó levelek
is. Illyés ezekben a hónapokban a figyelem kö-
zéppontjába került egész Európában, s nyilván
idegállapotára egyre károsabb hatást tett a fe-
szültség, az a tudat, hogy miközben kimondta az
erdélyi és szlovákiai magyarságot fenyegető ve-
szélyt, talán ártott is nekik. Európa nyugati részén
a szocialista rendszert bíráló, köztiszteletben álló
személyiség keltett igazán figyelmet, nem az ügy,
amelyet képviselt. Remélte, hogy szavai nyomán
pozitív elmozdulás történik? Nem biztos, sőt — ’56
tapasztalataiból ezt szűrhette le: inkább nem! Ez
a tudat alighanem nyomasztotta, s a további ese-
mények egyre depressziósabbá tették. Naponta
szembesült azokkal a véleményekkel, hogy a ké-
nyes ügyekkel neki kell foglalkoznia. Ám sokszor
mintha a politika által sebesen felhúzott falakba üt-
között volna. Ráadásul névtelen támadások ke-
reszttüzébe került, s itthon sem védelmezték kel-
lő erővel, sőt egy „pártszerű” csoport, élén Rényi
Péterrel, nacionalizmussal vádolta. Ráadásul
Illyés, mint minden jó szándékú ember, naiv volt.
A nagy felzúdulás után jegyezte föl: „Hogy mit le-
het mégis tenni az Erdélyben dühöngő téboly el-
len? Legalább részleteiben csitítani. A zsarnok hiú.
Bármily megszállott, érzékeny arra, hogy fényben
álljon. Bocsássuk rá hát a valóság fényeit.” Csak-
hogy a történelmi tapasztalatok szerint a zsarno-
kot a legkevésbé sem érdeklik a valóság fényei, ha
teheti, lelöveti a fényszóró kezelőjét, ha nem, rá-
küldi vérebeit. Ráadásul a vérebek ádáz hörgését
néhányan idehaza is örömmel hallgatták…

Hogy ki és hány szöget vert Illyés Gyula kopor -
sójába, az lehet vita tárgya. Az otromba romániai
támadások, a Luceafărul cikke és Ceauşescu meg-
szólalása, nyilván egyik okozója volt szívtáji fáj-
dalmainak, de még nagyobb keserűséget okozott
számára, és hasonló hatást tehetett rá Faragó Vil-
mosnak az Élet és Irodalomban megjelent írása,
amelyben fajvédelemmel vádolta, jó alkalmat szol-
gáltatva a román sajtónak, hogy erre az írásra hi-
vatkozzék. Fokozta álmatlanságát és aritmiáit,
hogy a Magyar Nemzetbe szánt válaszának sorsa
mind bizonytalanabb lett. A lap főszerkesztőjét az
előző két Illyés-cikk körül keletkezett romániai
visszhangokra utalva intették, máskor az ilyen „ké-
nyes” cikkek megjelentetését előzőleg egyeztesse
a „felsőbbséggel” (ez volt a pártcenzúra eufe-
misz tikus elnevezése). Pethő Tibor mindenesetre
közölni szándékozott az író válaszát, „csak” egy-

két törlést javasolt, amelyek persze annak lényegét
érintették. Aztán a telefon: a cikk nem közölhető,
majd a politikai bizottság hoz döntést, mi a teen-
dő. Természetesen a Szellem és erőszak sebtében ki-
nyomtatott 30 ezer (!) példánya is a raktárban po-
rosodott, Kardos György, a Magvető igazgatója öt
példányát vitte el (csempészte ki?) az írónak. Jó-
kedvűen, reménykedve váltak el. A költő, hogy old-
ja feszültségét, az alkoholhoz fordult, de egyhamar
érezte kellemetlen mellékhatásait. Május 21-én kelt
naplóbejegyzése a legmegrendítőbb dokumentum:

„Most tehát összeszedni magam. Már csak Fló-
ráért is.

És a sírógörcs-előrohamok. Engedjek a zoko-
gásnak (akár a néma rángatódzásnak is), vagy fojt-
sam vissza? Kiadjak-e hőt, vagy tartsam magam -
ban még pusztítóbb erjedésre?

S mennyi munka várna.
Aczél fölhívta Flórát. Két hét kell, hogy vala-

mi választ kapjak.
Azaz itt van kinyomtatva pályám tán legköz -

életibb — legfontosabb — könyve, s nem jelenhet
meg. Itt egy heti kemény munkám, a válasz a Lu -
cea fărulnak, ami megint csak közügy (s nem az én
személyes védelmem), s az sem jelenhet meg.

Ez taszít valóban az örvénybe, ha belekerülök,
s nem az, hogy az egészségem nem engedett ki
(s még más sem) Stockholmba. (Nem hiszem,
hogy ott tehettem volna valamit az erdélyiekért.)

Közben — fél öt — szüntelen hányinger.”
És az akkor szokásos hímezés-hámozás, a

dön tés halogatása, „halasztás, csitítás és leszere-
lés”. Pethő Tibor közvetíti Aczél vigasztaló szavait:
„Teljesen velünk vannak, csak a módját keresik,
mi legyen — mi lehet — a helyes visszavágás.” Ha-
sonlókat mondott Aczél személyes látogatásakor
is. Az író kikísérte az autóhoz, s újfent megkérdezte,
mi lesz könyve sorsa, hiszen legalább olyan fon-
tos számára, mint a válaszcikke. „Meglátjuk, meg-
 beszéljük, természetesen, persze”…

De a kínzó töprengéseknek, megaláztatások-
nak nincs vége. Illyés úgy érezte, megtalálta az ön-
mentés legbecsületesebb módját: „Ha közzéte-
szem, hogy a román megaláztatás után itthon is
megaláznak, hogy a kormány lefogja a tollam: el-
venném a kintieknek azt a kis vigaszát is, azt a hi-
edelmüket, hogy a magyar kormány tesz végre,
hacsak kisujjnyit is, a védelmükre. Egyet tehetek:
szellemi éhségsztrájk; de úgy, hogy senki se tud-
jon róla. Csak én tudjam, hogy miért nem publi-
kálok. Mert azt kell tennem, ha talpon akarom tar-
tani magam, saját magam előtt.”

Megrendítő tanulsága lehetett Illyésnek, ami
történt, de számunkra is figyelmeztető: „Ne
higgy a görögöknek, ha ajándékot hoznak is!”

RÓNAY LÁSZLÓ
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