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Tiszteletbeli professzori címmel tüntették ki Kolozsváron az 1956-ban száműzött oktatót, irodalomtörténészt

Megkövette Dávid Gyulát a BBTE vezetősége

A szembesítés, felelősségvál-
lalás alkalmának is nevez-
te T. Szabó Levente, a kolozs-

vári Babeş–Bolyai Tudományegye-
tem (BBTE) Bölcsészettudományi 
Karának tudományos ügyekért fele-
lős dékánhelyettese, a magyar tago-
zat vezetője a tegnapi ünnepi alkal-
mat, amikor a felsőoktatási intéz-
mény tiszteletbeli professzori cím-
mel (Professor honoris causa) tün-
tette ki Dávid Gyula írót, könyvki-
adót, szerkesztőt. Az egyetem ez-
zel a gesztussal „fogadta vissza fa-
lai közé” az 1956-os politikai elítél-
tet, akit koholt vádak alapján szám-
űztek és hét év börtönre ítéltek. „Az 
igazi, nyilvános bocsánatkérés soha 
nem történt meg, ezért az intézmény 
nevében megkövetem Dávid Gyulát” 
– jelentette ki T. Szabó Levente. Ki-
fejtette, évtizedek óta nem ajánlott 
a magyar tagozat jelöltet a tisztelet-
beli professzori címre, Dávid Gyula 
jelölését egyöntetűen támogatta va-
lamennyi egyetemi testület. „Ha van 
ember, akit áthat a Bolyai Egyetem 
szellemisége, az ő” – mondta az iro-
dalomtörténészre utalva, akinek, ha 
pályája töretlenül ívelt volna felfe-
le, sokkal nagyobb lenne az életmű-
ve, de így is vetekszik bármelyik „bé-

kebeli professzoréval”. Hangsúlyoz-
ta, a kar és egyetem vezetését nem 
csak az a szándék vezette, hogy jóvá-
tegyen egy múltbeli hibát, elsősorban 
Dávid Gyula életművét akarták ün-
nepelni. Ioana Bican dékánhelyettes 
szerint a cél helyreállítani azt, amit 
a kommunista diktatúra erőszako-
san félresöpört, tavaly például Ana 
Blandianát „fogadta vissza” hasonló 
gesztussal az intézmény.

A gondolat szabadsága

„Az embereket be lehet zárni, de a 
gondolatokat nem” – hangsúlyoz-
ta Markó Bálint rektorhelyettes, aki 
az egyetem és a magyar tagozat ve-
zetése nevében köszöntötte a jelen-
lévőket. Rámutatott, az intézmény-
vezetés olyan dolgot próbál jóváten-
ni, amit nem biztos, hogy jóvá le-
het. „Amit tehetünk, hogy tudatosít-
juk a történteket, megünnepeljük azt 
az életművet, mely a megpróbálta-
tások ellenére született, azt az erőt, 
mellyel Dávid Gyula nemcsak visz-
szatért, hanem szép karriert is épí-
tett” – mondta. Úgy vélte, ez az al-

kalom arról szól, hogy a karrier, ami 
egykoron kettétört, elérkezett arra 
a csúcsra, melyre egyébként is el-
érkezett volna. A laudációt felolva-
só Egyed Emese irodalomtörténész, 
egyetemi professzor részletesen is-
mertette a kitüntetett életútját, élet-
művét. A háromszéki Árapatakon 
született, Székelyudvarhelyen tanuló 
Dávid Gyula 1947–51 között volt a Bo-
lyai Tudományegyetem magyar sza-
kos bölcsészhallgatója, majd 1956-ig 
a kolozsvári Állami és Művészeti Ki-
adó szerkesztője, az egyetem tanár-
segédje és kutatója. „Olyan időben 
küzdött a tudáshoz való hozzáférés 
emberi jogáért, amikor a cenzúra 
uralkodott” – mutatott rá. Nagyszá-
mú irodalmi szöveg szerkesztőjeként 
minden szerzővel egyenként foglal-
kozott, számos intézményben mun-
kálkodott, irodalomtörténészként Jó-
kai Mór, Petőfi Sándor erdélyi jelen-
létét, Tolnai Lajos munkásságát ér-
telmezte, Reményik Sándor, Bánffy 
Miklós, Gaál Ernő műveit rendezte 
sajtó alá, tankönyvet írt. Számos ki-
adványa mellett - melyeket egy asz-
talon meg is tekinthettek a jelenlévők 

– „vállalkozott arra, hogy saját korát 
és az őt érintő eseményeket is fele-
lősséggel értelmezze” – fogalmazott 
a méltató Dávid Gyula 1956 Erdély-
ben és ami utána következett című 
esszékötetére utalva. Mint elhang-
zott, Dávid Gyula politikai elítélt-
ként Szamosújváron és a Duna-delta 
munkatáboraiban nem gyűlölködést 
tanult, minden maradék energiáját a 
szellemi munkára fordította.

Aranytól tanulta az irodalmat

„Köszönöm a szeretetet, amiből ez 
az elismerés fakad” – kezdte elfoga-
dóbeszédét a nemsokára 90. életév-
ét betöltő Dávid Gyula, aki sokakat 
meghazudtoló szerénységgel, köny-
nyedséggel és humorral reagált az 
elhangzottakra. Elmondta, a ma-
gyar irodalmat az óvodában szerette 
meg, és mivel elemistaként csak ro-
mánul tanulhatott, édesanyja Arany 
és Petőfi verseiből tanította magya-
rul. 1947-ben, a Bolyai Egyetemre ke-
rülve felfedezte magának az egyete-
mi könyvtárat, és a későbbiekben ku-
tatóként „az egyetemre már csak az 

ösztöndíj folyósítása napján járt be”, 
mesélte. Az állami könyvkiadóhoz 
úgy került, hogy helyettesítette a sza-
badságát töltő Bajor Andort, és „min-
denféle kanyarokkal, megszakítá-
sokkal” 56 évet töltött kiadói munká-
val. 1956 novemberében kellett vol-
na leadnia disszertációját, de erre 
nem került sor, kinevezték tanárse-
gédnek, a forradalom miatt Magyar-
országon rekedt Jancsó Elemér he-
lyett tartotta az órákat az egyetemen 
különösen zaklatott forradalmi lég-
körben. Másfél évig volt tanársegéd, 
majd az illetékes szervek úgy hatá-
roztak, hogy az 1956. november el-
sejei házsongárdi megemlékezés mi-
att „hét évre különleges képzésben ré-
szesítik” – fogalmazott élete legnehe-
zebb időszakára utalva. Mint mond-
ta, ezen idő alatt megtanult kapálni, 
gyomlálni és sok más fizikai munkát, 
majd másfél éves „vízvezeték-szere-
lői pályájának” az vetetett véget, hogy 
írt egy tanulmányt Tudor Argheziről 
és ezzel „a román irodalom szakértő-
jévé” avanzsált. Ez nyitotta meg szá-
mára a visszatérés útját: 1969-ben a 
Kriterion Kiadóhoz, majd a Polishoz 
került, ahol mai napig dolgozik. „A 
professzori címet tehát igazából nem 
érdemlem meg” – jelentette ki a sum-
mázás végkövetkeztetéseként. „Van 
még néhány tervem, amelyet szeret-
nék tető alá hozni, talán lesz még időm 
és eszem hozzá” – mondta az ünne-
pelt. Eddigi munkásságáról kifejtet-
te, sokszor fontosabbnak tartotta egy 
számára is érdekes mű életre segí-
tését, minthogy ő sokasítsa azok so-
rát. A felszólalók által említett jóvá-
tételre utalva kifejtette: erre különö-
sen az egyetemnek semmi oka, hi-
szen az segítette őt a visszatérésben, 
hogy volt egyetemi kollégái hívták a 
Korunkhoz, az Utunkhoz. „Mindig 
megkerestek a különböző feladatok, 
szívesen vállaltam bármit, amiről 
úgy éreztem, hogy hasznossá válik” 
– mondta Dávid Gyula, aki szerint ez 
nagy belső elégtételt, erőt ad. És ha 
láthatja, hogy annak haszna van, va-
laki továbbviszi a munkát, az hatal-
mas ajándék is, tette hozzá.

PaP Melinda

„Mindig megkerestek a kü-

lönböző feladatok, szíve-

sen vállaltam bármit, ami-

ről úgy éreztem, hogy 

hasznossá válik” – jelen-

tette ki Dávid Gyula. Az 

irodalomtörténésznek, 

1956-os elítéltnek tiszte-

letbeli professzori címet 

adományozott tegnap a 

Babeș-Bolyai Tudomány-

egyetem.

Végéhez közeledik a sepsiszentgyörgyi Reflex színházi fesztivál
A zene és a színház viszonyá-
ra fektették a hangsúlyt a sepsi-
szentgyörgyi Reflex 4 Nemzetkö-
zi Színházi Találkozó program-
jában, a fesztivál ennek a gon-
dolatnak a jegyében zárul ma a 
sZempöl együttes 21 órakor kez-
dődő koncertjével. Az elmúlt na-
pokban a fesztiválon látható elő-
adások nemcsak a zene és szín-
ház viszonyához kapcsolódtak, 
de a klasszikustól eltérő színhá-
zi gondolkodásmódokat is közve-
títettek. A budapesti HODWORKS 
Grace című előadása a tánc és 
színház közti mezsgyén mozogva 
csillogó, absztrakt revüként viszi 
színre négy táncos közösségi gyó-
nását. A brit–német Gob Squad tár-
sulat Andy Warhol ikonikus filmje 
által inspirált Kitchen a pop-art, a 
szupersztárok, a feminizmus, dro-
gok és szexuális felszabadulás ko-
rát felidéző alkotás, amelynek a 
közönség a szó szoros értelmében, 
a színészek helyébe lépve is része-
se lehet. A berlini székhelyű She 
She Pop csoport a Tavaszi áldozat 
című előadásban Igor Sztravinsz-

kij orosz zeneszerző balettjén ke-
resztül az áldozati mintázat mű-
ködését körvonalazza. A budapes-
ti Örkény Színház József és test-
vérei című előadása Thomas Mann 
regényének színpadi adaptációja. 
József történetének újramesélésén 
keresztül az emberi kultúra kiala-
kulásának mélyen eredő gyökeré-
ig vezet vissza. Nagy érdeklődés 
fogadta a Maria Răducanu Quartet 
koncertjét is. A sepsiszentgyör-
gyi Andrei Mureșanu Színház pro-
dukciója, a Romániai napló – Sep-
siszentgyörgy című előadás do-
kumentumszerű vízió a helyi la-
kosok életéről. A Reflex 4 utolsó 
színházi programja szintén he-
lyi alkotás, a fesztivál zárónapján 
az M Studio Lift című produkció-
ja lesz látható. A fesztivál kereté-
ben nyílt meg az Among Poles cí-
mű csoportos képzőművészeti ki-
állítás, amely a MAGMA Kortárs 
Művészeti Kiállítótérben napköz-
ben június 15-ig látogatható hétfő 
kivételével.

Bíró Blanka
A budapesti Örkény Színház József és testvérei című előadását is láthatta a sepsiszentgyörgyi fesztivál közönsége 

A tiszteletbeli professzori cím átadása. Dávid Gyula, T. Szabó Levente és Markó Bálint a kolozsvári ünnepi eseményen 
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