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A bevezető pontos eligazítást 
nyújt a kötet felépítéséről: „Ti-
zenkilenc költővel, íróval ké-
szített tizenhét beszélgetés”, rá-
adásként („akasztják a hóhért” 
alapon) néhány részlet a szerző-
vel készült interjúkból. 

Elek Tibor az erdélyi irodalom 
értő elemzője, kinek egész pá-
lyáját jellemzi a törekvés, hogy 
„megértsem és másokkal is 
megértessem az erdélyi írókat”. 
(Megj.: e munkájáért az Erdély 
Magyar Irodalmáért Alapít-
ványtól Hídverő-díjat kapott.) A 
beszélgetések visszatérő motívu-
ma, hogy számít-e az illető szer-
zőnek valamit az ő „erdélyisége”, 
de természetesen ennél is lénye-
gesebb „az egyes alkotói pályák 
alakulástörténete, a főbb műve-
ik poétikai természete”.

Többnyire valódi, nyilvánosság 
előtt elhangzott beszélgetésekr ől 
van szó, nem „manapság divatos 
e-mail-interjúk”-ról, vagyis adott 
a spontaneitás, az élőbeszéd-sze-
rűség, a valós nyelvi interakció. A 
beszélgetőpartnerek „különböző 
nemzedékek, írói csoportosu-
lások karakteres képviselői”, „a 
legidősebbektől a legfi atalabba-
kig”, a beszélgetések elkészülésük 
kronológiai sorrendjében követik 
egymást. 
Mózes Attilával indul a sorozat, 
mégpedig egy pályája derekán, 
1987-ben készült interjúval, 
melyben Mózes alkotókedvének 
csúcsán, teljes írói fegyverzet-
ben jelenik meg, és ad csípőből 
szellemes, játékos, mégis mély 

válaszokat. A nemzedék verbu-
válódásának elmaradása kap-
csán például ilyen poétikusat: 
„Jó is volt ez az egyedüllét: meg-
óvott a szétrebbenő nyáj mele-
gének kihűlését követő kellemet-
len borzongásoktól.”

Ceaușescu hermetikusan zárt 
Romániájából Mózes így látja 
az erdélyi és összmagyar iroda-
lom viszonyát: „helyzetünkből 
adódóan bizony egyre távolabb 
esünk a magyar irodalom fő ve-
rőerétől, bár a lüktetés azonos 
ritmusú, ha az impulzus a távol-
ság miatt késleltetetten ér is el 
hozzánk”. Mózes a prózaírói hit-

vallását így fogal-
mazza meg: „az 
az író, aki pon-
tosan kidolgozza 
a részleteket, a 
dilettáns az, aki 
mindig görcsö-
sen a célegye-
nesre pontosít.” 
Mózes pályaíve 
sz emp ont jáb ól 
érdekes lett volna 
ezt a beszélgetést 
„felújítani”, e kér-
désekkel (vagy 
h a s o n l ó k k a l ) 
harminc év után 
újra szembesíteni 
(de sajnos 2017-
ben, e kötet meg-
jelenésének évé-
ben Mózes Attila 
elhunyt). 

Szilágyi István-
nal 2003-ban, a 

Hollóidő című regénye megjele-
nését követően beszélgetett Elek 
Tibor, így elsődlegesen e könyv 
keletkezésének körülményeit, a 
történelmi regény mai lehetősé-
geit járják körül. Érdekes, hogy 
Szilágyi szikár, veretes stílusa e 
beszélgetésben is visszaköszön, 
olyan lakonikus megjegyzése-
ket produkálva, mint: „nemzeti 
nagylétünkben, illetve az erről 
való diskurzusban én eléggé rü-
hellem az önsajnálatot”.

A Lászlóff y Aladárral folyta-
tott beszélgetés során is egyér-
telművé válik: Elek Tibor jól 
felkészült, ismeri a szerzők élet-
művét, de azok irodalompoliti-
kai kontextusát is, így kérdései-
vel ki tudja ugrasztani a nyulat a 
bokorból. „Minden a nyelv által 
történő újraadagolástól, újrafa-
zonírozástól függ” – fogalmazza 
meg Lászlóff y a korábbi generá-
ciótól eltérő poétikai törekvést. 

A Ferenczes Istvánnal készült, 
2006-os beszélgetés legizgalma-
sabb vonulata az, amikor a ver-
seskönyvek mellett a különféle 
prózatervek, családtörténetek is 
előbukkannak, hogy aztán 2018-
ban kézbe vehessük a szerző mo-
numentális prózai vállalkozá-
sát, a Veszedelmekről álmodom 
című kötetet.

Hogy visszatérjünk az erdé-
lyiség címkére, majdnem min-
den szerző más jellegű választ 
ad. Bodor Ádám például „első-
sorban magyar írónak” tartja 
magát, s ugyan elismeri, hogy 
van sajátos erdélyi identitás, a 

különálló erdélyi irodalom lé-
tét azonban megkérdőjelezi, „az 
anyaország földrajzi közelsége, 
a közös történelmi múlt” okán. 
Ezzel szemben Király László 
hangsúlyozza: „Én erdélyi ma-
gyar költő vagyok. Sőt, két ál-
modott költőm, Al. Nyezvanov 
és Csang vej maguk is erdélyi-
ek.” Fekete Vince elutasítja a 
messianisztikus transzszilva-
nizmust, de az erdélyi táj-haza 
érzését kiemeli. Kovács András 
Ferenc szintén a „magyarul író 
magyar költők” mellett teszi le 
a voksát, ugyanakkor elismeri, 
hogy az erdélyiség egy létérzés, 
ami megjelenik a költészet-
ben is: „be nem vallott, ki nem 
zengett traumák, trianonizá-
ciók, megszorítások, fi xációk 
és frusztrációk vagyogatnak”.  
A másik pólust a fi atal Potozky 
László képviseli, aki látványo-
san itthagyta szül őföldjét, mint 
az interjúban fogalmaz: „Er-
délyben egy kicsit csikorgott 
minden”. Ennél Bartis Attila 
önmeghatározása jóval nagyvo-
nalúbb: „Pesten élő erdélyi író 
vagyok”. A prózaírás munkafo-
lyamatáról az alábbi meghök-
kentő megállapítást adja: „nem 
arról szól, hogy az ember leír-
ja, amit tud, hanem arról, hogy 
ott, a munkafolyamat közben 
jön rá bizonyos dolgokra”.

Az utolsó fejezetben, mint 
említettem, Elek Tibor nyilatko-
zik, de ő sem rendezi az erdélyi 
kérdést, csak paradoxonnal él: 
„természetesen nincs határon 

túli magyar irodalom, miköz-
ben látjuk, hogy van”. Később 
kifejti, hogy koncepciója szerint 
egyetlen magyar irodalom van, 
de többféle kánon, „több olyan, 
amelyik a magyarországival, 
esetleg az összmagyar iroda-
lommal együtt, abban benne 
látja az erdélyieket, és vannak 
olyanok, amelyek külön az er-
délyieket veszik számba”. Egy 
másik beszélgetésben ezt így 
közelíti meg: „lassan már csak 
egymással szemben álló ún. 
balliberális és ún. nemzeti ká-
nonról beszélnek, beszélünk (?), 
miközben ezek nem esztétikai, 
irodalmi fogalmak”.

Rövid recenziómban nem 
tudtam mindegyik beszélgetés 
sommáját felvonultatni (inter-
jú olvasható továbbá Bogdán 
Lászlóval, Markó Bélával, Gál-
falvi Györggyel, Szőcs Gézával, 
Orbán János Dénessel, Banner 
Zoltánnal és egy érdekes, hár-
mas tükörinterjú Bálint Tamás-
sal, Ármos Loránddal, Farkas 
Wellmann Évával), zárszóként 
azonban valami olyasmi szűrhe-
tő le ebből az olvasmányos, egy-
szerre szórakoztató és szakmai 
értelemben húzós kötetből, hogy 
élettapasztalatként, természet-
földrajzi környezetként mérvadó 
ugyan az erdélyiség, de az írók 
alapvetően különbözni akarnak.

*Elek Tibor: Párbeszédben a 
kortárs „erdélyi” magyar iro-
dalommal. Előretolt Helyőrség 
Íróakadémia, Budapest, 2017

Elek Tibor beszélgetőköny-
vének* legfőbb summája az, 
hogy – okosan kérdezve – a 
szerzőket hagyni kell meg-
nyilatkozni önmagukról 
és a korszak irodalmáról. 
A válaszok a személyes re-
gisztertől egészen az esz-
széisztikus, összefoglaló 
elemzésig terjednek, így 
mozaikként egy (alternatív) 
irodalomtörténet is össze-
állni látszik.
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