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A KULTÚRA, AZ IRODALOM KERÜLT REFLEKTORFÉNYBE A TEGNAP ZÁRULT, ONLINE MAROSVÁSÁRHELYI NEMZETKÖZI KÖNYVVÁSÁRON

Erdély: centrum vagy periféria?
A kultúra, a könyv, az 
irodalom, a költészet ke-
rült refl ektorfénybe a 26. 
alkalommal, ezúttal online 
megtartott Marosvásárhelyi 
Nemzetközi Könyvvásáron. 
A csütörtöktől tegnapig tartó 
virtuális eseménysorozat 
számos fórumbeszélgetést, 
könyvbemutatót, a vers köré 
épülő színházi eseményt 
vonultatott fel.

 » KISS JUDIT

Ú j kiadványok ismerteté-
séből, fórumbeszélgeté-
sekből, kulturális esemé-

nyekből nem volt hiány a tegnap 
zárult, négynapos 26. Marosvá-
sárhelyi Nemzetközi Könyvvásár 
online terében. Számos erdélyi 
kiadó ismertette a szerzők társa-
ságában a mostanában napvilá-
got látott könyveket. A vásárhelyi 
Lector Kiadónál látott napvilágot 
Egyed Emese költő, irodalom-
történész (portrénkon) Daphne 

ideje című, új verseskötete, a 
szerzővel a könyv szerkesztője, 
a kiadó vezetője, Gálfalvi Ágnes 
beszélgetett. Egyed Emese azt 
mondta, az új kötetben régebbi 
versek is szerepelnek, az „átvál-
tozás” pedig a jelentések változá-
sát is jelenti. „Átváltozás az a vá-
gyunk is, egyszerűbbek legyünk, 
ugyanakkor szintén átváltozás-
nak tekinthető az elszigetelődés 
utáni találkozás öröme.” Gálfalvi 
Ágnes rámutatott, Egyed Eme-
se költészetének poétikai jegyei 
folyamatosak. „A megszerkesz-
tettség az én esetemben a spon-
taneitásban lakik. A formát nem 
tudom előre, de az biztos, hogy 
az első két sor után a vers már 
adja magát. A kérdés, hogy mi-
lyen történet, milyen különleges, 
megfejtendő szavak azok, amik-
kel valamit akarok kezdeni – eb-
ből születnek a versek” – mond-
ta a szerző.

Oknyomozói alaposságú
tényregények
A Hargita Kiadó is könyvbemu-
tatót tartott a vásár keretében: 
a Székely Könyvtár sorozatban 
jelent meg a marosvásárhelyi 
Molnár H. Lajos (1946–2016) Volt 
egyszer egy udvar című könyve, 
amelyet a szerkesztő, Molnár 

Vilmos és a Székelyföld folyóirat 
főszerkesztője, Zsidó Ferenc mu-
tatott be. Mint elhangzott, Molnár 
H. Lajos rendhagyó szerzője az 
erdélyi irodalomnak, az 1970-es 
évek elején jelentek meg oknyo-
mozói alapossággal, kemény, 
sokszor visszatetszést keltő szó-
kimondással írt kötetei. „Első két 
könyve riportkönyv volt, aztán 
levélregényeket, tényregényeket 
írt. Regényíróként se tagadta meg 
magát, a kínos tényekre koncent-
rált, az oknyomozó riporter ala-
posságával ment utána szőnyeg 
alá söpört, elmaszatolt dolgok-
nak” – mondta Molnár Vilmos. 
Kiemelte, ez tájainkon szokatlan 
volt, hiszen megszokták az embe-
rek, hogy a kommunizmus ideje 
alatt madárnyelven, áttételesen 
fogalmazzák meg mondanivaló-
jukat – nem sok hasonló alkatú 
szerző írt Erdélyben. Molnár H. 
Lajos írói pályafutásának első 
része Marosvásárhelyen zajlott, a 
második Magyarországon, aho-
vá kitelepült. 1978–83-ig alkotott 
Romániában, a A Falra hányt esz-
tendőt betiltotta a rendszer, még 
negatív kritikát sem szabadott 
írni róla, az elhallgatás várt rá. A 
nemrég elhuny Egyed Péter szor-
galmazta, hogy a vásárhelyi szer-
ző munkásságát vissza kell hozni 
a köztudatba. Mint a Helikon fo-
lyóirat hasábjain fogalmazott, az 
író, szociográfus és kritikus Mol-
nár H. Lajos művei nélkül nem 
lehet megírni a huszadik század 
végének erdélyi és részben ma-
gyarországi társadalomtörténe-
tét, a pusztító hatalom nyomá-
sába és a szolidaritás hiányába 
szorított emberi sorsot.

Amikor az irodalom
legyőzte a politikát
A könyvvásár online beszélge-
téssorozatába illeszkedett a 100 
évnyi transzilvanizmusról és ar-
ról, ami utána jön elnevezésű ese-
mény, amelyen Markó Béla költő, 
irodalomtörténész (portrénkon) 

meghívott vendége Balázs Imre 
József irodalomtörténész, Bor-
csa Imola elsőkötetes prózaíró és 
Vida Gábor író, a Látó főszerkesz-
tője volt. Markó Béla elmondta, a 
transzilvanizmusnak jövőre lesz 
a centenáriuma, hiszen 1921-ben 
jelent meg a Kós Károly nevével 
fémjelzett Kiáltó szó, amely elő-
ször hirdette meg az elvet, mi-
szerint az erdélyi magyar közös-
ségnek az impériumváltás után 
kénytelen-kelletlen önálló életet 

kell élnie, fel kell építenie a saját 
kulturális, politikai életét és in-
tézményrendszerét. „A transzil-
vanizmus Kósék felfogásában 
ideologikus fogalom, sokkal töb-
bet jelent, mint az erdélyiség: azt 
jelenti, hogy a közösség nemcsak 
azért erdélyi, mert itt született és 
él, de megvannak a közösségi 
sajátosságai, amelyek megkülön-
böztetik a magyar nemzet többi 
részétől. Ebben nem kell ellent-
mondást látni: egy nemzethez 
tartozunk, de ugyanakkor sajátos, 
különálló közösségi életünk is 
van. Az más kérdés, hogy mindez 
kényszerű ideológia-e, vagy van 
mögötte történelmi hagyomány” 
– mondta Markó Béla. Hozzá-
tette, a Kiáltó szónak és annak, 
ahogyan ez az írás a köztudatban 
megmaradt, az is volt az üzenete, 
hogy az irodalom egyféleképpen 
legyőzte a politikát. „Patetikus 
hangvételű, de fontos szöveg, 
megfogalmazza az önállóság el-
vét, azt, hogy a közösségnek saját 
lábára kell állnia, saját intézmé-
nyekkel. Az sikerült is, hogy az 
erdélyi magyarság saját irodalmi, 
kulturális életet élt, felépítette 
a maga, viszonylag kielégítő in-
tézményrendszerét, miközben 
nem szakadt el a magyar kultúra 
és irodalom egészétől” – fogal-
mazott Markó Béla. Kifejtette, az 

erdélyi magyar irodalom kialakí-
totta a sajátosan erdélyi történel-
mi regényt is, aminek kapcsán 
felmerül a kérdés: vajon ez a fajta 
regény szembenéz-e a valósággal, 
vagy menekülést jelent a való-
ság elől? Egyébként a Kiáltó szó 
megjelenését követő időszakban 
számos vita folyt az erdélyiség-
ről, ezek a viták szóltak európa-
iságról és provincializmusról, 
modernitásról és hagyományról 
is. Markó Béla azt is kifejtette, a 
kommunizmus időszakában az 
erdélyiséggel kapcsolatban más 
ideológia működött, kényszerek 
közt élt a magyarság, 1989 után 
ezek a kényszerek megszűntek. 
„A kérdés: a transzilván sajátos-
ság valóban csak a kényszerhely-
zet szülötte, vagy megvannak az 
előzményei 100 évvel korábbról 
is?” – tette fel a kérdést. Úgy fo-
galmazott, Erdély kialakította a 
saját irodalmát, kultúráját, sajá-
tos jegyeit korábban is úgy, hogy 
közben nyelvileg sem szakadt le a 
magyar kultúra egészéről. „Jól lát-
szik ez, ha az erdélyi emlékírókra 
gondolunk, Apor Péterre, Mi-
kesre, rájuk is jellemző a sajátos 
nyelvfelfogás. És ott van a sajátos 
történelmi tapasztalat, amivel 
csak Erdély rendelkezett: több 
etnikum együttélése, több nagy-
hatalomnak való párhuzamos 
kitettség” – mondta Markó Béla.

„Apám súlyosan magyar,
anyám erdélyi meg székely”
Balázs Imre József (portrénkon) 
arra a kérdésre, vannak-e meg-
különböztető jegyei az erdélyi 
magyar irodalomnak, azt vála-
szolta: annak idején elsőkötetes 
kritikusként úgy fogalmazta ezt 
meg, hogy az irodalom erdélyisé-
ge az olvasásban van, és az dönti 
el, erdélyi-e, hogy miként olvas-
suk. „Az irodalom erdélyisége 
attól is függ, hogy minden kor-
szakban meg kell találnunk, mit 
jelentsen számunkra Erdély, hi-
szen száz év alatt nem volt min-
dig ugyanolyan az erdélyiség. 
Sajnos nem biztos, hogy egy-
szer és mindenkorra eltűnnek a 
kényszereink, valamint az sem, 
hogy szabadságaink egyszer és 
mindenkorra szabadságok. Az 
erdélyiségről is újra meg újra ki 
kell találnunk, mire jó nekünk” 
– mondta az irodalomtörténész. 
Hozzátette, rendszerváltáskor 
az volt a fontos, hogy legyünk 
együtt, a teljes magyar kultúra 
– azonban ez is egy szép utópia, 
ami nem biztos, hogy megvaló-
sult. Borcsa Imola fi atal író egy 
székely kisváros, Kézdivásárhely 
életét hozza be az irodalomba, 
a székely nyelvhasználatot pró-
bálja reprodukálni. Magnebéhat 
című novelláskötete immár több 
díjat kapott nemcsak Erdélyben, 
de Magyarországon is. „A kör-
nyezetünk az, ami bennünket 
meghatároz, és persze a szöve-
geinkben ez érződik. Itt, Romá-
niában a helyzetünk az abszurd 
humor felé visz, ugyanakkor az 
abszurd humorban megvan a 
tragédia lehetősége is” – mondta 
Borcsa Imola. Markó Béla szerint 
Vida Gábor regényei többek közt 
azért is izgalmasak, mert az író-
nak sikerül az egyén identitás-
küzdelmét felmutatnia, ugyan-
akkor emögött ott húzódik a 
közösségi identitás problémája. 
Vida regényeiben sok az önélet-
rajzi utalás, mint egy helyen írja: 
„apám súlyosan magyar, anyám 
erdélyi meg székely”. Markó 
Béla úgy vélekedett, a Kisjenőn 
és Aradon felnőtt Vida regényei 
az „Erdély-regények” sorába 
illeszkednek. „A magyar iroda-
lomnak nagyon fontos identitás-
képző szerepe van mind szemé-
lyes, mind kisközösségi, családi 
szempontból. Ne felejtsük el, a 
modern magyar kultúra a nyel-
vújítással indult, Kazinczyék-
kkal. És végig fontos irodalmi-

sága van annak, hogy nemzet, 
szabadságharc, kiegyezés” – 
mondta Vida Gábor, rámutatott, 
az erdélyiség „másmilyenségét” 
már jóval korábban látták az ide 
érkezők, mint száz évvel ezelőtt: 
például Kazinczy, majd Petőfi  és 
Jókai is fölfedezte.

Mikes a „kortársunk”
„Az első világháborútól kezdve 
itt, Erdélyben folyamatos eg-
zisztenciális fenyegetettségben 
élünk közösségileg, egyénileg. 
Ez is az identitáshoz tartozik. 
A transzilvanista elképzelés, 
illúzió, metaforakincs arról is 
szól ugyanakkor, hogy van egy 
viszonylag jó véleményünk ma-
gunkról. Aztán megesik, hogy ezt 
a valóság korrigálja, vagy olykor 
mi magunk” – mutatott rá Vida 
Gábor (portrénkon). Hozzátette, 

az identitáshoz kapcsolódik az 
is, hogy mit gondolunk arról: ho-
gyan fogunk itt élni, mit kezdünk 
a hiányainkkal, történeteinkkel, 
az emlékezetünkkel. „Nagyapá-
ink mindennapi beszélt nyelve 
közel állt még ahhoz, amit régi 
magyar irodalomnak nevezünk. 
Károlyi bibliájához nekünk nem 
kell még szótár, mint mondjuk egy 
pesti teológusnak. És ez a »nyelv-
tudás« egyfajta lehetőség, amo-
lyan »direkt lejárás« a magyar iro-
dalomba. A pestieknek mondjuk 
már Jókai nyelvhasználata is sok, 
nekem nem sok” – mondta Vida. 
Mint fogalmazott, van ez a nyelvi 
lehetőségünk, amivel foglalkozni 
kell, ilyen értelemben Mikes „kor-
társunk”. Markó Béla kifejtette, 
az identitás kérdéséhez kapcsoló-
dik, hogy az erdélyi magyar köz-
életnek Kós Károlyéktól errefelé 
az volt az iszonyatos erőfeszítése, 
hogy a perifériából centrumot 
csináljon. Arról is beszélt, Babits, 
aki Fogarason tanított, úgy írja le 
erdélyi létét, mintha Szibériába 
száműzték volna, a világ végére, 
még ha szeretettel ír is erről – az 
ő optikáján át nézve Erdély peri-
féria volt. „Nincs más megoldás 
számunkra, mint megpróbálni 
a hátrányból előnyt vagy erényt 
kovácsolni, a perifériát centrum-
má tenni. Egyébként ez történt 
folyamatosan az elmúlt száz év-
ben. Ehhez vannak eszközeink is. 
Az erdélyiség nyelvi kérdés is – itt 
nem az értelmiség nyelvhaszná-
latára gondolok, hanem a falué-
ra, vidékére, amely ma is nagyon 
gazdag” – mondta Markó Béla.

 » A Kiáltó szónak és an-
nak, ahogyan ez az írás a 
köztudatban megmaradt, 
az is volt az üzenete, hogy 
az irodalom egyfélekép-
pen legyőzte a politikát.




