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A XVII. s részben a XVIIL századnak 
meg a miénknek van teljesen egyéni hangú 
erdélyi magyar irodalma, a XlX.-nek 
nincsen. De Köllő Károly érdekes antológiája 
nem is ilyet akar fölfedezni, csupán egy 
részét megmutatni a szépprózai értékeknek, 
amelyeket erdélyi születésű vagy ihletésű 
alkotók hoztak létre. A szerkesztő Erdély
fogalma a legújabb szemléletet tükrözi: 
a nagy földrajzi egységhez hozzászámítja 
az egykori Részek meg a Bánát területét is. 
Erdélyi magyarnak nemcsak az itt születette
ket tekinti, hanem a hosszabb ideig itt 
munkálkodókat szintúgy, ezért veheti föl 
a Dunántúlról elszármazott Tolnai Lajos 
vagy Gozsdu Elek írásait. Köllő szinte 
mikroszkopikusan ismeri anyagát, mégis 
tudott uralkodni gyűjtőszenvedélyén, és 
ismeretlen nevű novellistát okkal-móddal 
emelt csak ki a homályból: ízlését, ítélő-
erejét dicsérik „fölfedezettjei", akiknek fel
karolásával nagyrészt valóban egyetérthe
tünk (pl. Lengyel Sándor). 

Majd hét évtized kisepikáját tekintjük 
át: a szemelvények sora Jósikától Gozsduig, 
1837-től 1905-ig ível, a névsor tekintélyét 
Kölcsey, Gyulai, Kemény és Petelei szerep
lése öregbíti. A kötet legmaradandóbb 
elbeszélései tőlük valók, ám mellettük a 
kisebbeknek sem kell szégyenkezniük: mind
járt utánuk két korán elhalt, termékeny 
irodalomszervező munkáját említhetjük. 
Egy kemény látású, eredeti fanyarságú 
életkép (Mindenütt rossz, de legrosszabb 
otthon) Őrzi Szentiván i Mihály emlékét, 
akinek korszerű monográfiájával éppen tíz 
esztendeje ajándékozta meg az irodalom-
történetírást a kolozsvári Antal Árpád. 
Zilahy Károly Verőfényes napok с története 
a gyűjtemény legjobbjai közé tartozik. 
Tartózkodó jelképessége, hangulattól át
itatott jelenetezése s táj rajzai megannyi 
olyan erény, amely érthetetlenné teszi, hogy 
igazában csak 1961-ben, Vargha Kálmán 
Zilahy-válugatásával figyelt fel rá irodalom
történész közvéleményünk. A népiesség s a 
romantika hullámverése igen erős még 
1860 tájt, kivételes teljesítmény ekkor 
Zilahyé, amelyet majd a századvég lírai 
hangütésű gyermeknovellái folytatnak — 
többek között Papp Dánieléi. Visszhangozza 
a hajdani úttörést egy-két erdélyi elbeszélő 
is, pl. Kovách Dezső, a századforduló 
Kolozsvárénak jellegzetes alakja, akinek 
tollát még a húszas évek derekán sem 
nélkülözheti a transzil van izmus eszméjével 
föllépő Kuncz Aladár, amint ezt Pomogáts 
Béla Kuncz Aladár-életrajza is megemlíti. 

A Nem éhes — ez a címe Kovách karcolatá
nak — egyszerűségével, fegyelmezetten 
visszafogott hangjával tűnik ki, így éppen 
ellentéte Tolnai Lajos stílusának. Maros
vásárhely papjától rekedten vádaskodó 
darabot találhatunk (Családi sírbolt): 
jobbat könnyű lett volna kiválasztani, 
jellemzőbbet alig, a kisvárosi törtetés elleni 
keserű tiltakozás süvít minden szavából. 

A bevezetés meg a szemelvények egy
aránt megismertetnek a népiesség és roman
tika kibontakozásával, különféle változatai
val. Köllő Károly joggal hangoztatja, hogy 
történelmi témakörben a romantika nagyobb 
eredményekkel dicsekedhetett, mint a jelen 
felé fordulva. Másfelől éppen e sikerek 
jegyében sokkal makacsabbul ragaszkodott 
állásaihoz a História földjén: Petelei balladai 
realizmusával egy időben P. Szathmáry 
Károly változatlanul az Erdély aranykora 
szemléletét és technikáját követte, hígította 
— mintha csak Kemény Zsigmond meg se 
született volna! (1. Székely támad, székely 
bánfa c. itteni „beszélyét") 

Kezdetben az erdélyi romantika géniusza 
szívesen időzött a romok között, híveit 
gyakran megbabonázta a régészet. Mindez 
arra vezet, hogy a dák őstörténet még az 
ötvenes években is rabul ejtette az erdélyi 
literátorok képzeletét, aminek gyarlóságá
ban is beszédes bizonysága itt Dózsa Dániel 
Affrod isla с. elbeszélése Decebál húgáról. 
Hőseinek érzelmi dagálya, szónokiassága, 
kínos neologizmusai mind a szerző Jósika
kultuszát igazolják, amelyet Jósika szülő
földjén is kiszorított a Jókai-követés. 
Válogatásunk ennek szemléltetéséről sem 
feledkezik meg. Halmágyi Sándor Az egeres 
táncban (1860.) Jókai húrjain játszik, a 
mester tehetségétől ugyancsak messze esve. 
Bőven akad benne kedélyes mellékalak, nép
szokásnak beillő társasági szórakozás, míg 
az előadásmód minduntalan kedélyes plety
kálkodásba csap át. Nem csoda, hogy e vonzó 
hangvételtől nem szabadulhatott meg egy 
egész emberöltő, legkevésbé az önállótlan 
P. Szathmáry ! 

A népiesség a Királyhágón túl hosszú 
ideig mesék-mondák nyomán járó kisepika 
művelését jelentette, miként ezt Gyulai 
korai szépprózája tanúsítja. Csak miután 
a Vadrózsák 1863-ban elhagyta a sajtót, 
majd a kiegyezést követő esztendőkben 
Orbán Balázs Székelyföldié, megjelent, fordult 
az irodalom tartósan az erdélyi magyar 
falvak hétköznapjai felé. Jókai az Egy az 
Isten lapjain s kisebb jelentőségű történelmi 
regényeiben (Damokosok, Minden poklokon 
keresztül) gyönyörködő szemmel ámult a 
torockói meg a székely népszokásokon, ami 
kétségtelenül hathatott a hetvenes-nyolcva
nas évek erdélyi regionalizmusára. E táj
irodalomnak nincs a fiatal Mikszáthoz, 



Tömörkény vagy Papp Dánielhez fogható 
tehetsége — mivel Peteleit igazában nem 
számíthatjuk hozzá — mindössze Baksay 
Sándor méretű epikusokkal dicsekedhetett. 
Az antológia a székely megyék krónikásai 
(Benedek Elek, Fangné Gyújtó Izabella, 
Jakab Ödön) mellett bemutatja Gyarmatyné 
Hóry Etelkát, Kalotaszeg „védnő"-jét, s 
a hegyvidéki élet elfelejtett megörökító'jét, 
Lengyel Sándort. Mindnyájan a népnemzeti 
iskola kései tanítványai, jóindulatú kívül
állóként, eszményítő prizmán keresztül 
szemlélik a paraszti küszködést, hogy költé
szetét, mítoszát kibontsák, se tehetségük, 
se igazi életismeretük. Bármily messze is 
kezdeményezésük Tamási, Nyíró vagy Kós 
Károly művészetétől, a historikusnak, sőt 
az igényesebb erdélyi magyar irodalom
tanárnak számon kell tartania őket. Nép
szokások megfigyelésével (pl. a fonó Gyar-
mathynénál), tájszavak beszövésével, a sajá
tos székely érzelmi világ feltárásával egy-
egy téglát hordtak a jövendő épületéhez. 
Fangné Kótya Palija pl. szinte móriczi hős
ként dacol az életét tönkretevő földesúrral, 
nem csoda, hogy drámáját messzi múltba 
távolítja, érzelmes-könnyes keretezésbe 
illeszti a szerző. 

A bevezetőnek meg a jegyzetelésnek 
kétségtelen hibája (egyúttal ez az egyedüli 
számottevő fogyatkozása a kitűnő kötetnek), 
hogy meg sem kísérli a XIX. századból 
a XX.-ba tartó fejlődésvonalak felvázolását, 
felvillantását. Pedig a részletekben az irodal
mi életnek nem egy olyan vonására világít 
rá Köllő Károly, amely előlegezi a majdani 
önálló, transzilván szervezkedést. Meg
emlékezik arról, kik voltak az 1889-ben 
alapított Erdélyi Irodalmi Társaság tagjai, 
s mindig kidomborítja a sajátos helyi érdeme
ket, feladatvállalásokat. Tőle megtudhatjuk: 
Dózsa Dániel a Bach-korszak végén a Kolozs
vári Közlönyt szerkesztette, Gyalui Farkas 
nélkül nem jöhetett volna létre Erdély első 
egyetemének korszerű könyvtára, Petelei 
újságcikkei pedig dűlőre vitték a város fő
terének el-elakadó újjárendezését. (A Kolozs
vár műemlékei és építésének rendje fölötti 
őrködés szép írói hagyományát ma többek 
között Balogh Edgár folytatja). Az is ki
tűnik a szemelvényekből, hogy a régebbi 
elbeszélők hatalmas és összetett terület 
irodalmi feltérképezésén fáradoztak. S való
ban, a novellákból összeáll Erdély geográfiá
ja, népcsoportjainak színképe ! Az Ecsedi 
láp vidékét Gaál József, Bánát és Maros
mente találkozását Kemény bölcs történelmi 
parabolája, a Két boldog örökíti meg, Fang-
nétól Udvarhelyszék, Peteleitől Marosvásár
hely, Gyarmathynétól Kalotaszeg futó képét 
kapjuk, örmény kereskedőket vezet elénk 
Gyalui Farkas, Zilahy beszélyéből román 
révészek, Lengyel Sándoréból móc parasztok 

lépnek elő. Hangsúlyoznunk kell, az elbeszé
lések többsége nem döntően leíró, néprajzias 
jellegű — Tömörkényhez, Eötvös Károlyhoz 
hasonló etnográfus-szemű alkotó nincs akkor
tájt a Királyhágón túl —, az efféle elem 
melléktermék bennük, ám olyan, amely a 
művek elhitető erejét, néha még érzelmi 
hatását is fokozza. Kiváltképp fontos szere
pet töltött be az etnikum festése a románok 
megismertetésével, felébresztve a kölcsönös 
egymásra utaltság érzését. 

A szerző, akit szépszámú közleményéből 
Engel Károly néven ismerünk, filológus 
jártasságát az utolsó 150 év magyar irodal
mában már többször bebizonyította. Most 
mindennek új bizonyságát adja pl. azzal, 
hogy Majláth Jánostól, Dózsa Dánieltől 
meg P. Szathmárytól kiszemelt darabjait 
az egykorú sajtóban lelte meg. A fölfedezés 
láza mindössze Lovassy Andor esetében vitte 
tévútra: kár volt az összhatást rontania 
a tartalmában-f or májában egyaránt rend
kívül jelentéktelen humoreszkkel. Hiányolni 
szintén csak egy nevet tudunk, a kolozsvári 
születésű Balázs Sándorét, aki nem érdem
telenül követte s fordította az angol humoris
tákat a 67 körüli évtizedekben. (Az természe
tesen nem egészen világos, miért marad el 
Gozsdu mellől Thury Zoltán, ám ő föltehető-
leg a következő antológia sornyitója lesz). 
A jegyzetek tömör s helyenként plasztikus 
jellemzéseikkel éppúgy segítik az olvasót, 
mint a ritkább adatok megállapításával. 
E téren bizony nem vagyunk elkényeztetve 
Gyalui Farkas halála évét teszem hiába 
keressük a Magyar Irodalmi Lexikon 1. 
kötetében, azonban Köllő Károly szerencsére 
nem maradt adósunk az 1952-es évszám 
megadásával. 

Noha a Szépliteratúrai ajándékban sehol 
sincsen szó a gyűjtemény folytatásáról, ezt 
múlhatatlanul szükségesnek érezzük, főként 
ha szerkesztése Köllő Károlyéhoz hasonló 
tájékozottsággal és fokozódó szintézisigénnyel 
történik majd. 

Nagy Miklós 

Vécsei Irén: Molnár Ferenc. Bp. 1966. Gon
dolat K. 151 1. (Irodalomtörténeti Kiskönyv
tár, Magyar írók 3.). 

Az utóbbi évek „Molnár-legendái" és 
„anti-Molnár legendái" után igen rokon
szenves Vécsei Irén kiindulópontja: nem az 
a döntő, hogy mi pazarlódott el, hanem, hogy 
mennyit ér az, amit Molnár az utókorra 
hagyott, azaz egy esztétikai teljesítmény 
vizsgálatában az objektivált, megvalósult 
alkotásra és nem a szubjektíve visszakövet
keztetett lehetőségre tanácsos támaszkodni. 
Rokonszenves az a szenzibilis és biztos kezű 
értékelés is, amely Molnár egyenetlen élet-
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