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mikor csíkszeredai lakás bérlőjeként elvesztet-
tem szülővárosombeli „buletinemet”, nekem 
nem jelentett akkora drámát, mint a kolozs-
vári, temesvári, váradi születésűeknek, mert 

a magyar szellemi központoknak számító nagyváro sokat 
akkor zárt városokká minősítették, ahová egy ott született 
magyar értelmiséginek legalább olyan nehéz volt három 
év gyakornokság után versenyvizsgával visszakerülni – ha 
nem volt párt- vagy füleskáder vagy ilyenek gyermeke –, 
mint a bibliai tevének a tű fokán átalmenni. A még nem 
zárt városok volt lakóinak még némi illúziójuk volt, hogy 
talán hazakerülhetnek a kötelező három év letelte után.

Nem sokat sóhajtoztunk tehát jobbágysorsunk miatt, 
hálátlanság is lett volna „pártunk és kormányunk messzeme-
nő gondoskodása iránt”. Ez a „gondoskodás” a megyésítéssel 
alkalmat teremtett arra, hogy állást és lakást kapjunk a szinte 
teljesen magyar kisvárosban, ami igaz, hogy ősi mozdulatlan-
ságban aludta Csipkerózsika-álmát – főleg vasárnaponként, 
amikor csak úgy délután öt után elevenedtek meg utcái ro-
konlátogatásra, névnapköszöntésre induló, leggyakrabban 
fekete-fehérbe öltözött lakosainak köszönhetően –, de már 
reménykedtünk abban, hogy, az építkezéseknek hála, megjön 
végre a mesebeli királyfi, aki életre csókolja.

Miket is beszélek? Nem királyfik érkezésének kedveztek 
azok az évek, Ceaușescu, no meg más párt- és állami vezetők 
látogatták sűrűn 1968–70 között a várost, hogy ellássák érté-
kes útmutatásokkal, segítséget nyújtsanak abban a „lendüle-
tes fejlesztésben”, amely nyomán a pici, csupán 14 750 lakosú 
megyeközpont 314 hektáros belterületén (47 lakos jutott egy 
hektár területre) négy év alatt 61 munkatelep induljon, öt gyár 
és 1553 lakás épüljön. Építették a jégpályát, a Fenyő szállót, 
a régi kultúrház környékén a „blokkokat”, a főtérnek induló, 

de valahogy idétlenül elpuskázott mostani Majláth teret, ahol 
egyszerre két marhaságra költötték a pénzt: egy borvízkútra, 
melynek vize rögtön el is apadt, és egy emeletes szökőkútra 
vagy inkább vízesésre, amely a nyolc hónapi zord időjárás mi-
att szintén alig működott, mígnem sivár betonteknőit virág-
ágyásokká alakították az akkor Központinak nevezett áruház 
előtti téren, s amelyek ma sem teszik széppé a bezárt mozi mi-
att halottá lett városrészt.

A város háromnegyed része latyakban, sárban, a nyári hó-
napokban porban fuldoklott évekig, de a Jégpálya negyed la-
kói legszebb fiataléveiket élték, és egy-két kivételtől eltekintve, 
nem gépkocsira (1970-ben kerültek piacra 70 ezer lejért, kiuta-
lásra az első Daciák), hanem gyerekkocsira spóroltak. Három-
éves kislányunkról készült az a fénykép – 1970 szeptemberé-
ben, a Szeredaifürdő borvízzel teli gyermekmedencéje mellett 
–, amelyik azt dokumentálja, hogy életszínvonalunk lassan, 
de biztosan emelkedni kezdett. Mindkettőnk nevén volt bú-
torrészlet és CAR-kölcsön, emellett futotta kosztoscsészében 
hazavitt vendéglői kosztra, bolgár cigarettára, cselédtartásra, 
utazásra, sőt Pepsi-Colára is, mert lányunk éppen azt cuppog-
tatta üvegből, meztelenül.

Megjelent szókincsünkben a „családtervezés” szó is. 
Eszköze, a Magyarországról becsempészett és feketén 
beszerezhető antibébitabletták azt az illúziót erősítették 
bennünk, hogy az átkozott Dekrét nem fog ki rajtunk. 
Bizakodóak voltunk a biztos hivatás és lakás „meg-
nyugvásának ösvényein”. Egy szeptemberi hétvégén 
Brassóba utaztunk, hogy az akkor létesített felvonóval 
két perc alatt a Cenk tetejére épített elegáns vendéglő-
ből gyönyörködjünk a panorámában egy-egy (szintén 
újdonság) presszókávé és Cola mellett. Akkor már le-
zajlott a III. Aranyszarvas Fesztivál, amelyet estéről es-

tére követtünk a tévében, és amit Thereze Steinmetz holland 
énekesnő nyert meg. De nem volt muszáj Brassóig menni 
egy jó könnyűzenekoncertért, Udvarhelyen megszervezték 
a Siculus országos magyar dalfesztivált, Csíkszeredában az 
Ezüstfenyő fesztivált, s mindkettőt a televízió magyar adása 
közvetítette.

Férjem országjáró riportra indult, anyagot gyűjtött a 
második Hargita Kalendáriumba, amit már a májusban 
átadott csíkszeredai nyomdában nyomtattak. Szerettük a 
velünk együtt fejlődő várost, figyeltük, mi minden épül or-
szágszerte, tiszta jövőképpel rendelkeztünk. Nekünk akkor 
jó volt ebben az országban élni, fiatal pályakezdőnek, szü-
lőnek lenni. Igaz, hogy minimálisak voltak az igényeink: 
boldoggá tett egy szakszervezeti üdülőjegy, egy kiutalással 
vásárolt gázpalack (aragáz-butélia), egy magyar lexikon, egy 
kínai játék, egy orosz porszívó, vagy egy pár szép Guban-
cipő. Vagy akár egy baráti beszélgetés egy pohár sör mellett 
a vadonatúj Corso bárban, amelynek előterét Szilágyi Zsolt 
sepsiszentgyörgyi képzőművész szép, nagy rézdomborítása 
díszítette! Vajon mi lett a sorsa a rendszer és a helyiség pro-
filváltása után?

Csipkerózsika–
Csíkszereda ébredezik
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Pomogáts Béla 
ajándéka

emrégiben két könyvet kaptam ajándékba 
Pomogáts Bélától. Azon túl, hogy számomra a 
könyv a legszebb dolog, amit kaphatok, az aján-
dék értékét növelte az ajándékozó személye, no 

meg az a tény, hogy a két könyv nem került kereskedelmi for-
galomba, a tavaly tartott XII. Anyanyelvi Konferencia alkal-
mával adta ki őket A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 
Társasága a Nyelv és lélek könyvek sorozatban.

Két tematikus antológiáról van szó. A Nyelvhaza könyv 
tartalmáról alcíme árulkodik: Százhárom vers a magyar 
nyelvről, a másik kötet a Magyar ünnepek címet viseli, alcíme 
pedig utal tartalmára: Verses kalendárium.

A Nyelvhaza Bevezető soraiban írja a szerkesztő: 
„Hosszúnak mondható életem során megismerkedhettem 
más nemzetek irodalmával, és szereztem egy, mondhat-
ni, igen elgondolkoztató tapasztalatot: talán nincs még 
egy irodalom (legalábbis Európában), amely oly gyakran 
és olyan szent áhítattal beszélt volna a maga nyelvéről, 
mint a magyar. Áttekintve a magyar irodalom sok évszá-
zados élettörténetét, elmondhatjuk, hogy a magyar nyelv 
sorsa, gazdagsága, eredetisége mindig lekötötte költőink 
figyelmét. Sylvester János A magyar nípnek, majd Kazin-
czy Ferenc A mi nyelvünk és Batsányi János A hazai nyelv 
és tudományosság című költeményei óta egészen a jelen 
magyarországi, erdélyi, felvidéki, délvidéki, kárpátaljai 
és nyugati (emigráns) költőinek munkásságáig a magyar 
nyelv védelme mindig a magyar költészet érdeklődésével 
és elkötelezettségével találkozott.” 

Pomogáts Béla megállapítja: „A magyar nyelv múltja, 
jelene és jövője, bizonyára közös meggyőződésünk szerint, 
egyszersmind a magyarság múltja, jelene és jövője: egy tör-
ténelmi nemzet és kultúra jövője, amely, hitünk szerint, alko-
tórésze annak a kulturális közösségnek, amelyet Európaként 
ismerünk.”

A kötet 208 oldalán sorakozó százhárom vers behatárolja 
térben és időben a magyar nyelvet, a magyar kultúrát, a ma-
gyar költészetet. 

A Magyar ünnepek című terjedel-
mes, gazdag antológia bevezetőjében 
Pomogáts Béla írja: „az ünnep (...) nem 
pusztán arra való, hogy kipihenjük a 
munka, a tanulás, a köznapi hajsza fá-
radalmait, ilyenkor túl tudunk nézni, 
túl kell néznünk a megszokott min-
dennapokon”. A jeles irodalomtör-
ténész vallja, hogy „midőn ünnepe-
lünk, érdemes elgondolkozni azon, 
vajon egy-egy ünnepi alkalom mit 
jelentett és mit jelent: milyen tör-
ténelmi, vallási, kulturális örök-
ség és hagyomány áll mögötte.” 
Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy 
„minden ünnep jelkép, minden 
ünnepnek közösségi értelme és 
jelentősége van: kifejezi és meg-
erősíti egy nemzeti vagy vallá-
si közösség összetartozását”. 
Hogy mennyire igaza van, azt 
mi magunk tapasztalhatjuk 
meg minden évben a pün-
kösdszombati csíksomlyói 
zarándoklat alkalmával.

A vaskos – 408 oldalas 
– kötetben 117 magyar 
szerző művét olvashat-
juk. A gyűjteményt az 
ünnepről szóló lírai 
alkotások vezetik be, 
majd a nemzeti és vallási 
ünnepeket köszöntő verse-
ket kalendáriumba rendezte a szerkesz-
tő, a jelesebb ünnepek köré csoportosítva.

Mindkét kötetben a magyarországi, utódállamokbeli és 
emigráns magyar költők alkotásai egymás mellett, azonos 
fajsúllyal kaptak helyet, ezzel is alátámasztva Pomogáts Béla 
meggyőződését, miszerint csak egy magyar irodalom van. 
Teszi ezt annak dacára, hogy a trianoni döntés után Ma-
gyarországon és az utódállamokban egyaránt magyar (azaz 
magyarországi) irodalomról és lokális magyar irodalmakról 
beszéltek az irodalomtörténészek, politikusok egyaránt, ez a 
szemlélet jelent meg a tankönyvekben is. 

A kisebbségbe kényszeredett magyarok főként azért be-
széltek az impériumváltást követően lokális magyar irodal-
makról, hogy ezzel is hangsúlyozzák elkülönülésüket az őket 
látszólag megtagadó magyar vezetéstől, a többségi nemzetek 
képviselői pedig azért, hogy gyengítsék a kisebbségbe szorult 
magyarság kötődését Magyarországhoz.

Ugye, a húszas évek elején megszületett a transzszilvaniz-
mus ideológiája, amely az erdélyi magyarságnak az új hely-
zethez való adaptációját volt hivatott elősegíteni. A kultúrák 

koegzisztenciájának tapasztalata alapján a közös 
érdekeltség ideálját fogalmazták meg 

Kós Károlyék: a nagy 
európai történemi 
és kulturális régiók 
ütközőzónájában 
a kialakult egyen-
súlyt kívánva fenn-

tartani.
Ez a szemlélet 

a korabeli természe-
tes revíziós vágyak 

befagyasztását jelentette 
Bukarest szemében, s 

Budapestet sem zavarta 
különösképpen, mivel úgy 

értezte, hogy az erdélyi ma-
gyarság saját útjának való 

keresése felmentette a reví-
ziós törekvések nemzetközi 

szerződésekbe ütköző felada-
tának terhe alól. Gróh Gáspár 

irodalomtörténész megálla-
pítja: „A transzszilvanizmus 

gondolata tehát úgy jelentett a 
magyar nemzeti érzés számára is 

biztos tájékozódási pontot, hogy 
kikerülte a szeparatizmus és a re-

vizionizmus csapdáját – anélkül, 
hogy a kollaboráció bűnébe esett 
volna”. Utólag visszatekintve a ki-

sebbségbe szorult magyarság túlélési 
esélyeinek növelésében játszott szere-

pet ez az ideológia.
Az elkülönülés – jobban mondva 

elkülönítés – a népi demokráciának 
nevezett pártállami időszakban volt a leghangsúlyosabb. Ro-
mániai magyar irodalomról beszéltek hivatalosan mindkét or-
szágban. Az elkülönítés meg is hozta gyümölcsét: a nyolcvanas 
években már magyarul író román írókról beszéltek az erdélyi, 
romániai magyar irodalom kapcsán, a magyar közember pedig 
gyakran lerománozza a román útlevéllel utazó magyar írót.

Pomogáts Béla arra vállalkozott, hogy visszahozza a 
magyar köztudatba a magyar irodalom egységének gon-
dolatát. Ezt a célt szolgálja egész munkássága: készülőben 
lévő Magyar irodalom Romániában című monumentális 
munkája, de ezt a célt szolgálják az általa jegyzett tanul-
mánykötetek, a szerkesztésében megjelent antológiák.

Az ajándékba kapott két kötet is – kiegészítve a korábbi 
több mint száz (!) könyvet, amelyhez szerzőként, szerkesztő-
ként kötődik Pomogáts Béla – az egység gondolatát hangsú-
lyozza: Nyelvünk egységét, ünnepeink egységét.

Sarány István
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