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saknem ötszáz évvel ezelőtt a kánikulát 
hőhónapnak nevezte nyelvünk, majd a la-
tin eredetű canicula szó (canis ’kutya’) át-
vétele után egynyelvű magyar szótáraink 

kutyahő formában adták meg jelentését. A nyár legme-
legebb szakasza a Nagy Kutya csillagképpel van össze-
függésben. A kutyahő nem terjedt el a kánikula helyett, 
azt viszont nyugodtan mondhatjuk, hogy kutyameleg 
van, mert a kutya szónak kialakult fokozásra használt határo-
zói szerepe is ’rettenetesen, nagyon, szörnyen’ jelentéssel.

A nagy melegről Arany János így ír a Toldiban: „Ég a nap-
melegtől a kopár szík sarja, / Tikkadt szöcskenyájak legelész-
nek rajta; / Nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben, / Nincs 
tenyérnyi zöld hely nagy határ mezőben.” A kopár szík sarja a 
’gyér növényzetű, szikes talajú, rosszul termő föld fiatal növényi 
hajtásá’-t jelenti. És a tors közt kelőben? A tors a torzs régebbi 
alakváltozta. Jelenthet fatörzset, vastag levágott növényi szárat; 
lekaszált, levágott növény földben maradt szárát, tövét. Arany 
János ebben az utóbbi értelemben használja a szót, hisz épp a 
szénacsinálásról ír: boglyákat (a székely nyelvjárásban buglya) 

és szénásszekereket emleget. A rekkenő hőség miatt a lekaszált 
fű töve közt nem lehet látni egyetlen kinövőben, (ki)kelőben 
lévő fűszálat sem. A nagy hőségre utalnak ezek a verssorok is: 
„De felült Lackó a béresek nyakára, / Nincs ki vizet merjen 
hosszú csatornára.” Itt a Lackó a László-napi, illetve az akörüli 
nyomasztó nagy meleget jelenti, amikor nincs kedve dolgozni 
az embernek. O. Nagy Gábor szóláskutató azt mondja erről 
egyebek mellett: Akire felül Lackó, arra a lankasztó nyár ele-
ji hőség nehezedik úgy, hogy mintegy embersúlynyi terhet 
hordva a hátán, képtelennek érzi magát a munkára (…) Né-
mely vidéken általában a dolgozni nem akaró, rest emberrel 
kapcsolatban is használják a szólást.

A Toldi olvasásakor vagy hallgatásakor több olyan 
régi(es) vagy elavult kifejezéssel találkozhatunk, ame-
lyeknek már nem mindenki ismeri közülünk a jelenté-
sét. Ilyen például a vendégoldal, az általút vagy a baka-
csin. A vendégoldal a szekér oldalára erősített hosszú 
rúd, amivel a rakterület szélességét megnövelik pél-
dául szénahordáskor vagy a learatott gabona szérűre 
hordásakor. És mi a szérű? – kérdezheti a városi fiatal. 

Az a sima hely, ahova a csépelni való gabonát összehordják és 
nagy kazlakba, más szóval: asztagokba rakják úgy, hogy ne 
ázzon be. Ballagi Mór értelmező szótára szerint (Pest, 1867) 
az általút olyan út, amely az általházon vezet át. Az általház 
elöl-hátul kapuval ellátott ház, melyen keresztül egyik utcá-
ból a másikba lehet menni. Van Ballaginál általúttal címszó 
is, jelentése: ’egyenes irányban, torony iránt menve’. A török 
eredetű és nyelvünkbe olasz közvetítéssel került bakacsin 
jelentése: ’fekete vagy kék színű posztó, amivel régebb a ra-
vatalt és a halottas ház falait bevonták’. „De az éj erőt vett, 
csakhamar beronta, / Az eget, a földet bakacsinba vonta” – 
olvasható a Toldi ötödik énekében.

Hőhónap és kutyameleg
                                 helyesen n Komoróczy GyörgyC

– Amit tudunk: közíró, szerkesztő, a kolozsvári Szentimrei 
Judit néprajzkutató fia, Szentimrei Jenő unokája. Kérem, me-
séljen a gyermekkoráról!

– Gyermekkoromnak két fontos helyszíne van, Kolozsvár 
és Sztána. Kolozsváron születtem a Majális utcában. Akkori-
ban gyönyörű hársfák szegélyezték az utcát. A zsúfolt város-
tól messze, egy szép, nagy kert közepén volt a házunk, amely-
ben népes családunk élt: a 4 gyermek, szüleink és nagyszüle-
ink. A másik tündéri helyszín Sztána. Itt állt a nagyszüleim 
nyaralója, majd családi háza, amelyet Kós Károly tervezett. 
A ház gyermekkoromban már az Andreescu Képzőművészeti 
Intézet használatában volt – édesanyám ebben az intézetben 
dolgozott –, de tartották magukat ahhoz a szóbeli megálla-
podáshoz, hogy míg a nagyszülők élnek, addig a család egy 
szobát bármikor használhat. 1969-ben, nagyanyám halálával 
ez a megegyezés hatályát vesztette, de addig ez volt a mi kizá-
rólagos nyaralási helyünk. Az elemi iskolát a 11-es iskolában 
kezdtem, majd átkerültem a piaristák nagy épületébe. A XI. 
osztályt az Apáczaiban folytattam, és ott is érettségiztem.

– Közismert, hogy már középiskolás korában megalakította 
a Stúdió 51 színjátszó csoportot. Miért 51?

– Valóban, nagyon szerettük a színházat, színházi em-
berek akartunk lenni. Diákszínjátszók voltunk, önállóan 
működtünk, de intézményes diákszínjátszásban soha nem 
vettünk részt. Még egyetemi éveink idején is működött a 
csoport. Azért volt Stúdió 51 a neve, mert 51-ben születtek 
a tagjai. A legnevezetesebb előadásunkat Cselényi László 
rendezte, Fernando Arrabal spanyol író abszurd egyfelvoná-
sosa volt. Az előadás I. díjat nyert az országos fesztiválon. A 
csoportban alakultak ki azok a barátságok, szerelmek, amiért 
hálás lehetek a sorsnak.

– 1974-ben végezte az egyetemet, s kikerült a Hargita me-
gyei Siménfalvára, ahonnan leveleket írogatott…

– Mikor kikerültem, már írogattam a kolozsvári újságba, 
az Igazságba. Főként színházi krónikákat rossz előadásokról. 
Keszthelyi Gyula főszerkesztő biztatására jegyzeteket írtam 
Levelek faluról címen. Siménfalva unitárius település, és Szabó 
Árpád tanító kollegámmal beszélgettük, hogy a konfirmálás az 
egyetlen olyan esemény, amire szívesen összegyűl a falu. 1975-öt 
írtunk, s a már csődbe jutott kollektív gazdálkodás idején bizony 
elég rossz volt a közhangulat. Szabó Árpáddal kitaláltuk, hogy a 
végzős VIII. osztályosok „konfirmáljanak”, történelemből, hely-
történetből és irodalomból, hogy öntudatos tagjai legyenek a 
magyar közösségnek. Ez részint vetélkedő volt, részint az eszten-
dő történelmi, irodalmi évfordulójához csatlakozó irodalmi mű-
sor, amit ügyességi próbák követtek. Így a községben lévő akkori 
négy VIII. osztály versenyéből kialakult egy 3-4 órás műsor. Én 
mindössze két vetélkedőt vezettem le, 34 éve eljöttem a faluból, 
de ezek a vetélkedők ma is élnek. Érezte mindenki, hogy fontos, 
és folytatják mai napig. Erre nagyon büszke vagyok.

– Siménfalvát Bukarest követte…

– 1975-ben összeházasodtunk Simonffy Katalinnal. Ő akkor 
már a televíziónál dolgozott, s hogy egy fedél alá kerüljünk, Bu-
karestben kellett állás után nézzek. Előbb a Művelődés szerkesz-
tőségébe igyekeztem, de mivel a szakgyakorlatot jelentő három 
falusi év leteltekor nem volt üres státuszuk, Bodor Pál beajánlott a 
Kriterion Könyvkiadóhoz. Furcsa, új tapasztalat volt számomra a 
könyvkiadás, röghöz kötött munkának éreztem, ahol megtapasz-
taltam, hogy jobb lassabban, de alaposabban dolgozni. Domo-
kos Géza külön szerkesztőt rendelt a művészeti tárgyú könyvek 
gondozására. Ezzel kívánta serkenteni a képzőművészek, a zenei 
szakírók munkáját. Hatására megszaporodtak a képzőművészeti 

kismonográfiák, a zenei tárgyú tanulmánykötetek. Nem volt jól 
fizetett állás a kiadói szerkesztőé, de nagyon sok járulékos haszna 
volt, ami bőségesen kárpótolt. Nagyszerű emberekkel dolgoztam 
együtt, akiktől sokat tanultam. Nemcsak a magyar szerkesztőség-
beli kollegákra gondolok, hanem a más nyelvű szerkesztőkre is, 
és főként Domokos Gézára, aki Bukarestben, a diktatúra kellős 
közepén megvalósította azt az egymásra figyelést, azt a türelmet, 
toleranciát, ami nélkül ez a fajta munka elképzelhetetlen. Máig 
tartó élmény, hogy betekinthettem több kisebb nyelvi közösség 
kultúrájába, és ez erősen befolyásolta magyarságtudatomat. 
Sok rokonszenves emberrel ismerkedtem meg Bukarestben, 
de sok másfélével is. Ebben a balkáni olvasztótégelyben sokat 
árnyalódott a román közösséghez való viszonyom. Most is sok 
kedves ismerősöm van közöttük. Tapasztalataim nagy hatással 
voltak arra, hogy megóvjam magam az oly gyakran és oly sokfe-
lé tapasztalható álta-lánosításoktól, az előítéletektől. 1990 után 
bekapcsolódhattam a Bukaresti Petőfi Közművelődési Társaság 
munkájába. Közelről láthattam a Petőfi Ház visszaadásának pro-
cedúráját, mit mondjak, az is vegyes tapasztalat volt...

– 1990-ben annak a kiadónak lett az igazgatója, amelynél 
dolgozott. Aztán a kiadó Kolozsvárra költözött. Miért volt erre 
szükség?

– Világos volt, hogy Kolozsvárra kell költözni. Ne a hegyen 
túlról ápoljuk a magyar kultúrát. Azt reméltem, hogy együtt 
tudjuk tartani a Kriteriont, azaz a többi romániai kisebbség 
kiadója maradhatunk, ez nagy erőt jelenthetett volna minden 
szempontból. Úgy képzeltük, hogy Kolozsvár lesz a központ és 
Bukarest a kirendeltség. Ez az elképzelés nem valósult meg. Az 
eltelt 20 év nagyon rögös volt, tele fájdalmas tapasztalatokkal. A 
nagy küzdelemben, hogy talpon maradjunk, rengeteget veszítet-
tünk. Fokozatosan elveszítettük a többi kisebbséget, a Kriterion 
kicsire zsugorodott. Persze a folyamat érthető: a kisebbségi szö-
vetségeknek az állam egyre több pénzt juttatott, ezek aztán el-
kezdték saját kiadásban megjelentetni könyveiket, nekünk hátat 
fordítottak. Azt reméltük: talán megmaradunk alternatív kiadó-
nak. Mára végül is csak magyar nyelvű kiadó vagyunk, bár néha 
néhány román címet is megjelentetünk, de csak ötletszerűen. 
Pályázatfüggő kiadó lettünk, mint sok más társunk.

– 1990 után, hány könyv jelent meg a Kriterion gondo-
zásában?

– Pontos adatokat nem tudok mondani. 1989-ben vezet-
ték be az ISBN-számokat. Akkor kb. a 100-nál tartottunk, 
most 1000 körül állunk, ami azt jelenti, hogy kb. 900 címről 
van szó. 1970–90 között mintegy 3500 kötet jelent meg, ab-
ban az időszakban a 120 cím volt a legkisebb szám évente. 
A 90-es években még elértük az 50-60 kötetet, az elmúlt 5 
esztendőben átlagban 30-at adunk ki évente.

– Milyen kéziratok vannak a fiókban, amelyek kiadásra 
várnak?

– A megjelentetés akadálya most már kizárólag a pénz kérdése, 
esetleg kis részben szakmai jellegű, de semmiképpen sem a cenzú-
ra. Vannak, akik ezt nem hiszik el. 1990 januárjában találkoztam 
utoljára Pezderka Sándor cenzorral, akitől szó nélkül visszakaptam 
a nála lévő kéziratokat. Azóta nekem senki sem mondta, hogy va-
lamit nem szabad kiadni. Ötletek voltak, de hatalmi szóval senki 
nem tiltotta meg egyetlen könyv kiadását sem. Egyetlenegyszer 
éreztem, hogy a múlt visszaüt. A 90-es években a minisztérium 
még osztott pénzt a kiadóknak. 1996-ban feltűnt, hogy 2-3 évben 
is kihúzták dr. Kós Károly román nyelvű Studii de etnografie című 

„A kiadó olyan, 
mint a szülő: 
mindegyik 
gyermeke 

valamiért fontos”

Beszélgetés irodalomról, könyvről  
a megmaradás lehetőségeiről  
a 60 éves H. Szabó Gyulával,  

a Kriterion Könyvkiadó igazgatójával


