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Hogyan fér meg ennyi szempont, ennyi adat és tény, ennyi mûvelõdéstörténeti érde-
kesség egyetlen tanulmánykötetben? A szerzõ maga is érzékeli, hogy vizsgálódása talán
túl szerteágazó, tárgyidõszaka pedig túl szûk egy módszeres és átfogó gyermek- és ifjú-
sági irodalomtörténethez, ezért szerényen a könyv alcímében prózatörténeti fejezeteknek
nevezi a kötet írásait. E fejezeteknek mégis sikerül szintézist teremteniük mûfaji, alko-
tói, fordításelméleti, filológiai, esztétikai szempontok, történeti és értékelõ-elemzõ meg-
közelítések, mûvelõdéstörténeti és társmûvészeti párhuzamok, illetve múlt és jelen olva-
sói horizontjai között. 

A kötet mûfaji szempontú megközelítései sajátos irodalomtörténetet vázolnak föl: vi-
lágirodalmi átdolgozásoktól, ifjúsági kiadásra szánt átültetésektõl a historizáló mûvek és
lányregények példáin, a szecessziós-szimbolikus mesék során át, a modern gyermekver-
sek és meseregények seregéhez vezetik az olvasót. Aszlányi Károlyról, Sebõk Zsigmond-
ról, Móra Ferencrõl pályaképet rajzol a szerzõ, kiemeli Krúdy Gyula, Molnár Ferenc,
Kaffka Margit gyermekekhez szóló korszakát, megemlékezik Fekete István, Török Sán-
dor pályakezdésérõl. Nem feledkezik el a világirodalmi klasszikusok (Mark Twain, A. A.
Milne, Lewis Carroll) zseniális tolmácsolóiról sem, de a didaxissal terhelt regények tö-
megérõl is bírálatot mond. Komáromi Gabriella érzelmes, személyes stílusa mûelemzés-
kor erénye, történeti áttekintéskor inkább hátránya az írásmódnak, s nem kis szerepe van
abban, hogy tanulmánykötetének Karinthy- és Móricz-fejezete képes leginkább megszó-
lítani az olvasót.

Komáromi Gabriella könyve az elmúlt tizenöt év alatt nem veszített jelentõségébõl, az
elsõ igazán nagyszabású kísérletet egy gyermek- és ifjúsági irodalomtörténet megterem-
téséhez. Könyve az irodalomkritika oldaláról indít el kánonteremtést a magyar gyermek-
és ifjúsági prózában, követõkre és további tudományos párbeszédre várva.

Komáromi Gabriella (2005): Elfelejtett irodalom. Fejezetek a 
magyar gyermek- és ifjúsági próza történetébõl (1900–1944). 
Móra Kiadó, Budapest. 
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Nomen est omen

Ez az állítólag Plautusnak tulajdonítható latin mondás a nevekben
rejtőzködő végzetre figyelmeztet bennünket. A kolozsvári Művelődés
is nolens volens vállalja saját sorsát, és annak a tág diszciplínának a
hazai fórumaként tevékenykedik, amelyet művelődéstörténetként tart

számon a szakirodalom. A folyóirat és a köréje szerveződő egyéb
fórumok (könyvkiadó, alapítvány) az erdélyi magyar

művelődéstörténetet szolgálják. 

Aszolgálat újabb kézzelfogható bizonyítéka Csetri Elek és Szabó Béla közös köny-
ve, ,Az erdélyi fejedelmek arcképcsarnoka’. A könyv értékét növeli, hogy két tör-
ténelmi város, Kolozsvár és Sopron szellemi és anyagi összefogásának eredmé-

nyeként jött létre. A történész Csetri Elek a rá jellemzõ módszerességgel foglalja össze
az erdélyi fejedelemség másfél évszázados történetét, közli huszonkét fejedelem rövid
életrajzát és a nevükhez fûzõdõ eseményeket. A témán kívül erdélyi vonatkozású még a



szerkesztés (Mûvelõdés Mûhely) és a nyomdai kivitelezés (zilahi Colorprint Nyomda).
A történész szövegeihez Szabó Béla készítette el illusztrációként a színes fejedelmi port-
rékat korabeli metszetek, festmények, történeti adatok és leírások alapján. Jelentõs még
a Soproni Erdélyi Kör hozzájárulása a kötethez, egyrészt pénztámogatással, másrészt a
megjelentetés ötletével (ötletgazda: a kör elnöke, Ury Béla).

Mûvelõdéstörténeti szempontjainkat érvényesítendõ, két egymást támogató tendenci-
ára figyelhetünk fel Csetri Elek bevezetõjében: egyrészt az erdélyiség-tudat, a transzszil-
vanizmus megerõsítésére, másrészt ennek a tudatnak a kiegészítõ átértékelésére.

A kolozsvári tudós a magyar történetírói hagyományhoz igazodva az erdélyi fejede-
lemség korszakát 1541 (Buda török kézre jutása) és 1690 (I. Apafi Mihály halála) közé
teszi. Számos magyar történész ezt az egy év híján másfél évszázadot Erdély és az össz-
magyarság virágkorának tekinti. Ez a korszak válik a magyar mûvelõdéstörténet Erdély-
mítoszának történelmi alapjává is. Más tartalommal ugyan, de ugyanez a történelmi kor-
szak munkál a román és a szász kultúrtörténetben is. Az egyetemes magyar gondolkodás-
ban a Mohács utáni Erdély a mûvelõdés igazi mentsváraként jelenik meg, illetve a transz-

szilvanizmus forrásaként. Ez az Erdély-kép
tovább árnyalódik és idealizálódik a késõbbi
mûvelõdéstörténeti korszakokban, a 20. szá-
zad elején pedig újabb aspektusokkal gazda-
godik, így a mindig idõszerû európai gondo-
lattal is. Ady Endre elsõként tesz említést er-
rõl ,Az ismeretlen Korvin-kódex margójára’
címû esszéjében: „a történelmi Erdély min-
dig közelebb állott a nyugati civilizáció esz-
ményeihez és szellemi áramlataihoz, mint a
szûkebb értelemben vett Magyarország, sõt a
maga szabadelvûségében és vallás-politikai
türelmességében nemegyszer megelõzte a
nyugati világot”.

Erdély kapcsán a román történetírás és
mûvelõdéstörténet legfõbb érve az egységes
román múlt hangoztatása, illetve annak a
közhelynek a felemlegetése, hogy az erdélyi
fejedelemség következetesen kizárta a köz-
életbõl a „mindenkor többséget képezõ” ro-
mán entitást. Ennek a bizonyítására hipotézi-

sek és elméletek garmadát gyártották a történészek. A szász Erdély-mítosz természetérõl
nem tesz említést a bevezetõ írás szerzõje, inkább az Universitas Saxorum intézményé-
rõl és a szász székekrõl értekezik. Úgy gondoljuk azonban, hogy az erdélyi németek
transzszilvanizmusa leginkább a Heimatkunstban és a Heimatdichtungban teljesedik ki,
amely egyaránt kötõdik Erdélyhez, a Bánáthoz és Bukovinához. Az erdélyi tájhoz kap-
csolódó érzelmi élmény mûvészi kifejezõdése Adolf Meschendörfer ,Siebenbürgische
Elegie’ címû verse. Ezt többen is lefordították magyar (Radnóti Miklós, Dsida Jenõ,
Lendvay Éva) és román nyelvre (Anton Cerbatu, Veronica Porumbacu).

Csetri Elek szerint az etnikumközpontú szemlélet nem tükrözi az erdélyiség lényegét,
minden hasonló törekvés elfogultsággal jár. Ebben a kérdésben egyetemes szempontokat
érvényesítõ és a partikuláris érdekeket mellõzõ szemlélet jelenthet alternatívát: „Erdély
mindazoké a népeké, amelyek földjét lakják s itteni sorsukat vállalták és a jövõben is vál-
lalják”. A történész Kós Károly-lyal mondatja ki tehát a vélt igazságot, így csak az az er-
délyi értelmiségi gondolkodhat, aki egyaránt birtokában van a történelmi múlt és a min-
dennapi együttélés tapasztalatainak, aki az így felhalmozott tudás perspektíváján át látja
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Az örök Erdély-tudat mellett je-
lentkező partiumi gondolat is
arra hivatott, hogy erősítse az

identitást, a Partiumban rekedt
nemzetrész magyarságtudatát.

Más kontextusba helyezve újabb
érveket találhatunk a partiumi

gondolat időszerűségére: a türel-
metlen európai integráció és

globalizáció korában nagy szük-
ség van a megtartó regionális

tudatra, a nemzeti és táji hagyo-
mányokhoz való kötődésre.

Mint megannyi kollektív tudat-
nak, a partiuminak is értékőrző
szerepe van, sőt helyzettudatot
formáló történelmi küldetése.



Erdély jelenét és jövõjét. Tudja azt, hogy idõnként változnak a történelmet formáló né-
pek, újabb és újabb nemzedékek lesznek a táj haszonélvezõi, ám az ehhez a tájhoz köt-
hetõ értékek öröklõdnek.

Az így kanonizálódott transzszilvanizmus a világháborúkat követõen a partiumi tudat-
tal is kiegészül, vagyis az egykori Partium területén élõ romániai magyarok adaptálják az
erdélyiséget. Amikor Erdélyrõl beszél, Csetri Elek sem feledkezik meg a hét nemesi vár-
megye, valamint a székely és a szász székek mellett a negyedik közigazgatási egységrõl,
a Partiumról (Partium Regni Hungariae) sem. Annál is inkább, mert léte szorosan össze-
függ az erdélyi fejedelemségével. Kiterjedése az idõk folyamán sokat változott, a törté-
neti Erdély nyugati határán kívül esõ területeket ölelte fel (Kõvár-vidék, Közép-Szolnok,
Kraszna és Zaránd vármegyék, valamint egyes bihari részek Nagyvárad központtal).
Több mint három évszázad után történelmi tájainkon újra aktualitása van a partiumi gon-
dolatnak, attól függetlenül, hogy a felidézés tudatos vagy spontán tevékenység eredmé-
nye. Az örök Erdély-tudat mellett jelentkezõ partiumi gondolat is arra hivatott, hogy erõ-
sítse az identitást, a Partiumban rekedt nemzetrész magyarságtudatát. Más kontextusba
helyezve újabb érveket találhatunk a partiumi gondolat idõszerûségére: a türelmetlen eu-
rópai integráció és globalizáció korában nagy szükség van a megtartó regionális tudatra,
a nemzeti és táji hagyományokhoz való kötõdésre. Mint megannyi kollektív tudatnak, a
partiuminak is értékõrzõ szerepe van, sõt helyzettudatot formáló történelmi küldetése.

A Csetri Elek és Szabó Béla közös könyve körül kialakuló recepció egyszerre lehet tör-
téneti és képzõmûvészeti jellegû. Valóságos kalandra ösztönzi az erdélyi és a magyaror-
szági olvasót, ugyanis mûvelõdéstörténeti vonatkozásaival túlmutat ez a könyv egy-egy
település (Kolozsvár és Sopron), illetve egy-egy történelmi régió (Erdély és a Partium) ha-
tárain, és egyetemesebb érvényû történelmi igazságokat sejtet meg velünk. Többek között
arra sarkall bennünket, hogy értékeljük át transzszilván, illetve partiumi tudatunkat.

Csetri Elek – Szabó Béla (2003): Az erdélyi fejedelmek
arcképcsarnoka. Mûvelõdés, Kolozsvár Végh Balázs Béla
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