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Takaró Mihály irodalomtörté-
nész a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége Érd és Vidéke 
Szervezete meghívására, január 
18-án az elhallgatott íróinkra és 
költõinkre hívta fel a figyelmet 
a Magyar Kultúra Napja alkal-
mából.

Jó lenne végre olyan világban 
élni, amikor a kultúrában nem 
a nézetdiktatúra és az ízléster-
ror dönt, ahol békésen megfér 
egymás mellett a más nézeteket 
valló irodalom és mûvészet is, 
hiszen ami valóban értékes, az 
akkor is érték marad, ha adott 
esetben nem mindenki ért egyet 
azzal a nézettel, amit képvisel 
– szögezte le érdi elõadásában 
Takaró Mihály irodalomtör-
ténész, aki kiemelte az 1825 
utáni reformkor eredményeit. 
Ennek a fejlõdésnek a trianoni 
békediktátum vetett véget, ami-
kor az ezeréves Magyarország 
megszûnt, és a nemzet a pusz-
tulás kapujába került. Mégis, az 
1920-tól 1940-ig tartó idõszak a 
„halálra ítélt” Magyarországon 
páratlanul gazdag korszaka volt 
a magyar irodalomnak, hiszen 
kiváló írók és költõk nemze-
dékét adta – elég, ha csak pár 
nevet említünk: Ady Endre, 
Kosztolányi Dezsõ, Dzsida Jenõ 
és még hosszasan sorolhat-
nánk.

 A számûzött magyar iro-
dalom nem ekkor, hanem az 
1948-at követõ, egypárti, vegy-

tiszta diktatúra alatt keletke-
zett, ugyanis a nézetdiktatúra 
és az ízlésterror alatt félretolták 
azokat az írókat, akik a valódi 
nemzeti sorskérdésekrõl írtak, 
és látásmódjuk keresztény 
volt. Évtizeden át úgy tanítot-
ták az irodalmat, mintha min-
den magyar író „Nyugatos” lett 
volna, holott a magyar irodalom 
hárompólusúvá vált. Egyik pólu-
sát valóban a Nyugat folyóirat 
köré csoportosult írók alkották, 
de másik pólusként jelen voltak 
a Herczeg Ferenc szerkesztette, 
nemzeti konzervatív irodalmi 
lap, az Új idõk köré szervezõdõ 
írók is. Kevesen tudják, hogy 
amíg a Nyugat folyóiratot 900, 
majd 350 példányban nyomtat-
ták csupán, addig az Új idõk 
címû lapot 30 ezer példányban 
adták el, tehát jóval nagyobb 
hatása volt a közgondolkodásra, 
mint a csak szûk körben olva-
sott Nyugatnak. Az Új idõkben 
többek között Jókai Mór, 
Mikszáth Kálmán, Ady Endre, 
Gárdonyi Géza, Ambrus Zoltán, 
Tömörkény István publikált, 
ám – sajnálatos módon – a mai 
nemzedék túlnyomó többsége 
mégsem ismeri ezt az irodalmi 
folyóiratot. 

A magyar irodalom harma-
dik pólusa az erdélyi irodalom 
volt. Trianon után a kisebbség-
be került erdélyi magyarság 
legjobbjai rájöttek, hogy az 
anyaországtól már nem várhat-
nak semmit, magukra vannak 
utalva. Ekkor tér haza Benedek 
Elek, aki megalapítja a Cimbora 
folyóiratot, ahol például Dzsida 
Jenõ kezdte a pályafutását. 
S amíg a pesti kávéházakban 
üldögélõ írók, költõk „álprob-
lémák” miatt keseregnek, addig 
az erdélyi írók élet-halál harcot 
vívnak megmaradásukért, vagy 
amíg a nyugatos költõknek egy 
szava sincs a nemzet nagy fáj-
dalmáról, és nem mennek el 
katonának, addig Gyóni Géza 
Karsznojarszkban, orosz fog-
ságban éhen hal, de elõtte meg-

írja hõsiességrõl szóló legen-
dás költeményeit. Ha magyar 
hõsiességrõl beszélünk, nem 
elsõsorban a kávéházi költõkre 
kellene gondolnunk. 

Volt olyan idõszak, amikor 
még együtt lehetett tanítani 
Gyónit és Herczeget a Nyugat 
költõivel és íróival, hiszen ami 
valóban érték, az érték marad 
akkor is, ha ideológiailag nem 
értünk egyet vele, vagy világ-
nézetünkkel épp az ellenkezõ 
oldalon állunk – mondta Takaró 
Mihály irodalomtörténész. 
Megemlítette, hogy Herczeg 
Ferencet 1925-ben irodalmi 
Nobel-díjra jelölték, s tették 
ugyanezt 1936-ban Tormay 
Cécile írónõvel is, aki Régi 
ház címû regényével bekerült 
a szûkebb, az elsõ öt körbe 
is. Tormay Cécile elsõ nagy 
sikerét nem Magyarországon, 
hanem Németországban és 
Franciaországban aratta, itthon 
pedig számûzték õt, elsõsorban 
a „Bujdosó könyv” címû, 
naplószerû kötetéért, amelyben 
kendõzetlenül ábrázolta a való-
ságot. S milyen furcsa játéka a 
sorsnak, hogy a sváb, eredetileg 
Herczognak született Herczeg 
Ferencbõl lesz az egyik legádá-
zabb németgyûlölõ. Sokakkal 
együtt megértette, hogy a 
magyar kultúra egy óriási kohó, 
s aki annak tüzével megismerke-
dik, legyen bármilyen nemzet-
hez tartozó, tudja, hogy a kul-
túra összeköt. A világnézetük 
miatt félretolt, elhallgatott, eset-
leg üldözött írók azért kerültek 
ebbe a helyzetbe, mert tisztelték 
az igazságot, és ragaszkodtak 
a tiszta, hamisítatlan valóság 
ábrázolásához. 

Talán nincs messze az idõ, 
amikor a számûzött irodalom is 
méltó, az õt valóban megilletõ 
helyre kerül, és a tankönyvekbõl 
sem marad ki semmi abból, ami 
értékes, és amire büszkék lehe-
tünk, ha az egyetemes magyar 
kultúrát említjük. 

 Bálint Edit

– Sajnos elmaradt a szoká-
sos karácsonyi koncertem 
– sajnálkozott az Érden lakó 
Szentpéteri Csilla, aki játé-
kával évek óta ünnepet vará-
zsolt a lelkekbe a szeretet 
napján. A zongoramûvész 
messzire repült, családjával 
Ausztráliában piheni ki magát 
és még az új évet is a távoli 
földrészen köszöntötte.

Mostanában kengurukról 
álmodott a csinos mûvésznõ, 
alig várta, hogy kisfiával és fér-
jével simogathasson kis kengu-
rukat és koalamacikat.

– Útra kelt az egész csa-
lád, ilyen távolra még soha 
nem utaztunk együtt és fõleg 
nem ilyen hosszú idõre! Egy 
hónapra mentünk látogatóba 
Ausztráliába férjem rokonságá-
hoz – nyilatkozta még indulás 
elõtt Szentpéteri Csilla. Zongorát 
nem vittek magukkal, a szó átvitt 
értelmében sem, mert szigorúan 
a pihenésé a fõszerep. Persze 
azért nem kizárt, hogy egyszer 
egy koncertkörutat is nyélbe 
ütnek a távoli földrészen. Nem 
most – majd máskor.

– Felvettük a kapcsolatot 
néhány koncertszervezõvel, 
így elõfordulhat, hogy hama-
rosan visszatérünk a kenguruk 
földjére – mondta. – Útban 
Ausztrália felé, Szingapurban 
megálltunk négy napra, ahol 
szintén nem tétlenkedtünk, 

hiszen ide tavaszra meghívtak 
a Mozaik fesztiválra. Sajnálom, 
hogy az út miatt elmaradt a 
szokásos budapesti karácsonyi 
koncertem, de csak most tud-
tunk elutazni hosszabb idõre. 
Ráadásul Ausztráliában éppen 
most van nyár…

Csak az fránya hosszú 
repülõút ne lenne – tette 

hozzá, mert kicsit tart(ott) a 
harmincórás repüléstõl. Azt 
se volt könnyû elintéznie a 
zongoramûvésznek, hogy 
Kristóf fiát kikérje az általá-
nos iskolából, de mint mondta, 
odakint is sokat lehet tanulni, 
fõleg angolt, ami csak haszná-
ra válik gyermekének.

 Temesi László

A zongoramûvész Ausztráliában nyaral

Szentpéteri Csilla  
napsütéses tele

Egyelõre pihenés, de késõbb lehet koncert is

A KÉSZ rendezvénye a Magyar Kultúra Napja alkalmából

A számûzött magyar irodalom

Nemzedékek nõttek fel 
úgy, hogy irodalmi tan-
könyveikben még csak 
a nevüket sem olvasták 
néhány kiváló írónknak és 
költõnknek. Annak elle-
nére, hogy mûveikkel és 
munkásságukkal külföl-
dön elismerést szereztek, 
itthon mégis számûzték 
õket az irodalomból. 

Takaró Mihály irodalomtörténész és Martinovich Sándor, a KÉSZ Érd és Vidéke Szervezet elnöke
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