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ME.fotográfi a

F. Czire Álmos 1982. január 5-én született Székelyudvarhelyen. A BBTE 
alumnusa. 

Így nyilatkozott lapunknak:
„Tulajdonképpen nem is tartom magam fotográfusnak, hiszen valóság-

rögzítő tevékenységem során nem a leképezésre, a mimézis megvalósításá-
ra, az észleltek valamilyen – vizuális – megjelenítési rendszerbe illeszthető 
megmutatására törekszem.”
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Hol vannak
„a tudomány határai”?

SZABÓ T. ATTILA

„… nincs jobb, mint bírni a bölcsesség kimagasló
és biztos tudomány védte derűs palotáit,

s onnan nézni alá másokra, amint tapogatva
járnak az élet ködbe vesző utain szanaszéjjel”.

Lucretius Carus: De rerum natura
(Krisztus előtt kb. 50 évvel)

Itt fekszik előttem a két friss kötet, A tudomány határai (Komp-Press, 
Kolozsvár, 2011) és a Korunk 2012. évi áprilisi, bioinformatikai száma. 

Rezumat (Unde sunt „limitele științei”?)
Autorul prezintă două volume redactate de dl. prof. dr. Péter Cseke: A tudomány határai 

(Limitele științei).Komp-Press, Kolozsvár/Cluj-Napoca, 2011, și numărul de bioinformatică al 
revistei științifi ce Korunk din aprilie 2012. 

Cuvinte cheie
Korunk, Komp-Press, Cseke Péter, știința, limite

Abstract (Where are „the borders of the science”? )
The author presents the volume redacted by prof. Péter Cseke, PhD: A tudomány határai (The 

borders of the science).Komp-Press, Kolozsvár, 2011 and the bioinformatical edition of the Korunk 
scientifi c review (April, 2012), also redacted by Mr. Cseke.

Keywords
Korunk, Komp-Press, Cseke Péter, science, borders

Dr. habil. Szabó T. Attila

szabotattila@gmail.com
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Mindkettőt régi barátom, Cseke Péter gondozta, 
szervezte, szerkesztette. Mindkettőben érintett 
vagyok, tehát nyilván elfogult is. 

Többszörösen is elfogult. Elfogult, mint a régi 
Korunk egykori munkatársa, és (a rovat betiltásá-
ig-betiltásomig, az 1985-as évek derekáig) a folyó-

irat Élettől értelemig rovatának írója. Elfogult úgy is, mint a részben ezekből 
a Korunk-számokból kisarjadó, Domokos Géza által megálmodott Kriterion 
Korunk Könyvek sorozatának társszerkesztője és szerzője (1987-ig). Ennek 
bizony már éppen negyedszázada. Hol van már a tavalyi hó!? 

Elfogultságom – boldog elfogultság. Hiszen egykor a Korunk-cikkek, a 
Korunk Könyvek segítettek sokunkat jobban megérteni azt a világot, mely-
ben többé-kevésbé boldogan éltünk. Most ezek a friss kötetek nyitnak mai 
világunkra új ablakot. 

Egy-egy dolog csak akkor lehet érted, ha érted. Ha nem érted, ellened 
fordul. Nemcsak egy dolog, de akár a világ is. Viszont a megértés – Kányádit 
parafrazálva –, túlélni és szépen élni is, segít egyént és közösséget egyaránt.

Az élet megértésének öröme és boldogsága különleges szent öröm. Men-
ti – mert hosszabbíthatja – életünket. Az egyéni megértés  boldogságérzé-
se nehéz időkben a szó legszorosabb értelmében is életmentő lehet; ezt hét 
évtizednyi életidőmben sokszor volt alkalmam tapasztalni. Tudatosan al-
kalmaztam is a „megértésterápiát”. Időről időre áttekintettem korom és sor-
som kérdéseit, elválasztottam az (alkalmazkodást követelő) körülményeket 
a (megoldandó) problémáktól. Sok haszontalan vergődéstől óvtam meg így 
magam. És talán segítettem másokat is a világ dolgai között való eligazodás-
ban … legalábbis abban a szűkebb pászmában, melyhez jól-rosszul érteni 
véltem. 

A kétségeimet nyelvünk fogalmi szegénysége tette most, a kötetek ol-
vasása kapcsán különösen időszerűvé. Fájó volt felfedezni, hogy a magyar 
nyelvből olyan fogalmak hiányzanak, amelyek a megértetés-megéltetés 
fogalompárja révén életünk minőségével is kapcsolatban vannak. 

Itt van mindjárt az angolok egyik divatszava, a „serendipity” (nevezzük 
el „bölcs-ihlet”-nek?) –, a tudásból fakadó, belátáson alapuló helyes felisme-
rés és ihletett cselekvés. Vajon, miért hiányzik nyelvünkből ez a fogalom? 

Meggondolkodtató az angol „eudaimonia” arisztotelészi fogalmának is-
meretlensége a magyarul beszélők előtt. Lehet, hogy van, aki ismeri, de én 
ilyen emberrel még nem találkoztam. De még az angol fogalommal is csak a 
napokban, egy világhálós  nyelvleckében találkoztam. Magyar megfelelőjét 
nem találtam. Pedig ez a fogalom a világot megértő, a világ törvényeit meg-, 
fel- és elismerő, ezek alapján a legjobb belátása szerint cselekvő, szerzett tu-
dását és józan paraszti eszét használó ember boldogságát fejezi ki az európai 
ókor óta (eu = igazi, jó; démon = szellem). Az „eude/i/monikus ember” tehát 
saját jó szellemét követi. Eudémonikus, jó szellemű ember tehát abban az itt 
és most meghatározott értelemben, hogy a megértés és a helyes, mert értő 
cselekvés boldogságérzetében, örömében részesül. Ennek révén éri el saját 
életörömének gyarapodását, életminőségének javulását, az emberibb, szebb, 

Egy-egy dolog csak akkor 
lehet érted, ha érted. Ha 
nem érted, ellened fordul. 
Nemcsak egy dolog, de 
akár a világ is. 
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jobb minőségű, „minőségileg biztosan hosszabb” életet. Nemcsak hiszi, amit 
tud, de tudja is, mit hisz.

Hogy is mondotta volt jó 2050 éve Lucretius Carus? „… nincs jobb, mint 
bírni a bölcsesség kimagasló és biztos tudomány védte derűs palotáit…”. Mi-
ben biztos a ma a tudomány? Abban biztosan biztos, hogy egyre nagyobb 
felületen érintkezik az ismeretlennel. És abban is, hogy palotái nemcsak de-
rűsek, de gyakran borúsak is. Hogy az áltudományok cifrapalotáiról ne is 
beszéljünk. 

A tudomány határai – eredetileg ugyancsak Korunk-könyv – és a 
bioinformatika  kereteit feszegető Korunk-szám (amely előbb-utóbb szin-
tén kötetté nőheti ki magát), a legjobb értelemben vett eudé/i/monikus, jó 
szellemű írások gyűjteménye. Az pedig külön is örvendetes, hogy az írások 
nagyjában és egészében az ihletett bölcsesség, a bölcsihlet, a „serendipity” 
szellemében születtek. 

Értem is vannak.
Ha megértem.

* Elhangzott 2012. május 4-én a Kolozsvári Akadémiai Bizottság székhe-
lyén tartott műhelymegbeszélésen.
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F. Cz. Á.: Felhőtánc
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Nemzedéki értékhorizontok
drámája
Az Erdélyi Fiatalok és a Hitel konfrontációi
1935 és 1940 között

CSEKE PÉTER

1. Az egymást követő korosztályok, mint ismeretes, nem minden 
esetben jutnak el a sajátos nemzedéki öntudatot kifejezésre juttató közös 
fellépésig, jóllehet a nemzedéki különbségek és ellentétek természetsze-
rű jelenlétével, társadalmi feszítő erejével minden korban számolnunk 
kell. Akkor hát mi tesz nemzedékké valamely korosztályt? Úgy tűnik, hogy 
a biológiai adottságoknál döntőbbek a történelmi-társadalmi feltételek. A 

Rezumat (Drama orizonturilor valorice ale generațiilor. Confruntările dintre revistele Erdélyi 
Fiatalok /Tinerii Ardeleni și Hitel /Credit între anii 1935 și 1940)

Studiul lui Péter Cseke analizează modul de organizare al tinerilor în jurul revistelor  Erdélyi 
Fiatalok (1930–1940) și Hitel (1935–1944), din prisma confruntării dintre generații. Programul celor 
două reviste era asemănător, ambele grupări având o poziție autocritică în spiritul celor enunțate de 
Sándor Makkai în lucrarea sa Magunk revíziója (Autorevizuirea noastră), ambele insistând pentru 
autoorganizarea și autocunoașterea minorității maghiare, subliniind că au soluții pentru aceste 
probleme. Desigur, soluțiilor celor două tabele erau diferite, căci acestea s-au format în urma unor 
necesități istorice diferite.

Cuvinte cheie Hitel /Credit/, generație, valoare, Transilvania, maghiarime, minoritate

Abstract (The Drama of Generational Value Horizons. Confrontations of Erdélyi Fiatalok 
(Transylvanian Youth) and Hitel (Credit) Reviews between 1935 and 1940). Péter Cseke’s study 
investigates the self-organization of the young generation centred around the reviews Erdélyi 
Fiatalok (1930–1940) and Hitel (1935–1944) from a generational perspective. The two periodicals, 
Erdélyi Fiatalok and Hitel, had similar programmes, they both shared a self-critical stance in the 
spirit of Sándor Makkai’s Magunk revíziója (The revision of ourselves), they both called for the 
self-organization and knowledge of the Hungarian minority, stating that it had itself the solutions 
to its problems. This solution was of course imagined differently by the two groupings, since these 
came into being against the background of different historical needs. Keywords Erdélyi Fiatalok 
(Transylvanian Youth), Hitel (Credit), generation, value, Transylvania, Hungarians, minority

Cseke Péter, professzor, PhD, Újságírás Tanszék, BBTE.
A Kolozsvári Kommunikáció- és Médiakutató Intézet igazgatója.

csekepeter@freemail.hu
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romániai magyar irodalom, művelődés és közélet 
nemzedéki mozgalmainak közös jegyeit keresve 
például Gáll Ernő szükségszerűen arra a követ-
keztetésre jutott, hogy a nemzedéki jelentkezések 
Erdélyben is – mint szerte a világon – elválaszt-
hatatlanok a történelmi sorsfordulóktól, a történe-
lem menetében bekövetkezett cezúráktól, illetve 
az időtállónak hirdetett értékek devalválódásától.1 

Nem elég tehát csak az apák és fiak közti generációs ellentéteket vizsgálni; 
sokkal relevánsabb jegyeit figyelhetjük meg a nemzedékteremtő erők műkö-
désének, ha azt is megnézzük: milyen válsághelyzet hozta felszínre ezeket 
az ellentéteket, s hogy az új értékorientációt képviselő ifjúság milyen alter-
natívák megfogalmazásának és valóra váltásának igényével lépett porondra. 

Nyilvánvaló tehát, hogy nem a csoportérdekek képviselete avatja nem-
zedékké a korosztályi csoportosulásokat, hanem a történelmi felismerés: az 
adott helyzetben épp ők vállalkozhatnak a legegyetemesebb értékek szolgá-
latára; ők fejezik ki a történelmi pillanat lényegét, miközben az érvényüket 
veszített sztereotípiák és magatartásmodellek lebontásáért, illetve a közös-
ség létérdekeit meg jövős szükségleteit közvetítő alternatívák érvényesítésé-
ért küzdenek.

A két világháború közötti időszak két egymást követő nemzedéki fel-
lépése – az Erdélyi Fiataloké (1930–1940) és a Hitelé (1935–1944) – alkalmat 
kínál e kérdések behatóbb vizsgálatára. 

Abból kell kiindulnunk, hogy más történelmi körülmények hívták 
életre az Erdélyi Fiatalokat, és más kihívások tették időszerűvé a Hitel ön-
szerveződését. Az 1929 táján szerveződő Erdélyi Fiatalok voltaképpen apáik 
nemzedéke ellen lázadtak. Őket okolták a kisebbségi sorsért. Az 1918 előtti 
budapesti politizálást elhibázottnak tartották, az első kisebbségi évtized-
ben folytatott erdélyi magyar pártpolitikát pedig eredménytelennek ítélték. 
Törvényszerű folyamat volt tehát a helyzetadekvát szemléletváltás, a több-
ségi helyzetből örökölt mentalitás revideálása és a kisebbségi társadalom 
demokratikus átszervezésének igénye. A transzszilvanista hagyományok to-
vábbörökítését európai távlatú értékképző lehetőségként tételezték, bíztak a 
felekezetek és világnézetek feletti összefogás erejében. 

Végül is mindenikben csalódtak.
Trianon után az erdélyi románoknak, Hitler uralomra jutása után pedig 

a szászoknak nem állt érdekükben a transzszilván összetartozás-tudat to-
vábbéltetése. A gazdasági világválság erkölcsromboló hatására a felekezetek 
és világnézetek feletti összefogás képzete vált illúzióvá. Ráadásul: a harmin-
cas évek derekától már nem tudtak szót érteni a közvetlenül utánuk követ-
kező nemzedék, a húszévesek képviselőivel sem. Ennek magyarázata pedig 
kézenfekvő: a Hitel fiataljainak az önszerveződését már az Erdélyi Fiatalok 
működéséből levont tapasztalatok is meghatározták. Venczel szerkesztői fel-
fogása voltaképpen megegyezett a Jancsó Béláéval és a László Dezsőével. 
Nézeteltéréseik abból fakadtak, hogy nem tudtak megegyezni a nélkülözhe-
tetlen munkamegosztásban, illetve az alkalmazandó munkamódszerekben.

Trianon után az erdélyi 
románoknak, Hitler ura-
lomra jutása után pedig 
a szászoknak nem állt 
érdekükben a transzszil-
ván összetartozás-tudat 
továbbéltetése.
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A két világháború közötti romániai magyar kisebbségi elit politikai 
stratégiáit elemző hamburgi történész, Horváth Sz. Ferenc is úgy látja: az 
Erdélyi Fiatalok és a Hitel programja hasonló volt: „mindkettő önkritikai 
álláspontot foglalt el Makkai Magunk revíziója szellemében, mindkettő a 
magyar kisebbség önszerveződését és önmegismerését szorgalmazta, és azt 
állította, hogy ez problémái megoldását saját kezében tartja. Míg azonban a 
kisebbség megszerveződését és vezetését [az Erdélyi Fiatalok] alulról fölfelé 
építkezve képzelte el, a Hitel munkatársai maguk, illetőleg a falusi és városi 
értelmiség számára tartották fenn a vezető szerepet. Ez volt köztük az alap-
vető különbség”.2

A „kicsi Hitel” indulása idején nagyjából már együtt voltak mindazok, 
akikre a Kelet Népe szerkesztése során Móricz Zsigmond is támaszkodhatott 
(Asztalos István, Bözödi György, Jékely Zoltán, Jordáky Lajos, Kiss Jenő, Ko-
vács György, Salamon Ernő, Szabédi László, Szemlér Ferenc), és akik korsza-
kos jelentőségű folyóirattá avatták a Termést (1942–1944). Az 1936 és 1944 
között megjelenő második Hitel – miként azt Vallasek Júlia kimutatja – már 
nem publikált szépirodalmat, nem foglalkozott irodalmi kérdésekkel.3 Meg-
maradt társadalomtudományi, szociálpolitikai folyóiratnak, csak 1942-től 
vált nemzetpolitikai szemlévé. A munkatársi gárda azonban többségi hely-
zetben sem feledte a kisebbségi sorban szerzett tapasztalatokat.

2. A Ko lozs vá ri Ma gyar Egye te mi Hall ga tók Egye sü le té nek lét re ho zá sá-
ért foly ta tott hosszas küz de lem tör té ne tét el sősor ban Mikó Im ré nek az Er-
dé lyi Fi a ta lok ha sáb ja in meg je lent írá sa i ból ismer he ti meg a mai ér dek lő dő.4 
Aki nem kis meg le pe tés sel ér te sül het ar ról, hogy a di ák szö vet ség 1930. má-
jus 8-án tar tott köz gyűlé se Dsida Je nőt és Sza bó T. At ti lát vá lasz tot ta meg 
al el nök nek.5 Egyikük sem volt ún. „politikus alkat”, az ifjúsági közéletben 
mégis szerepet vállaltak.

Mi ként az Egye sü le ti mun ka meg osz tás cí mű írá sa ta nú sít ja, Dsida a 
„mun ka meg osz tó sze rep-el kü lö nü lés” – ma is idő sze rű – el vét ér vé nye sít ve 
ősszel új ra fo gal maz ta az egye sü let cél ki tűzé se it. Hogy a di ák szö vet ség ered-
mé nye sen mű köd hes sen, szük sé ges nek tart ja az „egy sé ges mun ka prog ram” 
ki dol go zá sát épp úgy, mint a terv sze rű mun ka meg osz tást, mert „élet kér dés 
szá munk ra, hogy meg lé vő szer ve in ket el hi va tott sá guk nak és ké pes sé ge ik-
nek meg fe le lően ál lít suk a kü lön fé le cél ágak szol gá la tá ba”. Ami kor a „mun-
ka meg osz tó sze rep-el kü lö nü lés” szük sé ges sé gét hang sú lyoz za, nemcsak a 
bib li ai Ge ne zis sza va it idé zi. Szem lé le tes műsza ki ha son lat tal él: „Az össz-
hang ban mű kö dő gép al kat ré szek ide ál ját kell meg va ló sí ta nunk: min den 
meg lé vő szer ve ze tünk nek a tőle vár ha tó leg töb bet és leg job bat pro du kál va 
kell tel je sí te nie sze re pét, anél kül, hogy a for gó ke-
re kek egyet len pil la nat ra is meg akasz ta nák egy-
mást”.6

Az Erdélyi Fiatalok indulásakor és Ko lozs-
vá ri Ma gyar Egye te mi Hall ga tók Egye sü le té nek 
lét re ho zá sá ért foly ta tott küzdelem beindításakor 
Balázs Ferenc 29 éves volt, Debreczeni László és 
Jancsó Béla 27, László Dezső 26, Jancsó Elemér 25; 

A „kicsi Hitel” indulása ide-
jén nagyjából már együtt 
voltak mindazok, akikre a 
Kelet Népe szerkesztése 
során Móricz Zsigmond is 
támaszkodhatott.
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Venczel József 17, Mikó Imre 19, Demeter Béla 20, Dsida Jenő 23. Tehát a 
felekezetek és világnézetek fölötti összefogás mellett kezdetben a nemzedéki 
együttműködés elve is érvényesült a közös célokért folytatott küzdelemben.

Az Erdélyi Fiatalok minden tanév elején háromnapos konferenciát szer-
vezett az egyetemre és főiskolákra frissen bekerült hallgatók számára. Be-
vonta őket az általa indított szemináriumok munkájába. A falukutatásokról, 
a közgazdasági, az irodalmi, a néprajzi és népművészeti kérdésekről nem 
kisebb személyiségek tartottak előadásokat és műhelybeszélgetéseket, mint 
Kós Károly, Csűry Bálint, Balázs Ferenc, Kelemen Lajos, Roska Márton, 
Dóczyné Berde Amál, Tamási Áron, Szentimrei Jenő, Nyirő József – felvált-
va a frissen végzett vagy magasabb évjáratú egyetemi hallgatókkal: Deme-
ter Bélával, Dsida Jenővel, Mikó Imrével, Venczel Józseffel. Demeter Béla a 
román ifjúsági mozgalmakról, illetve (más alkalommal) az Erdélyi Fiatalok 
falumunkájáról beszélt, Jancsó Elemér Ady, Venczel József Móricz, Dsida 
Tóth Árpád jelentőségéről. A bukaresti szociológiai iskolával már 1930 előtt 
szoros kapcsolatokat kiépítő Demeter Béla faluszemináriumi elnök mellett 
Venczel volt a titkár 1933 áprilisáig. A magyar szociográfia egyik alapművét, 
Mikó Imre 1932-es falufüzetét pedig az Erdélyi Fiatalok adta ki báró Bánffy 
Ferenc anyagi támogatásával. 

3. A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh Levelesládája (1924–1944) 
megjelenésével olyan könyvtípus került ki a Kriterion könyvműhelyéből – 
hála Marosi Ildikó és Dávid Gyula munkájának –, amely mércét állított a 
később megjelenendő eszmetörténeti jelentőségű kiadványok elé.7 Gondolok 
itt mindenekelőtt a Magyar Kisebbségre, a Pásztortűzre, az Erdélyi Fiata-
lokra, a Hitelre, a Termésre – hogy csak a legkiemelkedőbbeket említsem. 
Gáll Ernő törődése folytán akkor már egyik-másikról „rehabilitáló” értéke-
léseket is lehetett olvasni a szemléletében megújuló Korunkban, illetve az 
ugyancsak általa főszerkesztett akadémiai kiadványban, a Nyelv- és Iroda-
lomtudományi Közleményekben. Nem mindenikről persze. Az Erdélyi Fi-
atalok számára mindenesetre „menlevelet” biztosított, hogy 1930 és 1933 
között a folyóiratnak voltak „marxizáló” belső és külső munkatársai (Bá-
nyai László, Demeter János, Jancsó Elemér, Mikó Imre), illetve olyanok, akik 
szoros kapcsolatban álltak a Dimitrie Gusti nevével fémjelzett európai hírű 
– falukutató és faluépítő – bukaresti szociológiai iskolával (Demeter Béla, 
Mikó Imre). Eszmetisztázó, korszellem-alakító szerepe okán a Termésről is 
megjelenhettek immár irodalomtudományi szakdolgozatok Szabédi László, 
illetve Horváth István munkásságának a felmérése kapcsán,8 de a Hitelről 
semmi. Sem a „kicsi”-ről, sem a „nagy”-ról. Holott a Hitel-szerkesztő Venczel 
József – tizenegy év kényszermunka és nyolc év kerámiafestés meg kotta-
másolás után – újból a kolozsvári egyetemen dolgozott, mint az egyetlen 
„gustiánus” szociológusunk.9 Miért volt érdem az egyik esetben a „Gusti-
iskolázottság”, és miért nem számított annak a másikban? A magyarázatot a 
permanens önrevízió feszültségében élő Gáll Ernő egyik levelében találjuk 
meg. Tudor Bugnariunak írta 1983 tavaszán: „Szerettem volna kiigazítani a 
magam hibás megítéléseit bizonyos – ellentmondásos jellegű – írástudókkal 
és irányzatokkal kapcsolatban (Tavaszy [Sándor], Venczel [József], a transz-
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szilvanizmus, a[z Erdélyi] Helikon, az Erdélyi Fiatalok, a Hitel stb.). Azokat 
az »ítéleteket«, amelyeket az 50-es években fölöttük kimondtam, a türelmet-
len szektarianizmus indíttatására fogalmaztam meg…”.10 A „nemzeti egység” 
nacionalista politikája – az osztályellenség fegyvere című cikkében Gáll nem 
kevesebbet állított, minthogy a Hitel „az erdélyi magyar fasizmus első folyó-
irata” volt, a kisebbségi élet demokratikus megszervezésére törekvő Erdélyi 
Fiatalok centrális magja pedig „narodnyik” és „harmadikutas”.11    

Amikor az Erdélyi Fiatalok – dokumentumok, viták (1930–1940) című 
Kriterion-kötet összeállításához és a bevezető tanulmány megírásához 1984 
nyarán hozzáláttam,12 eleve tisztában voltam azzal, hogy a Hitel számbavé-
tele nélkül nem lehet érdemben írni a két világháború közötti értelmiség-
nevelő műhelyekről. Aminthogy a rokonmozgalmak – a pozsonyi Sarló, a 
Szegedi Fiatalok, a budapesti Bartha Miklós Társaság – történetét sem lehet 
nélkülözni. Nemcsak a szakirodalom, hanem a Jancsó Béla hagyatékában 
fennmaradt Balogh Edgár-, Buday György- és Fábián Dániel-levelek alapján 
is erre következtettem. Balogh Edgár tanárom volt a kolozsvári egyetemen, 
így először is hozzá fordultam kérdéseimmel. Visszaemlékezéseiből ezt a 
szövegrészt építettem be a bevezető tanulmányba:

„1935-ben Erdélybe érkezve úgy éreztem, hogy a liberális-transzszil-
ván, a népbarát-harmadikutas és a baloldali mozgalmak holtpontra jutottak, 
s a Hitel-csoporttal adva van egy tekintélyelvi-jobboldali nacionalista elő-
retörés lehetősége. Ezért támadtam meg a Hitel jobbszárnyát a Korunkban, 
ugyanakkor bizonyos segítséget nyújtva egy reálpolitikus balszárnynak, s 
Gaál Gáborral volt vitáim során egy népfronti kibontakozást támogattam, 
amely hivatott volt a marxista baloldalt a szektás elszigeteltségből kiemelni. 
Az RKP akkori politikája az illegalitásból, a MADOSZ népi-demokratikus 
politikája egyaránt kedvezett a kibontakozásnak, s amikor Tamási Áron a 
Jancsó Elemér vezette Ady-csoport körlevelére válaszolva egységbe hívta az 
új nemzedék különféle irányzatait, a Vásárhelyi Találkozón (1937) sikerült is 
az ellentétes erőket közös nemzetiség-politikai nevezőre hozni az antifasisz-
ta demokrácia és a román–magyar megegyezés szellemében. Sajnos, ekkora 
már egyedül az Erdélyi Fiatalok csoportja maradt elszigetelődésben, s ezt az 
ellentétet már csak […] Magyar Népi Szövetség keretében sikerült feloldani. 
Le kell szegeznem, hogy az Erdélyi Fiatalok ebben az elszigetelődésben sem 
vált »politikai ellenféllé«, vagyis elvi elvontságban demokrata és népbarát 
maradt, innen a személyi barátságok folytatódása”.13

4. Az Erdélyi Fiatalok dokumentumainak gyűjtése és kötetté szerkesz-
tése idején még élt a Hitel két „nagy öregje”: Kéki Béla és Vita Sándor. Abban 
az évben – ugyancsak 1984 nyarán – rögzítette visszaemlékezéseiket Hajdú 
Farkas-Zoltán, a Kolozsváron frissen végzett magyar–német szakos tanár. 
Hajdú előbb Csíkmenaságon tanított, 1987 óta Heidelbergben él. Elmenetele 
előtt nálam hagyta Balaton-parti beszélgetéseinek kéziratát. Az Erdélyi Fia-
talok-kötet bezúzásra ítélése – mely a rendszer tűréshatárát is mutatta 1986-
ban – egyben  a nyilvánosság megvonását is jelentette számomra. Aligha 
gondolhattam arra, hogy eszmetörténeti kutatásaimat a Hitellel folytatha-
tom. Ámde váratlan fordulat történt: az elmeőrség fogságából 1989 karácso-
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nyán kiszabadult Erdélyi Fiatalok-kötet önálló éltre kelt, és a dokumentum-
értelmezések óhatatlanul ráirányították a figyelmet a Hitelre is. Így került 
a kezembe újólag Hajdú Farkas-Zoltán kézirata, melyet örömmel adtam le a 
Korunk 1992 évi áprilisi számába. Azzal a meggyőződéssel, hogy ez is azt a 

F. Cz. Á.: Felhőbe öltözött ágak
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hagyományt erősíti fel – amiként a lap súlypontcíme is jelzi –: „ami a múlt-
ból élni segít”.14   

Nem tudhatom, hogy az 1998-ban elhunyt Vita Zsigmond eljuttatta-e 
idejekorán bátyjának és Kéki Bélának az Erdélyi Fiatalok-kötetet, illetve a 
Korunk 1992. évi 4-es számát. Tudomásom szerint a három előcenzúrázás 
során senkit nem zavart a Hitel-szerkesztők és -szerzők „jelenléte” a szöveg-
ben. Márpedig Albrecht Dezső neve 25-ször fordul elő a kötetben, a Kéki 
Béláé 11-szer, a Vita Sándoré 14-szer, a Venczel Józsefé 38-szor. Mindenik-
nél kis lexikon-szócikkely rögzíti az Erdélyi Fiatalok mozgalmában kifejtett 
ténykedésüket. A „szövegnyomozók” – amint az várható volt – nyilván elte-
kintettek a jegyzetapparátus aprólékos áttekintésétől.  Meg aztán akadtak 
olyan kézirat-véleményezők is, akik azért bizonyultak „tágkeblűeknek”, 
mert ekképpen próbálták kompenzálni korábbi dogmatikus elfogultságukat. 

Iratgyűjteményemben fennmaradt a folyóirat-antológiák (Magyar Szó, 
Tavasz, Genius, Új Genius, Periszkop) szerkesztésében jártas Kovács János 
1984. május 10-én kelt véleményezése a kötet kéziratának első változatáról. 
A kiadó által felkért belső referens mindenekelőtt azt emeli ki, hogy a do-
kumentumok alapján három fő elágazás mutatkozik meg: a) a baloldal felé 
tájékozódók (Bányai László, Demeter János és társaik), b) a polgári radikaliz-
mus hívei (Jancsó Elemér és az Ady Endre Társaság), c) a Hitelhez csatlakozó 
reformkonzervatívok és jobboldaliak (Venczel József, Mikó Imre, Dsida Jenő 
és mások). „Beszélhetünk még egy negyedik csoportról, amely azonban nem 
elágazás, hanem maga a törzs, amely megmaradt a mozgalom keretében, és 
önálló kisebbségi ideológiát hirdetve helyet és szerepet vindikált magának a 
harmincas évek magyar szellemi életében. A dokumentum-gyűjtemény – és 
annak bevezető tanulmánya – ezt az 1933-ban kialakult álláspontot és hely-
zetet mutatja be…”.15       

Kovács értékelésével – grosso modo – ma is egyetérthetünk. Legfennebb 
azt kell hozzáfűznünk, hogy a „jobboldaliság” és a „baloldaliság” korabeli 
értelmezésével ma már nincs mit kezdenünk. E tekintetben irányadó lehet 
az eszmekutató Salamon Konrád 2000-es értelmezése: „1. A baloldaliság 
alapértékének a radikalizmust, a jobboldaliság alapértékének pedig a kon-
zervativizmust tekintem. 2. Mind a radikalizmus, mind a konzervativizmus 
megjelenhet demokratikus, illetve diktatórikus formákban, de ez utóbbi 
esetben mindkettő jelentősen torzul is. 3. A szocializmus és liberalizmus 
egyaránt kötődhet jobb-, illetve baloldali formákhoz”.16 A kötet szerkesztése 
idején  meglepett az ideológiai állásfoglalásaiban korábban merevnek bi-
zonyuló Kovács János árnyalt fogalmazása például a harmadikutasság kér-
désében. „A harmadikutasság reális ténye az eszmei-ideológiai szférának – 
szögezte le. – A dogmatizmus vétke, hogy a harmadikutasságot ellenségesen 
kezelte. Szerintem nem kell tagadni a harmadik út létezését, csupán elutasí-
tását vagy kizárását kell bírálni.” Ezt annál is inkább értékelnünk kell, mi-
vel a „középutasság ténye” mára tágabb akusztikát kapott: „A magyarországi 
helyzet hangsúlyozottan harmadik utat követelt, mert a politikai szabadság-
jogok érvényre juttatásával egyidejűleg kellett küzdeni a társadalmi igazsá-
gosságért is. […] A második világháború után a nyugati fejlődés is egy har-
madikutas irányba mozdult el a szociális piacgazdaság megteremtésével”.17 
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A referens szükségesnek tartotta a Korunk, 
a Magyar Kisebbség, a Hitel, az Ifjú Erdély által 
körvonalazott kisebbségi életmodell tárgyilagos 
bemutatását is – mind a bevezető tanulmányban, 
mind a dokumentumközlés szintjén.18 Amivel 
csak egyet lehetett érteni, de a munkálatok kiszé-
lesítése egyrészt hátráltatta/akadályozta volna a 
kiadói terv teljesítését, másrészt a terjedelembőví-
tésnek pénzügyi vonzatai is voltak. Így meg kellett 
elégednem azzal, hogy az első átszerkesztés során 
még „belopjak” az aránytalanul terjedelmesre 
duzzadt jegyzetanyagba néhány magyarázatot. A 
112. és 114. számú dokumentum „háttéranyagá-

ban” például a „kicsi Hitelről írok, a 118-ban, a 122-ben, a 128-ban, a 145-
ben pedig a „nagy Hitel” fogadtatásáról. Minek következtében „hitelt adtam” 
Balogh Edgár – fentebb idézett leveléből vett –  kommentárjának: „A lapot 
indulásakor erős bírálatok érték a felelős szerkesztőként és kiadóként sze-
replő Albrecht Dezső tekintélyuralmi irányzatú és új rendiségi szellemet 
képviselő írásai miatt, de ez a Hitel fiatal munkatársai között is ellenkezésre 
talált”,19 Csakhogy Balogh Edgár nem említette meg, s magam sem néztem 
utána, hogy azoknak a régi Korunkban megjelent „erős bírálatoknak” ő maga 
volt a szerzője; következésképpen így azt sem tisztáztam, hogy a Vásárhelyi 
Találkozó szervezése idején neki magának is egészen más volt a Hitel-értéke-
lése.20 Lényegében ezt az ambivalens vélekedést örökítette tovább a Románi-
ai Magyar Irodalmi Lexikon 2. kötetének Hitel 1. és Hitel 2. címszava is 1991-
ben, ami 2007-ben szükségszerűen kiváltotta Szász István Tas vitaingerét.21 

A lexikonszerkesztést Balogh Edgártól átvevő Dávid Gyula maga is úgy 
látja, hogy felemás volt a Romániai magyar irodalmi lexikon 1983-ra elké-
szült (de a cenzúratiltás miatt csak 1991-ben megjelenő) 2. kötetében olvas-
ható értékelés is a Hitelről (a szócikk szerzője Balogh Edgár), ahol szintén 
inkább a negatívumokra tevődik a hangsúly, ezzel a végkicsengéssel: „A II. 
világháború éveiben […] felerősödik újra Albrecht Dezső jobbszárnya. […] 
Egyedül Tamási Áronnak a Vásárhelyi Találkozóhoz vezető cikksorozata, 
s annak a Hitel »új magyarjai«-t értékelő cikke mutatta meg az érem másik 
oldalát. Ő ezt írta róluk: »Figyelmesen és a résztvevő lelkiismeret lehető tár-
gyilagosságával mérlegre tettem a hangot, a neveket, a látásmódot és a cél-
kitűzéseket: s bizonyára nem fogok csalódni abban a véleményemben, hogy 
ennek a mostani Hitelnek a megjelenése a legfigyelemreméltóbb eredmény, 
amit a cselekvő erdélyi ifjúság az utóbbi években elért«”. Albrecht Dezső 
program-tanulmánya kapcsán pedig: »Ez az Építő Erdély című tanulmánya 
is arra mutat, hogy szorgalmának és komolyságának sok hasznát veheti az 
ifjú mozgalom«”.22

A későbbi cenzurális beavatkozások – „szövegkijavasolások” – ellenére 
így is a tervezett terjedelemnél jóval „vaskosabbra” sikeredett a kereken 500 
nyomtatott oldalra rúgó kötet.

   

Csakhogy Balogh Ed-
gár nem említette meg, 
s magam sem néztem 
utána, hogy azoknak a régi 
Korunkban megjelent „erős 
bírálatoknak” ő maga volt 
a szerzője; következéskép-
pen így azt sem tisztáztam, 
hogy a Vásárhelyi Találko-
zó szervezése idején neki 
magának is egészen más 
volt a Hitel-értékelése.
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5. Az 1935. január 1-jén indult „kicsi Hitel” főmunkatársai és szerkesz-
tői közül Kéki Béla, Makkai László, Szabédi László, I. Tóth Zoltán és Venczel 
József pár évig az Erdélyi Fiatalok hasábjain is publikált. Venczel „mindösz-
sze” 22 éves, amikor Makkai Lászlóval elindítja a hetilap-formátumú félhavi 
szemlét, a „kicsi Hitelt”, majd – Makkai Sándor és Makkai László távozása 
után – a „nagyot”. Mi történt ez alatt az öt év alatt?  A Dsida és Jancsó Béla 
által igényelt „mun ka meg osz tó sze rep-el kü lö nü lés”? Vagy valami más, ami 
személyi sérüléseket okozó drámai mozzanatokkal járt. Hogy ezeket jelez-
hessük, vissza kell tekintenünk az Erdélyi Fiatalok fellépése előtti időre.  

„Miért nincs Albrecht gárdája is az Erdélyi Fiatalokban? – kérdezi a 
felvidéki Sarló mozgalmát megszervező Balogh Edgár 1930. február 17-én 
Jancsó Bélától. – Milyen szellemet képvisel ez a lap, hogy egy gárdának 
Erdélyből hozzánk kell menekülnie?” A magánéletében gyámoltalan, de 
közügyekben kérlelhetetlen, erkölcsi maximalizmusáról híres Jancsó Béla 
postafordultával kifejti: Albrecht Dezsőt valóban nem vonták be az új erdé-
lyi magyar ideológiájú lap alapításába, mert tőle magától hallották, hogy az 
Országos Magyar Párt ifjúsági lapot akar indítani az ő szervezésében. Jancsó 
azonnal átlátta, hogyha ez a terv megvalósul, annak az anyagilag és szelle-
mileg független ifjúsági önszerveződés látná kárát.

Márpedig ő ennek volt a letéteményese. Minden eszközzel meg akarta 
akadályozni, hogy hivatalos és félhivatalos magyar körök „az anyagi függő-
ség póráza” révén kezükben tartsák az öntudatát kereső, kellő tájékozottság-
gal még nem rendelkező értelmiségi ifjúságot.23 Ezt 1978 végén Debreczeni 
László is megerősítette, mondván: elébe kellett vágni annak, hogy „a Magyar 
Párt a maga eszméinek és elképzeléseinek megfelelő orgánummal »vezesse« 
az ifjúságot”.24 Hogy ez az „elébe vágás” miként történt, az 1930. január 18-
án derült ki a kolozsvári diákbálon.

Bő fél évszázad múltán – 1983. júniusában – Debreczeni László így em-
lékezett a történtekre: „A tervezett magyarpárti diáklapnak Albrecht Dezső 
lett volna a szerkesztője. […] Amikor azon a bizonyos első diákbálon kézbe 
vette az Erdélyi Fiatalok első számát, és megértette, miről van szó, magából 
kikelve, toporzékolva kereste a »tettest«: »Hol van az a Jancsó Béla?! Meg-ö-
löm!«”25 Ezek után érhető, hogy Albrecht nem vállalt részt az Erdélyi Fiatalok 
munkájából. Arról viszont kár lenne megfeledkezni, hogy a folyóirat 1931. 
évi első száma fontosnak tartotta ismertetni Albrecht egyik tanulmányát, 
amelyik az Erdélyi Magyar Évkönyv első kötetében jelent meg a romániai 
magyar főiskolai hallgatóságról. Ami a további kutatások számára is irány-
jelző lehet: László József – László Dezső korán elhunyt bátyja (1902–1932) 
– milyen megjegyzéseket fűz Albrecht statisztikai adataihoz. Irrelevánsnak 
minősítette, hogy A. D. csak a kolozsvári egyetemi és főiskolai hallgatókat 
veszi számba, és itt is elsősorban a jogi fakultást tekinti mérvadónak. Holott 
számon kell tartani a temesvári, a bukaresti, a Iaşi-i, a csernoviczi magyar 
hallgatókat is. Megszívlelendő következtetése: „A magyar kultúra lehanyat-
lását […] nem az értelmiség számának megcsappanása idézi elő, hanem a 
falu és az ipari dolgozók elhanyagolása”.26

Ezzel alighanem a későbbi hitelesek is egyet érthettek.
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6. Az 1935-ben megjelent Hitel más életérzést 
fejez ki, mint a gazdasági válság után újból kiutat 
kereső Erdélyi Fiatalok, amelyik 1934-től a romá-
niai új magyar nemzedék folyóiratának nevezi 
magát. Jancsó Béla újrafogalmazza 1929-es prog-
ramjukat. Elsőként azt emeli ki, hogy meg tudták 
őrizni függetlenségüket, sikerült kialakítaniuk 
az értelmiségi ifjúság öntudatát. Ha lecsökkent 

munkatársi gárdával is, hozzáláthatnak „a romániai magyarság kérdéseinek 
adatokon alapuló, tudományos felméréséhez”. Továbbra is fontosnak tartják, 
hogy tájékozódjanak a kor világáramlatai között, hogy figyelemmel kísérjék 
az együttélő népek kérdéseit. Ugyanakkor nem feledkeznek meg az utánpót-
lás neveléséről, a főiskolás kérdésekről sem.27  

Kéki Béla visszaemlékezése szerint az Erdélyi Fiatalok kezdetben „elég 
nagy népszerűségnek örvendett” az értelmiségi ifjúság körében. Egy idő 
után mégis csalódást keltett. Mert „Mikó Imréék túlzottan kezdték hang-
súlyozni az Erdélyi Fiatalok protestáns jellegét […] Éppen emiatt […] szinte 
válasz gyanánt alakult meg az úgynevezett „kicsi Hitel”.28 

A lap első számában megjelent programcikkében Venczel József így üti 
le az alaphangot: 

„A húszéves erdélyi magyarban az egyetemes magyarság tudata elhal-
ványult. […] E nemzedék a közép-európai magyarság közjogi egységében, 
a magyar államban nem élt tudatos életet, s ebből kifolyólag sosem volt 
élménye az önmagában feltétlenül bízó, sokban imperiális magyarság. E 
nemzedék nemzetiségi környezete öntudatra ébredése óta legyengült, füg-
gő helyzetben levő, »kisebbségben« maradt magyarság, s így élménye csak 
részmagyarságra, ijedten kapkodó, bizonytalan jog- és kultúrküzdelemben 
önmagát emésztő nemzetrészre korlátozódott. Az egyetemes magyarság 
szemlélete így természetszerűleg szűkült és halványult. A magabízó közép-
európai magyar gyermeke az új környezetben maga is gyengévé, ijedtté lett.”

Ki hibáztatható ezért? – teszi fel a kérdést Venczel. Mi idézte elő a csök-
kentért ékűség tudatát? A magyarság anyagi romlásában, szellemi leértékelő-
désében, az iskolák színvonalsüllyedésében, a történelmi tudat elhalványu-
lásában, a műveltségvesztésben jelöli meg az okokat.

A megoldás? 1) „A népvezetés a műveltek, a tanultak, a rákészültek hi-
vatása.” 2) „A széthullott nemzet kultúrerőit kell összefogni, az erdélyi ma-
gyarság belső műveltségi tényezőit kell összhangba hozni az egyetemes ma-
gyar kultúrával […]. Közép-Európában csak egy magyar kultúra létezik, ha 
országhatárokkal elválasztott magyar népcsoportok is művelik.” Szükséges 
a belső reform, az önkritika, a hivatástudat felerősítése, a társadalmi reform 
megvalósítása.29

Az önazonosság-tudat keresése tehát másfajta tájékozódásra készteti az 
akkori húszéveseket.

7. Mindkét nemzedék eszméltető élménye Széchenyi Hitele, Makkai 
Sándor Magunk revíziója. De a harmincas évek derekán Makkai úgy dönt, 
hogy a továbbiakban többségi helyzetben kívánja szolgálni a kisebbségi ma-

Az egyetemes magyarság 
szemlélete így természet-
szerűleg szűkült és halvá-
nyult. A magabízó közép-
európai magyar gyermeke 
az új környezetben maga is 
gyengévé, ijedtté lett.
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gyarság érdekeit. Széchenyit pedig Szekfű Gyula olvasatában értelmezik 
ugyanekkor az erdélyi hitelesek. Az első szám első oldalán Makkai Sándor 
kifejti: a magyarságnak, ha meg akar maradni, „magasabb célú nemzetpo-
litikát kell képviselnie”. Szekfű Gyula írásának a címe: A nagymagyar út. 
Széchenyi programját idézve „a magyarabb magyarsághoz” vezető utakat 
keresi.

A Hitel megindulása előtt Németh László újólag szorgalmazza a Válasz 
és az Erdélyi Fiatalok együttműködését. Jancsó Béla 1934. december 31-én 
kelt levelében ez a kérdés bukkan fel: „Milyen viszonyban vannak Önök 
Makkai Lászlóéknak a most megindult Hitel című lapjával?”. Azaz: milyen 
megbízatást adtak nekik erdélyi magyar, román és szász kéziratok beszerzé-
sére? Merthogy Makkaitól nem kapott felvilágosítást…

Fontosnak érzi, hogy Németh Lászlóval tudassa: „A Makkai Laciék egész 
csoportja (néhány szépírót kivéve, mivel szépirodalmi dolgokat eddig hely-
hiány miatt sem közöltünk) mind munkatársaink voltak. Legelőször nálunk 
szólaltak meg, és nem fordult elő az, hogy véleményüket nálunk szabadon ne 
nyilváníthatták volna. Az irodalomtanítás reformjára készült tervezetünk a 
közös munka eredménye. Állításomat könnyen ellenőrizheti – kérem, tegye 
is meg –, ha végiglapozza 1931-től az Erdélyi Fiatalokat. – Meglepett tehát, 
mikor 1934 februárjában azzal álltak elő, hogy külön lapot akarnak indíta-
ni, de mert programjuk ugyanaz, mint a miénk, kollaborálni akarnak. Mi, 
az erők szétforgácsolását megakadályozandó, már akkor kijelentettük, hogy 
szívesen vállaljuk egy szépirodalmi melléklet apaságát, ha azt ők anyagilag 
fedezni tudják. Erre az ajánlatra semminemű választ nem adtak. […]  Semmi 
személyi akadálya nincs az együttműködésnek, s annak sem, ha ők külön 
színnel akarják manifesztálni a húszéveseket (ti. azok egy kis részét), de az 
Erdélyi Fiatalokon belül, mert külön keretalakítás az intenzív és annyira 
szükséges belső munkától von el energiákat. Ezt ők mind elismerték…”.30 

Idevágó kérdés ugyancsak: Jancsó Béla nem tudta megbocsátani Venczel 
Józsefnek, hogy 1933. április 30-án bejelentette kilépését az Erdélyi Fiatalok 
köréből, mivel a lap irányával nem értett egyet,31 majd a Magyar Kisebbség-
ben „sok valótlanságot tartalmazó támadást” intézett ellenük. Venczel azért 
bírálta az Erdélyi Fiatalok által „intézményesített falumunka”-felfogást, mert 
szerinte a „világnézeti függetlenség” hirdetése nem segíti elő az azonnali 
szociális állásfoglalást. Márpedig a „falu kiáltó szociális helyzete sürgős 
cselekvést követel”, nem szemlélődést, hanem határozott világnézetet.32 
Érvelése nem tudta meggyőzni Jancsót, aki még 1935. november. 23-án is 
arról panaszkodott a Bukaresti Koós Ferenc Kör Diákosztálya elnökének, 
hogy Venczelék „katolikus alapon ellen-faluszemináriumot” szerveztek. „A 
falumunka egységesítésére vonatkozó, mindenki által elfogadott tervünket 
elgáncsolták – írta dr. Bakk Eleknek –, a felekezeti viszályt hintették erősza-
kos kath. politikájukkal, és legutóbb a Hitel című lappal próbáltak ártani 
nekünk”.33

László Dezső higgadtan írta – ugyancsak 1935-ben – az Erdélyi Fiata-
lokat nyilvánosan bíráló Venczel Józsefnek válaszolva: „Mi dolgozunk, s ha 
ilyen címkék, mint kommunizmus, hitlerizmus, új katolicizmus, konzerva-
tív reformizmus, liberalizmus nem találnak ránk, mi igazán sajnáljuk”.34 
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Makkai Sándor kényszerű távozása nagyon 
megrázta az erdélyi közvéleményt, megtorpantotta 
az önépítést, miként azt az 1937-ben kirobant Nem 
lehet-vita is tanúsítja.35 A „kicsi Hitel” anyagi tá-
masz nélkül maradt. Ráadásul a szerkesztő Makkai 
László is kitelepedett. „Nem sokkal Makkaiék tá-
vozása után – emlékezett vissza Balatonfüreden 
1984-ben Kéki Béla – Venczel József és jómagam 
Esztergomban nyári szabadegyetemen vettünk 
részt. Itt alkalmunk volt Szekfű Gyulával is talál-

kozni, aki felfigyelt a »kicsi Hitelre«, s rokonszenvezett is vele. Az Erdélyi 
Fiatalokkal ő sem értett egyet, főleg Szabó Dezső munkásságának túlzott 
propagálása miatt. Szekfű biztatott, hogy folytassuk megkezdett munkán-
kat, s egy folyóirat megindítását sürgette. »Példaképül« a Magyar Szemlét 
ajánlotta, s szellemi támogatásáról is biztosított. […] Az első szám összes 
költségét Márton Áron püspök vállalta. A továbbiakban Albrecht Dezső fi-
nanszírozta a lapot”.36 Szekfű figyelő tekintetére 1940 után még nagyobb 
szükség volt, mint előtte.  „A legsajnálatosabb változás talán az volt – fej-
tette ki Hajdú Farkas-Zoltánnak Kéki –, hogy a Hitel – Albrecht hatására – 
hellyel-közzel kezdte átvenni a jobboldali lapok frazeológiáját. Úgynevezett 
»közéleti személyek«-től közöltünk eléggé kétes hitelű cikkeket. Ez persze 
komolyabb konfliktusokat is okozott, hiszen amikor megjelent Zathureczky 
Gyula egyik ilyen jellegű írása, Szekfű kemény hangú levélben figyelmezte-
tett, hogy eltértünk igazi célunktól”.37  

A „nagy Hitel” első számának a megjelenése után László Dezső elis-
merően ír a „nagyszerű tárgyismereten alapuló és világos feldolgozást adó” 
tanulmányokról (Fazakas János, Nagy András, Vásárhelyi Z. Emil, Vita Sán-
dor írásairól), üdvözli Venczel Józsefnek az értelmiség és a nép egymásra ta-
lálásának sürgető gondolatait. Vitatkozik viszont Albrecht Dezső „új nemes-
ség”-elméletével. „Ő a szétkallódott régi intelligenciából akar vezető osztályt 
szervezni a nép fölé, mi pedig nem tagadjuk, hogy egyfelől a feltörekvő fiatal 
intelligenciát kell az új intelligencia tengelyévé tenni, és másfelől magát az 
általunk alkotó munkára képes népet kell úgy nevelni, hogy belőle támadja-
nak új vezetők…”. Következtetése: „Kár az erdélyi építés érdekében az erőket 
megosztani. […] Számolni kell mindazzal, ami eddig történt. [A Hitel] most 
azt mutatja, hogy lényegében egyet ért azzal, amit mi hét éve hirdetünk. 
[…] Hogy velünk van, azt az mutatja, hogy kevés változtatással azt mondja, 
aminek kialakulásáért mi évek óta küzdöttünk, hogy velünk szemben van, 
azt az mutatja, hogy mint nem létezőket kezel…”.38

Bakk Elek higgadtságra inti Bukarestből az Erdélyi Fiatalok vezérkarát: 
„A  Hitelhez szóló ellenírás László D[ezső] tollából hozzá szokatlanul homá-
lyos stílusban és tartalomban jelent meg. A Hitel-szám bizony ügyes, erősen 
az. Ne fájjon nektek az ő mozgolódás[uk], az sem, ha hallgatnak rólatok. 
Erről ne kiabáljatok, hanem legfönnebb üdvözöljétek pár sorban a cikkeket, 
jelezvén, hogy ha későn is, de mások írják ma [ugyan]azt. Keressetek minél 
több barátot, szélesítsétek a lapolvasók táborát és közelebbi eszmetársait”.39

A  Hitelhez szóló ellenírás 
László D[ezső] tollából 
hozzá szokatlanul homá-
lyos stílusban és tartalom-
ban jelent meg. A Hitel-
szám bizony ügyes, erősen 
az. Ne fájjon nektek az ő 
mozgolódás[uk], az sem, 
ha hallgatnak rólatok. 
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Érdemes fellapozni Vita Sándor leveleskönyvét. Öccsének, a Németh 
Lászlóval szintén kapcsolatban álló Vita Zsigmondnak írta 1936. június 26-
án: „az 5 hete írt és együttműködést ajánló levelünkre választ mai napig sem 
kaptunk […]. Monopolizálni szeretnék maguknak a fiatalságot, ahelyett, 
hogy örülnének, hogy mozgás, gondolkozás és élet van, végeredményben 
rájuk is jó hatással voltunk.” A továbbiakban az derül ki a levélből, hogy a 
Hitel nem szeretett volna konfrontálódni, inkább a békülékenységet válasz-
totta. „Nagy kár és értelmetlen dolog – vonja le a következtetést a levélíró –, 
hogy a fiatalok között is ilyen bajok vannak.”40 

Olyan hír is szárnyra kelt – olvasható az Erdélyi Fiatalok 1936-os évfo-
lyamában –, hogy a két nemzedéki folyóirat  egyesül. Azzal a feltétellel, hogy 
előbb a Hitel kifizeti az Erdélyi Fiatalok adósságait. A Hitel ellentmondá-
sai című szerkesztőségi cikk szerzője cáfolta a híreszteléseket. Jancsó Béla 
ugyanakkor követeli, hogy a Hitel tegyen nyílt színvallást a fasizmus és a 
demokrácia kérdésében.41 

8. Aki belülről ismeri a két nemzedéki folyóirat történetét, az tisztában 
van azzal, hogy Venczel József, illetve Jancsó Béla és László Dezső felfogá-
sa között nem volt lényegbevágó különbség. Nézeteltéréseik abból fakadtak, 
hogy nem tudtak megegyezni a nélkülözhetetlen munkamegosztásban, illet-
ve az alkalmazandó munkamódszerekben. 

Az Erdélyi Fiatalok újrafelfedezését kezdeményező Mikó Imre 1970-
es tanulmánya reflexiókra készteti mindkét folyóirat alapítóit. Debreczeni 
László és dr. László Ferenc magánlevélben közlik észrevételeiket a kézirat 
megjelentetése előtt, Vita Sándor az Igaz Szóban megjelent szöveg alapján 
fogalmazza meg észrevételeit öccsének: „Mikó Imre cikkét olvastam. Úgy 
hiszem, objektív, jó cikknek nevezhető egy kicsit nehezményeztem, hogy azt 
írja a Hitelről, hogy abban tudományosabb megalapozású cikkek is megje-
lentek. Azt hiszem, általában a Hitel sokkal tudományosabb jellegű lap volt. 
Sokszor gondolkoztam azon, hogy miért is nem sikerült az Erdélyi Fiatalok-
kal »békés együttélést« kialakítani? Bizonyos, hogy mindkét félben elfogult-
ságok voltak. De semmiképpen sem tudom ezt csak annak tulajdonítani […], 
hogy ők a maguk monopolhelyzetét féltették, s egyszerűen féltékenyek vol-
tak minden más ifjúsági megmozdulással szemben. Úgy hiszem, hittek egy 
igazságban, s nem voltak elég rugalmasak ahhoz, hogy másnak az igazságát 
megértsék […]. Mi pedig talán nem eléggé igyekeztünk ezt a magatartásukat 
megérteni”.42 

9. A legtöbb elmarasztalás – akkoriban és a lap utóéletében egyaránt – a 
Vásárhelyi Találkozóról való távolmaradása miatt érte az Erdélyi Fiatalok 
törzsgárdáját. „Mindenkinek változhatik a véleménye – szögezte le 1937 nya-
rán az Erdélyi Fiatalok szerkesztőségi cikke –, de akkor a változásról és annak 
okairól nyíltan és nyilvánosan be kell számolnia, különben senki sem hihet 
a változás őszinteségében”.43 Erre a felszólításra csak a MADOSZ titkára, Bá-
nyai László válaszol a Korunk hasábjain – a Hitel nem. Bányai kiemeli, hogy 
amíg a Hitel diétának nevezi a készülő ifjúsági találkozót (ami a kiváltságos 
rendek merev tárgyalóközösségére utal), addig az Erdélyi Fiatalok kitart a 
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parlament mellett, „ami helyesen a különböző álláspontok demokratikus ösz-
szevetését jelenti”. Miután elismeri, hogy a szóhasználat itt elvi jelentőségű, 
így folytatja: „Hogy mégis az Erdélyi Fiatalok váratott legtovább megnyilatko-
zásaival, annak valószínű magyázata, hogy az Erdélyi Fiatalok már önma-
gában is ifjúsági parlament volt egykor, s szereti mai leszűkített kereteivel is a 
demokratikus gondolat egyedüli hivatott letéteményesének tekinteni magát.” 
Ennek hangoztatására Bányai szerint éppúgy nincs szükség, mint a világné-
zeti fölény éreztetésére.44 A korabeli viszonyokat nem ismerő, teljesen jóhisze-
mű olvasók előtt valóban érthetetlennek tűnhet: ha igaz az, hogy a Vásárhelyi 
Találkozó gondolatcsíráit 1929 nemzedéke ültette el – miként a munkatársi 
közösség kötelékéből 1932-ben kivált Bányai László állította –, akkor mi a 
magyarázata annak, hogy épp az Erdélyi Fiatalok képviselői nem próbáltak 
érvényt szerezni demokratikus kisebbségvédelmi és az együttélés szükséges-
ségére alapozó társadalomépítő elgondolásaiknak Marosvásárhelyen?  

A kérdésre adandó válasz – lényegét tekintve – nagyon egyszerű s egy-
szersmind roppant bonyolult is. Egyszerű, mert könnyűszerrel le lehetne ven-
ni a napirendről azzal az érveléssel: az Erdélyi Fiatalok azért élt fenntartás-
sal a Vásárhelyi Találkozóval  szemben, mivel nem bízott abban, hogy a Hitel 
„jobb”- és a Korunk „baloldala” közös feladatokra volna egybekapcsolható. 
Akkor minden döntésnek ez volt a tétje: demokrácia vagy diktatúra? Az Erdé-
lyi Fiatalok a kisebbségi élet öntörvényű kiépítésének lehetőségeit kereste, s 
mert ennek alapját az itteni életviszonyokban és hagyományokban gyökerező 
demokrácia érvényre juttatásában látta, szembefordult mindenfajta eszmei 
kizárólagossággal, ennek képviseletében ugyanis a demokráciát veszélyezte-
tő megoldások hordozóit látta.  

A Vásárhelyi Találkozóval kapcsolatos állásfoglalásokat Jancsó Béla 
fogalmazta. A szövegek azonban László Dezsővel egyetértésben kerültek 
nyomdába. A Vásárhelyi Találkozó című dokumentumközlés bevezetőjéből 
idézzük: „Az igazi nemzeti egység nem az elvi álláspontok feladásában, ha-
nem megvitatásában és a helyesebb elvek elfogadásában áll. Mi a találkozó 
után is valljuk, hogy ha azt az általunk kívánt képviseleti alapon, az eddigi 
ifjúsági mozgalmak és erők szerves összefogásaként rendezik meg, a talál-
kozó összemérhetetlenül nagyobb erőt tudott volna kifejteni, és elmaradtak 
volna azok a káros következmények, amelyek a mostani rendezési elv érvé-
nyesítése miatt sok tekintetben kétes értékűvé teszik a találkozó sikerét.” 
Hogy az Erdélyi Fiatalok főmunkatársai közül senki nem vett részt a Vásár-
helyi Találkozón, annak az alábbi elvi okai voltak: „a nemzeti alap minden 
kétséget kizáró előzetes leszögezésének hiánya s a túlzó marxizmus hívei-
nek meghívása, továbbá a képviseleti elv visszautasítása”. „Megjelenésünk-
kel – olvashatjuk a továbbiakban – az antidemokratikus rendezési formát és 
a túlzó marxizmus hívei időszerűtlen, sőt az ügyre nézve veszedelmekkel 
járó meghívásának tényét támasztottuk volna erkölcsileg alá”.45 

    Két évvel később – immár a Vásárhelyi Találkozó tanulságait is to-
vábbgondolva – még markánsabban nyilatkozik meg a kisebbségideológus 
László Dezső személyisége. A királyi diktatúra bevezetése új helyzetet te-
remtett, új tájékozódást követelt. Ekkor még nagyobb szükség van arra, hogy 
a külön-külön élő szervezetek között szerves együttműködés jöjjön létre. 



23

ME.DIÁRIUM

„Azért látszik erdélyi életűnk annyira szétesőnek, ziláltnak, azért mutatja 
ez a részleteiben olyan szép erdélyi élet igen gyakran a dekadenciának, a 
felbomlásnak ijesztő jeleit – állapítja meg 1939-ban –, mert nincsen tengelye. 
[...] A mi nagy bűnünk mai napig az, hogy nem becsültük meg egymást és 
egymásnak szellemi értékeit. Egymás kisebbítésében, gyengeségeinek világ 
elé tárásában elérkeztünk a mélypontra: ma már senki sem tud újabb komp-
romittáló adatokat mondani a másikról”.46

Jancsó Béla és László Dezső figyelmeztetése ma is időszerű. Aminthogy 
az  Albrecht Dezsőé is: „Kisebbségi társadalom még a legszélsőbb individu-
alizmus idején sem engedheti meg tagjainak sem az önző különállást, sem a 
külön csoportokra tagolódást”.47 

10. Jellemző, hogy a történelmi helyzet megváltozásával a nemzedéki 
ellentétek is eltompultak, felszívódtak. László Dezső például 1941-től egyik 
leggyakrabban publikáló munkatársa volt a Hitelnek.48 Szász István Tas friss 
keletű közleményéből tudjuk, hogy Mikó Imre is.49

Vita Sándor írta le 1974. május 17-én: „Széchenyi szigorú önvizsgálat-
ára van szükségünk. Önvizsgálatra és belső okos építésre. Bár sikerült volna 
az Erdélyi Fiatalokkal baráti egyezségre jutni”.50

Kisebbségi történelmünk fintora: a kommunista hatalomátvétel utáni 
periódusban csaknem egy időben kerül börtönbe a Vásárhelyi Találkozót 
előkészítő Balogh Edgár, a Bolyai Egyetem beindítását megalapozó Venczel 
József, a Moszkvából irányított kommunista hetilapot szerkesztő s 1945-ben  
Kisebbségi statútomot kidolgozó Demeter János, az Erdélyi Fiatalok demokra-
tikus eszmeiségét időlegesen megtagadó Méliusz József, Márton Áron kato-
likus egyházfő és az Erdélyi Református Egyházkerület rangrejtett püspöké-
nek tekintett László Dezső. Nem nehéz kitalálni, hogy milyen sors várt volna 
Tamási Áronra is, ha 1944 őszén Erdélyben marad.  
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A Hitel késői kisugárzása
és a hitelesek szerepe a túlélés 
évtizedeiben

DÁVID GYULA 

Arra kaptam felkérést a mai Hitel-konferencia* kigondolóitól, hogy 
próbáljam végiggondolni, miképpen élt tovább (élt-e egyáltalán) a hiva-
talosan sokáig „fasisztá”-nak bélyegzett Hitel szellemisége az 1945 utáni 
erdélyi magyar kisebbségi közgondolkozásban. Képes volt-e azt megter-
mékenyíteni valamiféle képen? Nyújtott-e fogódzókat a közösségért való 
(bármiféle) cselekvésben azoknak, akik a kommunista hegemónia vala-
melyik szakaszában a közért való cselekvés lehetőségéhez jutottak, vagy 
cselekvési lehetőségeket teremtettek maguknak?

Rezumat (Efectele ulterioare şi rolul revistei Hitel /Credit/ în deceniile supravieþuirii)
Studiul lui Gyula Dávid prezintă modul în care s-a perpetuat (dacă s-a perpetuat), în gândirea 

minorității maghiare din Transilvania, spiritualitatea revistei Hitel, considerată mult timp de orientare 
fascistă. A putut avea oare un rol creator? A putut oare asigura puncte de sprijin în activitatea 
desfășurată în slujba comunității, tuturor acelora care au avut posibilitatea de a acționa, sau 
acelora care și-au creat posibilități de acțiune în timpul dictaturii comuniste? 

Cuvinte cheie
Hitel /Credit/, moștenire, Transilvania, maghiarime, minoritate

Abstract (The Later Effects and Role of the Review Hitel (Credit) in the Decades of Survival)
The article of Gyula Dávid presents the way in which the spirituality of the review Hitel, considered 

for a long time of fascist orientation, has continued (if at all) in the thinking of the Hungarian minority 
of Transylvania. Could it have possibly had a creative role? Could it have offered reference points 
for (any kind of) community activity for those who had, or created for themselves, any opportunity 
to act for the community in any stage of communist hegemony?
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Hitel (Credit), inheritance, Transylvania, Hungarians, minority
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Egy kiszabott idejű előadás keretében nincs 
tér arra, hogy a Hitel szellemiségét, tehát azt az 
örökséget, amelyet az utódokon számon kérhet-
nénk, legalább fő vonalaiban bemutassuk. Elöljá-
róban mégis meg kell próbálnom nagyon tömören 
– s remélhetőleg nem hiányosan – megfogalmazni 
annak a programnak a lényegét, amelyet képviselt. 

A Hitel megjelenésének tíz éve alatt azon fá-
radozott, hogy az akkori magyar valóság problé-
máival tudományos szigorúsággal szembenézzen, 
hogy a kisebbségi magyarságot a magyar múlt és 

szellem valós értékeinek ismeretével nemzettudatában megerősítse, s ebben 
a munkában intézményeit megerősítve, a kisebbségi magyar közösséget a ki-
szorítás és elnemzetietlenítés állampolitikájával szemben ellenálló-képessé-
gében erősítse. 

Egy vonatkozásban mégis kitérnék a részletekre: felidézném az 1944 
májusában megszűnt folyóiratban megfogalmazott néhány fő gondolatot. 
Azokat, amelyekkel a Hitel az erdélyi magyarság akkori kisebbségi helyze-
tében (a „régi román világban” – ahogy a köznapi ember nevezte) vagy a 
bécsi döntést követően – többségben – szembetalálta magát, s amelyek vál-
tozott formában az 1945 utáni időszakban (az „új román világban”), majd a 
kommunista hatalom évtizedeiben is feltevődtek. A rájuk adott válaszokban 
ugyanis kimondatlanul tovább élhetett – „a hó alatt” – a Hitel.

Albrecht Dezső Magyar Népközösség című cikkével kezdeném1, amely-
ben a szerző, a „második Hitel” főszerkesztője, a Károly-diktatúra által 
1938-ban létrehozott Nemzeti Újjászületés Frontja Magyar Alosztályaként 
született politikai-érdekképviseleti szerv, a Magyar Népközösség feladatait 
mérlegelte. Az a pillanat volt ez, amikor – amint Albrecht megfogalmaz-
ta – „a kisebbségi kérdés általános európai rendezésének reménye… szét-
foszlott”2, s a kisebbségek helyzete, mint „elsőrendűen politikai kérdés, … 
természetszerűleg az erőviszonyok eredője” mentén alakult.3 Az elvárások 
akkor, ezzel a szervezettel szemben, világosak voltak: a megelőző két évtized 
kisebbségi politizálása eléggé megmutatta, hogy az 1920-as békeszerződé-
sek kisebbségvédelmi rendelkezéseit a Népszövetség segítségével nem lehet 
az utódállamokkal betartatni, s hogy Romániában a Magyar Párt sérelmi 
politikája nem vezetett érdemleges eredményre. Az érdekvédelem egyetlen 
lehetséges módja az adott helyzetben a közösség belső megerősítése lehetett, 
az a fajta kisebbségi munka, amely – s ezt Albrecht Hajdu István, a fiatalon 
elhunyt kiváló jogászt idézve fejti ki – „nem egyéb, mint kétirányú munka, 
éspedig egy belső rendező és egy külső építő munka, mely az előbbi lehetősé-
gének, eredményeinek védelméből és biztosításából áll”.4 S valóban: a Magyar 
Népközösség erre tett – az akkori körülmények között ugyan rövid távú, de 
eredményes, a jövőre nézve pedig példamutató – kísérletet: keretei között 
lehetőség mutatkozott arra, hogy a kisebbségi magyarságot a közművelődési, 
gazdasági és társadalmi feladatokra egybefogja.

Az a pillanat volt ez, amikor 
– amint Albrecht megfo-
galmazta – „a kisebbségi 
kérdés általános európai 
rendezésének reménye… 
szétfoszlott”2, s a kisebb-
ségek helyzete, mint „első-
rendűen politikai kérdés, … 
természetszerűleg az erővi-
szonyok eredője” mentén 
alakult.
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 Albrecht akkor, 1939-ben, a legfontosabb feladatnak a társadalmi mun-
ka „alapszervezeteinek” létrehozását tartotta, s ezeknek az alapszerveknek a 
feladatait a következőkben jelölte meg: 

„a) végrehajtani azokat a munkákat, amelyeket közművelődési, gazda-
sági vagy társadalmi síkon a Népközösség végezni kíván;

b) teljes erőből támogatni az egyházak és iskolák munkáját;
c) megszervezni a kölcsönös segély és segítség lehetőségét;
d) megteremteni a közösségbe való bevonás, az együvé tartozás érzetét 

és a közös célok öntudatosítása útján a legteljesebb lelki egységet.”5

A felgyorsult nemzetközi politikai események közepette ez a közösség-
építő munka nyilván nem lehetett hosszú életű. 1939 őszén, Lengyelország 
lerohanásával, kitört a második világháború, a kisebbségek kérdése pedig 
nagyhatalmi kérdés, az érintett országok politikai zsarolásának eszköze lett. 
De az egész magyar közösséget a társadalomépítési célokra mozgósítani kí-
vánó stratégia túl mutatott az adott helyzeten.

Mikó Imre a bécsi döntés után már „többségi helyzetben” tért vissza 
a kisebbségi korszak e tanulságára. Erdélyi politika című írásában6 – Alb-
rechthez hasonlóan maga is a magyar országgyűlésbe behívott képviselő-
ként – felidézte ezeket a tanulságokat, egyfelől az akkori magyar politikai 
élet exponensei, másfelől a magyar parlamentben „erdélyi politikát” kép-
viselni hivatott politikai elit számára. Visszatekintve a 22 éves kisebbségi 
politizálásra, a Magyar Párt kisebbségpolitikája egyik nagy hiányosságának 
azt tartotta, hogy „a választásokon és a nagygyűléseken kívül… hiányzott az 
állandó kapcsolat a néppel”.7 A Magyar Népközösség érdemének viszont azt 
tudta be, hogy alapgondolata szerint a magyarságnak „minden eshetőségre 
fel kell készülnie s ezért a nép legszélesebb rétegeit… szervezett egységbe 
kell tömörítenie”.8 S bár Erdély a magyar államkeretbe tartozott, politikai 
vonatkozásban szükségesnek tartotta hangsúlyozni: „Az erdélyi magyarság 
kisebbségi sorsban mindig nemzetpolitikát folytatott s ezért még ma sem tud-
ja egészen beleélni magát a pártpolitikai gondolkozásba, mely szembeállítja 
egymással azokat, akik huszonkét éven át kéz a kézben dolgoztak”.9

Kisebbségben és többségben tehát ugyanaz volt a Hitel alapállása: az 
erdélyi magyarság számára egyedül az egész közösséget összefogni képes 
nemzetpolitika az, amely eredményre vezethet.

1944 májusában (másfél hónappal Magyarország hitleri megszállása 
után) nemcsak a Hitel szűnik meg, hanem a szel-
lemét meghatározó szerkesztők-munkatársak is 
szétszóródnak. Albrecht Dezső, aki behívott erdé-
lyi képviselőként volt tagja a magyar országgyű-
lésnek, a nyilas hatalomátvétel után lemondott 
képviselői mandátumáról, s amikor erre válaszul 
behívót kapott, illegalitásba húzódott, Pesten 
vészelte át az ostromot, amikor pedig Románia 
„háborús bűnös”-ként kiadatását kérte, Nyugat-
ra távozott. Kéki Bélát több rendben is behívták 
katonának, végül 1945-ben amerikai fogságba 

Visszatekintve a 22 éves 
kisebbségi politizálásra, a 
Magyar Párt kisebbségpo-
litikája egyik nagy hiá-
nyosságának azt tartotta, 
hogy „a választásokon és 
a nagygyűléseken kívül… 
hiányzott az állandó kap-
csolat a néppel.
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esett, s onnan tér vissza – Magyarországra, ahol a közélettől visszavonulva, 
könyvtáros lett, a könyvtártudomány szakembereként vált ismertté. Makkai 
László a front előnyomulásakor elhagyta Erdélyt, majd 1946-ban könyvet írt 
Magyar-román közös múlt címmel, amelyik miatt idehaza durva támadás 
érte.10 Vita Sándor 1944 nyarán Kolozsváron maradt ugyan, s részt vett a 
küszöbön álló hatalomátvétel terheit a baloldallal együttműködve elhárítani 
akaró Erdélyi Magyar Tanács munkájában, Kolozsvár elfoglalása után azon-
ban a szovjet kémelhárítás emberei elhurcolták, kiszabadulását követően 
pedig szintén Magyarországon élt, politikai okokból ott is meghurcolva, ki-
rekesztve a szellemi életkörből. A fő munkatársak közül Mikó Imrét az oro-
szok ugyancsak itthonról hurcolták el, 1948-ban tért haza a hadifogságból. 
Orosztanár lett Kolozsváron, de az 1956-ot követő megtorlások idején kitet-
ték állásából, s csak tíz év elteltével térhetett vissza szellemi pályára: előbb 
fordító, művelődéstörténeti tanulmányok írója; később életrajzi regényei je-
lennek meg, élete utolsó éveiben pedig (Fazakas János, a Párt egy ideig nagy-
hatalmú KB-titkára megbízásából) kisebbségjogi tanulmányokon dolgozik 
és azok egy részét publikálhatja is, 1970-től a Kriterion Könyvkiadó szer-
kesztőjeként az első időkben része van a kiadói koncepció kialakításában 
és megvalósításában. László Dezső egy időre szerephez jut ugyan az erdélyi 
egyházi közéletben, de 1952-ben, majd 1957-ben őt is letartóztatják, éveket 
tölt börtönben, szabadulása után az egyházkerületi levéltár őre, néhány év 
elteltével térhet csak vissza lelkészi állásába. Venczel József nevéhez 1945–
46-ban az újonnan létrehozott Bolyai Tudományegyetem egész struktúrájá-
nak megalkotása fűződik, de csak 1948-ig tűrik meg az új egyetem keretei 
között, 1950-ban pedig elítélik a Márton Áron-perben. 11 évet tölt börtön-
ben, szabadulása után kottamásoló, s szaktudását csak élete utolsó éveiben 
hasznosítja az egyetem szociológiai intézetét vezető professzor felkérésére. 
Megjárja a börtönt a Hitel legfiatalabb nemzedékéhez tartozó Nagy Géza is, 
aki a háború utáni első években, Venczel mellett szintén szerepet vállal az új 
magyar egyetem megszervezésében, majd középiskolai tanár, a börtön után 
fordító, az erdélyi ref. egyházkerület tisztviselője. Látszólag háborítatlan a 
másik fiatal Hitel-munkatárs, Juhász István pályája: a kolozsvári protestáns 
teológia professzoraként fejt ki értékes teológiai tudományos munkásságot, 
de amikor Vásárhelyi János halálával  a püspöki székre esélyessé válik, „jó-
akarói” előkerítik a Hitelben közölt néhány tanulmányát, ami teológiai rek-
tori székébe is kerül.11 

A „személyi állomány” sorsának ilyetén alakulása azonban csak az 
érem egyik oldala. Ugyanis az ideológiai harcnak már az első éveiben maga 
a Hitel is „az átkozott reakciós múlt köztünk élő maradványai”-nak sorába 
kerül.12 A magyar kisebbségi politizálást ugyanis 1944 őszét követően egy 
ideig a Hitellel már 1937-ben, a Vásárhelyi Találkozó idején szembekerült, s 
a kommunista párttal együtt működő baloldal exponensei határozzák meg, 
akik – amint később, már önkritikusan Gáll Ernő megfogalmazza – „régi-új 
kizárólagosságoktól lelkesülten” veszik ki részüket „a háború megpróbálta-
tásaitól megviselt erdélyi társadalomnak a marxizmus képére való átgyúrá-
sát célzó ’forradalmi’ erőfeszítésekből”.13 
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Ma már fölöslegesnek látszó kérdés, hogy az 1944–45-ös fordulat nyo-
mán újra kisebbségivé lett erdélyi magyarságnak lett volna-e más útja, mint 
bemenekülni a demokráciába. Hiszen Csehszlovákiában a „kollektív bűnös-
ség bélyegével” megbélyegzett magyarság százezres tömegeit üldözik el szü-
lőföldjéről, az Ukrajnához csatolt Kárpátalja magyarságát a „malenkij robot” 
tizedeli meg, Jugoszláviában pedig Tito partizánjai tízezreket mészárolnak 
le, olyanokat, akiknek egyetlen bűnük az volt, hogy magyarok voltak. Eb-
ben a helyzetben a megmaradás esélyét jelenthette a MADOSZ háború előt-
ti kapcsolata az akkor még illegalitásban működő romániai Kommunista 
Párttal, s ígéretet a jövőre nézve „az együtt élő népek testvériségé”-t hirdető 
ideológia. Sajnos, az erdélyi magyarság, mint politikai erő, már ebben az 
időszakban anélkül vált egy politikai alku ütőkártyájává, hogy a demokrácia 
táborához való csatlakozásáért, ígéreteken – és az új békeszerződésig tartó 
rövid intézményteremtő önállóságon – kívül valamit is kapott volna. 

Pedig az 1944 őszén Észak-Erdélybe ismét visszatérő „kisebbségi világ”-
ban, a magyarság számára vesztes háború utáni helyzetben, újra feltevődtek 
azok a feladatok, amelyekkel annak idején Albrecht Dezső és Mikó Imre 
szembesültek: a kisebbségi magyarság saját intézményeinek létrehozása (fel-
támasztása, megtartása), s ezeken keresztül egységének biztosítása – mindez 
persze akkor a szovjet hadsereg jelenlétének fedezékében (egyelőre a háttér-
ben) kiépülő román kommunista hatalom körülményei között.

Az első években mindkettő valamelyes sikerrel járt: legalábbis Észak-
Erdélyben sikerült az intézményteremtés, s egy ideig a Magyar Népi Szövet-
ség keretei között meglehetősen széles népfronti tömörülés is érvényesült. 
Ennek korlátait (a kisebbségi magyarság létének biztosítékát jelentő anyagi 
javak védelmének háttérbe szorulását) azonban már akkor látni lehetett, s 
voltak, akik ezt látták és az MNSZ vezérkarát erre figyelmeztették is.  Eb-
ben a vonatkozásban csupán Szabédi Lászlóra utalnék, aki akkoriban az 
MNSZ egyik sajtóorgánumának, a Népi Egységnek a főszerkesztője volt, s 
aki egy 1946. május 17-én kelt levelében ezt írta Jordáky Lajosnak: „Soha 
ennyi ígéret nem hangzott még el, mint manapság… Soha ennyire nem ültek 
fel ígéreteknek, mint amennyire mi ülünk fel… Pedig hát más a program és 
más a valóság. A magyaroknak a románokkal való egyenjogúsága: program, 
s el is hiszem, hogy mi komolyan gondoljuk. Szövetségeseiktől ezt a progra-
mot kapják a mi vezetőink és nyújtják a népnek. A nép aztán cserébe hadd 
adja földjét, házát, adóját: ezek viszont valóságos dolgok, melyek a román 
nép valóságos gyarapodását szolgálják.” Alább pedig: „… nemzetiség és ter-
ritórium egymással szorosan összefüggő dolgok. Nemzeti territórium nélkül 
nincs nemzeti lét. A földreformot mégis a nemzetiségi szempontok teljes fi-
gyelembevétele nélkül oldották meg… Ha ez folyvást így halad tovább is – a 
folyamat nem új! –, néhány nemzedék múlva nem lesz itt magyar nemzeti 
territórium, ami azt jelenti, hogy a magyarság virtuálisan megszűnik nemze-
tiség lenni, ha hetvenhét törvény védi is nemzetiségi jogait”.14

És így történt. Amint a Párizs-környéki új békeszerződés megköttetett, 
a román kommunista párt hozzálátott a kisebbségi magyarság bomlasztásá-
hoz. A követendő irányt Luka László jelölte ki: „Fel kell számolni az elvtelen 
magyar egység jegyében fogant politika minden következményét: a politi-
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kai és világnézeti 
arcvonal minden 
zugában szigorú 
tisztogatást kell 
végrehajtani”.15 

A Magyar 
Népi Szövetség 
pedig felvállal-
ta ezt a munkát: 
maga is közremű-
ködött a korábbi 
magyar vezető 
rétegnek a teljes 
kisszorításában, 
a háború után 
feléledt (vagy 
újonnan létre-
hozott) magyar 
intézmények fel-
sz á mol á s á b a n . 
„Osztályellenség”-
ként eltávolítot-
ták a közéletből 
„a nemzeti egység 
nacionalista po-
litikájá”-nak ex-
ponenseit, olyan 
vezető erdélyi ma-
gyar értelmiségi-
eket, mint Bánffy 
Miklós, Benedek 
Marcell, Bónis 

György, Búza László, György Lajos, Jékely Zoltán, Kristóf György, Szász Ist-
ván, Tavaszy Sándor; mások – Márton Áron, Venczel József, Szász Pál, a 
római katolikus egyház több püspöke – koncepciós perek nyomán – bör-
tönbe kerültek. Hamarosan nyilvánvalóvá lett, hogy – amint Benkő Samu 
megfogalmazta – „… az aktivista dogmatizmus találkozik a felvilágosult ro-
mán nacionalizmussal és tökéletesen egyet értenek abban, hogy zajtalanul, 
csendben, nagy, ködösítő apparátussal és roppant következetességgel fel kell 
számolni a magyarság hagyományos intézményeit”.16

Ami pedig a gazdasági vonatkozásokat illeti: az 1947. december 30-i 
kommunista hatalomátvétel után végbement, s magyar kis- és középiparos-
réteget is likvidáló államosítások, majd a mezőgazdaság kollektivizálása so-
rán bekövetkezett a Szabédi figyelmeztetésében felvetett „nemzeti territóri-
um” rohamos felszámolódása.

Az erdélyi magyar értelmiségi elitnek az a része pedig, amelyik felvál-
lalta az új rendszerrel való azonosulást, zokszó nélkül (sőt igen sokszor lel-

F.
 C

z.
 Á

.: 
31

3



33

ME.DIÁRIUM

kesedéssel) betagolódott az új hatalom felkínálta intézményi keretek közé, 
sőt részt vett a kisebbségi magyarság „virtuális megszüntetésé”-nek művele-
tében. Ez az értelmiségi elit majd csak a Sztálin halála utáni „olvadás” sza-
badabb légkörében jutott el oda, hogy az 50-es évek első felében a „testvéri 
népek közös szabad hazája” jelszavainak hazugsága és a mögöttük meghú-
zódó realitások ellentmondásai felől keserű tapasztalatokat szerezve, azokat 
szóvá tegye.

A történelmi pillanat, „az őszinteség két napja” 1956 szeptemberé-
ben, néhány héttel a Magyar Forradalom kirobbanása előtt következett el. 
A Román Munkáspárt Központi Bizottságnak két tagja előtt az egybe hí-
vott kolozsvári és marosvásárhelyi magyar értelmiségiek értekezletén. Az 
1956. szeptember 29–30-án Kolozsvárt tartott kétnapos gyűlésen – amelynek 
jegyzőkönyvét, az események egész háttér- és összefüggésrendszerét kive-
títő tanulmány kíséretében Benkő Levente tette közzé néhány éve17 – sé-
relmek egész sora került felsorakoztatására. Az anyanyelv közéletben való 
használatának jogáról és a magyar nyelvű tudományos munkálkodás kere-
teit biztosító intézmények hiányáról Szabédi László beszélt, a Bolyai Tudo-
mányegyetem kereteinek fokozatos szűkítését, a magyar nyelvű szakoktatás 
hiányosságait Sütő András, Sőni Pál és Tamás Gáspár tette szóvá, a ma-
gyar nyelvű mezőgazdasági főiskolai oktatás likvidálásáról Szilágyi András 
és Asztalos István, az írók alkotó munkájához szükséges légkör hiányáról 
Csehi Gyula, a mezőgazdaság kollektivizálása során elkövetett erőszakos-
kodásokról Horváth István, Kányádi Sándor és Kormos Gyula hozott konk-
rét eseteket, a moldvai csángók között megszervezett magyar iskolarendszer 
felszámolásáról Herédi Gusztáv, a magyar munkások hátrányos megkülön-
böztetéséről Kacsó Sándor, a magyar szak- és rétegsajtó leépítéséről Bodor 
Pál szólt. Az ideológiai indoklás persze – az SZKP KB XX. Kongresszusa 
szellemében – a „sztálinista pártvezetés hibáinak kijavítása”, a „pártmun-
ka hatékonyabbá tétele”, a dogmatizmus helyett az „alkotó marxizmus” ér-
vényesítésének igénye, a nemzetiségi kérdés alapelvei és az azoktól eltérő 
gyakorlat „ellentmondásának” feloldása volt, a felszólalásokban azonban 
annak az önálló kisebbségi magyar intézményrendszernek a számonkérése 
körvonalazódott, amelyet a Hitel a Károly-diktatúra idején olyan fontosnak 
tartott. A Magyar Forradalom küszöbén egy ilyen, autonóm magyar intéz-
ményrendszer létezésében látták a biztosítékát a felszólalók annak, hogy a 
kisebbségi magyar társadalom újból egységbe szervezhető legyen.

Az események azonban más fordulatot vettek, s a magyar forradalom 
leverése utáni helyzetben – néhány látszat-„engedmény” mellett – a román 
kommunista hatalom rögtön hozzá is kezdett a már állami, de még magyar 
szellemiségű intézményrendszer felszámolásához. A „leglátványosabb” 
aktus ebben az akciósorozatban a Bolyai Tudományegyetem beolvasztása 
volt, de mellette beindult és egyre intenzívebbé vált a magyar középisko-
lák „tagozatosítása”, szórványvidéken a teljes felszámolása. Közben pedig 
az állambiztonsági szervek célpontjává vált a romániai magyar értelmiség 
legjava: a magyar forradalommal való együttérzés kinyilvánításának vádjá-
val, koncepciós perek sokaságában ezreket ítéltek súlyos börtönre – többeket 
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halálra. Az egész történetnek csak mellékepizódja 
volt a Magyar Autonóm Tartomány felszámolása 
(amely egyébként létrehozásától kezdve jellegze-
tes „kirakat-létesítmény” volt, önálló közigazgatá-
si jogkörök nélkül18). 

Ötvenhat szellemét – a nemzeti megmara-
dást garantáló kisebbségi magyar intézményrend-
szer igényét – azonban mindezekkel a drasztikus 
intézkedésekkel csak elfojtani lehetett – kiölni 
nem. Sőt épp az akkori megszorítások tudatosítot-

ták fontosságát a közösségként való megmaradás szempontjából. S amikor 
Gheorghiu-Dej halála után egy kedvezőnek látszó politikai konjunktúrában, 
egy új „vezér” hatalomkonszolidációra való törekvése összefüggésében arra 
lehetőség mutatkozott, ez az igény újra kifejezésre jutott.

Az alkalmat erre egy, az új pártfőtitkár, Nicolae Ceauşescu által kezde-
ményezett új „konzultáció” szolgáltatta 1968 nyarán, amikor a romániai ma-
gyar értelmiségi elit legjavának ismét alkalma nyílt arra, hogy a kisebbségi 
magyarság kívánságait előadja. 

Az 1968. június 27-én megtartott bukaresti gyűlésnek az eseményeit 
Novák Csaba Zoltán idézte,19 és ő tette közzé azt a „problémakatalógus”-t is,20 
amelynek tételei pontosan jelzik nemcsak azt, hogy melyek voltak a romá-
niai magyarság akkori elvárásai, hanem azt is, hogy azok milyen világosan 
kifejezték a saját intézményrendszer fontosságának felismerését. 

A legfontosabb felvetések között szerepelt mindenek előtt egy kisebbségi 
statútum kidolgozása, egy, a magyar kulturális intézmények tevékenységét 
összehangoló központi állandó szerv létrehozása, a kisebbségek történelmi 
múltjához tartozó személyiségek emlékének ápolása, a kisebbségek nyelvei-
nek használata az államigazgatásban, az intézmények és kereskedelmi egy-
ségek magyar feliratozása, magyar nyelvű TV-adások indítása, nemzetiségi 
könyvkiadó, megfelelő létszámú magyar osztályok indításának garantálása 
a középfokú oktatásban, Románia történelmének és földrajzának oktatása 
magyar nyelven (a számukra írt külön tankönyvekből), a magyar tudomá-
nyosság művelésének intézményes biztosítása, a magyar nyelvű szakisko-
lai oktatás megszervezése, stabil beiskolázási keret a magyarok számára az 
egyetemi képzésben, a végzettek kihelyezése, tekintettel az illető vidék etni-
kai összetételére, önálló magyar művészegyüttesek szervezése, a hagyomá-
nyos magyar népi ünnepségek megtartásának, a könyvtárak magyar könyv-
állományának biztosítása.

Noha a gyűlésre visszaemlékezők szerint az alkalom váratlanul, „fel-
készületlenül” érte őket, s a meghívott magyarok között semmiféle előzetes 
egyeztetés nem történt, ezekből a felszólalásokból a mi számunkra egy vi-
szonylag teljes körű kisebbségi stratégia körvonalazódik. Az elvárások moz-
gástere persze most is a rendszer keretei között maradt, de az is érezhető volt, 
hogy ez a romániai magyar értelmiségi elit kigyógyult már a kommunista 
hatalom iránti illúzióiból, s ha vállalta is a keretekbe való beilleszkedést, 
nagyon is tudatos volt benne az, hogy miért vállalja.  A nemzetiségi dimen-

Noha a gyűlésre visz-
szaemlékezők szerint az 
alkalom váratlanul, „felké-
születlenül” érte őket, s a 
meghívott magyarok között 
semmiféle előzetes egyez-
tetés nem történt, ezekből 
a felszólalásokból a mi 
számunkra egy viszonylag 
teljes körű kisebbségi stra-
tégia körvonalazódik. 
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ziókra is kiterjedően érzékelteti ezt Szász János A hittől az eszméletig című 
könyvének21 címadó esszéjében. Úgy gondolom, érdemes ebből egy nagyobb 
részletet ideiktatni, annak előre bocsátásával, hogy bár az említett esszében 
a „sztálini út”-ról van szó,  Szász János (és az olvasó) tudatában 1981-ben az 
az egész kommunista „modell”-re érvényesen képeződött le: „A forradalmi 
út sztálini modelljének a személyi kultusszal megtetézett egyközpontúsá-
ga – állapította meg Szász János – nem csak az általa dogmává szentesített 
ideológiai tételekkel és társadalomépítő gyakorlattal ’házon belül’ egyet nem 
értőket… rekesztett ki és számolt fel… Ezek az eszmetorzulások jelentkeztek 
a nemzeti kérdés felfogásában és társadalmi gyakorlatában is…  Ebben a 
torzulásban szinte a végletekig elmosódtak azok a nemzeti jegyek, amelyek-
nek természetszerűleg kellett volna meghatározniok a forradalmi út objek-
tivációinak történelmi-társadalmi sajátosságokra héjazó jellegét… Mindez 
nem csupán torzító-hamisító történelmi szemléletet eredményezett,… de 
törvénysértő társadalmi gyakorlatot is, mely nagy formátumú szellemfor-
rás-erejű személyiségeket iktatott ki a társadalmi létből, amiért a nemze-
ti-nemzetiségi sajátosságok objektív törvényszerűségének elvét vallották és 
gyakorlatát szorgalmazták”.22

A Ceauşescu által összehívott bukaresti gyűlésen elhangzott felvetések-
ből persze sok minden papíron maradt, az elhangzottakhoz fűzött hivatalos 
kommentárok pedig a kutató számára azt is jelzik, hol volt a határa a ha-
talom „megoldás-készségé”-nek. Az 1960/70-es évek fordulóján mégis meg-
született néhány fontos intézmény, a román televízió magyar adása, önálló 
nemzetiségi könyvkiadóként a Kriterion, az egyoldalú „irodalomközpontú-
ságot” feloldó hetilap, A Hét, s telt meg új, szabadabb szellemmel számos 
régebbi intézmény, folyóirat. Ezeknek aztán együttesen különös jelentősége 
lett a romániai magyarság széles köreinek öntudatosodásában, műveltsége 
dimenzióinak kitágításában, a romániai magyarság újra közösséggé szer-
vezőségében. Hogy mindez miképpen ment végbe és mint jelentett, arról 
részletekbe menően beszél Bányai Éva kérdéseire válaszolva Bodor Pál, Do-
mokos Géza, Gálfalvi Zsolt, Horváth Andor és Szász János a Sikertörténet ku-
darcokkal. Bukaresti életutak c. interjúkötetben,23 Domokos Géza az Igevár 
c. könyvében24 és Huszár Sándor egyelőre kiadatlan önéletrajzi visszaemlé-
kezés-folyama harmadik részében.25

Külön fejezetet érdemelnének a fentiek összefüggésében azok a válto-
zások, amelyek a „megyésítés”, az ország közigazgatási átrendezése során 
létrehozott „két székely megye” (főképp Kovászna) életében bekövetkeztek. 
A hatalom szándéka szerint ezek is „kirakat”-képződmények lettek volna, 
amelyeknek élére „megbízható elvtársakat” is állítottak. Csakhogy a hely-
zetükben közösségi felelősségük tudatára is ráébredt vezetők – és a köréjük 
szerveződött munkatársak (újságírók, szerkesztők, művelődési aktivisták) 
–, a maguk mikro-világában olyan intézmények, egyesületek egész sorát 
teremtették meg, amelyek egy időre képesekké váltak az Albrecht Dezső-
idézte Hajdú István által említett „belső rendező és építő munka” vállalására 
és kiteljesítésére. 

Több évtizedes távlatból ma már az is fontos, hogy az 1960-as évekvégi 
romániai magyar szellemi térképen – az idősebb és középnemzedék felisme-
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rése és problémafelvető elhatározottsága mellett 
épp ekkoriban lépett színre az az új nemzedék, 
amelynek az események további alakulásában (a 
60/70-es évek fordulóján létrejött magyar intéz-
mények tényleges tevékenységében) fontos szerep 
jutott. Őnekik – elődeiktől eltérően – már nem kel-
lett hordozniok „a hatalommal való kollaborálás” 

stigmáját, másrészről programszerűen igényelték a valósággal való szem-
benézés jogát és vállalták annak felelősségét. Gálfalvi György egy nemrég 
megjelent önéletrajzi interjújából26 tudjuk (és érezzük is), milyen szerepe 
volt annak a valóságismeretre és közösségi szolgálatra elkötelező szellemi 
hatásnak, amelyet ő Balázs Ferenc nevéhez és az Erdélyi Fiatalokhoz kap-
csol, de amely mögött – ki nem mondottan – a Hitel felől jövő indíttatásokat 
is felismerhetjük. 

Mindezekkel párhuzamosan maga a Hitel-örökség is kezdett már kilát-
szani „a hó alól”. Igaz, nem jelentőségének megfelelően és nem is egyértel-
műen. Előbb a Vásárhelyi Találkozó emlékének felelevenítésére került sor, 
annak 30., majd 40. évfordulója kapcsán,27 csakhogy egy baloldali akcióso-
rozatba beillesztve, s részben még mindig a Hitellel szemben állókat juttatva 
szóhoz. Az 1960-as évek közepétől sorra megjelenő írói visszaemlékezések 
(Nagy István, Balogh Edgár, Demeter János, Kacsó Sándor, Mikó Imre, Veress 
Pál kötetei) sem járultak hozzá az egyoldalúságok feloldásához. Felemás volt 
a Romániai magyar irodalmi lexikon 1983-ra elkészült (de a cenzúratiltás 
miatt csak 1991-ben megjelenő) 2. kötetében olvasható értékelés is a Hitel-
ről (a szócikk szerzője Balogh Edgár), ahol szintén inkább a negatívumokra 
tevődik a hangsúly, s ahol ilyen megállapítások olvashatók: „A lapot indulá-
sakor erős bírálatok érték a felelős szerkesztő és kiadóként szereplő Albrecht 
Dezső tekintélyuralmi irányzatú, új rendiségi szellemet képviselő írásai mi-
att.” A végén pedig: „A II. világháború éveiben… felerősödik újra Albrecht 
Dezső jobbszárnya”.28 Végül nyilván az sem volt közömbös, hogy a „polgári 
örökség”-nek a Kriterion Könyvkiadó „Romániai magyar írók”-sorozata ke-
retében folyó újraértékelése – részben személyes okoknál fogva – a Hitellel 
annak idején élesen szemben állók egy másik táborának, az Erdélyi Fiata-
loknak az újraértékelésével kezdődött el az 1980-as évek fordulóján.29

 Egyedül Tamási Áronnak a Vásárhelyi Találkozóhoz vezető cikksoro-
zata30, s annak a Hitel „új magyarjai”-t értékelő cikke mutatta meg az érem 
másik oldalát. Ő ezt írta róluk: „Figyelmesen és a részt vevő lelkiismeret le-
hető tárgyilagosságával mérlegre tettem a hangot, a neveket, a látásmódot és 
a célkitűzéseket: s bizonyára nem fogok csalódni abban a véleményemben, 
hogy ennek a mostani Hitelnek a megjelenése a legfigyelemreméltóbb ered-
mény, amit a cselekvő erdélyi ifjúság az utóbbi években elért”.31 Albrecht 
Dezső programtanulmánya kapcsán pedig: „Ez az Építő Erdély című tanul-
mánya is arra mutat, hogy szorgalmának és komolyságának sok hasznát ve-
heti az ifjú mozgalom”.32

 Mindenképpen fontos volt, hogy a Hitel-örökség körül megindult a pár-
beszéd. De megkezdődött a Hitel-örökség szövegszerű feltárása is: Venczel 
József válogatott tanulmányainak közreadásával. A kötetet Imreh István – 

Mindezekkel párhuzamo-
san maga a Hitel-örökség 
is kezdett már kilátszani „a 
hó alól”. Igaz, nem jelen-
tőségének megfelelően és 
nem is egyértelműen.
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aki Változó valóság címmel 1978-ban egy, a Kriterion által elindított szoci-
ográfiai tanulmánysorozat szerkesztésére vállalkozott – rendezte sajtó alá és 
látta el bevezetővel33, amelyben – Venczelt idézve – arra figyelmeztet, hogy 
„az ’önismeret’ nem önmagáért fontos, hanem azért, ami belőle következik: 
a javulás és a javítás szempontjából”.34, és ugyancsak ővele nyomatékosítja: 
„… a mi népi közösségünkben senki olyan vezető állást el ne foglalhasson, 
aki nem bizonyította be, hogy szolgálni tud…”.35 Sőt nem mulasztja el „a 
vállalkozó kedvű majdani kutató” feladataként jelölni ki azt sem, hogy „…a 
Hitel szerkesztése kapcsán a művelődésről egészében és részleteiben… szól-
nia kell”.36

A Tamási-kötetet, a Venczel-tanulmányokat és az említett Változó va-
lóság szociográfiai tanulmánysorozatot felvállaló Kriterion belső történése-
inek ismeretében elmondható, hogy mindezek egy átfogó kiadói program 
részei voltak, amelynek célkitűzése a két háború közötti erdélyi magyar 
szellemi örökség egészének újraértékelése volt. Csakhogy a 80-as évekre 
már egyre nagyobb hangerővel dübörgött a Ceauşescu-féle „homogenizáció” 
gőzhengere, amely nemsokára eltiporta a közösségteremtés és – megtartás 
szempontjából kiemelkedően fontos magyar nyelvű romániai televíziózást, 
ellehetetlenítette A Hét munkáját. Alaposan dokumentált rosszindulatú fel-
jelentések sorozata készül a Kriterion munkájáról is, amelyben a „magyar 
nacionalizmus, irredentizmus, románellenesség” jelenlétét igyekeznek „bi-
zonyítani”37. Egy ezek nyomán folytatott vizsgálat következményeként kez-
dik kényszerzubbonyba húzni a kiadót: többek között épp a két világháború 
közötti szellemi örökség feltárása körébe tartozó kéziratok letiltásával38 s a 
„homogenizáció” szellemét sugárzó műveknek a kiadóra kényszerítésével. 
Ennek a műveletnek nem kisebb célpontjai voltak, mint Kós Károly (akinek 
születése centenáriumán még a nevét sem írhatta le a romániai magyar saj-
tó), Bánffy Miklós (akinek főműve, az Erdélyi történet kiadását egész lektori 
apparátus felvonultatásával akadályozták meg), sőt a Hitel-címszót is tar-
talmazó Romániai magyar irodalmi lexikon, amelyet a legfelső kiadói szerv 
lektorai az említett vádak mellett „a magyar kultúrfölény bizonyításá”-ban 
is bűnösnek találták.39 

Ilyen körülmények a Hitel-örökség körül a körvonalazódó ébresztő pár-
beszéd sem folytatódhatott.

A folyóirat teljesebb örökségének bevitele köztudatunkba feladatként a 
kommunista diktatúra rendszereinek összeomlása utánra maradt. A Záhony 
Éva gondozta és Budapesten megjelent Hitel-antológia (1991) nyomán csak 
ez után került sor itthon a korábbi kizárólagosságok revideálására. Ennek 
nyomán revideálta saját korábbi ítéletét Gáll Ernő a Számvetésbe is bekerült 
két tanulmányában.40 Az Erdélyi Múzeumban megjelent könyvszemlecikk 
szerzője pedig, a kötetet ismertetve, arra emlékeztetett, hogy „… szellemi 
életünk bizonyos részére közelebbi múltunkban nem egyszer sütötték rá az 
ideológiai vérvád bélyegét, s az ’újraértékelések’ hullámsírjaiba gyakran te-
metődtek el írói életművek”, hozzátéve: „Szellemi örökségünknek ehhez a 
részéhez tartozik a Kolozsváron 1935–1944 között szerkesztett Hitel is”.41

A Hitel-örökség egyébként ma a szellemtörténeti jóvátételen túl is jelen-
tős. Különösen időszerű Albrecht Dezső egykori figyelmeztetése: „Kisebbsé-
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gi társadalom még a legszélsőbb individualizmus idején sem engedheti meg 
tagjainak sem az önző különállást, sem a külön csoportokra tagolódást.” 
Esetleges áthallásoktól függetlenül kisebbségi közösségépítő munkánkban 
igazán érdemes lenne ismerni és hasznosítani azt a történelmi tapasztala-
tot, amelyet fél évszázaddal ezelőtt épp az akkori huszonévesek fogalmaztak 
meg a legegyértelműbben. 

* Elhangzott a Magyar Írószövetség, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzet-
közi Társasága és a Hitel Múzeum-galéria által szervezett budapesti konfe-
rencián 2012. május 30-án
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Trieszt
PER NYHOLM

A San Marco Kávéházban ki vannak téve a napilapok – Olaszország-
ból, Ausztriából, Magyarországból, Németországból és Szlovéniából. Mel-
lettük vannak még horvát, szerb, zsidó és görög hetilapok is. Tavaly volt 
még egy görög napilap is, amit azóta lemondtak. Angol sajtót az ember 
nem szórakozásképp vagy hasznos olvasmányként vásárol. Nagyon keve-
sen értenek itt angolul. A brit szigetek messze vannak, Európa szélén, ahol 
a civilizáció véget ér, a világ végén. Csak James Joyce-t kell megkérdez-
ni, aki évekig lakott itt, Triesztben, és akit most a triesztiek bronzszobor 
alakjában üdvözölhetnek a Terézia-csatorna egy hídján, a városi parkban. 

A San Marco tükreivel, csillárjaival, mennyezeti stukkóival, a par-
ketten hangtalanul suhanó pincéreivel, eszpresszóként vagy kapucíner-
ként fölszolgált kitűnő kávéjával, ezzel az osztrák specialitással, amihez 

Rezumat (Triest)

Eseul lui Per Nyholm prezintă problematica teoreticizării ideii Europei Centrale. Prin disoluția 
granițelor culturale și politice Europa de West și cea Centrală s-au apropiat. Europa Centrală se 
prezintă ca un mod de viață, care supreviețuiește pe ruinile Imperiului Austriac. În această regiune 
formalismul este încă la el acasă și decadența a devenit deja obișnuință.
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The essay of Per Nyholm speaks about the historically generated theoretic problems of the 
defi nition of “Mittel-Europa” (Middle-Europe). Nyholm presents the dissolutions of the cultural 
and political borders, the cultural convergence of the West and the Central European regions. 
The Central Europe is a way of life, witch lives from the ruins of the Austrian Empire, where the 
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mindig jár egy pohár víz, mellette fényesre pucolt ezüstkanál – ez Közép-Eu-
rópának is a legközepe. Így mondják. És gondoljanak, amit akarnak a magát 
nagyra tartó, de fájdalmasan elhanyagolt Prágában. 

Ha Közép-Európa mibenlétéről van szó, érdemes az embernek a régi 
orátorok titkos eszközére gondolni: Ha nincsenek érveid, emeld föl a han-
god! A valóságban senki se tudja, mekkora is tulajdonképpen Közép-Európa, 
még kevésbé, hogy hol is fekszik. Shakespeare-nek volt egy sejtése, ő valami 
tengermelléki Csehországról írt. Itt az embernek meg kell elégednie néze-
tekkel, sejtésekkel és retorikai fogásokkal, amelyek nagyon közép-európa-
inak, azt is mondhatnám, túlélési taktikának hatnak. Vajon Közép-Európa 
földrajzi fogalom vagy éppen valamiféle kulturális azonosság? Talán, mond-
hatnánk. Konrád György, az a nagy magyar író, aki nem kapott Nobel-díjat, 
mondotta 1984-ben: „Közép-európai az, aki Európa megosztottságát mester-
ségesnek tartja… Közép-európainak lenni valamiféle hozzáállás, valamiféle 

F. Cz. Á.: Derékszögek
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világnézet, valamiféle esztétikai érzékenység a bonyolult dolgok, nyitottság 
a felfogások többfélesége iránt.”

Megkockáztatom, Közép-Európa valamiféle lelkiállapot, sőt 
lelkibetegség, neurózis. Nem véletlen, hogy Közép-Európa különlegessége 
Freud és Sacher-Masoch óta abban áll, hogy ontja a pszichoanalitikusokat. 
Az sem véletlen, hogy Triesztben volt Olaszország legnagyobb elmegyógy-
intézete, amelynek fölszámolása után a bolondokat szabadon engedték, ki 
az utcára és a város különböző zugaiba. Mert őket is normálisnak kell te-
kinteni, talán másként normálisnak, mint a többi normálist, de azért nem 
kevésbé normálisnak, és ez mindezen túl nagyon humánus hozzáállás, nem 
kellenek gumifalú cellák, kényszerzubbonyok, nyugtató injekciók, legföl-
jebb egy kis tabletta néha-néha.

Legkönnyebb lenne kijelenteni, hogy Közép-Európa nem is létezik, 
hogy Közép-Európa megszűnt létezni az első világháború után, hogy Mittel-
Europaként kompromittált fogalom lett, amelyet megfertőzött a nácizmus, 
átitatott az imperializmus, és valamiféle álomkeringőbe beleszédülve élet-
térré, éléstárrá züllött, és csak egy hely lett a nap alatt. Ez jól jött a kommu-
nistáknak és az amerikaiaknak egyaránt, úgyhogy hosszú ideig csak Ke-
let- és Nyugat-Európáról tudhattunk. Így oktrojálták ezt ránk, európaiakra. 
A nyugat-európaiak úgy tanulták, hogy Európa az ő Európájuk, az atlanti 
és bizonyos mértékig mediterrán Európa, a jóléti és szabad Európa, Euró-
pa, amely majdnem olyan, mint Manhattan és Chicago. Minden más belőle 
vadon és elvetemültség, amit legjobb, ha gyorsan elfelejt az ember, amit a 
legtöbben tényleg meglepően gyorsan elfelejtettek. Hogy Európa nem létez-
hetne Közép-Európa nélkül, nagyon keveseknek jutott csak eszébe. Párizs, 
London és Róma Európa volt, de Lviv, Lvov vagy Chişinău nem volt Európa, 
sőt nem volt az Varsó és Bukarest sem. 

Így olvadt bele Közép-Európa Nyugat-Európába, vagy talán éppen Nyu-
gat-Európa volt az, amely beleolvadt Közép-Európába? A német főváros visz-
szaköltözése Bonnból Berlinbe emlékeztet a Római Birodalom fővárosának 
Rómából Konstantinápolyba történt áthelyezésére. Ha majd Kelet-Európa 
egyszer magára talál, Európa súlypontja Közép-Európába kerül át. Nyugat-
Európa megint az atlanti széleken találja magát, ahol fönnáll a veszélye an-
nak, hogy vízbe esik. A német, az osztrák, a lengyel, a cseh, a szlovák és a 
magyar újságok mostanában nem írnak másról, csak Közép-Európáról. Az 
újra feltalált Közép-Európa nagy vitában van önmagáról és önmagával. Mi is 
ő voltaképpen, mit is akar, mit tud, és hol található tulajdonképpen? Mindez 
egyfajta kontinentális keretekben tett „egotrip”. Szenvedélyes kutatás az el-
felejtett, a majdnem teljesen eltörölt múlt  után, föltérképezése egy irodalmi, 
politikai és kulturális vidéknek, amely most kezd kiolvadni a hidegháború 
négy évtizedének jégtömbjéből. Hegycsúcsok és más terepalakzatok tűnnek 
elő, szellemi útjelzők, molyette zászlók, határpóznák, régen halott nagyszü-
lők képeslapjai és levéltöredékei. Az ember csak keres és kutat, régi könyve-
ket búj, koponyákba és az emlékek pincéjébe száll le. 1989 után az európa-
iak – és nemcsak a közép-európaiak – a legnagyobb fölfedező útra indultak 
azóta, hogy 1492-ben Kolumbusz karavellájaival elhagyta a dél-spanyolor-
szági Sanlúcar de Barrameda kikötőjét, hogy utat találjon India felé. Nem 
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zárható ki, hogy egészen nagy meglepetések érik 
majd őket, kellemesek vagy éppen nagyon is kel-
lemetlenek. És ezek listája igen gazdag: a csehek 
szégyenteljes bánásmódja német, szlovák, magyar 
és más honfitársaikkal, lengyel pogromok, Tito 
jugoszláviai tömeggyilkosságai, a románok mega-
lomániája Erdélyben.   

 Közép-Európa természetesen mindeközben 
továbbra is létezett, amiről szívesen megfeledkezett az a sok nyugati véle-
ményformáló, aki életcéljául azt tűzte ki, hogy utat nyisson az Európa-el-
lenes kommunizmusnak. Közép-Európa szellemi emberei tiltakoztak. Ők 
léptek a jólétben lubickoló nyugati kollégáik helyébe. Mi mások lettek volna 
a cseh Havel, Klíma és Kundera, a magyar Konrád, a lengyel Szczypiorski és 
Brandys (a mi Brandes-ünk távoli szellemi rokona), mint annak a vélemény-
nek a szószólói, hogy a második világháború utáni rend elfogadhatatlan? 
Rejtőzködő fasiszták és revansisták lettek volna ezek talán, akik nem értet-
ték meg a történelmet, és akik csak magukra gondoltak? A nyugat-európaiak 
nem értették a közép-európaiakat, amikor ezek Karl Popperrel, az osztrák 
filozófussal vallották, hogy a demokrácia képviseli az abszolút jót. Időbe 
kerül, amíg Európa túlteszi magát a békét és biztonságot választó nyugati 
entellektüelek és a szabadságot és igazságot választó keleti kollégáik közötti 
konfliktuson. 

Minthogy nincs jobb, hadd cövekeljek le a mellett a fölfogás mellett, 
hogy Közép-Európa egy lelkiállapot, egy sajátos kultúra, egy határokat sem-
mibe vevő önazonosság. Gondolom, legtöbben Kafkát cseh írónak tartják, 
ami rendben is van. Hiszen a Švejket író Jaroslav Hašek kortársa volt. Mind-
ketten 1883-ban születtek, mindketten Prágában éltek. Az egyik németül 
írt, a másik csehül. Az egyik zsidó volt, a másik antiklerikális. És ez az, 
ami közép-európai. A magyar Orbán Ottó úgy látja Közép-Európát, „mint 
egy deltát, mint egy nagy dél-amerikai folyótorkolatot, amely egyszerre folyó 
a tengerben és tenger a folyóban, ahol nincsenek éles határvonalak, min-
den ideiglenes, apály-dagály szeszélyes váltakozása, titokzatos áramlatok 
a mélyben és habzó örvények a fölszínen”. Csodálkozom, miért kellett Or-
bánnak egészen Dél-Amerikáig mennie ezért a deltahasonlatért, amikor ott 
volt neki, szinte az ajtaja előtt a Duna a maga Fekete-tengeri deltájával. Ez 
minden bizonnyal a közép-európaiak szorongásával magyarázható. Hogy itt 
az ember úgy érzi, be van zárva, hogy utazni akar, hogy ki akar törni, azt 
akarja, hogy tudjanak róla. A kontinentális európaiak klausztrofóbiáját nem 
képesek megérteni a tengermelléki európaiak, akiknek megvan a lehetősé-
gük, hogy bármikor lemenjenek a partra, fölszálljanak egy hajóra és elvitor-
lázzanak. 

Orbán honfitársa, Esterházy Péter kissé meglepően úgy véli, hogy Kö-
zép-Európa valamiféle tolerancia. Közép-Európa akkor létezik, mondja, ha 
azt mondhatjuk „mi magyarok, mi szlovének, mi szerbek…”, ugyanakkor 
ettől némiképp eltérőleg „a hazugság földjének” is mondja azokat az orszá-
gokat, amelyek a szocialista-kommunista társadalom állapotában éltek. A 
tolerancia jelen van, és különösen jelen volt a Habsburg-időkben. És talán 
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majd vissza is térnek ezek az idők. Intolerancia a két háború közötti korban 
és a kommunisták alatt is létezett, mégpedig nagy mennyiségben, gyűlölet 
a szomszéd országokkal, gyűlölet a zsidókkal, gyűlölet a cigányokkal, gyű-
lölet a németekkel, gyűlölet a kapitalistákkal és a kulákokkal, gyűlölet a 
másfélékkel szemben, tehát megrendelt és megrendezett gyűlölet, de ugyan-
akkor szabadjára engedett gyűlölet is, sőt teljesen normális gyűlölet is, ami 
egyáltalán nem különbözik a Nyugat-Európában tapasztalható arabokkal, 
latin-amerikaiakkal és – még mindig – a zsidókkal szemben táplált gyűlö-
lettől.

Aleksander Gieysztor, ez a nagy lengyel megpróbálta okosan definiál-
ni Közép-Európát. Közép-Európa, mondja, az, ahol a három királyok nevét 
– Gáspár, Menyhért, Boldizsár – az ajtófélfára írják, ahol a nép dunnával 
takarózik, és ahol egy úr nem adhat át egy hölgynek olyan virágcsokrot, 
amely páros számú szálból áll. Valóban, könnyebb megmondani, hogy mi 
nem Közép-Európa, mintsem azt, hogy mi is voltaképppen. Ami Európát 
illeti, úgy tudjuk földrajztanárainktól és a gaullistáktól, hogy Európa az 
Urálig tart. Laza csevegés közben ez használható is, de használhatatlan, ha 
az ember arra gondol, hogy Európa egy fogalomvilág, egy eszmény. Az uk-
rajnai Lemberg – azaz Lviv vagy Lvov – sejtetni engedi számomra, hogy a 
közép-európaiság erősebb valami, mint az európaiság, lévén annak, hogy 
úgy mondjam, az esszenciája. Lembergben virágzott a Habsburgok, a zsidók 
és a lengyelek kultúrája. Ukránokat viszont nem is lehetett látni benne, ők 
falusi kunyhóikba voltak száműzve, és ez ugyancsak jellemző. Lembergben 
működött Mozart fia karmesterként, mielőtt továbbköltözött volna Dániába, 
hogy Fredensborgban és a Királyi Színházban zenéljen tovább. Lembergben 
állanak a Dániából bevándorolt Ritter von Hansen és  több császári építész 
épületei. És a bukovinai Csernovic is Közép-Európa, osztrák egyetemi város 
és vasúti csomópont, amelyen korábban nemzedékek sora szállott át, midőn 
Fekete-tenger-melléki gyógyfürdőkre utazott.

Varsó nem Közép-Európa, sokkal inkább Európa. A lengyelek fővárosa 
kívül esett a Habsburg Birodalom határain és szemben állott a cárokéval, 
ami meg is látszik rajta. A kommunisták építették újjá a második világhá-
ború után. Ez is meglátszik. Hiányzik belőle a háborús sérülésektől mentes 
Krakkó ma díszletszerűnek tűnő jellege, a brandes-i másodosztályúság at-
moszférája. Varsó őszinte a maga szürkeségében és szépségében. Itt élhetsz 
és meghalhatsz, Krakkóban viszont csak megöregedhetsz. Varsóban isme-
rősként mozoghat egy orosz és egy francia is, ha véletlenül összefutnak itt. 
Az orosz útban van Párizs felé, a francia Moszkva 
felé. Itt mind a ketten úgy hihetik, hogy céljukhoz 
érkeztek.

Talán a határok teszik, tűnődöm. Közép-Eu-
rópa a Német-római Birodalom, a Habsburgok, 
templomok és zsidók. Ha így vesszük, Közép-
Európa Flandriától és Burgundiától Dél-Német-
országon és Észak-Itálián keresztül Ausztrián, 
Csehországon, Morvaországon, Szlovákián, Ma-
gyarországon, Szlovénián át Horvátországig 
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terjed, de az évszázadokig az Oszmán Birodalomhoz tartozó Szerbia és a 
Balkán többi része már nem tartozik hozzá, de aztán megint Közép-Európa 
Erdély, Kelet-Galícia és Lengyelország déli része, viszont a többi része, amely 
korábban porosz és orosz uralom alatt állt, már nem az. Vajon van ennek a 
150 milliós kultúrnépességnek saját fővárosa?  Egyesek azt mondják, Bécs, 
mások azt mondják, Prága, megint mások azt, hogy Budapest. A kifinomul-
tabbak Krakkót említik, ami kitűnő választásnak tetszik. Krakkó a közép 
legközepén található, Krakkóban van a Jagełło Egyetem, Krakkónak saját 
történelme és saját hagyományai vannak. Carsten Hauch szomorkás költe-
ményt írt a Krakkó alatt folyó Visztula habos sodráról anélkül, hogy valaha 
is ott járt volna.

Trieszt egyike kedvenc városaimnak. A tengermelléki Trieste, a néme-
tek Triestje, a szlávok Trstje, amely valaha Ausztria nagy kereskedővárosa 
volt, tucatnyi nép és vallás otthona, a maga idejében a legkozmopolitább és 
legtoleránsabb város. És Trieszt a mai napig sem olasz város, függetlenül at-
tól, hogy 1919 óta Olaszországhoz tartozik. Trieszt egy külön világ, amelyen 
nyomot hagyott minden faj és kultúra, amelyet a város valaha befogadott, az 
olaszoké, a Habsburgoké, szlávoké, görögöké, zsidóké és albánoké. Itt taní-
tott és alkotott James Joyce. Itt írt Scipio Slataper, rokonságára nézve, ahogy 
családneve mutatja, szláv, kultúráját illetően szláv–német–olasz. Egy másik 
trieszti polgár, eredeti foglalkozására nézve kereskedő, Ettore Schmitz, akit 

F. Cz. Á.: Balkáni kandeláber
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Italo Svevo néven íróként ismerünk, betű szerint ’sváb’, azaz német, és ’tal-
ján’ [< Italo], ismét egy kötelék három kultúra között, legújabban pedig e 
kultúrák szimbiózisa a monumentális Duna írójának, Claudio Magris-nak 
fölényes tudásában és szellemi eleganciájában mutatkozott meg. 

Közép-Európa egy életmód. A fokozatosan elrohadt birodalomból Auszt-
ria az egykori nagyság és szegénység sajátos keverékéből él. A jó modort 
megtartották. A kézcsóknak még megvan a szerepe. Hanyatlás és fenyegető 
dekadencia és szertartásosság, polgári életmód és kifinomult udvariasság, 
ez mind összeolvad valami édes vágyakozásban egy kor után, melynek el-
tűntét sajnálja ugyan az ember, de visszatértét senki vagy alig valaki kíván-
ja vissza. A Bécsben, Pozsonyban, Prágában vagy Budapesten láthatóakhoz 
hasonló operaházakat, bár némileg lepusztult, noha használható állapotban 
találhatunk még Erdélyben, Galíciában és Dél-Lengyelországban. Ukrajná-
tól Toskanáig és Boszniáig a vasútállomásokat, postahivatalokat, iskolákat 
és kaszárnyákat Ő Császári és Királyi Felsége civil és hadmérnökei építet-
ték. Stimmel: Közép-Európa a Habsburg-házzal kapcsolatos fogalom, az 
osztrákokkal, azaz az ország keleti részén élő osztrákokkal és nem csupán a 
Habsburgokkal és Ausztriával, és ezek a birodalmi méretek olyan keretet je-
lentenek, amellyel megragadható mindaz, ami kézzelfogható a mítosz körül, 
ami konkrét a közös történeti és másféle tapasztalatokban, ami nem annyi-
ra politika, mint inkább egyfajta elvágyódás, szorongás, óvatosság, amelyet 
tapasztalhat az ember Bécstől Prágán, Krakkón, Pozsonyon, Budapesten át 
Nagyszebenig mindenütt.

Ma már minden bizonnyal nincs így, de az embert sajnálat fogta el, 
amikor látta, még a kommunisták uralma alatt Prágában, hogy a korábbi 
polgárság asszonyainak mennyire fontos volt, hogy megmutassák magukat 
a város operaházaiban – kettő volt belőlük – kifakult nagyestélyijükben, a 
családi ékszereik maradékaiban, horgolt kesztyűikben és fátylas kalapjaik-
ban. Társalogtak, orosz pezsgőt ittak, mert a valódi francia elérhetetlen volt, 
és sétálva folytatták tovább az előadást, kart karba öltve, a Národni utcán 
végig a Slavia Kávéházig, ahonnan a panorámaablakokon keresztül pompás 
kilátás nyílt a Vltaván, a németek Moldauján, a magyarok Moldváján túl 
a várhegyen álló Hradzsinra. Ez volt a jégbefagyott Közép-Európa. Hogy a 
kommunisták mindezt megengedték, furcsának hathat, mert ez lényegében 
mélyen polgári viselkedés volt.

A csehek költőelnöke, Václav Havel, a lengyel újságíró-szerkesztő, 
Adam Michnik és a magyar író, Konrád György mindannyian egy olyan 
irodalmi hagyomány képviselői, amely nagyra becsüli az egyén szabadsá-
gát, és elvárja a személyes felelősségvállalást, amely ismeri a nép mentalitá-
sát, és nincs benne ellenséges indulat iránta, amely eszményien humanista, 
egyszóval mindannak a képviselői, amit a kommunista ideológusok dühö-
sen támadtak, és amellyel szemben tehetetlenek maradtak. Havel, Konrád, 
Michnik és más brilliáns elmék egy olyan közép-európai hagyományban 
éltek és élnek, amelynek irányítója az értelmiség, ez a Dániában ismeretlen 
faj, amely hagyomány szerint különös felelősséget visel a haza sorsa iránt, a 
haza iránt, amely elvárja tőle, hogy irányt mutasson. Még ha a hatalomban 
lévők akadályozzák is országuk legkiválóbbjait abban, hogy megszólaljanak, 
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ők valószínűleg hallgatásukkal is képesek irányí-
tani. Egy egész népet lehetetlen börtönbe zárni, és 
az írók nincsenek sokan, bezárásukhoz elég csak 
egy vagy két börtön, őket mégis úgy tekintik ilyen-
kor, mintha velük az egész népet bezárták volna.

Nem véletlen, hogy Havel lett az új polgári 
és demokratikus köztársaság első elnöke, ahogy 
éppen egy filozófus, Tomáš Masaryk volt Cseh-
szlovákia elnöke a két háború között, és az sem, 
hogy a hosszú időn át magyar államfő éppen a 

szeretetreméltó Göncz Árpád lett, egy másik író, aki legjobb éveit – minden 
irónia nélkül – rácsok mögött töltötte, ahol megtanult angolul, és parasztfi-
úból [itt téved a szerző: jogászból és agronómusból – S. P.] költővé vált. Az 
ilyen embereket érettségükről lehet megismerni, amely balszerencséjükből 
következett. Ők nem ismerték az olcsó Amerika-ellenességet, a hisztérikus 
békemozgalmat (a „békeharcot”), a rakétafegyverkezés miatti eszeveszett 
rettegést, ami tévútra vezette Nyugat-Európában a Kelet-Európával folytatott 
párbeszédet egészen 1989-ig, és amelyre most már a feledés jótékony fátyla 
borul. Ezek között a közép-európaiak között Konrád volt a leginkább semle-
ges, de még őt is elfogja a megvetés, ha a háború utáni nyugati álláspontot 
hallja, miszerint „jobb vörösnek lenni, mint halottnak” [lefordíthatatlan dán 
szójáték, amely a rød ’vörös’ és død ’halott’ összecsengésére van alapozva – S. 
P.].

Bizonyos értelemben könnyebb volt Közép-Európát meghatározni a 
kommunista uralom idején. Közép-európai volt minden és mindenki, ami 
és aki be volt börtönözve. Közép-Európa volt mindaz, amit az ember nem 
láthatott. Közép-Európa mára szabad és látható, de most attól kell félnünk, 
hogy ez a kultúrrégió el fog tűnni.

Közép-Európa nekem a barokk, a bécsi és a prágai épülethomlokzatok. 
Budapesten tudtam meg, hogy volt itt reneszánsz is. Figyelemre méltó, hogy 
Közép-Európa csak kevés első osztályú írót adott nekünk. Köztük van Ril-
ke, Zweig, Hoffmanstahl és Musil, Kafka és Hašek, Gombrowicz, Czesław 
Miłosz, Zbigniew Herbert og Wisława Szymborska, köztük van Joseph Roth, 
József Attila, Kertész Imre és Konrád György. Ott van még Cioran, Ionesco 
és Eliade. Ők azok és mégsem ők azok, akikre gondolunk, és akiket néha 
megrovunk, ők, a kifinomultak és filozofikusak, a líraiak, az enyhén befe-
lé fordulók. Musil, Kundera és Konrád a hozzám legközelebb állók. De az 
igazán lenyűgöző szerzők máshonnan valók: Dante, Petrarca és Boccaccio 
Itáliából, Voltaire és Racine, Balzac, Stendhal, idősebb és fiatalabb Dumas, 
Hugo, Flaubert, Zola Franciaországból, Shakespeare Angliából, Schiller és 
Goethe Németországból, Cervantes Spanyolországból. A zene viszont vi-
rágzik. Miért éppen a zene? Haydn, Schubert, Mozart, Mahler, Bruckner, 
Schönberg és a Rajna mellől Bécsbe vándorolt Beethoven, Gluck, Dvořák 
és Smetana Csehországban, Janáček Morvaországból, Chopin, Moniuszko és 
Szymanowski Lengyelországból, Liszt, Bartók és Kodály Magyarországról. 
A Szászországból jött Schumann nekem nyugatinak, pontosabban, rajnai-

Bizonyos értelemben 
könnyebb volt Közép-
Európát meghatározni a 
kommunista uralom idején. 
Közép-európai volt minden 
és mindenki, ami és aki be 
volt börtönözve. Közép-Eu-
rópa volt mindaz, amit az 
ember nem láthatott.
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nak tűnik. De hová tegyük Brahmsot, akinek az apja Holsteinből vándorolt 
Hamburgba, ahonnan ő maga tovább Bécsbe?

Leszek Kolakowski mondta nekem Oxfordban, hogy ami a holttesteket 
illeti, Sztálin sokkal többet produkált belőlük, mint Hitler, mégsem akarja 
ezzel a két rendszert egymással egyenlő alapra helyezni: „A nácik nem búj-
tak hamis homlokzat mögé. Egyenesen megmondták, hogy ki akarják irtani 
az alacsonyabbrendű fajokat, vagy rabszolgákként akarják őket fölhasznál-
ni. A kommunisták különféle jelszavak mögé rejtőztek, melyeket a szocia-
listáktól és a Felvilágosodás filozófusaitól örököltek. Azt állították, hogy ők 
egy forradalmi humanizmust akarnak, barátságot a nemzetek között, békét 
és egyenlőséget a többivel. Sokan álltak a kommunisták mellé az orosz for-
radalom kezdetén, és jelentős értékeket hoztak létre, amelyek bizonyos fokig 
máig léteznek. Ezzel szemben nagyon kevesen csatlakoztak a nácikhoz. A 
kommunisták létrehoztak különböző kulturális értékeket, a nácik után csak 
romok maradtak.”

Közép-Európa egy olyan a régió, amely sohasem lesz teljesen kész.

Simoncsics Péter fordítása
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Intermedialitás az irodalmi
torzképekben

ZÓLYA ANDREA CSILLA

Neves korabeli képzőművészek műalkotásai alakították és tették 
sokrétűvé a hatvanas-hetvenes évekbeli romániai magyar sajtó képi vi-
lágát, az irodalmi és a kulturá lis vonatkozású karikatúrák mögött több 
képzőművész igen értékes és termékeny életműve rajzolódik ki. Közülük 
kell szól nunk Surány Erzsébet, Cseh Gusztáv és Unipan Helga karika-
túrasorozatairól, illetve az azokban az évtizedekben már nagy népszerű-
ségnek örvendő Benczédi Sándor kisplasztikáiról.

Az ötvenes-nyolcvanas évek között az országos magyar nyelvű napilap-
ként megjelenő Előre hétvégi irodalmi rovata iban jellemzően jelen voltak a 
karikatúrák, mint ahogy az április elsejei és a szilveszteri humoros irodal-

Rezumat (Intermdialitate în caricaturile literare)
Lumea imaginilor presei maghiare din România anilor 1960–70 a fost creată și diversifi cată de 

lucrările unor artiști plastici renumiți. Caricaturile cu conotații literare și culturale sunt componente 
ale operei valoroase și rodnice ale multor artiști plastici. Studiul amintește seriile de caricaturi 
realizate de Erzsébet Surány, Gusztáv Cseh și Helga Unipan, respectiv lucrările plastice ale lui 
Sándor Benczédi, deosebit de populare în acele decenii. 

Cuvinte cheie
caricatură, presa din Transilvania, literatură, artă

Abstract (Intermediality in Literary Caricatures)
The imagery of the Hungarian press in Romania in the 1960s and 1970s was shaped and 

diversifi ed by the works of art of famous contemporary artists. The caricatures with literary and 
cultural references showcase the valuable and productive life work of several artists. Of these, the 
author mentions the series of caricatures of Erzsébet Surány, Gusztáv Cseh, and Helga Unipan, as 
well as the statuettes of Sándor Benczédi, very popular in those decades.

Keywords
caricature, Transylvanian press, literature, fi ne arts
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mi összeállítá sokban olvasható paródiák és humo-
ros szövegek fontos társ műfajaként érvényesültek.

Az Utunk irodalmi összeállításai mellől 
szintén nem hiá nyozhattak az irodalmi, kultu-
rális témákat bonckés alá helyező gúnyrajzok, 
mint ahogy a portrékarikatúrákra tett kísérletek 
sem. Az Utunkban 1956–1984 között megjelenő, 
Bajor Andor által szerkesztett szilveszteri hu-
moros és parodisztikus irodalmi összeállítás, az 
Ütünk tobzódott a korabeli szerzők hu moros és 

parodisztikus próbálkozásaitól, valamint a szerzők egymásról írt paródiái-
tól. A szövegeknek és szerzőiknek gú nyos arcmását és olvasataik lehetséges 
vizuális lecsapódásait hordozták a velük együtt megjelenő karikatúrák. Szo-
ros a kapcsolat a szövegek és képek között. A grafikák ugyan előse gítették 
a sűrűn egymást követő hasábok közötti átjárást, a szövegek könnyebb ol-
vashatóságát és átláthatóságát. Ebben viszont nem merült ki szerepük, hi-
szen a szövegek és grafikák egymás értelmezési lehetőségeit dinamizálták és 
gazdagítot ták. Számos remek karikaturista munkájával találkozhatunk az 
Ütünk korabeli szövegeit olvasva. Surány Erzsébet és Cseh Gusztáv rajzai és 
humoros íróportréi jelentős mértékben hoz zájárultak az Ütünk arculatának 
kialakításához, mint ahogy még megemlíthetjük itt például Árkossy István 
karikatúráit és fotómontázsait vagy Benczédi Sándor humoros élethelyze-
teket bemutató kisplasztikáinak képeit is.1

Az 1970-től megjelenő A Hét társadalmi és művelődési hetilap számai-
ban 1970–1974 között rendszeresen, majd min den lapszámban jelentek meg 
nemcsak politikai karikatúrák, hanem kulturális témájúak is, majd ez a len-
dület alábbha gyott, 1978-tól ritkán, főképpen a szilveszteri összeállítások-
ban találni egy-egy gúnyrajzot.

A Korunk és az Igaz Szó hasábjain nem volt rendszeres vagy ténylegesen 
jellemző a karikatúrák megjelenése, de a lapszámok között több alkalommal 
találunk műalkotásokat például Cseh Gusztáv vagy Benczédi Sándor humo-
ros író portréi és portrékarikatúrái közül.

A vizsgált korszak irodalmi és közéleti sajtójából izgalmas karikatúra-
korpuszt jelentenek Surány Erzsébet és Unipan

Helga egy-egy karikatúra sorozata. Mindkét alkotó az ókori és klasz-
szikus irodalmi hagyományt és kultúratörténetet gon dolja újra a huszadik 
századi ember szemszögéből. Saját koruk értékeit és szemléletmódját szem-
besítik a klasszikus hagyományéval. A kettő közötti kontrasztok és törések, 
illet ve a huszadik századi ember régi értékekkel, hagyományok kal szembeni 
deszakralizáló és blaszfémikus gesztusai válnak sorozataikban a gúny és a 
nevetés forrásává.

Végezetül pedig a karikatúra szempontjából legmeghatá rozóbb alkotó-
iként Cseh Gusztáv és Benczédi Sándor karika túráit, illetve parodisztikus 
alkotásait kell kiemelnünk. Mun káik rendszeresen jelen voltak úgy az or-
szágos magyar nyelvű napilapként megjelenő Előrében, mint az irodalmi, 
kulturális sajtókiadványok hasábjain. Surány és Unipan alkotásaitól elté-
rően Cseh Gusztáv karikatúrái és Benczédi Sándor humo ros írói portréi a 

Az 1970-től megjelenő A 
Hét társadalmi és műve-
lődési hetilap számaiban 
1970–1974 között rend-
szeresen, majd min den 
lapszámban jelentek meg 
nemcsak politikai karikatú-
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kortárs irodalmi eseményekre és folyamatok ra figyeltek, annak fordulatait 
vagy visszás, esetleges fejlemé nyeit jelenítették meg és ezáltal, az éles és fo-
lyamatosan éber parodisztikus görbe tükröt nyújtó feedbackjeiken keresztül 
szerves részévé váltak a korabeli élő irodalmi történéseknek.

1.1. Surány Erzsébet
Surány Erzsébet sorozatának karikatúrái 1971-ben Kis mi tológia cím 

alatt jelentekmeg az Előrében, amelyek 1972-ben Megjegyzések a mitológiá-
hoz cím alatt folytatódtak. A két cím alatt napvilágot látott karikatúrák nyil-
vánvalóan egy karikatúrasorozat részei, egyrészt stílusuk, parodisztikus és 
retorikai eszközeik terén is erőteljes az egyezés, másrészt a cím változása 
is ugyancsak ezt bizonyítja. A Kis mitológia cím a (görög) mitológiai ha-
gyomány megidézésére fekteti a hang súlyt, ami viszont a „kis” jelző révén 
mégis feltételezi a husza dik századi ember értékrendjének az érvényesülését 
is, hiszen azokra a történetrészletekre utal, amelyet egy mai ember a saját 
értékrendjén keresztül választ a mitológiai hagyomány egészéből. A megvál-
tozott cím továbbsegíti ezt a megidézett klasszikus mitológiai hagyományt, 
ellenben itt már a jelen kerül előtérbe, hiszen nemcsak a választás gesztusát 
végzi el, hanem a cím véleménynyilvánítást is előrevetíti.

Surány Erzsébet Kis mitológia és a Megjegyzések a mito lógiához című 
karikatúrasorozata tehát a klasszikus (görög) irodalmi hagyományt olvas-
sa újra a huszadik századi ember szemszögéből. A fejezet korábbi részében 
elemzett karikatú ráktól eltérően, többnyire nélkülözik a külső társadalmi 
vagy szociális történetek konfigurációinak kritikáját. E rajzokban főleg a 
különböző görög mitológiából származó történetek és szereplők közötti 
egyeztethetőség kérdése és az eltérő kulturá lis szereplők és fogalmak közötti 
kapcsolódási pontok torzí- tódnak el, nagyítódnak fel. Tetten érhető egy-egy 
momentum ban a mai kultúra értékrendje és annak esetleges anomáliái is: 
pl. a kentaur és szirén nászakor előkerül a cilinder, Páris – nyilván a mi-
tológiai történet és szöveghagyomány ismereté ben – kajánul beleharap az 
almába, a szirénmama eltiltja szi rénkislányát egy igazi haltól, mert az nem 
talál hozzá.

A Problémás autóstop és a Tragédia című alkotásokban a kulturális 
elemek és médiumok találkozásában szembetűnő a szereplők torz(ó)sága, 
amit a különböző korokból bevont szereplők közt levő kulturális időeltérés 
és kulturális szaka dás érzékeltetése révén a karikatúra kritikai diskurzusa 
dom borít ki. A Problémás autóstopban egy kentaur és egy „mo dern” kentaur 
találkozik, utóbbi ló teste helyére autó nőtt.2A két 
médiumkonfiguráció oda-vissza olvassa egymást. 
A kentaur kulturális jelképének mintájára jön 
létre az autóhoz, mint egyfajta huszadik századi 
lóhoz nőtt „autó-ember” kép zete. A görög mitoló-
giai hagyományból megidézett kentaur a saját (el-)
torzult képmásával szembesül e találkozáskor, a 
má sikban ismerheti fel önön vonásainak tovább 
torzult mását. Ugyan az „igazi”, a cím kínálta au-
tóstopos együttutazás lehe tősége nem jöhet létre 

A megváltozott cím to-
vábbsegíti ezt a megidézett 
klasszikus mitológiai ha-
gyományt, ellenben itt már 
a jelen kerül előtérbe, hi-
szen nemcsak a választás 
gesztusát végzi el, hanem a 
cím véleménynyilvánítást is 
előrevetíti.
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közöttük, azonban pont ez 
az együttes ábrázolás és a 
köztük levő áthidalhatatlan 
időbeli és kulturális távol-
ság leplezi le e kulturális 
konfigurációk létrejöttét, 
illetve a kapcsolódási pon-
tokat.

A Tragédia az előző ka-
rikatúrához hasonlóan szin-
tén mé diumkonfigurációk 
találkozását szemlélteti, a 
klasszikus gö rög tragédia 
és színház megtestesítője, a 
színházi maszkot a valódi 
arcáról levevő tragika egy 
tévékészüléken könyököl, 
miközben minden valószí-
nűség szerint egy sport-
közvetítést követ, amikor 
épp hálóba talál a labda.3 A 
médiumoknak iz galmas ta-
lálkozása ez. A műalkotás 
felületét egy grafika képe-
zi, amin egyszerre idéződik 
meg a színház és a tévé mé-

diuma, illetve a régi görög színház helyét és funkcióit részben átvevő sport-
esemény is. Kiélezi és továbberősíti a közöttük levő kontrasztot a huszadik 
századi technika vívmányai által te remtett látványszimulákrum együttes 
szerepeltetése a régi hagyományok megtestesítőjével: azaz a színházi mé-
dium sze replője szemlélheti a tévékészüléken keresztül egy másik mé dium 
más térben és időben zajló eseményét. A kapcsolódást a karikatúra egy to-
vábbi ironikus gesztussal nyomatékosítja: a tragika rákönyököl a készülékre.

 
1. 2. Unipan Helga
Unipan Helga 1970–1974 között A Hétben közölt karika túrasorozata 

szintén az ókortól kezdve a klasszikus kulturális hagyományt olvassa és 
teremti újra grafikáiban a karikatúra torzító szemüvegén keresztül. A csak-
nem száz karikatúrát fel ölelő sorozat Művelődéstörténeti tévedések cím alatt 
jelent meg.4 Unipan Helga karikatúrasorozata a Surány Erzsébet sorozatától 
eltérően túllép a görög mitológia szereplőinek és azok történeteinek a felidé-
zésén, hiszen az ókortól számítva a középkoron keresztül pásztázza végig és 
világítja át az emberiség művelődés- és kultúratörténeti állomásainak egy-
egy korszakjelző képzőművészeti alkotását. E karikatúrák jelleg zetes vissza-

F. Cz. Á.: Felhődaru
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térő alakja/alakjai apró termetű, rajzfilmfigura- szerű lények, babérkoszorú-
val a fejükön, akik mint valamifé le római korból időutazóként érkezettek, a 
megidézett múltat olykor játékosan, máskor pimasz gesztusokkal alakítják át 
és szemlélik a hatást, az általuk kiváltott változást. Rajtuk ke resztül olvassa 
újra a hagyományt a karikatúraszerző.

Például a Pegazus szárnyát mint valami túlnőtt növényi lombot olló-
val igazítja meg a múlthoz cselekvőleg viszonyuló figurája az egyik kari-
katúrának, társa már csak a végered ményt veheti tudomásul és fogadhatja 
el rezignáltan. Ez a múlton aktívan alakító aktus tér vissza a szóban forgó 
Unipan-karikatúrákon a római kort idéző figuráik révén. Ilyen értelemben 
az Unipan grafikák figurái nemcsak a múlt értékrendjére, tárgyaira kérdez-
nek vissza a megidézett ha gyományhoz és annak kulturális termékeihez, 
alkotásaihoz való viszonyulásuk révén, hanem magára a múlthoz való vi-
szonyulásformák mikéntjére és módozataira is. A múltat egy olyan virtuális 
múzeumi kiállítóteremben járják végig, ahol letapogathatják és átalakíthat-
ják saját koruk ötletei és érték rendje alapján a kiállított tárgyakat. E grafiká-
kon természete sen érvényesül az erre a gesztusra visszakérdező, a tett jogo-
sultságát és helyességét megkérdőjelező szemléletmód is. A Pegazust idéző 
karikatúrán ezt a viszonyulásmód a lantját társa elől a háta mögé rejtő figu-
rán keresztül érzékelhető, aki a művészi események áhítatos szemlélőjeként 
rácsodálkozik társa tettére. A parodisztikus hatást ezeknek a tényezőknek 
és szereplőknek az együttes jelenléte teremti, a homlokegye nest egymásnak 
ellentmondó múlthoz való viszonyulásmód oknak az együttes jelenléte és 
ütköztetése által. Egyszerre emeli egyik hozzáállást a másik fölé az átalakító 
vagy pedig az áhítatos tisztelettel elfogadó közül, s egyúttal vissza is vonja 
ezt az alá-fölé rendeltséget a szembeállítás révén, miáltal egy mást leplezik 
le. Ilyen értelemben a szárnyaszegett Pegazus mellett ők válnak esetlenné, 
hiszen a csonkítás ellenére a Pe gazus az időtlenség kulturális képzetének is 
a megtestesítője.

A Kultúrtörténeti tévedések sorozat karikatúráin a megidé zett klasz-
szikus képzőművészeti alkotások találkoznak és kerül nek szembe olykor 
a huszadik századi ember értékrendjével, kételyeivel, kérdéseivel, vágyai-
val, kíváncsiságával vagy játékos gesztusaival. Így mutat tükröt az Unipan- 
karikatúrák szelle mes/játékos figurája például az öngyilkosságra készülő 
matrónának, vagy igyekszik Dávid férfiasságát fallevelekkel elrejteni, amik 
természetesen minduntalan lehullnak, mint ahogy a gon dolkodó hátára is 
iskolatáskát csempész, de a megjelenített ókori Vénusz is arcot kap e talál-
kozás során, s vele egy időben torzóként maradt végtagjait pálcikaemberek 
végtagjaival egé szíti ki. E karikatúráknál a múlt és jelen közötti kontraszt s a 
megmutatkozó tökéletlenségeknek a néző elé tárása mind annyiszor hatásos 
parodisztikus tényezőnek bizonyulnak.

1. 3. Cseh Gusztáv
Cseh Gusztáv Ahogy Cseh Gusztáv látja című karikatúra sorozata 1968–

1970 között - többnyire heti rendszerességgel – jelent meg az Előre irodal-
mi rovatában az újonnan napvilá got látott szépirodalmi kötetekről, miáltal 
szinte naprakészen tudósítottak e karikatúrák a frissen kiadott szépirodalmi 
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könyvek újdonságairól. A sorozat fontos irodalom-
népsze rűsítő, illetve a frissen megjelent jelentő-
sebb szépirodalmi műveket reklámozó funkcióval 
bírt. Jelentősége vitathatatlan annak ellenére, hogy 
valójában ezek a karikatúrák nem ren delkeztek a 
művek tényleges kritikai vagy az irodalmi alkotá-
sokat mélyebben elemző, esetleg azoknak bármi-
féle eredeti olvasatait kínáló reflexióval.5 Pusztán 
a könyvek címének vagy pedig a szerzők nevének, 
egy-egy szó szerinti vagy alle gorikus olvasatát je-
lenítették meg a karikaturisztikus ábrázo láson ke-

resztül. Nem a leleplező vagy új összefüggéseket és olvasatokat kiprovokáló 
értelmezései s éleslátó bírálatai ré vén válnak fontossá ezek a Cseh Gusztáv-
karikatúrák, hanem azáltal, hogy az élő irodalom jelenségeit igyekszenek 
megra gadni a szerzőkön, az irodalom szereplőin és azok történése inek a 
megelevenítése révén. Kulcsfontosságú a szerzők arc másának az ábrázolása, 
a karikatúrákon a szerzők saját alko tásuk címének szereplőjévé vagy elszen-
vedőjévé válnak. Az ebből adódó groteszk hatás és komikum képezi ezeknek 
az irodalmi karikatúráknak az alapját.

Így például a Cik Damanian fiktív arcokat megjelenítő ka rikatúráihoz 
képest – amelyek szintén hírt adnak az újonnan megjelent szépirodalmi al-
kotásokról, mint jelentős irodalmi eseményekről – éppen az a fajta szemé-
lyes jelleg és közelség adja a többletet, ami a szerzők arcának a beemeléséből 
fakad.6 Cseh Gusztáv karikatúrái az irodalmat a látható és megismerhető 
szerzőknek az arcvonásai, emberi gesztusai és történései révén hozza közel 
a karikatúrák szemlélői számára.

 
A sorozat néhány alkotásában a portrékarikatúrát felvált ja a fotómon-

tázs beépülése a kötetkarikatúrába. A szerző arcát és részlegesen a felső- 
testét ábrázoló fénykép egy, a fotó hoz képest méretarányaiban (is) torzított 
grafikus ábrázolás révén jeleníti meg a szerző testének további részét. A 
fotó montázs ilyetén alkalmazása tulajdonképpen kiélezi és fokoz za a szerző 
és az alkotása címének szószerinti értelmezése ál tal létrejött miliő közötti 
kontrasztot, ami a könyvkarikatúra parodisztikus hatását erősíti.7

Bajor Andor Pokoli különkiadás című paródiakötetének karikatúrája a 
sorozat többi karikatúrájához viszonyítva túl lép a szerzői karikatúraport-
ré és a könyv címének szó szerinti értelmét képileg megjelenítő grafika 
összemontírozásán.8A grafikán Bajort láthatjuk, amint feltételezhetően a 
saját maga készítette máglyára helyezett üstben gőzölődik, mintha ez egy 
hétköznapi, megszokott (tisztító/fürdő) rítus része len ne. A pokol főnév je-
lezheti az alvilági körülményeket, a köz hiedelemben szereplő ördögfiak ál-
tal megrakott pokoli tüzet, rajta az üsttel, amiben válogatott körülmények 
között örök szenvedésre jutnak a kárhozottak. Az üstben gőzölődő szerző a 
fedél alól, a saját teste mellől kiemelve éppen kidob egy könyvet. A karikatú-
ra szerint ez a pokoli tűz és az üstben fortyogás nem holmi ördögfiak tetté-
nek eredménye, hiszen azt a szerző maga készítette elő gondosan, akárcsak 
a ruháit és cipőjét a szék mellé.

Kulcsfontosságú a szerzők 
arc másának az ábrázolása, 
a karikatúrákon a szerzők 
saját alko tásuk címének 
szereplőjévé vagy elszen-
vedőjévé válnak. Az ebből 
adódó groteszk hatás és 
komikum képezi ezeknek 
az irodalmi karikatúráknak 
az alapját.
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A Bajor-könyv 
karikatúrája az 
írást, alkotást, mint 
mazochis ta tettet 
körvonalazza, ekkor 
a szerző a saját maga 
által választott és 
előkészített poklot 
éli át, ennek ered-
ménye a könyv. A 
pokol fogalmi rend-
szere a kötet címé-
ből adott – a sorozat 
többi karika túrái 
szintén a kötetek cí-
mét veszik alapul –, 
a pokoljárás a kötet 
és ezzel együtt Bajor 
paródiakötete létre-
jöttének a metaforája ként lép működésbe. Ilyen értelemben a paródiaírás 
egyfajta po koljáró, szenvedéssel telített cselekvésnek a sajátos módozata ként 
gondolható el. Ez viszont nem áll távol a korabeli recepció nézeteitől sem, 
hiszen számtalan esetben tapasztalható a részvét, az aggódás, a paródiaíró 
magasztalása, aki a szenvedései és szo morúsága árán mégis vidámságot és 
felüdülést hoz az olvasók számára. Szintén e viszonyulásmód sajátosságait 
hordozza Cseh Gusztáv 1970-ben Bajor Andorról az Igaz Szóban megjelent 
portrékarikatúrája, ahol Bajort házi papucsban, viszont méltó ságteljesen öl-
tönyben láthatjuk ülni egy sivár kórházi ágyon.9

Bajor irodalmi paródiakötetének karikatúrája újraolvassa és megjeleníti 
azt, de Bajor Andor alakjának megidézésében a paródia és parodisztikus 
beszédmódok létrejöttét és kora beli megítélését is vizuálisan láthatóvá teszi.

1. 4. Benczédi Sándor
Cseh Gusztáv portrékarikatúrái mellett igen jelentősek Benczédi Sándor 

humoros kisplasztikái és íróportréi. Benczédi 1970–1974 között készítette el 
a romániai magyar értelmiségiek portrégalériáját. Közülük számos a kora-
beli sajtóban is megjelent, az Utunkban 1971–1973 között Utunkszéli szob-
raink című sorozatban. Például Bajor Andor, Sinkó Zoltán és Cseh Gusztáv 
arcképét kell megemlíteni, de feltűnik a sorozatban Benczédi önarcképe is.10

Benczédinek a mindennapi élet tevékenységeit és embereket ábrázoló 
vagy az egy-egy elkapott pillanatot humorosan meg jelenítő kisplasztikái 
nemcsak felüdítően hatottak a korabeli lapokban, hanem népszerűvé is tet-
ték e képzőművészeti mű fajt Erdélyben. Az ötvenes-nyolcvanas évek között 
a legtöbb lapban folyamatosan visszatértek Benczédi kisplasztikáit áb rázoló 
fotók. Az egyszerűségükkel ragadták meg a nézőket, és azzal, ahogyan az 
agyagon vagy a kövön keresztül kifinomult érzékkel, humorral, éleslátással 

F. Cz. Á.: Múlt (?)
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és árnyalt iróniával rántották le a leplet a mindennapi élet különféle esetlen 
emberi gesztu sairól s az abszurddá váló helyzetekről.

Az Utunkból kiemelt íróportrék célja ugyan nem a torzítások által ki-
ütköző, leleplezhető és kigúnyolható parodisztikus voná sok kidomborítása, 
hanem az ábrázolt írók és képzőművészek vonásainak és arcmásának meg-
örökítése. Benczédi Sándor arc képcsarnoka a korabeli irodalmi és kulturális 
élet meghatározó alakjainak arcvonásait őrizte meg. Népszerűségének fokát 
jelzi, hogy évtizedeken keresztül jelen voltak munkái a korabeli iro dalmi 
rovatokban. Vitathatatlan az irodalmi szövegekkel párbe szédbe kerülő kis-
plasztikáinak termékeny hatása, melyek révén kétségtelen, hogy Benczédi 
életműve az irodalomtörténet szá mára is felbecsülhetetlen értéket képvisel.

Publikálva a kötetben:  Zólya Andrea Csilla
Irodalmi paródia és parodisztikus beszédmódok az erdélyi magyar iro-

dalomban, Komp-Press, Kolozsvár, 2012. 152–162.

Jegyzetek:

1  Örvendetes a Bajor Andor Ütünk-korabeli szövegeiből 2002-ben ki-
adott kötet. Kár, hogy csekély mértékben és töredékesen tartalmazza a ko-
rabeli parodisztikus szövegekkel együtt megjelenő, azok hatását és olvasati 
lehetőségeit dinamizáló Surány, Cseh vagy Árkossy által készített karikatú-
rákat. Ugyan néhol feltűnik benne egy-egy a karikatúrák közül, de alkotójuk 
neve minden esetben elmarad. ami joggal ébreszthet hiányérzetet az olva-
sóban. Lásd Bajor Andor: Ütünk. Glória–Kriterion, Kolozsvár, 2002.

2  Surány Erzsébet: Problémás autóstop. Előre, 1971. október 31. 4.
3  Surány Erzsébet: Tragédia. Előre, 1972. február 6. 4.
4  Unipan Helga Művelődéstörténeti tévedések karikatúrasorozata ré-

szeként megjelenő karikatúráknál a cím nem változott, viszont számos eset-
ben a sorozat egy-egy karikatúrája számozott cím alatt látott napvilágot.

5  Ezt támasztják alá Cseh Gusztáv további, az Ütünkben megjelent 
könyvkarikatúrái, amelyek a kortárs szerzők fiktív köteteinek fiktív borítóit

6  Az Előre című napilapban Cseh Gusztáv karikatúrasorozata mellett 
az ahogy látja... sorozat sémájára 1968–1969 között voltak még kísérletek 
néhány próbálkozás erejéig Cik Damanian és Zaharia Stancu karikatúrái 
révén, de ezek nem honosodtak meg. A híres mitológiai kovács a szerzőnek a 
lábbelijét kovácsolja meg; Márton Lili Külvárosi menyegzőjének karikatúrá-
ján, a szerzőnő, mint nyoszolyólány vonja magára a figyelmet; Szőcs István 
Rovarcsapda című regényének karikatúráján a szerzőnek mint rovarvadász-
nak drukkolhatunk stb.

Az Aahogy Cseh Gusztáv látja sorozat karikatúrái valójá ban egy-egy 
egyszerűsített karikaturisztikus szerzői portré megtestesítői a szerzők ép-
pen megjelent kötetének apropója ként. Következzen néhány példa a sorozat-
ból: Beke György, Fodor Sándor és Mikó Imre által 1969-ben kiadott Orbán 
Ba lázs nyomdokain című kötet karikatúráján Orbán Balázs szó szerinti láb-
nyomait keresi nagyítóval a három szerző; Fodor Sándor Büdösgödör című 
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kisregényének karikatúráján felis merhető a szerző profilja, miközben befog-
ja az orrát; Lászlóffy Aladár Héphaisztosz című kötetének karikatúrája, ahol 
a szerzők arcképe szintén központi szerepet kap. Ütünk. Utunk, 1968. dec. 
17. 8–9.

7  Lásd Cseh Gusztáv 1970-ben az Előrében, az Ahogy Cseh Gusztáv 
látja sorozatban megjelent karikatúráit Szemlér Ferenc, Panek Zoltán vagy 
Bálint Tibor új könyveiről.

8  Bajor Andor új könyve az Ahogy Cseh Gusztáv látja című sorozat-
ban. Előre, 1969. március 9. 

9  Cseh Gusztáv gúnyrajza Bajor Andorról. Igaz Szó, 1970. 1. 41. 
10  Utunkszéli szobraink: Bajor Andor. Utunk, 1971.1., Utunkszéli szob-

raink: Sinkó Zoltán: Utunk, 1972. 27., Utunkszéli szobraink: Cseh Gusztáv. 
Utunk, 1973. 46., Utunkszéli szobraink: Benczédi Sándor. Utunk, 1973. 32.
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Dsida Jenő,
a Pásztortűz-szerkesztő

CSEKE PÉTER

Dsida és a Pásztortűz viszonyát érdemes lenne egyszer részletekbe 
menően is feltárni – ajánlotta nemrég figyelmünkbe Dávid Gyula. Nem 
lehettem jelen Dsida Jenő összegyűjtött verseinek1 kolozsvári bemutató-
ján, így a Székelyföld márciusi számában megjelent Reményik és Dsida 
című tanulmányából „vettem a lapot”.2 Annál is inkább, mivel egy évti-
zeddel ezelőtt az Erdélyi Fiatalok kapcsán foglalkoztam már Dsidával,3 az 
impozáns gyűjteményhez pedig – Láng Gusztáv kérésére – néhányat magam 
is felkutattam.  Ami ugyancsak „ráhangolt” a témára, az a Könyv, grafika, 
könyvművészet Erdélyben (1919–2011) című – ugyancsak lenyűgöző – Komp-
Press-kiadvány volt. A Pásztortűz „kiváló címlapképeinek sorából és belső 

Rezumat (Jenő Dsida, redactor al revistei Pásztortűz /Foc de păstori/)
Studiul lui Péter Cseke analizează activitatea lui Dsida la revista Pásztortűz. Acesta ne-a lăsat 

moștenire tradiția jurnalismului cultural de calitate și a modului exigent de redactare. Evident, pe 
lângă alte lucruri. Scrierile sale nu pot fi  nici astăzi considerate rezultate ale rutinei jurnalistice. 
Limbajul lor este atât de exact și de plastic, încât poate fi  asemuit poeziei. Indiferent de temă, 
reușește să se ridice peste banalitatea provincialismului. Dintre scriitori, poate doar Kosztolányi a 
cultivat și a iubit atât de mult genurile jurnalistice.

Cuvinte cheie
Jenő Dsida, Pásztortűz, literatură, presă

Abstract (Jenő Dsida, Editor of the Pásztortűz (Shepherd’s fi re) Review)
Péter Cseke’s study reveals the relation of Jenő Dsida with the review Pásztortűz. Jenő Dsida 

bequeathed on us, among other things, the tradition of cultured journalism and a high standard of 
edition. Even today, his writings bear no signs of journalist’s routine. Their language is just as subtly 
precise and expressive as the language of his poetry. Regardless of the topic, he tries to surpass 
the banality of provincialism. It was perhaps only Dezső Kosztolányi who loved – and practiced! – 
the genres of journalism as much as Dsida. 

Keywords
Jenő Dsida, Pásztortűz (Shepherd’s fi re) review, literature, press
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reprodukcióiból a korabeli erdélyi képzőművé-
szet virtuális galériája maradt ránk” – olvasom 
az Előzmények fejezet élén elhelyezett Murádin 
Jenő-tanulmányban. Innen tudom, hogy „a leg-
több illusztrációt, illetve szövegek mellé társított 
képet a Pásztortűz (1921–1944), az Erdélyi Helikon 
(1928–1944), a Gândirea (1921–1944) folyóiratok 
jelentették meg”.4 

A Ceuşescu-diktatúra utolsó évében indexre 
tett Séta egy csodálatos szigeten című – szépprózai 

és publicisztikai írásokat, valamint leveleket tartalmazó – Dsida-kötet gon-
dozója, Marosi Ildikó a kötethez írt bevezetőjében jelezte, hogy „Dsida Jenő-
nek a Pásztortűznél való szerkesztői munkája egybeesik a folyóirat legnyi-
tottabb és legszínvonalasabb korszakával”.5 A fordulat után csak egy rövid 
utószót kellett írnia  A teljesebb Dsida-képért érvelő „előhanghoz”, és attól 
kezdve már csak a nyomdai átfutási időt kellett kivárnia a testes kéziratnak. 
Érdemes egymás mellé állítani az 1988 decemberében és az 1990 januárjá-
ban kelt sorokat: „Gyakorló újságíróként, de az irodalmi életben részt vállaló 
írótársként is (ami nem volt szokatlan jelenség a két háború közötti romá-
niai magyar irodalmi életben), Dsida meglehetős rendszerességgel, de igen 
sokféle megközelítésben foglalkozott az irodalom, a művészet és a színház 
eseményeivel, jelenségeivel.” (1988) „Dsida Jenő publicisztikája a kisebbségi 
létvédelem szellemében fogant. Félek, hogy ilyen értelemben sem haladta meg 
művét az idő”. (1990)6

Az újságíró és szerkesztő Dsida 1930 és 1935 között egyidejűleg három 
lapnak dolgozott: belső munkatársa volt a Pásztortűznek és a Keleti Újság-
nak, kolozsvári tudósítója/riportere a nagyváradi Erdélyi Lapoknak. Megél-
hetési kényszerből (gazdasági válság volt akkor is) és hivatástudatból. És 
tette mindezt – súlyos betegen, vele született szívbajával küszködve. Aki 
húsz évvel a kiadvány megjelenése után olvassa el (vagy: újra) Marosi Ildikó 
körültekintő és  gazdag háttéranyaggal kísért válogatását, annak nem marad 
kétsége afelől, hogy Dsida Jenő a kulturált újságírás és az ízléses lapszerkesz-
tés igényszintjét hagyományozta ránk. Pontosabban: ezt is. Ezeken az íráso-
kon ma sem érződik az újságírói rutin. Nyelvezetük épp olyan áttetszően 
pontos és érzékletes, akárcsak a költészetéé. Bármiről ír, a provincializmus 
távlattalanságát igyekszik meghaladni. A szépírók közül talán csak Koszto-
lányi tudta úgy szeretni – és művelni! – az újságírói műfajokat, mint Dsida. 
Szenvedélyes vallomásának gondolatritmusa sodró erejű, szellemfrissítő, a 
felismert műfaji törvényszerűségeket időtlenítő: 

„Szeretem a vezércikk ünnepélyes, uszályos komolyságát vagy szeré-
nyen oktató száraz rövidségét, a riportok gyors és könnyed ötletességét, me-
lyet nem a lassú elmélyedés, hanem a pillanat lobbanása szül, mint társa-
ságban elvetett mondatot. Szeretem a lüktetésnek azt a lázas iramát, mely 
nem enged elbágyadást, kalandozó ábrándozást, hanem parancsolva sürgeti 
elő a friss mondatok megszakítás nélkül való láncolatát. […] Még jóformán 
ki sem alakul a gondolat, s már folyik a diktálás, a mondatok logikájával és 
törvényeivel való viaskodás, másodpercek mérlegelésének parányi porond-

Szeretem a vezércikk 
ünnepélyes, uszályos ko-
molyságát vagy szerényen 
oktató száraz rövidségét, a 
riportok gyors és könnyed 
ötletességét, melyet nem a 
lassú elmélyedés, hanem 
a pillanat lobbanása szül, 
mint társaságban elvetett 
mondatot.
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ján folyik le alig észrevehetően, a szavak folyamatos áradása közben kristá-
lyosodik ki a mondanivaló teljessége, s az írás kényszere erőlteti rá a kemény 
logikát a meg nem pihenő agyra.”

Még párszor ismétlődnek a „Szeretem”-mel kezdődő gondolatfutamok, 
hogy aztán ez legyen a lezárás: „És legjobban szeretem, amikor elernyedt 
idegekkel, kezemben a friss, nyomdafesték-illatú lappal megyek hazafelé az 
alvó városon át, a pislogó csillagok alatt. Csak költők, jövendőmondók és 
újságírók érthetik meg, hogy mit jelent ez az érzés: ti alusztok, de én ébren 
vagyok, és tudom, amit még senki sem tud…”.7 

2. Ha az önmagát „szépirodalmi és művészeti képes folyóirat”-ként 
meghatározó Pásztortűz belső története máig megíratlan, miként lehetne a 
Pásztortűz-szerkesztő Dsidáról hiteles képet alkotni? Eleve a Minerva Irodal-
mi és Nyomdai Műintézet Rt. történetéből kell kiindulnunk, pontosabban a 
nyomda  műszaki korszerűsítésének kedvező feltételeiből. A Romániai ma-
gyar irodalmi lexikon 3. kötetének magvas jellemzése szerint ugyanis en-
nek köszönhetően válhatott „a két világháború között a romániai magyarság 
kiemelkedő szellemi értékteremtő műhelyé”-vé a Minerva.8 A műszaki fel-
tételek megteremtése természetesen nélkülözhetetlen volt, de a máig vissz-
hangos szellemi teljesítmények a mindenkori szerkesztők és munkatársak 
(írók, képzőművészek) együttműködése révén jöhetett létre. Ez a felisme-
rés késztette a Minerva Művelődési Egyesületet 1992-ben életre keltő Tibori 
Szabó Zoltánt arra, hogy felvállalja az egykori Minerva-vagyon visszaszol-
gáltatásáért folyó évtizedes (és máig sem lezárt) küzdelmet. A Jókai utca 16. 
szám alatti épület visszaszerzése volt a kezdet, ezt követte a nem kis anyagi 
ráfordítással járó – és folytatásra váró – felújítás, illetve a Kolozsvári Média-, 
Tudomány és Művelődési Központ működtetésének megszervezése. A fel-
újított épületben kapott helyet – a Szabadság szerkesztősége, a Kós Károly 
Akadémia Alapítvány, a László Ferenc Sporttörténeti Gyűjtemény, a Sajtófo-
tó- és Filmtár, a Káfé Diákrádió stb. mellett – a Kolozsvári Kommunikáció- 
és Médiakutató Intézet is, amelynek negyedévente megjelenő folyóiratában 
Tibori 2010-ben kezdte közreadni a Minerva történetével kapcsolatos tény-
feltárásait. Már első közleményéből megtudjuk, hogy az 1920-ban alapított 
Minerva Rt. miként vált az erdélyi művészet élvonalának szállásadójává:     

„Amikor 1933 tavaszán Kolozsvár városa a Képzőművészeti Iskola költ-
ségvetésből történő támogatását megvonta, és a Belle Arte Temesvárra költö-
zött, a Kolozsváron maradt művészek új iskola szervezésébe fogtak. Kós Kár-
oly erkölcsi támogatását élvezve, Szolnay Sándor 
és Szervátiusz Jenő 1933 júliusában nyitották meg 
festészeti és szobrászati szabadiskolájukat, ame-
lyet a Minerva által a Brassai utcai ingatlan udva-
ri épületének tágas, világos manzárdhelyiségében 
rendeztek be. A Minerva az iskolától kezdetben 
nem kért lakbért, s az újonnan induló intézmény-
től minden bizonnyal saját képkereskedésének a 
fellendülését remélte. Később azonban, 1934 ta-
vaszán, a vállalat az épületek bővítéséhez látott 
hozzá, és a szabadiskolától bért kezdett követelni, 
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ezért az intézmény korábbi formájában megszűnt létezni, majd 1934. április 
1-jétől a Minerva épületéből kiköltözött. […] Az iskolában gyakori vendég 
volt a művészek közül Dóczyné Berde Amál, Gy. Szabó Béla, Fülöp Antal 
Andor, Tasso Marchini, de ide szinte naponta feljárt Kováts József és Vá-
sárhelyi Ziegler Emil is, akik az itt látottak és hallottak légkörében váltak 
valójában ismert és megbecsült műkritikusokká. Persze, megfordult itt több 
más kolozsvári író, újságíró és művész is, köztük olyan magyarul kiválóan 
beszélő románok, mint például Ion Chinezu vagy pedig Octavian Şireagu.” 

Jász Pál, a Pásztortűz közismert munkatársa ekképp vonta meg 1930-
ban a Minerva első évtizedének mérlegét: „A részvénytársaság jelenleg 45 
helyiséget foglal el, s foglalkoztat 115 szakmunkást, 52 központi tisztviselőt, 
illetve szerkesztőségi és kiadóhivatali alkalmazottat, s ezen felül 15 külső 
tisztviselőt, összesen tehát 182 alkalmazottat”.9 A jövőépítést illetően biztató 
jel, hogy a Minerva Ház újólag fogalommá válhatott Kolozsvárt. 

 3. Dsidának két éve rendszeresen jelentek meg versei a Pásztortűzben 
és az Ellenzék irodalmi mellékletében – hamarosan tizenvalahány más ki-
advány hírelte nem mindennapi tehetségét –, amikor Vékás Lajos nyomda-
igazgató műszaki szerkesztőként alkalmazta a frissen Kolozsvárra került, új-

F. Cz. Á.: Erdélyi Pegazus
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ságírói és szerkesztőtapasztalatokkal még nem rendelkező húszéves poétát. 
Alighanem Áprily meg Reményik tanácsára.10  A folyóiratot ugyanis akkor 
Áprily és Reményik szerkesztette, de Gyallay Domokos felelős szerkesztő 
„fennhatósága” alatt. 

Első alkalommal mindössze tíz hónapig tudta elviselni a rá váró meg-
próbáltatásokat – 1927 decemberétől 1928 októberéig.11 Amikor is orvosi ta-
nácsra egy éves fi ze tés nél kü li sza bad sá got vesz ki. (Há zi ta ní tói meg bí za tást 
vál lalt  – 1928. ok tó ber 1. és 1929. jú li us 31. kö zött – Abafáján  bá ró Hu szár 
Lász ló föld bir to kos csa lád já nál.) Döntését legalább három tényező indokol-
ta: 1) Az ideg ron cso ló szer kesz tői mun ká ba ha mar be le fá radt. 2) Joghallgató 
volt, szeretett volna készülni a szigorlatokra. 3) A lapnál szellemi közegel-
lenállásba ütközött. 

Mindez kiderül a Kacsó Sándornak 1929. január 15-én Abafájáról írt 
leveléből is: „Egy éven át szerkesztettem a Pásztortüzet, az ott dúló bal- és 
jobboldali harcok azonban valósággal két malomkő közé szorítottak. Ret-
tenetesen sokat verekedtem, s mert sajnos túlságosan szenzibilis vagyok, 
valósággal a hányásig undorodva menekültem onnan. Egyévi szabadságot 
kértem és kaptam a laptól (azt hiszem, igen szívesen megadták azért az él-
vezetért, hogy ne lássanak, no meg erre az időre fizetést se kértem. Finta 
Zoltán kollega vette át most a Pásztortüzet, de meg vagyok győződve, hogy 
Gyallay úrék benne törököt fogtak”.12

A Bárd Osz kár hoz és Molter Kár oly hoz írt leveleiből tudjuk, hogy Ko-
lozs vár ra vissza ke rül ve a köl tő újból tel je sen be le me rült a szer kesz tő sé gi 
mun ká ba, amit „ál dat lan kö rül mé nyek” kö zött vég zett. Ar ról pa nasz ko dott, 
hogy jó for mán sem mi re sincs ele gen dő ide je. Gond ja it csak sza po rí tot ta, 
hogy ka to nai be hí vó ja  ér ke zett, és ké szül nie kel lett so ron lé vő vizs gá i ra.13 
Régi konfliktusai is „újratermelődnek”. És ugyancsak a korszerű értékszem-
lélet érvényesülését gátló irodalmi-művészeti konzervativizmus okán.

Reményik és Áprily Lajos levelezése alapján Dávid Gyula felidézi az 
1933 decemberében kirobbant Pásztortűz-affért, amely azzal zárult, hogy 
Gyallay Domokost sikerült eltávolítani a szerkesztőség éléről. És minthogy 
egy időre ismét Reményik vette át a lap vezetését, Dsida továbbra is fenntar-
totta kapcsolatát a Pásztortűzzel, neve rajta maradt a lapon – sőt: havi 500 lej 
juttatásban is megállapodtak. Csakhogy a szerkesztőség 1935-ben már nem 
tudta fizetni ezt a szerény összeget sem. Mi több: a lap átszervezését célzó 
(1935. szeptemberi) tervezetét is válasz nélkül hagyták. Minek következté-
ben elkerülhetetlenné vált a végleges szakítás. Az affér után – jegyzi meg 
Dávid Gyula – Dsidának mindössze hat verse jelent meg a Pásztortűzben.14

A mindig érzékletesen fogalmazó Ruffy Péter – aki a harmincas évek 
első felében az Erdélyi Lapoknál dolgozott, és akit ámulatba ejtett Dsida csi-
szolt nyelve, stílusművészete, gondolatgazdagsága, verseinek virtuozitása – 
nekrológjában azt írta, hogy a helikonista író „tíz éven át szerkesztette a 
Pásztortűzet”. Ez tényszerűen nyilván nem állja meg a helyét, csak abban az 
értelemben, ami 1937. május 17-én – a költő születésnapján – a Keleti Újság 
szerkesztőségében elhangzott: „Már nem élek sokáig... Időm lejárt. Elme-
gyek, mert hatvan évet éltem harminc év alatt”.15
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3. A lapindítás hetvenedik évfordulóján a bu-
dapesti Hitel szerkesztője arra kért: villantsam fel a 
két világháború közötti korszak leghosszabb életű 
szépirodalmi és művészeti folyóiratának arcula-
tát. Értékőrző családi lap címmel megjelent írásom 
valójában nem több sajtótörténeti betájolásnál.16 
Mégis örülök ennek a felkérésnek, mert az Erdélyi 
Helikon, a Korunk, a Magyar Kisebbség, az Erdélyi 
Fiatalok, a Hitel, a Termés mellett ez a kiadvány 
is bekerült látókörömbe. Sajtótörténeti előadása-
imban ugyanis a Pásztortűz előzményének, Sütő-
Nagy László 1915-ben indított színvonalas Erdélyi 
Szemléjének a továbbélésével szemléltethettem 
– egyebek mellett – a többségi helyzetben kiépült 
erdélyi magyar sajtó Trianon utáni szerkezet- és 
funkcióváltását. Az első világháborús kataklizmát 
túlélő lap – a Kiáltó Szóval egy időben és annak épí-

tő szellemében – azzal a célkitűzéssel vált Pásztortűzzé 1921-ben Reményik 
Sándor szerkesztésében, hogy az Erdélyből kitiltott Nyugat szerepét is be-
tölthesse. Azzal a reménnyel, hogy a vajúdó erdélyi magyar irodalom rangos 
fórumává váljék. Jól tudjuk: erre a szerepre az idő az Erdélyi Helikont érlelte 
ki. Ami korántsem jelenti azt, hogy a Pásztortűz elvetélt szellemi magzata 
lett volna ama korszak vajúdásainak. 

Eredményeit a helikoni íróközösség mindétig számon tartotta. A kilen-
cedik marosvécsi találkozót például a Pásztortűz és Helikon kézfogása tette 
emelkedetté és emlékezetessé. Miként Dsida feljegyezte: „A Helikon írói és 
a Pásztortűz jelenlevő írógárdája ez alkalommal örömmel állapították meg, 
hogy programjukban és gyakorlati célkitűzéseikben olyan találkozó pontok 
vannak, amelyek kívánatossá és lehetővé teszik, hogy a két írói csoport – sa-
játos felfogásának és teljes önállóságának megtartásával – kimélyítse eddigi 
barátságos együttműködését az erdélyi magyarság kulturális fejlődésének a 
szolgálatában. A megbeszélések résztvevői megbízták az Erdélyi Helikon és a 
Pásztortűz szerkesztőségét, hogy dolgozzák ki az együttműködés gyakorlati 
módozatait”.17

Ez azért vált a „munkamegosztó szerep-elkülönülés” nélkülözhetetlen-
ségét már a diákmozgalmakban felismerő Dsida számára fontossá, mert a 
helikoni munkaközösségtől épp akkoriban „különültek el” az Erdélyi Ma-
gyar Írói Rend „egységbontó” tagjai.18 A jövőépítés gyakorlati módozatait il-
letően Balázs Ferenccel tartott, aki „érdekes előadásban világított rá azokra 
a lehetőségekre, amelyek a Helikon és Pásztortűz írói előtt az erdélyi magyar 
nép irodalmi nevelése terén nyílnak […]. Az írók magukévá tették az indít-
ványt, és felkérték Balázs Ferencet, Nyirő Józsefet, báró Kemény Jánost, Ka-
csó Sándort, az Erdélyi Szépmíves Céhet és a Pásztortűzet, hogy ez irányban 
alapos és részletes munkatervet dolgozzanak ki”.19

A helikoni munkaközösségben Dsida mindkét írói tábor értékorientáci-
óját képviselte. Nemzedéki elfogultságtól mentesen. Amit már az Új arcvonal 
című 1931-es antológiáról megjelent kritikája is bizonyított.20 A világválság 
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csitulásával újrafogalmazza kételyeit: Lesz-e irodalmi utánpótlás Erdélyben? 
Hol van az első világháború utáni nagy lendülethez méltó folytatás? Nem kí-
méli nemzedéktársai törtetőit, akik 1934-ben is arról panaszkodtak, hogy az 
„öregek” (negyven-ötvenévesek) irigysége miatt nem tudnak érvényesülni. 
„Túlzott lángra kapott közöttük a generációs öntudat szikrája, békétlenül és 
forradalmasdit játszva szidták a gyepes fejű konzervatív öregeket, akik alatt 
nemcsak a Zrinyiásznál vesztegelő, régi időkből itt maradt öreg irodalmi 
professzorokat értették, hanem a Helikon negyvenéves íróit is. Nemzedék-
árulóknak kiáltották ki azokat a fiatalokat, akik egy gyékényen árultak az 
»öregekkel«…” Rokonszenvével azokat a nemzedéktársait tünteti ki, akik 
„Reményik, Kós, Makkai és Kuncz műveiben már történelmet látnak”. Akik 
üde erejükkel, izmos tehetségükkel egyre nagyobb érdeklődést mutatnak az 
elhanyagolt erdélyi magyar tudomány iránt. Akik faluszemináriumokban 
foglalkoznak az erdélyi magyar gazdasági és szociális helyzetével, szoci-
ográfiai felméréseket készítenek…21 Nyilván, az Erdélyi Fiatalokról beszél, 
amelyhez alapító-főmunkatársként maga is tartozik.         

 4. Konfliktushelyzetei ellenére írói szempontból meglepően termékeny 
volt Dsida Pásztortűz-korszaka. Több mint félszáz verse jelent meg a folyó-
iratban; tucatnyi könyv- és színházi kritikájáról, számos műfordításáról és 
publicisztikai írásáról nem is beszélve. Versei  és versfordításai megtalál-
hatók a Láng Gusztáv és Urbán László gondozta gyűjteményben, a prózai 
műfajok pedig a Marosi Ildikóéban. De miként lehet dokumentálni/bemu-
tatni a Pásztortűz-szerkesztő Dsida elgondolásait és teljesítményeit? Milyen 
irodalmi-művészeti szemléletet érvényesített? Az Erdélyi Helikon 1930. évi 
januári számában közzétett Fiatal magyarok ankétban együtt szerepel nem-
zedéke legjobbjaival: Balázs Ferenccel, Csuka Zoltánnal, Győry Dezsővel, 
Illyés Gyulával, Jancsó Bélával, József Attilával. Vallomásában axiomatikus 
tömörséggel üti le az alaphangot: „A szép mindig korszerű. A cselekedet 
nem mindig irodalom, de az igazi irodalom már magában véve is mindig 
cselekedet.” Az erdélyi magyar irodalom csak akkor tudja betölteni a nyelv-
határokon belüli hivatását – érvelt –, ha öntisztító folyamatait felgyorsítja.22

Erről annak idején néhány évfolyam alapján is meggyőződhettem. 
(Egyik íróbarátom hagyta rám ezeket, elmenőben.) Az ’89-es változások sod-
rában szerzett tapasztalataim alapján rögvest Szekfű Gyula 1931-es tanul-
mányán állapodott meg a tekintetem. A kisebbségi értelmiségi nemzedékek 
eszményképének, Széchenyi Istvánnak a 140. születésnapján ezt írta Szekfű: 
a „nemzeti mozgalom vezére, szülője és apostola, a nemzetnek elismert leg-
nagyobbja, ahelyett, hogy megrészegülne a tőle kiindult nemzeti lendület-
ben, és népének minden cselekvését válogatás nélkül helyeselné, önmaga 
áll útjába a mozgalomnak, amikor látja, hogy túlzásokban csapongva igaz-
ságtalanná kezd válni embertársai, a saját nemzetén kívül álló kisebbségek 
iránt. Széchenyi a tőle alapított Magyar Tudományos Akadémia közgyűlését 
1842-ben megnyitva, kimondotta azt az alapelvet, melyet minden kisebbségi 
törvényhozásnak magáévá kellene tennie, de amelyet ugyan kevesen szívlel-
nek meg, és még kevesebben ültetnek át az életbe: »másnak soha olyant ne 
tégy, mit tőle nem fogadnál szívesen«.”23
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Ugyanilyen hangsúlyosnak és hasznosnak 
éreztem Tavaszy Sándor figyelmeztetését 1934-
ből: „Kisebbségi életünk kezdetén azt véltük, 
hogy szellemi életünknek a múltból átörökölt 
hagyományos kereteit mind meg tudjuk tartani, 
és azok között össze tudunk fogni minden kez-
deményezést és munkát. Küzdöttünk, hogy az 
irodalmi egységet egy társadalmi közösségben 
érvényesítsük, hogy egyetlen irodalmi fórumunk 

legyen, hogy mind az alkotó, mind a kritikai munka ugyanazon szellemi 
főség tekintélye alatt álljon. Ma azonban be kell látnunk, hogy ezt a kezdet-
től való egységet az egészséges irodalmi fejlődés nem engedte meg. […] Meg 
kellett tehát indulnia az egészséges elkülönülésnek, a kiválogatódásnak, sőt 
az irodalmi exkommunikációnak is, hogy az erdélyi irodalmi élet megfe-
lelő színvonalhoz jusson. […]  Unitast, de nem nem uniformitast akarunk! 
[…] Az egyéni színek, a sajátos adományok és értékek megértésével és meg-
becsülésével tágasságot, távlatot, szabadságot és sok új lehetőséget biztosít-
sunk az erdélyi irodalmi életnek”.24 

Kevesen tudják ma már, hogy nemcsak Reményik és Dsida neve fém-
jelezte a Pásztortüzet: az erdélyi gondolatot európai magaslaton képvise-
lő Kuncz Aladár is szerkesztője volt egy ideig a folyóiratnak. Amiként az 
sem véletlen, hogy Kosztolányi 1931-ben a Pásztortűz-szerkesztő Dsidának 
küldte el a humánumért perelő Európa című költeményét. Kacsó Sándor ki-
sebbségi regénye, a Vakvágányon itt kapta meg – Berde Mária tollából – az 
első érdemi méltatást: „Kacsó ma a leghiggadtabb és így a legvalóságosabb 
terrénumon álló ismerője népe külső és belső életének”.25 „Emberek barátja 
vagyok” – nyilallik belénk a jól ismert Dsida-vers, Reményiktől pedig a kö-
tetcímmé előlépő Romon virág: „Nézzük és egybeölelünk vele/ Távol hegyet, 
szelet, napot, Dunát,/ Nézzük, és e látástól elfelejtjük/ Életünket, a tört rom-
koronát./ Lehet rom, és lehet reménytelen:/ Virág nő rajta mégis: friss virág!”. 

Születésének centenáriumát követően az első Dsida-verseket a Pásztor-
tűzben közreadó főszerkesztő, Reményik Sándor személyisége is felértéke-
lődött. Dávid Gyula említett tanulmányából egyébként az is kiderült, hogy 
milyen sokat nyert a folyóirat Reményik és Dsida barátságából.26  Dsida Jenő 
költészete című (2000-ben napvilágot látott) kismonográfiájában Láng Gusz-
táv ezt a – kétségtelenül a Dsida tollából származó – szerkesztőségi üzenetet 
idézi a Pásztortűz 1928-as évfolyamából: „Képtelenség a transzszilvanizmust 
Trianontól datálni, csak azért, mert a mai erdélyi magyarság és szászság 
helyzetében az ősi erdélyiség megint aktívabban hat, mint a háború előtt. A 
mai erdélyiség az evolúciónak csak egy mozzanata, de ma is, mint mindig, 
tiszta európai szellemet jelent…”.27              

5. Pásztortűz-szerkesztőként Dsida valóban a „tiszta európai szellem” 
erdélyi otthonteremtőjének bizonyult. Már az sem volt mindegy, hogy kiktől 
kért – kapott vagy nem kapott – kéziratot, fotót, grafikát, reprodukciót. Az-
tán nem csupán a lapközlemények, illetve a folyóirat munkatársaival foly-
tatott levelezések lehetnek irányadóak. A háttérvizsgálatokhoz nélkülözhe-

Kevesen tudják ma már, 
hogy nemcsak Reményik 
és Dsida neve fémjelezte 
a Pásztortüzet: az erdélyi 
gondolatot európai ma-
gaslaton képviselő Kuncz 
Aladár is szerkesztője volt 
egy ideig a folyóiratnak.
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tetlenek a műfajismereti tankönyvekben járulékos műfajként számon tartott 
szerkesztői üzenetek is. 

Célszerűnek látszott, hogy vizsgálódásainkat ezekkel kezdjük. A feltárt 
anyag alapján négy kategóriát különböztethetünk meg.

a) Ideológiai-politikai programok és művészeti szempontok
„A Pásztortűz nem pártirodalmi közlöny – olvasható az 1931-es évfo-

lyamban –, nincs sem jobb-, sem baloldali »orientációja«. Egyetlen célja az 
erdélyi magyarság szolgálata, a legjobbakkal, amit szellemi téren nyújthat.” 
Egy másik lapszámban pedig ez kelti fel a figyelmünket: „Beküldött novellá-
iban több a propaganda, mint a művészet. Ha nem is állunk a l’art pour l’art 
elvének alapján, s nem is zárkózunk el teljesen attól, hogy a hasábjainkon 
megjelenő szépirodalmi alkotások bizonyos eszmék szolgálatában álljanak, 
arra a leggondosabban igyekszünk ügyelni, hogy az ilyen írások is bizo-
nyos művészi színvonalat érjenek el. Az ön munkájában propagált eszmék 
azonban annyira távol állnak gondolkodásunktól, hogy még a legművészibb 
feltálalásban sem szeretnők azokat olvasóink asztalára tenni”.28 Az idézett 
sorok egybecsengenek azzal, amit a kisebbségi közéletet diagnosztizáló köl-
tő a lap Üzenem rovatában tételesen is kifejt: „Kis erdélyi életünkben rég-
óta szembetűnő az izgágák egyre rikítóbb burjánzása, akik fennen hirdetik, 
hogy csak akkor irodalom az irodalom, ha programot ad, politikai és gaz-
dasági programot, ha a mindennapi életbe nyúlva valamilyen tábor pártján 
veri a vasat, valamely igazság érdekében agitál. S ez a tábor, ez az igazság 
kizáróan az ő táboruk és az ő igazságuk: azon kívül nem képzelhető el sem 
fű, sem fa, sem ég, sem föld, sem élet, sem irodalom. Az övék az egyedül 
üdvözítő vallás, és kívüle senki sem nyerheti el a halhatatlanság koronáját. 
Minden kívülálló – ha író, kétszeresen – maradi, »polgári«, tehetségtelen, 
áruló, korcs és ostoba”.29

b) Irodalmi-művészeti tehetséggondozás 
Dsidára vallanak az ilyen „diszkrét” szerkesztőségi válaszok is: „költői 

tehetsége ez idő szerint még csak lappang”. Hogy a mindenkori dilettánsok 
„agresszivitásának”, „arroganciájának” a leszerelésében mekkora gyakorlat-
ra tett szert, arra briliáns példa lehet a következő – tapintatos, ámde telibe 
találó – üzenet: „Újabb verseivel sincs szerencséje. Nagyon szeretnők elma-
gyarázni Önnek, hogy az »alkotás« nem okvetlen kelléke az életnek. Az a lel-
kesedés, amellyel Ön Baudelaire költészetéről ír, azt bizonyítja, hogy nagy 
tehetsége van a műélvezetre, s az már intelligenciáról tesz tanúbizonyságot. 
Higgye el, hogy csak igazán nagy és kivételes tehetségeknek volna szabad 
tollat fogniuk: igazi műélvezőkre, akik sokat olvasnak, mély esztétikai ér-
zékkel válogatják meg olvasnivalóikat, és gyönyörködnek bennük, sokkal 
nagyobb szükség van, mint tehetségtelen próbálkozásokra. Az Ön írása pe-
dig nem vall írástehetségre”.30

c) Műfordítási tanácsok 
„Japán versfordításai igen érdekesek, ámbár nyomába sem léphetnek 

például a Kosztolányi Dezső finom, üde, csipke-aprólékosságú japán fordí-
tásainak. […] Milyen nyelvből fordította a küldött kis verseket, mert a japán 
nyelv ismeretét nem egykönnyen tételezzük fel olyan fiatal hazánkfiától, 
mint Ön. Ha közlünk a versekből, szeretnők azok pontos forrását megjelöl-
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ni”.31 „A műfordítás tökéletességének próbája az, 
hogy eredeti versként tűnjék fel az átültetett. […] 
Önnek alaposabban kell tanulmányoznia modern 
magyar költőink nyelvét, verselését és rímelését, 
különösen azokét, akik egyúttal legkiválóbb mű-
fordítónk is. Ilyenek pl. Babits Mihály, Tóth Ár-
pád, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, stb.”.

d) „Öntisztító” nyelvvédelem, kifogástalan 
önkifejezési elegancia

Nemcsak a Keleti Újságban indított rovatá-
ban, Pásztortűz-beli üzeneteiben is hangot adott nyelvi igényességének. „A 
nyelvhelyesség kérdésében minden logikára, esztétikára, történeti és nép-
nyelvre vagy éppen célszerűségre való hivatkozásnál mérhetetlenül többet 
jelent egy kis ízlés és – szeretet. Mennyire ügyelünk arra, hogy gyermekeink 
kifogástalanul öltözködjenek […], de az eszünkbe sem jut, hogy nyelvünk 
tisztaságára, kifogástalan magyar eleganciájára ügyeljünk. Erről a kérdésről 
már többször szólottunk…”.32

6. A legizgalmasabb kérdés kétségtelenül az, hogy milyen irodalmi-mű-
vészeti értékközvetítésre vállalkozott a Pásztortűz akkor, amikor Dsida volt 
a lap „mindenes” szerkesztője. Ez alkalommal mindössze a folyóirat 1928-as 
és az 1933-as évfolyamait tekintettük át. Mindkét évszám a Pásztortűz-szer-
kesztő Dsida értékpreferenciáit is jelzi: kiket vállalt fel, kikért küszködött 
két szerkesztőségi „affér” között? 

Nos, 1928-ban hat verset adott közre a lapban Babits Mihály, hármat 
Bárd Oszkár, kettőt Csuka Zoltán, aztán névsor szerint következett József 
Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi, Maksay Albert, Mécs László, Reményik, 
Sárközi György, Sík Sándor, Szemlér Ferenc, Szenteleky Kornél, Szentimrei 
Jenő, Tóth Árpád; 1933-ban: Áprily, Bartalis (2), Csuka Zoltán, Maksay, 
Mécs, Reményik (5), Sík Sándor, Szemlér (2), Szombati Szabó István (2), 
Varró Dezső (7). A világirodalmat Goethe, a román költészetet Lucian Blaga 
képviselte.  

Prózai írásokkal volt jelen: Berde Mária, Gyallay Domokos, Kacsó Sán-
dor, Kovács Dezső, Molter Károly, Móricz, Nyirő, P. Gulácsy Irén, Sipos 
Domokos, Tamási Áron; 1933-ban: Berde, Kolozsvári Grandpierre Emil, 
Herczeg Ferenc, Karácsony Benő, Adolf Meschendörfer, Molter, Móra, Nyirő 
(5), Szántó György, Tamási.  

A tanulmányok, könyvismertetések szerzői között olyan nevekre buk-
kanunk, mint Berde Mária, Debreczeni László, Gaál Gábor, Gál Kelemen, 
Herepei János, Jancsó Béla, Jancsó Elemér, Kristóf György, Kós Károly, Kuncz 
Aladár, Ligeti Ernő, Szentimrei, Tavaszy, Tóth Árpád, Vita Zsigmond; 1933-
ban bővül a névsor Albrecht Dezsővel, Csűry Bálinttal, Imre Lajossal, Járosi 
Andorral, Kolozsvári Grandpierre-rel, Kovács Lászlóval, Kováts Józseffel,  
Makkai Lászlóval, Molterrel, Varga Bélával.

Művészi alkotások (festmények, metszetek, rajzok és szobrok) másola-
tait fémjelzi: Aba-Novák Vilmos, Ács Ferenc, Debreczeni László, Fadrusz Já-
nos, Gruzda János, Iványi-Grünwald Béla, K. Csikós Antónia, Márffy Ödön, 
Nagy Imre, Nagy István, Rippl-Rónai József, Szopos Sándor, Tóth István; 

Mennyire ügyelünk arra, 
hogy gyermekeink kifogás-
talanul öltözködjenek […], 
de az eszünkbe sem jut, 
hogy nyelvünk tisztasá-
gára, kifogástalan magyar 
eleganciájára ügyeljünk. 
Erről a kérdésről már több-
ször szólottunk…
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1933-ból: Barabás Miklós, Benczúr Gyula, Csók István, Gyárfás Jenő, Hankó 
János, Kernstock Jenő, Kós Károly, Mányoky, Munkácsy, Paál László, Rippl-
Rónai, Gy. Szabó Béla, Székely Bertalan, Szervatiusz Jenő, Szolnay, Szőnyi, 
Tóth István, Zichy. 

Mintha ez a képzőművészeti arcképcsarnok gazdagabb volna, mint az 
irodalmi. A magyarázatot Szolnay Sándornak a Bánffy Miklóshoz írt 1934. 
szeptemberi levelében találjuk meg: „Addig is, amíg mint egy testület lép-
hetünk fel a minket tönkretevő képkereskedelem ellen, fel fogom hívni az 
illetékesek figyelmét arra, hogy mivel tartoznak erkölcsileg a magyar művé-
szeknek, még akkor is, ha ez kellemetlen lesz egyeseknek. Itt csak a Minerva 
képosztály tevékenységére, a Művészeti Szalon c. képeslap nívójára utalok. 
Ami ezeken kívül van, az egyszerűen bűntető jogi úton üldözhető”.33

Ebben a küzdelemben Dsidának minden bizonnyal elévülhetetlen ér-
demei voltak. 

7. Dsida 1930. július 10-én verseket küld a Nyugatnak. Bejelenti, hogy 
számol azzal is, ha Babits esetleg nem közli azokat. „Ezt a mérhetetlen ta-
pintatot saját szerkesztői gyakorlatom folyamán szereztem. Ugyancsak itt 
győződtem meg arról, hogy minden beküldött kéziratra választ írni lehetet-
len, ezért csaknem reménytelen, hogy levelemre és kézirataimra, valamint 
a tavasszal beadott műfordításaimra válaszolni méltóztassék. […] A Pásztor-
tűz nevében kérem, hogy amennyiben lehetséges, méltóztassék lapunknak 
néhány újabb verset küldeni. […] Ennek a kérésnek a teljesítése igen-igen 
fontos nekünk, és azért ismételten és aláhúzva kérem meghallgatását”.34 Te-
hát saját alkotásait Babits igényszintjéhez méri, szerkesztőként az esztétikai 
nézetazonosságból indul ki, és az értéktudatosítás összmagyar princípiuma-
it tartja szem előtt.

József Attila ekképp intonálta volt Hódmezővásárhelyről – 1930. június 
16-án – küldött verseinek kísérőlevelét:

„Kedves Dsida Jenő!
Itt küldök tizennégy verset, helyezd el őket, kérlek, tetszésed szerint. 

Midőn találkoztunk, a Helikonról és a Pásztortűzről szólottál volt, én mind-
két lapotoknak örömmel dolgoznék.” A befejező mondat így hangzik: „Ölel 
rendelkezésedre álló barátod.” József Attila akkor a Bartha Miklós Társaság 
szellemi irányítója volt, és Fábián Dániel elnökkel – mint a levélből is kide-
rül – az alföldi városban véglegesítette a BMT programadását, amely egy-
szersmind falu- és tanyakutató kérdőívként is szolgált.  A József Attila-versek 
jókor érkeztek Kolozsvárra, hiszen az Abafájáról 1929 júliusában visszatért 
Dsida újból a Pásztortűz szerkesztőségében (is) dolgozik, 1930. június 15-től 
pedig ő a lap irodalmi-művészeti szerkesztője. És a következő számban meg-
jelenik a Nyár, egy hónap múlva pedig a Füst című költemény. Kettő abból a 
tizennégyből, amelyet június 16-án – a Ki a faluba című röpirat szövegének 
az átírása után – Hódmezővásárhelyről küldött Dsidának a költő.

A kísérőlevél – amelynek szövegét Kántor Lajosnak a József Attila erdé-
lyi kapcsolatait feltáró kötetéből ismerjük –, ma is több szempontból figyel-
met érdemel. Kiderül belőle, hogy: 1) József Attila már találkozott Dsidával 
(ennek körülményeit még mindmáig nem tisztázta kellőképpen a szakkuta-
tás); 2) a költő anyagi gondokkal küszködik (ezért is szorgalmazta a Fábián 
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Dániel BMT-elnökkel szoros kapcsolatban álló 
Jancsó Béla is, hogy az erdélyi lapok közreadja-
nak a verseiből); 3) másrészt azért, hogy sorsának 
jobbra fordulásával a költő ellátogathasson Er-
délybe. A levél tanúsága szerint – Bécs és Párizs 
után – pár hónapot szeretett volna itt tölteni, hogy 
ismerkedjék, és őt magát is megismerjék.35

József Attila megélhetését és tervezett erdélyi 
útját többen és több szálon próbálták elősegíteni. 
Dsida a verseiből publikál, Jancsó Béla a Nincsen 

apám, se anyám példányainak a népszerűsítését és terjesztését szervezi meg. 
Szentimrei Jenőnek – aki az Erdélyi Helikonban írt a kötetről – már az Ellen-
zék irodalmi mellékletében és a Pásztortűzben közreadott költemények alap-
ján az volt az érzése, hogy a fiatal költőnek „Erdélyből kellett elszármaznia”. 
A Fábián Dánielnek írt levelek tanúsága szerint a Dsidával úgyszólván napi 
kapcsolatban álló Jancsó Béla ekkor már nemcsak a József Attila kéziratait 
várja az Erdélyi Fiatalok számára, de – 1930. szeptember 19-én kelt leveléből 
tudjuk – őt magát is, hogy a Kárpát-medencei haladó magyar ifjúsági moz-
galmak célkitűzéseit (a Szegedi Fiatalok, a Bartha Miklós Társaság, a Sarló 
vezetőivel és munkatársaival) Kolozsváron összehangolják. Hogy ebben az 
„összehangolásban” Jancsó számíthatott Dsida közreműködésére, az éppen 
a nemzedékszervezői tapasztalatok alapján levont tanulságokból adódott: a 
közös fellépés éppúgy feltételezi az „egységes munkaprogram” kidolgozását, 
mint a „munkamegosztó szerep-elkülönülés”-t.

8. Murádin Jenő kismonográfiájából tudjuk, hogy Gy. Szabó Béla  in-
dulásában meghatározó volt a Pásztortűz. Rajzai és metszetei jelentek meg 
az Erdélyi Helikonban és (később) a Hitelben is, de „Legszívesebben a Pász-
tortűznél fogadják. Rengeteg illusztrációt, szövegközti rajzot, záródíszt met-
szett a lapnak. 1934-től a folyóirat az ő metszett fejlécével és pásztortüzet 
ábrázoló szimbolikus fametszetével jelenik meg. […] Bár nem volt alkalma-
zott munkatársa a Pásztortűznek, a szerkesztőségben számára is adódott egy 
asztal. Naponta bejárt a Minerva nyomda emeleti traktusán levő irodába, a 
Brassai utca 5. szám alá. Itt zavartalanul dolgozhatott más munkáin is”.36

Gy. Szabó Béla és Dsida barátsága mindvégig zavartalan volt. A köl-
tő több írásában is méltatja a fiatal grafikus eredményeit. Három nappal a 
Liber Miserorum megjelenése után hosszasan ír a fiatal grafikusművész öt-
ven fametszetét tartalmazó könyvéről a Keleti Újság 1935. május 27-i számá-
ban. „Tudtunkkal Magyarországon eddig csak Molnár C. Pálnak és Buday 
Györgynek jelentek meg fametszet-kötetei, Erdélyben pedig még senki sem 
próbálkozott avval, hogy könyvben adja ki fametszeteit. Szabó Béláé tehát az 
úttörő kísérlet érdeme…”.

Kós Károly buzdítására tapasztalta ki a fametszés fortélyait – tudjuk 
meg Dsidától. És egyszersmind azt is, hogy ő maga is fölényesen használja a 
művészeti írás értéktudatosító eszközrendszerét: „Vonalai tiszták, világosak 
és könnyedek. Kompozíciói kemények és megbonthatatlanok, mint a kris-
tály vonalai.” Az erdélyi szegényedés napjaiban művészeti írásaival is igye-
kezett ellensúlyozni „az értékpusztulások keserű tényeit”.37

Murádin Jenő kismonog-
ráfi ájából tudjuk, hogy Gy. 
Szabó Béla  indulásában 
meghatározó volt a Pász-
tortűz. Rajzai és metszetei 
jelentek meg az Erdélyi 
Helikonban és (később) 
a Hitelben is, de „Legszí-
vesebben a Pásztortűznél 
fogadják.
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Egyszer majd bizonyára arra is fény derül, hogy Dsidának köszönhető-
en látott napvilágot a Pásztortűzben Kós Károlytól az Új Arany-illusztrációk 
értelmezése, amelyben a fiatal magyar grafikusok egyik legfiatalabbjára, az 
Erdélyből elszármazott Buday Györgyre hívja fel a figyelmet. Arra az al-
kotóra, aki „szinte kizárólagosan a könyvgrafika legnemesebb és legősibb 
megnyilatkozási és technikai formában éli ki művészi tehetségét: a famet-
szésben, és önálló könyvekben megjelent fametszetsorozatai mellett könyv-
illusztrációival aratta megérdemelt művészi sikereit”.38 

* A költő születésének 105. évfordulóján Szatmárnémetiben és Beregszá-
szon tartott Dsida Jenő Napokra készült előadás teljes szövege. 
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K. Papp Miklós és Orbán Balázs
szakmabeli és baráti szerepköre1

PÉTER EDIT

K. Papp Miklós kulturális, szakmabeli és baráti szereplehetőségei
K. Papp Miklós(1837−1880) személyes és szakmai kapcsolatának szá-

mos aspektusa világít rá a kor kulturális, politikai és társadalmi vonula-
tára. Hiszen az egyes mikrotörténeti szálak élesen láttatják a kulturális és 
professzionalizációs vitákat, ugyanakkor a sajtó közegére is rámutatnak 
mint információhordozó, kultúra-közvetítő, vitaindító és konfliktust gene-
ráló orgánumra. A sajtó egyben olyan közegként is élhet mint eszköz és mint 
cél. K. Papp Miklós sajtóról való gondolkodásának egyik alaptézise: ,,[…] a 
sajtó hatalom a legkisebb ember kezében is.”2 K. Papp ennek az elvnek jegyé-
ben szervezi újságírói, politikai és gyakran személyes életét is. Minderről 
tanúskodik a K. Papp Miklós hagyatékának maradéka címen megnevezett 
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állomány a Magyar Országos Levéltárban, ezt erő-
síti fennmaradt levelezése a Magyar Tudományos 
Akadémia Kézirattárának gyűjteményében és az 
Országos Széchényi Könyvtárban. Mindezen for-
rások számbavétele és kutatása során körvonala-
zódott három kapcsolat, amely mentén nemcsak 
K. Papp Miklós élettörténetének része egészülhet 
ki, hanem a másik fél élettörténete, emberi- és 
szakmai szinten megélt elvei és tettei is bővíthe-
tik az eddigi kutatásokat. Szinnyei Józseffel való 
kapcsolata valódi baráti és megértő szakmabeli 

viszonyra utal.3 Gyulai Pállal nézeteik ellentétes volta miatt alakul ki érde-
kes és feszült kapcsolat, amely másként világít rá az alakuló szerepkörökre. 
Jelen dolgozat, a harmadik figurával, Orbán Balázzsal való viszonyát bon-
colgatja, keresi a kapcsolódási és széthúzó szálakat, amely mentén K. Papp 
újságírói habitusa mindinkább szélesebb keretbe helyezhető.

K. Papp Miklós és Orbán Balázs közös célja
Orbán Balázzsal való barátsága és kapcsolata számos alkalommal elbi-

zonytalanodik. Hosszabb- rövidebb ideig jó barátságban vannak, megértetik 
és segítik egymást, hosszú levelek tanúsítják mindezt, majd erős ellentét 
távolítja el a két a barátot. Így politikai, szakmabeli és személyes kapcso-
latuk egyformán intenzívnek és képlékenynek mondható. K. Papp Miklós 
folyamatosan támogatja Orbán Balázs politikai karrierjét, udvarhelyszéki és 
marosvásárhelyi képviselőségét lapjában ismerteti és felszólítja a választó-
kat Orbán támogatására. 

K. Papp Miklós hagyatékában számos levél arról számol be, hogy min-
denben segítik egymást. K. Papp a lapjában ad teret Orbán Balázsnak mint 
politikusnak és mint néprajzkutatónak.4 Nyomdája és lapja a politikai kam-
pányok állandó segítője. Orbán Balázs a Magyar Polgárban közli országgyű-
lési beszédeit, miután azok elhangzanak az országgyűlésen. K. Papp Miklós 
nyomdájában nyomatja ki jelentéseit, választási kampányához szükséges 
nyomtatványait. Orbán Balázs 1871-ben egyik levelében arról ír, hogy a 
Polgár egyik melléklapját is hajlandó saját költségén megjelentetni, s abban 
közzé tenné minden eddigi beszédeit. Cserében folyamatosan tanácsokat ad, 
hogy mit közölhetne még a Magyar Polgár, vagy milyen lapokból vehetne 
át érdekes cikkeket. Ugyanakkor igyekszik minél több előfizetőt is gyűjteni 
barátja kezdeményezéseinek. 1873. március 6-án így ír K. Papp Miklósnak: 
,,Én eléggé igyekeztem a Jónás lapjának előfizetőket gyűjteni, de ezek a Ki-
rályhágón inneniek nem akarnak Erdély iránt érdeklődni, a mi erdélyi kép-
viselőinkben pedig kevés az irodalmi érdeklődés; mindenik azzal beszéli 
ki magát, hogy a körben olvassa, hogy pénze nincs stb. Hauchard Ferenc 
barátomat azonban rábeszéltem, hogy az Aranyosvidéki [!] 12 magyar fa-
lunak küldesse meg a Jónás lapját, megígérte, nem tudom, hogy mennyire 
tartotta meg […]”.5 A Magyar Polgár előfizetése kapcsán ezt jegyzi meg egyik 
levelében: ,,A Polgárt február 1-től légy szíves Kovács Áronnak küldeni Ma-
rosvásárhelyre, arra kéret általam Tisza László, mert a jó papunk nagyon 

Orbán Balázzsal való barát-
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érzékenyen panaszolta nekem, hogy a Polgár kimaradt, s hogy mikor nincs 
szükségünk, mellőzzük. Pedig a Polgárnak az a jó hatása volt a mi kedves 
papunkra, hogy pártunk felé hajtott […]”.6

K. Papp Miklós 1873. január 5-én indítja el baloldali népújságát, a Jónás 
Lapját. A lap hasábjain kezdődik el egy jelentős kezdeményezés, a székely 
pályadíjalap létrehozását a lap fogalmazza meg. Mindez Orbán székelyföldi 
nagy leírásának folytatásaként születik meg. K. Papp lapjával megkezdi a 
gyűjtést és nem kis eredményt ér el.  

Orbán Balázs nyelvi pedantériája 
Kitűnik még a levelezésből, hogy Orbán Balázs igen nagy figyelmet 

fordít a közléseinek helyességére. Leveleiben szinte minden közlendő cik-
ke mellé megjegyzi, hogy lehetőleg helyesírási és nyomtatási hiba nélkül 
szeretné a publikálást. K. Papp Miklós lapjait többször is érte vád a helyes 
és precíz nyomtatás elmulasztása miatt.7 Néhány ilyen megjegyzést emelek 
ki, amelyből Orbán Balázs precizitása és a tökéletességre való törekvés mu-
tatkozik meg. 1872 március 27-én keltezett levelében: ,,[…] de kérlek nézd át 
a revíziót, mert a múltkori közleménybe is botrányos hibák csúsztak be”.8 
Országgyűlési interpellációja mellé ezt fűzi: ,,Kérd meg Moldovánt, hogy 
legyen szíves beszédemet a nyomás előtt revidiálni, hogy valami szarvas 
hiba ne csússzon be.”9 Más alkalommal Ajtai K. Alberttel végezteti el a szö-
veg korrektúráját: ,,Ügyeltess arra, hogy ezen cikkekben ne legyenek olyan 
égbekiáltó sajtóhibák, mint aminők a korábbiakban és programbeszédem-
ben voltak. Ajtait kérd fel figyelmesebb átnézésre”.10 Még korábban is rész-
letekig menően figyel és figyelmeztet, amikor cikkei a sajtóban jelennek 
meg: ,,A kiszedéskor légy szíves magad vagy valamely biztos embered által 
a correctúrát és revíziót figyelmesen átnézni, hogy ne legyenek benne va-
lami monstruózus sajtóhibák. […] A megjelenéskor tehát légy szíves még a 
Polgár azt tartalmazó számait vagy ami jobb lenne, a tördelés után egy le-
vonatot elvinni Jakab Elekhez, s azokat utólagos átnézés végett (mert nyom-
tatásban sokkal jobban kivehető a hiba, mint írásban) neki átadni […]”.11 
Egyik követi jelentését küldi és hangsúlyozza: ,,[…] azután csináltass nekem 
külön lenyomatot oly alakban, mint Lázár Ádámé 900 példányban, s azt 
hozd el magaddal vagy küld el postán; de amikor a szöveg az újság számá-
ra ki lesz nyomva, azonnal küldj nékem egy kefelenyomatot, hogy a revízi-
ót magam hajtsam végre, s a külön lenyomatot annak visszaérkezése után 
hajtasd végre”.12 Mindebből kitűnik, hogy Orbán 
Balázs folyamatosan követi saját írásainak sorsát 
és igen nagy figyelmet fordít a sajtóban megjele-
nő szövegek tartalmi és helyesírási pontosságára. 
Ugyanakkor alátámasztja azt a tényt is, hogy K. 
Papp lapja(i) igen sok hibát ejtenek. K. Papp több-
ször is hangsúlyozza, hogy a sajtóhibákkal, a nagy 
ellenséggel, újságírói pályáján tömérdek alkalom-
mal szembekerül, próbálja legyőzni, de nem nagy 
sikerrel.
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mint írásban) neki átadni. 
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A szakadás
Az 1875-ös fúzió rányomja bélyegét személyes kapcsolatuk alakulására 

is, amikor a balközép szabadelvű párt, amelynek mindketten tagjai, kor-
mánypártivá válik. Míg K. Papp kormánypárti politikusként kezd működni, 
a pártból Orbán Balázs kilép és ellenzéki álláspontot vesz fel már 1874-ben: 
,,Az, hogy én a balközépből kiváltam nem szolgálhat kizáratási okul a Pol-
gár hasábjain való megjelenhetésben; mert mi tulajdonképpen nem a párttól 
váltunk meg, hanem inkább a személyes ambíciók figyelme alól emancipál-
tuk magunkat”.13 Így elkerülhetetlen a távolság, hiszen a lap már nem támo-
gató orgánumként jelenik meg Orbán Balázs mellett, hanem inkább támadó 
álláspontot vesz fel. A politikai körök, helyzetek megváltozásával fokozato-
san eltávolodnak egymástól. 

Érdemes egy bekezdés erejéig arra is felfigyelni, hogy például Szilágyi 
Sándorral is hasonló helyzetbe kerül K. Papp Miklós, csak éppen a másik 
oldalról, hiszen ők eddig ellenséges táborban működtek. Viszont a Szilágyi 
Sándorral folytatott levelezés14 baráti irányvonala nem változik negatív vagy 
pozitív irányba. Amikor K. Papp is a kormány oldalára áll, így vall Szilágyi-
nak: ,,Amitől féltem, bekövetkezett. Egy táborba kerültünk, egy gyékényen 
árulunk! Hogy szidhatjuk most már egymást? A napokban felmegyek Pestre, 
addig döntsétek el egész bölcsességetekkel: hogy kit kell elfogni ellenség-
nek? Ha már ti is szabadelvűek lettetek, akkor kell lenni valahol egy pecso-
vics tábornak is, mely mind a kettőnket huncutoknak tart”.15 

Orbán Balázzsal viszont a kapcsolat megromlik, Orbán Szejkefürdőről 
ír levelet 1875 szeptemberében, amelyben az őt ért támadások negatív vissz-
hangját ecseteli, és elmondja K. Papp Miklósnak, hogy ő még így is megvédi 
barátját: ,,Úgy eltűntél a tudósok körül, hogy el se búcsúzhattam tőled, s 
nem adhattam át válaszomat, ím ide mellékelten küldöm most azon szíves 
kéréssel, hogy azt a Magyar Polgárban, hol oly méltatlanul és igazságtalanul 
voltam agyonvezércikkezve kiadni kegyeskedjél, azon rovatban, hol a táma-
dás történt. A cikk eléggé tárgyilagos s tekintve a támadás nyersességét na-
gyon is szelíd; de én itt is követem a szentírás szavait, s kenyérrel dobom ki 
engem kővel dob. Fel nem tehetem, hogy te a védelmet előttem elzárd, csak 
azért mert más párt hitelvei szerint törekedtem a haza üdvére, ez nagyon 
sajnos lenne, s reád és lapodra is hátrányosan hatna, mert itt a közvélemény 
nagyon fellázadt lapod ellen, hogy a magyar hazafiság ellen ily ildomtalan 
támadások színterévé teszed azt, a tömegesen felmondani készülő előfizető-
idet csak úgy marasztaltam meg, hogy azzal mentegetlek, hogy nem voltál 
Kolozsvárt, s így tudtod nélkül ment be e cikk. És a felzúdulás nemcsak itt 
Udvarhelyszéken, hanem Kézdivásárhelyt, Csíkba, Kovásznán, Brassóban, 
Erdővidéken, szóval mindenütt jelentkezett […]”.16 Már érzékelhetővé válik, 
hogy a politikai különbözőség megosztja őket, és a sajtó az, ami igazán ráta-
pint eltávolodásukra, még akkor is, ha a barátságuk, személyes kapcsolatuk 
szilárdnak is tűnik.

A hagyaték részeként is megtalálhatóak azok az újságcikkek, amelyek 
jelzik azt a mélyebb szakadékot, amely bekövetkezik kapcsolatuk folyamán. 
Ezt kiegészítik azok a hivatalos iratok, levelek, amelyek teljessé teszik ezt a 
történetet. K. Papp Miklósról ismeretes, hogy a sajtóban és annak hasábja-
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in kívül is folyamatos harcban áll egy-egy újságíróval, politikussal az évek 
folyamán. 

Viták és párbajok
Ahogy megindítja K. Papp a Magyar Polgár szerkesztését egyre inkább 

kitűnik bátor szókimondásával, határozott állásfoglalásával. Erről tanúsko-
dik Gyulai Pállal bekövetkezett vitája a Történeti Lapok hasábjain. Császár 
Károllyal 1871-ben kerül ellentétbe, megerősítve a Magyar Polgár és a Kelet 
közötti feszültségeket, és amely ügy végül a sajtó orgánumán kívül, párbaj 
útján oldódik meg.17 Évekig eltartó, bonyodalmas nézeteltérésbe kerül 1876-
tól kezdődően a város elöljáróival, amelyben idővel Orbán Balázs személye 
is megjelenik. 1877. február 27-én K. Papp Miklós színházi előadást szervez, 
és a befolyt adományok egy részét a sétatéri egylet javára ajánlja fel. Viszont 
az adomány összege nem jut el a megfelelő helyre, ezért K. Papp Miklóson 
kérik számon. Erre a vitára térek ki részletesebben. 1876-ban a Kelet egyik 
névtelen szerzője megvádolja Papp Miklóst, de nem csak e vád hangzik el, 
hanem összesen öt becsületbeli kérdésben kérdőjeleződik meg személye. 
Azt állítja a cikk szerzője, hogy K. Papp Miklós a minisztériumnak nem fi-
zette be az illetéket, a sétatéri- színházi előadásra befolyt összeget nem kapta 
meg az adományozó, hogy a műkedvelő társaságnak rendezett jótékonysági 
koncert adományát szintén nem továbbította, megvádolják azzal is, hogy két 
készülő művére (Bethlen Kata emlékiratai és a Kolozsvártól a Piramisokig 
címűekre) már begyűjtötte az előfizetéseket, de a műveket még mindig nem 
adta ki, és végül azzal is vádolják, hogy Ráth Károly nem mint balközéppárti 
képviselő lépett fel a választásokkor. Mindezekre november 5-én reagál a 
szerkesztő, amelyben elutasítja az őt ért vádak mindegyikét. Az ügy elhúzó-
dik és a hagyatékban megőrzött levél számol be az ügy kimeneteléről, ame-
lyet Lauka János és Bánffy Béla írnak a Becsületbírósághoz.18 

Ebben a levélben az Orbán Balázs és K. Papp Miklós közötti vitát is 
részletesen tárgyalják. A vita a választásokhoz kapcsolódik, amikor is Orbán 
Balázs azzal vádolja K. Pappot és lapját, hogy szavazatokat vásároltak: ,,[…] 
mikor lettek a lélekvásárlás futárja, a magyar polgár [!] kancsal vitéze által 
széthordva a kerületekbe”.19 Az okmány részletezi az ügy további fejlemé-
nyét is, miszerint K. Papp Miklós e nyilatkozatot magára vette és a Magyar 
Polgárban, az Ellenőrben és a Honban levelet intéz Orbán Balázshoz és rá-
galmazással vádolja. A Hon hasábján megjelenő levélből idéznék, amelyből 
érződik a szerző teljes felháborodása: ,,Válasz Orbán Balázs képviselő úr-
nak. Ön bizonyítékok helyett, durva becsületsértő 
gorombaságokkal felel, s azt írja: sajnálja, hogy 
Budapest Kolozsvártól olyan messzire van, hogy 
onnan korbácsa idáig nem ér el, hogy bennem a 
Tisza-regimé rabszolgáját meggyalázhatná. E nyi-
latkozata, mely sem bátor, sem lovagias emberhez, 
legkevésbé egy képviselőhöz nem méltó, engemet 
betegen és ágyamban kapott; de még ilyen álla-
potomban sem habozom egy percig is kijelenteni 
azt, hogy e sorokkal egyidejűleg már Budapesten 
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leszek, és nem fogom elkerülni Orbán Balázs urat”.20 Majd Pesten megkéri 
K. Papp Lauka Jánost és Bánffy Bélát, hogy Orbán Balázst hívják fel lovagias 
elégtétel megadására. Felszólítják, és Orbán Komjáthy Jenőt és Kállai Jánost 
küldi a válasszal. ,,[…] meglepetésünkre nem a párviadal feltételeit állapí-
tották meg velünk, hanem K. Papp Miklós urat − mint lovagias elégtételre 
nem képes egyént […] illették”.21 Majd megcáfolják ismét a K. Papp Miklóst 
ért öt vádat, amelyben bizonyítják becsületességét és tisztességét és kijelen-
tik, hogy lovagias elégtétel adására és vételére is egyaránt alkalmas. Orbán 
Balázs tehát vádolja K. Pappot, de gyanítható, hogy nem K. Papp párbajké-
pessége akadályozza meg a tényleges párbaj létrejöttét, mindinkább Orbán 
Balázs visszavonulása. Hiszen Teleki Sámuel leveléből, amelyet szintén a 
hagyaték őriz, kitűnik, hogy nemcsak K. Papp kihívását utasítja vissza: ,,Or-
bán Balázzsal fiamnak volt becsületbeli ügye, mivel engem és családomat az 
ország színe előtt letolvajozott. Fiam Orbán urat kihívatta, de ez az immu-
nitás köpönyegébe burkolva ki nem állott, a követi mandátuma letelte után 
sem állott ki párbajra, becses életét a hon boldogulására fenntartotta− ma-
gyarul mondva, félt inkább a fegyvertől, mint egyébtől.”

K. Papp működése a sajtóban
K. Papp Miklós a 19. századi erdélyi sajtótörténet egyik színes, sokol-

dalú figurája. Rövidnek mondható élete a legintenzívebb ütemben zajlik. 
Politikusi, sajtóbeli, társadalmi és közérdekű szerepvállalásai nem önálló 
entitásként léteznek, hanem azt mondhatnánk, hogy a sajtóval teremti meg 
az egyes szerepköröket és a sajtó médiumán keresztül is tartja fent.  A sze-
replehetőségeit párhuzamosan, olykor egy időben mozgatja, működteti. 

Orbán Balázs és K. Papp Miklós kapcsolata nem mondható felhőtlen-
nek, számos politikai és publicisztikai vita mentén ragadható meg viszo-
nyuk. Az egymás mellett, illetve egymás ellenében működő szerepköröket 
szintén a sajtó alakítja, formálja. 

Jegyzetek:

1 Részlet a 11. Média- és Kommunikációtudományi Konferencián meg-
tartott előadásból: Szerkesztői szerepkörök (K. Papp Miklós és Petelei István 
munkássága), Kolozsvár, 2012. június 12.

2 MOL K. Papp Miklós hagyatékának maradéka.  P.2269, 5. d. 10. t. A 
Magyar Polgár c. lap szerkesztőségi iratai. K. Papp Miklós Gróf Haller Lujzá-
nak írt levelében olvasható.

3 A témát feldolgozó tanulmány 2012 őszén jelenik meg a ME.dok című 
folyóiratban, a 2011-es Médiajelentés konferencia anyagát tartalmazó szá-
mában.

4 Ugyanakkor védelmezi is a lap Orbán Balázst az ellenségeskedőktől. 
L. K. Papp Miklós: Az Orbán Balázs elleni kereset. Magyar Polgár, VII. évf. 
1873. márc. 13. 60. sz. 1.

5 MOL K. Papp Miklós hagy.  P. 2269. 2.d. 1.t. Orbán Balázs levele K. 
Papp Miklósnak, 1873. márc. 6.
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6 Uo. Orbán Balázs levele K. Papp Miklósnak, 1873. febr. 13.
7 Bővebben lásd K. Papp Miklós és id. Szinnyei József levelezése. Me.dok, 

2011/4. A szedők félreolvasása, figyelmetlensége, illetve a szerkesztő figyel-
mének lankadása mind hozzájárul, hogy sajtóhibák kerülnek bele a lapba. 
Míg Szinnyey ,,kópéságnak” nevezi, hogy K. Papp újranyomtatja a Történeti 
Lapok első, hibás példányát, addig Orbán Balázs folyamatosan a hibák elke-
rülésére figyelmezteti a szerkesztőt.

8 MOL K. Papp Miklós hagyatékának… 2. d. 1. t. Orbán Balázs levele K. 
Papp Miklósnak, 1872. márc. 27.

9 MOL Uő. 1873. márc.18.
10 MOL Uő. 1871. aug. 3.
11 MOL Uő. 1871. júl. 14. 
12 MOL Uő. é.n.
13 MOL Uő. 1874. febr. 15.
14 Az OSZK Kézirattárában 35 db. fennmaradt levél van.
15 OSZK Kt. K. Papp Miklós Szilágyi Sándornak, 1875. márc. 7. 
16 MOL K. Papp Miklós… 2. d. 1. t. Orbán Balázs levele K. Papp Mik-

lósnak, 1875.  szept. 10.
17 Ezek részletes tárgyalására a K. Papp Miklós újságírói pályáját vizs-

gáló fejezetben térek ki.
18 Bővebben lásd MOL K. Papp Miklós… 4. d. 4. t. Lauka János és 

Bánffy Béla levele a Becsületbírósághoz, 1878. nov. 20.
19 Uo. 
20 K. Papp Miklós: Válasz Orbán Balázs úrnak. A Hon, 1878.  nov. 11.
21 MOL K. Papp Miklós… 4. d. 4. t. Lauka János, Bánffy Béla levele a 

Becsületbíróságnak, 1878. nov. 20.
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A romániai magyar sajtó/média 
képe és szerepe az erdélyi köz-
életben a Korunk 1990 és 2000 
közötti lapszámai szerint

BOTHÁZI MÁRIA

1990 és 2000 között a Korunkban markánsan tetten érhető egy közéle-
ti nyomvonal, ami nyilván a lap Dienes által is megjelölt eredeti küldetésé-
nek továbbéléseként értelmezhető és értékelhető, azaz hogy a folyóirat „az 
erdélyi (romániai) magyarság életének és törekvéseinek hiteles krónikása 
és képviselője legyen”.1 A kiadvány közélettel foglalkozó és közéletről szó-
ló, elsősorban tudományos vagy a hagyományos véleményközlő műfajokba 
sorolható közléseinek – és itt több tematikai kategóriát megállapíthatunk 

Rezumat (Imaginea și rolul presei/mass-mediei maghiare din România în viața publică din 
Transilvania refl ectată în revista Korunk /Timpul nostru/ dintre anii 1990 și 2000)

În perioada dintre 1990 și 2000, revista Korunk refl ectă în mod marcant un stil de prezentare 
a vieții publice, care poate fi  interpretat și explicat prin păstrarea menirii inițiale a revistei, stabilite 
de primul redactor Dienes: acesta trebuie să fi e un cronicar și un reprezentant veridic al vieții și 
strădaniilor maghiarimii din Transilvania (România). Studiul analizează numerele tematice despre 
presă, în care apar în mod organic texte științifi ce sau publicistice clasice pe tema vieții publice 
(în cadrul căreia se pot desprinde mai multe categorii tematice, de la problemele bisericii la cazul 
universității maghiare, de la relația majoritate–minoritate la problema caracterului transilvan). 

Cuvinte cheie
Korunk, revistă, viață publică, presă, schimbarea regimului

Abstract (The image and role of the Hungarian press/media in Romania in Transylvanian public 
life on the basis of the 1990–2000 issues of the review Korunk (Our time)) In the period between 
1990 and 2000, the review Korunk emphatically refl ects a track of public life which can be interpreted 
and evaluated as a continuation of the review’s original mission established by its fi rst chief editor, 
Dienes: namely, that the review should be an authentic representative and chronicler of the life and 
ambitions of Hungarians from Transylvania (Romania). The article analyzes the thematic issues of 
Korunk on journalism, which published scholarly articles or more traditional journalistic texts on 
fi elds of public life (within which several thematic categories, such as problems of the churches, the 
case of the Hungarian university, the majority-minority relationship, or the problem of Transylvanian 
character). Keywords Korunk (Our time), review, public life, press, regime change

Botházi Mária, a BBTE doktorandusa, szerkesztő
bothazi_maria@yahoo.com
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az egyház problémáitól a magyar egyetem ügyé-
ig, a kisebbség-többség viszonytól az erdélyiség 
kérdésköréig – szerves részei a sajtóval foglalkozó 
tematikus lapszámok, amelyeket alábbi vizsgála-
tunk jár körül alaposabban.

A sajtó kérdéskörével a harmadik Korunk 
első tíz évében négy lapszám erejéig foglalkozik 
a Korunk: ebből kettő, – az 1990/5-ös, amely még 
nem rendelkezik külön lapszámcímmel, illetve az 
1998/11-es Televízió: információ vagy szenzáció 
című – elsősorban a televízióval, míg az 1992/7-
es, a Sajtónyilvánosság háttérvilága és a 1996/1-es 

Közép Európa és a sajtó – elsősorban a sajtónyilvánossággal, az írott sajtóval.
Az 1990/5-ös lapszám témába vágó írásai többnyire fiatal szerzők tol-

lából születtek, ahogyan a szerkesztői kopfban olvasható, „közülük többen 
még az egyetem padjaiból figyelik, józanul az eseményeket.” Ez az időszak 
nyilván a román televízió manipulatív eszköztárára fókuszol, és több írás is 
megállapítja, hogy a „televízió működése nem valami biztató számunkra”.2 
Horváth István megállapítja, hogy: „A kihangsúlyozandó nemzeti jelleg ki-
zárólag a sajátos érdekek érvényesítésére összpontosít. Így, ha szóba is jön-
nek más etnikumok, az vagy száraz, érdektelen tudósítások, vagy a konflik-
tushelyzetek bemutatásakor történik.”. A tévé „összehasonlíthatatlan azzal a 
tévével, amihez hozzászoktattak, hozzáidomítottal. De most már nyugodtan 
le lehetne venni róla, hogy »szabad« (...)”.3

Csép Sándor az erdélyi magyar tévékultúra első hónapjairól számol be 
Cseke Péter kérdéseire válaszolva az olvasónak.4 Megtudhatjuk, ekkoriban 
a kolozsvári televízió heti öt órát sugároz, ebből 105 perc áll a magyar szer-
kesztőség rendelkezésére:  kedden egy félórát, csütörtökön egy órát és pén-
teken egy negyedórát sugároz magyarul az adó. A magyar tévézés legfonto-
sabb funkciója Csép szerint a közösségi élmény megteremtése, és ekkoriban 
még megannyi tévés műfajt meg szeretne honosítani a szerkesztőség: a hírt, 
a helyszíni riportot, a dokumentumfilmet, kis-és nagyjátékfilmet egyaránt. 
A felszereltség egyelőre még nem teszi lehetővé a zökkenőmentes műhelyte-
remtést, de sokan segítik a kolozsvári stúdiót: magyar, német, norvég, hol-
land, belga, francia, kanadai egyesületek, intézmények és magánszemélyek. 
A győri vagongyáriak például gyűjtést szerveztek, és abból vásároltak rádiós 
felszereléseket, Dévai Nagy Kamilla londoni koncertezésének fellépti díjából 
szerzett még egy kamerát.

A lapszám színvonala – általában az átmenet első két-három évének 
Korunkjait ez jellemzi – igencsak hullámzó. Az utókor olvasója számára úgy 
tűnik, egy laptestbe szerkesztették a szolgálatos szerkesztők az éppen meg-
lévő anyagokat, így gond nélkül megfér egymás mellett a növénynemesítő 
műhelyében készült interjú a moldvai csángók kérdésével, Sartre munkás-
ságának elemzése György Lajos építkezéseivel. Nyilván ezen anyagok egy-
másutániságát azt tette igazán értékessé, hogy nyomtatásban megjelenhettek 
– a szerkesztői szóban megjelölt témában, jelesül a televízió kérdéskörében 
viszont nem kap szerteágazó tájékoztatást az olvasó.

A magyar tévézés legfon-
tosabb funkciója Csép sze-
rint az közösségi élmény 
megteremtése, és ekkori-
ban még megannyi tévés 
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A 1992/7-es lapszám már jóval kiegyensúlyozottabban és egységeseb-
ben adagolja mind tematikailag, mind műfajilag az anyagokat. A szerkesz-
tőség úgy látja, hogy a sajtónyilvánosság háttérvilágának megvilágítása „...
Erdélyben, Romániában 1992 derekán nem csupán a szakma számára lehet 
fontos. Az utcán, az újságstandokon szembetűnő változás mögötti tények, a 
háttérvilág feltérképezése a romániai és általánosabban a posztkommunista 
társadalmak működési mechanizmusának ismeretéhez járul hozzá. A nagy-
váradi, a sepsiszentgyörgyi, a székelyudvarhelyi példák, Bukarest mai sajtó-
dzsungelének egy-két felvillantott mozzanata, a régi keretek között szerve-
ződött és megújulásukat kereső sajtókiadványok (így a Korunk), az egyházi 
lapok gyorsmérlege – természetesen csak sejtetni tudják a tulajdonképpeni 
világméretű mutációkat a média terén”.5  

Cseke Péter úgy véli, nem kerülhető meg a kérdés: „ha a két világhábo-
rú közötti versenyhelyzetben tapasztalatot szerzett kisebbségi magyar sajtó 
működésének tanulságait nem ismerjük, ha a központi sajtóirányítás elvét 
és gyakorlatát nyilvánvalóan elvetjük, akkor miként lehet célirányosan ki-
építeni és hatékonyan működtetni ezt a többre hivatott lapkultúrát?”6 Arra 
a következtetésre jut, a magyar lapok összeomlását úgy lehetne megakadá-
lyozni, ha intézményeink és civil szervezeteink anyagilag olyan lapokat tá-
mogatnának, amelyek az új helyzetben is felvállalnák nemzetrészünk lét-
kérdéseit.

Kovács Kiss Gyöngy a nagyváradi lapkiadás helyzetét tárja az olvasó 
elé riportszerű összeállításában.7 Megállapítja, a változások után Nagyvá-
rad újra az erdélyi sajtóélet egyik központjává vált. Olyan lapok működésé-
ről számol be, amelyek azóta rég eltűntek a süllyesztőben – ilyen az Erdé-
lyi Napló melléklete, a Média, a Kelet-Nyugat című irodalmi lap, a Direct, 
amely a Bihari Napló román melléklete volt, a Sziget, amelyet szintén a Bi-
hari Napló Kiadóvállalat jelentetett meg. A cikket olvasva képet kaphatunk 
arról a valóban dzsungelszerű környezetről, amelyben a különböző lapok 
rövid ideig tündököltek, majd megbuktak.

Elemzésünk szempontjából igen érdekes Szabó Ágnes Kinga és Kele-
men Hunor olvasószociológiai felmérése is, amely az erdélyi fiatalok lapol-
vasói szokásait veszi górcső alá.8 Erős felütéssel indul a cikk: „Olyan lesz a 
holnapi erdélyi magyar társadalom, amilyenné – többek között – a mai sajtó 
is teszi. Amilyen újságot ma a fiatalok kezébe adnak”.9 A felmérésből az 
derül ki, az akkori romániai magyar fiatalok jobban figyeltek a sajtóra, mint 
a sajtó rájuk. „»Sokszor van az olyan érzésünk, hogy hiába írnak magyarul, 
nem hozzánk szólnak.«”.10 Az ekkori fiatalok még 
rendszeresen olvasnak napilapokat, a szórakozta-
tó kiadványok mellett olvassák az irodalmi lapo-
kat, az egyházi lapokat és a román újságokat is. 
Akkoriban szaklapokból volt a legnagyobb hiány, 
filmmel, művészettel, filozófiával, történelemmel, 
matematikával foglalkozó lapokat fogadtak volna 
örömmel a megkérdezettek.

A lapszámban Tófalvi Zoltán közöl igen átfo-
gó, kiváló tanulmányt a rendszerváltás sajtóhely-
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zetéről, sok nagyon valós és ma is igen értékes megállapítást vetve papírra.11 
Az összefoglalás azzal a szomorú ténnyel indít, hogy az első három átmeneti 
év elegendő volt ahhoz, hogy a romániai magyar sajtó a szakadék szélére 
sodródjon. Szerinte önáltatás az az optimista vélekedés, amely a gombamód 
szaporodó újságok felett jár örömtáncot: „valójában nem mélységében, vi-
lágosan átgondolt stratégiájában, hanem számszerűségében gyarapodott a 
romániai magyar sajtó”.12 Úgy véli, a honi magyar sajtó helyzete valójában 
sokkal rosszabb, mint ahogyan az a köztudatban él. Mint írja az átmenet 
sajtóját a hatalmas újságszaporulat ellenére az információszegénység jel-
lemzi, a cikkeket érzelmi túltelítettség fűti, jellemző rájuk az esetlegesség, 
a találomraszerkesztés. Az 1989 előtti lapstruktúrák szívósan továbbélnek, 
írja, a lapterjesztés hatalmas gondot jelent, a lapok úgy boldogulnak, ahogy 
tudnak. „A romániai magyar sajtó ilyen nehéz és válságos helyzetben soha 
nem volt! (...) ... mozgósítható tőke, állami segély nincs, a lapok nagy része 
egyik napról a másikra él. Ki törődik a holnaputánnal?”1.3 A romániai ma-
gyar sajtó túlságosan is a túlélésre rendezkedett be, elavultak a felszerelések, 
a papírárak hússzor nagyobbak, mint 1990 elején, aránytalanul megnöve-
kedtek a nyomdaköltségek, a honoráriumrendszer tarthatatlan, hiányzik az 
újságíróképzés. Problémának látja azt is, hogy Kolozsvár megszűnt a hazai 
magyar sajtó központja lenni, akárcsak azt, hogy a sajtót még senki nem ér-
telmezi igazán vállalkozásként. A mulasztások, a valós helyzet beismerését 
és válságkezelő stratégiák kidolgozását sürgeti tehát.

A fentieket mintegy kiegészíti Zsigmond Győző sajtónyelvről szóló írá-
sa.14 A szerző a sajtóban tetten érhető egyhangú nyelvhasználat veszélyeire 
figyelmeztet, a személyes hangvétel, a királyi többes, imperatívuszok hasz-
nálatára a hírközlésben. Úgy véli a nyelvhasznált szintjén is jelentkező erő-
szakos asszimiláció, a sok magyartalan szó, kifejezés, megfogalmazás és az 
idegen, főleg román szavak indokolatlan használata még az említett időszak-
ban is tetten érhető a sajtóban. 

Jelen dolgozat kontextusában különösen érdekes Jakabffy Tamás a Ko-
runk 1992. május 14-i szerkesztőtanácsi tapasztalatcseréjén elhangzott hoz-
zászólásának szerkesztett változata.15 Jakabffy rámutat, bár nagyra értékeli a 
társadalmi szemle műfajmegjelöléssel definiálható folyóirateszményt, még-
is felfedezhető a szerkesztésben „egy kiheverhetetlen betegség tünetcsoport-
ja”.16 Jakabffy a nagyobb dialóguskészséget hiányolja, felrója a szövegekben 
még mindig gyakran fellelhető jelmondatszerűséget, máskor meg – főként a 
történelmi anyagok esetében – a millenniumi idők patetikusságát. Megál-
lapítja, a felhívó jellegű címválasztásokban is gyakran a jelmondat logikája 
működik. Szerinte néha erőltetett a súlypontos szerkesztési mód is, mely 
hátrányait így fogalmazza meg: „... abban a kissé merev megcsináltságban, 
amely egyik-másik számban szemet szúrhat, éppen a szerkesztői pártosság 
veszélyét érzem, továbbá azt, hogy a Korunk szerkesztői számára a szel-
lemiség etalonja túl »súlyos«, és ez néha fülledtséghez vezet. Isten óvja a 
Korunkot attól, hogy a szellemiség, a név, a tekintély stb. kizárólagos érvé-
nyű súlyossága vagy a szövegeknek elhelyezésük útján tulajdonított szeriőz 
súlyosság a lapot a társadalomtudományi értékű unalomhoz vezesse, mert 
Isten óvja meg bármely lapot attól, hogy a huszonévesek csak azért vásárol-
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ják – ha vásárolják –, mert az erdélyi magyarság írott fóruma a kevés közül, 
s az úgy »szép«, ha megveszik”.17

Szerkesztés tekintetében, de külalakra is jóval szellősebb, mozgalma-
sabb, ha úgy tetszik egyszerűbb az 1996-os esztendő januári száma: ’96-ra 
már sokat javult a papír minősége, a nyomdatechnika is fejlettebbnek tűnik, 
értjük ezalatt azt, hogy láthatóbb a nyomtatás, a grafikák, olvashatóbb a lap. 
A Korunk más betűtípust használ, s emiatt – bár jóval olvasóbarátabb a sze-
dés – feleannyi anyag fér a lapba, mint mondjuk négy évvel korábban, és ez 
nem feltétlenül szolgál előnyére. Míg az 1992-es sajtóról szóló lapszám 40  
anyagot hozott, 1996-ban az ugyanerre a témára (más fókuszból) visszatérő 
kiadvány csak 22-t közöl.

Vizsgált témánk felől közelítve három írást emelünk ki az 1996-os Kö-
zép-Európa és a sajtó című lapszámból. Két cikk – a Horváth István és a 
Magyari Tivadaré18– részben hasonló szempontokból foglalkozik a románi-
ai magyar sajtóval. Közös alapkérdésük: miért hiányzik a romániai magyar 
közélet, közszereplés bírálata a magyar sajtónyilvánosságból. Horváth István 
megállapítja, sajtónyilvánosságunk önkorlátozó, konfliktuskerülés jellemzi. 
Mindez a kisebbségi helyzet sajátosságaiból ered, és az egység illúziójára 
támaszkodik. Arra, hogy a romániai magyarságnak mindenekfölött egység-
be kell kovácsolódnia, a konfliktusok tükrözése védtelenné, kiszolgáltatottá 
tenné az ellenség, azaz a román többség számára. A sajtó számára az egysé-
ges ellenálló imidzs fontosabb, mint más, alapvető feladatainak ellátása, és 
e kisebbségi neurózisból fakadó magatartás következtében az önkorlátozás, 
az önkorlátozó sajtónyilvánosság legitimmé válik.

Magyari Tivadar megállapítja, hogy a romániai magyar elitnek a romá-
niai magyar tömegkommunikációval való viszonya néhány egyedi jellemvo-
nást mutat. Minthogy hiányoznak a közéleti tevékenységhez az intézményes 
lehetőségek, a romániai magyar közéleti-értelmiségi elit „a médiában keresi 
a közvetlen közéleti szereplésnek azt a helyszínét, amit ő maga alakíthat, 
használhat”.19 Mindennek persze a sajtó maga is az oka, hiszen a kommuniz-
mus alatt nem létezett szakszerű sajtó, és a kisebbségi lét történelme alatt saj-
tószakképzés sem volt soha. Éppen ezért a „szakmai szempontok felett rend-
szerint más, sajtószempontból aprofesszionális szempontok dominálnak (a 
kívánatos – »bevett« –közéleti szerepvállalás ismérvei; irodalmi adottságok; 
esszéizált »társadalomtudomány« művelése; személyes kapcsolatok és erő-
források monopolizálása, stb.).20 Minthogy kisebbségi helyzetben és a kom-
munizmusban előtérbe került az irodalmi elit, a közéleti tevékenységet övező 
presztízs kiterjedt az irodalmi tevékenységre, az irodalomról pedig az újság-
írásra: „közélet, irodalom és újságírás közös körbe került”.21 A honi magyar 
elit relativizálja, átértelmezi a sajtószakmai követelményeket, a vélemény-
nyilvánítás túlmutat a sajtó szakmai keretein, úgymond „átpoetizálódik” a 
köztájékoztatás, az érzelmi, szónoki beszédmód jellemzi. Emiatt a „média 
elveszítheti a tipikus médiafunkciók ellátásához szükséges szakmai (és in-
tézményes) önállóságát, a különböző intézmények, intézményi keretek ösz-
szefonódása miatt elmarad a közszereplők, elitek bírálata, általánossá, egy-
ségesé válik a romániai magyar közbeszéd. Hiszen, mint ő is megállapítja: 
„a közbeszédben a bírálásnál sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az 
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identitási-legitimációs körbe való tartozás megállapításának, nyugtázásá-
nak. (...) Hiányzik egy önálló, saját szakmai intézményes körét meghatározó 
sajtóelit, amelynek alapcélja a közéletiség önálló eljáráskészlettel való értel-
mezése”.22

 A fentiek tükrében mindenképpen szakmai sikerként értékelhet-
jük Tibori Szabó Zoltán interjúit Stanik Istvánnal és Szőcs Gézával. Az 
interjúk annak kapcsán készültek, hogy Stanik István lemondott az 1991 
óta Nagyváradon megjelenő, a közéletről a többi lapokhoz képest alternatív 
módon tájékoztató, a maga idejében igen népszerű és dinamikusan fejlődő 
intézményrendszerrel bíró Erdélyi Napló főszerkesztői posztjáról. A lap irá-
nyítását Szőcs Géza vette át, aki, miután 1992-ben felhagyott a parlamenti 
politizálással, több lap tulajdonosaként és kiadójaként tért vissza az erdélyi 
magyar sajtóba – a Naplót ekkor kiadó Erdélyi Híradó Kft., de a korábbi ki-
adó, az Analóg Kft. is az ő tulajdonában volt. Az interjúkat úgy tördelték, 
hogy egymás tükörképeiként jelennek meg, s ez a többszólamúság, a véle-
ményütköztetés, a kiegyensúlyozott tájékoztatás érzetét kelti az olvasóban. 
Az Erdélyi Napló sok fiatal tollforgatót indított útnak, Stanik azt mondja, 
azért volt ennyi fiatal a szerkesztőségben, mert „ha a romániai magyar sajtó-
ban nem következett be a rendszerváltás, legalább nemzedékváltás kompen-
zálja azt”.23 Szerinte nem változott meg a sajtó struktúrája, átírt fejlécekkel 
jelennek meg a lapok, amelyeket többnyire ugyanazok az emberek írnak, 
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mint a diktatúra idején. Ő is felrója a sajtóképzés hiányát, illetve azt, hogy a 
honi magyar politikai-gazdasági elit nem ismerte fel, hogy léte függ a tömeg-
tájékoztatás működésétől. 

A két interjú nyomán sem tud kiegyensúlyozott képet alkotni az utókor 
olvasója arról, hogy miért is történhetett „hatalomváltás” a prosperáló Er-
délyi Naplónál. Stanik azzal indokolja lemondását, hogy rosszul mennek a 
dolgok a lapnál, nem sikerül teljesíteni mindazt, amit a kiadvány induláskor 
felvállalt. Mindenek visszahúzója a lap rossz gazdasági háttere. Az alábbi 
részlet az interjúból tizenhat évvel később is igen aktuális, bármely erdé-
lyi magyar szerkesztő, újságíró számára ma is ismerősnek tűnnek az alábbi 
sorok. „Az Erdélyi Napló megpróbált mindig ott lenni, ahol az események 
történtek. Dehát egyre kevesebb pénz volt szállodára, vonatra, napidíjra, s 
ezáltal a lap alapkoncepciójának gerince törött el. Nem volt betekintésünk 
a gazdasági adatokba, de pénzt nem kaptunk a normális működésre, fizeté-
sekre, telefonszámlákra, kifizetési költségekre, stb. Az általunk kért keretet 
Szőcs Géza többször ígérte, hogy megkapjuk, csakhogy ez nem jött össze. 
Szerintem a tulajdonosnak biztosítani kell a lap működését, ha viszont ezt 
nem tudja megtenni, akkor adja el a céget vagy zárja be. Géza mindig csak 
azt mondta, hogy még egy kicsit ki kell bírni, s aztán majd jó lesz. A jövő te-
hát mindig körvonalazódott előttünk, csak éppen beledöglöttünk a jelenbe.”

A Szőcs Gézával készült interjúból megtudjuk, hogy az új főszerkesztő 
nem kíván változtatni a lap jól bevált profilján, struktúráján. Szőcs rend-
kívül optimista a jövőt illetően: „Úgy vélem, ez a kétmilliós közösség a tíz-
milliós anyaország hátterével – hogy a máshol élő magyarokról most ne is 
szóljunk –, át fogja vészelni az általános romániai és speciálisan romániai 
magyar bajokat. Erős helyi napilapok mellett legalább egy erős országos ma-
gyar napilap és erős hetilapok fogják artikulálni azt a dialógust, amelyet az 
erdélyi magyarságnak önmagával és a világgal kell folyatatnia. Akár elma-
rad a nyugati tőkeinjekció, akár nem, ez a halódásos állapot a valós piacgaz-
daságon alapuló viszonyokra és számításokra épülő helyzetté fog átalakul-
ni. Sokkal nagyobb az életképességünk, hogysem ez megoldatlan akadályt 
jelenthetne”.

Majd két évtized távlatából Szőcs Géza optimizmusa meglehetősen túl-
zónak tűnik. Azóta kiderült, a kisebbségi sajtóra semmiképp sem lehet érvé-
nyesíteni a valós piacgazdaságra épülő számításokat, a kisebbségi sajtó – el-
tekintve talán a tömbmagyar vidékektől – soha nem volt és jelen pillanatban 
úgy tűnik, nem is lesz nyereséges, piacképes.

Az interjúkból az is kiderül, hogy a főszerkesztő-helyettes Adonyi Nagy 
Mária is követi a lemondásban – róla az olvasóban szigorú, ám igen hozzá-
értő szerkesztő képe marad meg, aki egyébként nem tud problémamentes 
emberi kapcsolatokat kialakítani a beosztottakkal. 

A Korunk felvállalt szerkesztői-szerkesztőségi alapelveinek és célkitű-
zéseinek szempontjából médiatémakörben a legsikerültebb lapszámnak ta-
lán az 1998. novemberit tekinthetjük. Egyértelműen érezhető az a könnyed-
ség, újszerűség és szemszögváltás, amelyet az akkor húszas éveikben járó 
szerkesztőkhöz – Balázs Imre József, Szántai János, Szabó Géza – köthetünk. 
Nyilván, az vélhetőleg nem a fiatalok kapcsolatrendszerének köszönhető, 



ME.dok • 2012/3

90

hogy egyazon lapszámban közöl Lászlóffy Aladár, Tandori Dezső, Esterházy 
Péter, Egyed Péter, Kukorelly Endre, Gömöri György, Polcz Alaine, Hajdú 
Farkas-Zoltán és Sára Sándor. Ez az a lapszám, amelynek 36 anyagából 27 
vág a címben megjelölt témába – Televízió: információ vagy szenzáció? –, ti-
zenöt anyag perspektivikusan a nagyvilágra nyit, hat romániai, míg csupán 
négy fog át erdélyi horizontot.

Vélhetőleg ezzel magyarázható, hogy az alcímben megjelölt témánkhoz 
vajmi kevés segédanyagot találunk e számban. Vizsgálatunkhoz két írást 
rokoníthatunk. Vargha Jenő-László tanulmánya24 a televízió szenzációhaj-
hász voltára fókuszol, a fekete dobozban elhangzottak szavahihetőségére. 
Kontextusunkban fontosnak tűnik az a megállapítása, amely szerint televí-
zióban egyenes adásban közvetített forradalom után az átmeneti időszakban 
az érdeklődés az írott sajtó felé fordult. Ez a többszempontú tájékoztatás igé-
nyéből fakad, amely a televízió(k) adásaiban nem történik meg. Szerinte erre 
kiválóan ráéreztek az adott korszakban a napilapok, és törvényszerű volt, 
hogy a média első sztárjai a napilapok vezércikkírói legyenek.25

Máthé Éva televíziós kritikájában26 az RTV magyar adása kapcsán fo-
galmaz meg néhány kifogást. Nem lát benne rendszeres, átgondolt, hosszú 
távra szóló műsorpolitikát, nem tartja megfelelőnek a képernyőn feltűnő be-
mondókat, és szerinte a szerkesztők, riporterek munkája is sok kívánnivalót 
hagy maga után. Azt írja, a műsor színvonala egyenetlen, ésszerűbb anyag-
gazdálkodás férne rá a műsorokra, ami megintcsak az átgondoltabb terve-
zést tenné szükségessé. Bosszantja ugyanakkor a román felirat is, amelyben 
rendszeresen elírnak adatokat. Pozitívumként az Ébresztő üdeségét emeli ki 
és a Juhaimnak maradékát összegyűjtöm című sorozatot, amely a szórvány-
magyarság gondjaival foglalkozik lelkiismeretesen és hozzáértéssel.

Összegzés

A Korunk 1990 és 2000 között jelentős tájékoztató (és akár társadalom-
építő) funkciót lát el a sajtó és média működésének, politikai-, gazdasági-, 
kulturális hátterének, a közéletben és művelődésben betöltött szerepének 
széles spektrumú bemutatásával. A folyóirat az elsők közé tartozik, amely 
tudományos igényességgel is megvilágítja a romániai magyar média mű-
ködésének egyedi vonásait, hátulütőit, így a legitimmé vált önkorlátozást, 
a politikai-közéleti elit összefonódását a médiával és ennek hozadékait az 
átmenet első évtizedének meglehetősen szakmaiatlan romániai magyar köz-
tájékoztatásában. Az erdélyi magyar prérin a lap szintén az elsők közé tar-
tozik azon kiadványok sorában, amelyek fordításokat, szintéziseket hoznak 
a szabad média történetéről, működéséről, folyamatairól, elveiről, felvállalt 
eszméiről. Cikkei révén a lap betekintést enged ugyanakkor a médiaintéz-
mények működésébe, a sajtó képviselőinek megszólaltatásával első kézből 
kaphatott információt az olvasó a szerkesztőségek működéséről, helyzetéről. 
A lapszámok egyenetlen színvonalat mutatnak, néhol szerkesztetlennek, ad-
hoc módon összedobottaknak tűnnek, ám ha összességében vizsgáljuk az 
1990-től az 1998-ig terjedő időszakot, e számok fejlődésgörbéje egyértelmű-
en felfelé mutat.
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A cenzúra színe és visszája
CSEKE GÁBOR

A cenzúráról nagyon sokunknak vannak élményei, elképzelései, gya-
núi és meggyőződései. Ezek néha egybevágnak, máskor kiegészítik egy-
mást vagy éppen párhuzamos igazságokként léteznek egymás mellett. 

A cenzúra, a véleményszűrés azért létezett s létezik mostanában is, 
hogy akár mesterségesen is egyensúlyi állapotban tartsa a társadalom feszí-
tőerejét. Hogy egy konvencionális nyilvánosság látszatát fenntartsa ...

Mielőtt mi is elkezdenénk okoskodni, ahogy manapság egy ilyen, mos-
tanig tapintatosan elhallgatott vagy csak érintőlegesen kezelt téma tagla-
lásakor elszabadulnak a személyes benyomások, térjünk vissza a címben 
kitűzött feladatokhoz.

Tavaly október végén Kolozsváron konferenciára került sor, amely tulaj-
donképpen nem volt egyéb, mint az Országos Sajtószimpózium 10. évadja. 
Témájául a romániai cenzúrát választotta. A részvétel pedig nemzetközi volt. 

Rezumat (Fața și reversul cenzurii)
Gábor Cseke ne prezintă cartea redactată de Ilie Rad (Cenzura în România), care conține 

materialele celui de al 10-lea Simpozion Național de Istoria Presei. Sunt analizate articolele 
scrise de Péter Cseke, Gelu Neamțu, Dan Culcer, etc. Gábor Cseke atrage atenția și asupra unui 
articol scris de Réka Sánta-Jakabházi, apărut în revista Vatra (Tg. Mureș), care vorbește despre 
infl uența cenzurii comuniste asupra scriitorului de naționalitate germană, născut în Sibiu, Franz 
Hodjak. Cseke precizează că cele mai multe articole din volum conțin experiențe personale, trăite 
în comunism, deci sunt și mărturii prețioase ale acelor timpuri. Concluzia rticolului este faptul că 
cenzura este funțională și astăzi, dar sub alte forme decât în comunism.

Cuvinte cheie  cenzură, România, comunism, Ilie Rad

Abstract (The face and the reverse of the censure)
Gábor Cseke presents the book redacted by Ilie Rad (The Censure in Romania) who contains 

the studies of the 10th Press History Symposium. Are analyzed the articles of Péter Cseke, Gelu 
Neamțu, Dan Culcer, etc. Gábor Cseke also remembers an article from Réka Sánta-Jakabházi, who 
wroted about the „anti-censure style” of the author Franz Hodjak (German writer, born in Romania). 
Cseke outlines that the articles from the volume are mostly based on personal experiences, and are 
valuable confessions from the witness of the communist regime. The conclusion of the article is that 
the censure is functionable even today, but under other forms than in past.

Keywords censure, Romania, communism, Ilie Rad

Cseke Gábor, újságíró, költő, író, műfordító
gcseke@gmail.com
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(Vajon, csak a véletlennek tudható be, 
hogy a 21. évszázad első évtizedének 
vége táján vetődtek fel egyre hangsú-
lyosabban a cenzúrával kapcsolatos 
mélyebb vizsgálódások és elemzések?)

A konferencián bemutatott nagy 
számú és sok irányú állásfoglalás 
arra késztette a szervezést lebonyolí-
tó Tribuna folyóiratot, hogy könyvet 
szerkesszen az ott elhangzott fon-
tos szövegekből, kiegészítve egyéb, a 
tárgykörbe vágó tanulmányokkal, dol-
gozatokkal. 

Az előszót (is) jegyző szerkesztő, 
Ilie Rad felsorakoztatja azokat az alap-
vető munkákat, melyek utat törtek a 
cenzúra jelenségének megvilágítása 
felé, s nem árt, ha mi is megismerke-
dünk velük.

Elsőként Adrian Marino profesz-
szor 2000-ben kiadott, Cenzura în 
România. Schiţa istorică introductivă. 
Ed. Aius, Craiova (A cenzúra Romá-

niában. Bevezető történelmi vázlat) c. tanulmányát említi, amely egyben 
része annak az enciklopédiai méretű, átfogó munkának, mely 50 ország ta-
pasztalatát foglalja össze (Derek Jones: Censorship. A World Encyclopedia. 
Routledge, London, 2001).

A romániai cenzúra első, alapos átvilágítása azonban a bukaresti Mari-
an Petcu professzor nevéhez fűződik, akinek két vaskos traktában is sikerült 
megvetnie a tudományos elemzés alapjait (1. Puterea şi cultura. O istorie a 
cenzurii. / A hatalom és a cenzúra. A cenzúra története; Polirom, 1999. 2. 
Cenzura în spaţiul cultural românesc / A cenzúra a román szellemi környe-
zetben; Ed. Comunicare.ro, 2005.).

További művek: Marin Radu Mocanu: Cenzura a murit, trăiască cenzorii 
(A cenzúra meghalt, éljenek a cenzorok! Fundaţia Culturală Europeană, 
2008.); Ioan Lăcustă: Cenzura veghează: 1937–1939 (A cenzúra résen van: 
1937–1939, Ed. Curtea Veche, 2007.), illetve Ion Zainea, Paul Caravia, Bujor 
Nedelcovici, Bogdan Ficeac, Dan Culcer és mások tanulmányai.

Mivel alkalmam volt lefordítani Dan Culcer Könyvek halálán keltem 
át. Feljegyzések a romániai cenzúra működéséről című terjedelmes esszéjét 
a cenzúra mindent behálózó, pusztító szelleméről (lásd Korunk, 2010. 11. 
szám, 105–113.), illetve sikerült – ha vázlatosan is – megfogalmaznom né-
mely személyes tapasztalatomat a kommunista sajtócenzúra mechanizmu-
sáról Jelentések magamról. Emlékezések ellenfényben (Polis, 2009.) c. köny-
vemben, egyre inkább az volt a benyomásom, hogy minél többet olvasok 
a tárgyról, annál bonyolultabbnak, sokarcúbbnak, ellentmondásosabbnak 
érzem a cenzúra jelenségét. Határozottan ez az érzés erősödött meg ben-
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nem most is, hogy áttanulmányoztam az írás elején már említett, Ilie Rad 
szerkesztette Cenzura în România (A cenzúra Romániában, Ed. Tribuna, 
2012) című kötetet, amelyben 33 szerző értekezik – a szellemi élet külön-
böző spektrumaiból és metszeteivel – a romániai cenzúráról, meglehetősen 
egyenetlen színvonalon.

Mivel nem a kötet kritikájára vállalkoztam, inkább ama benyomásom-
nak adnék hangot, hogy a cenzúra működésének konkrét történetei, ameny-
nyi jellemző és hasznos információt tartalmaznak az információszűrés és 
-visszatartás mechanizmusairól, egyben ugyanannyi partikuláris szem-
pontnak adnak helyet.

Induljunk el például a kötetbe felvett egyetlen magyar szerző, Cseke Pé-
ter tanulmányának pászmáján (Aspecte ale implicării Securităţii în cenzura 
comunistă, 1965–1989 / A Securitaténak a kommunista cenzúrával való ösz-
szefonódása vonatkozásairól, 1965–1989). A vizsgálódás példaanyagának 
fő gerincét az Erdélyi Fiatalokról szóló dokumentumkötet megtorpedózása, 
majd intézményes, hatósági üldözéssel párosuló retorziók bemutatása al-
kotja. Megtudjuk belőle, milyen úton-módon avatkozott bele a romániai tit-
kosszolgálat abba, hogy a hivatalos ideológiába emelt történelmi kurzussal 
szembe menő irodalmi jelenségeket, mozgalmakat nyilvánosan elemezni és 
népszerűsíteni lehessen. Az Erdélyi Fiatalok mozgalmának üzenete pedig az 
erdélyi magyar kisebbségi problémák elhallgatására, szőnyeg alá söprésére, 
a következetes beolvasztási törekvésekre hívta föl a figyelmet. A cenzúra, 
mert nem bizonyult elég „vaskezűnek”, hogy minden területen gátat vessen 
a gyanús, szubverzív hivatkozásoknak, a titkosrendőrséget hívta segítségül, 
hogy megfélemlítsen s ha kell, akár meg is hurcoljon szerzőket, szerkesztő-
ségeket, kiadókat, esetünkben a kisebbségi szellemi élet felelős kulcsembe-
reit. A szerző által bemutatott esetekben tehát mindenekelőtt a magyar nyel-
vű szellemi élet cenzorai kerültek górcső alá, akik igyekeztek fátyolt borítani 
mindarra, ami a románság nemzeti érzékenységét, öntudatát sértette volna. 

A könyvben olvasható ugyanakkor dr. Gelu Neamţu érdekes elemzése 
az erdélyi román szellemi élet erőteljes cenzúrázásáról a 19. század végén és 
a 20. század elején (Cenzura cu substrat etnic, ieri şi azi / Etnikai jellegű cen-
zúra tegnap és ma). Állítása szerint a románság monarchiabeli elnyomása 
és az erről alkotott hamis kép a magyar történetszemléletben ma is érezteti 
hatását bizonyos események megítélésében. Példája szerint a kolozsvári aka-
démiai történelmi intézetben az 1848-as forradalomról összeállított doku-
mentumok V. kötetének története azt sugallja, hogy valakiknek érdekük volt 
átfesteni, tompítani, meghamisítani – végső soron cenzúrázni – a korabeli 
magyar politikai törekvések valós összefüggéseit. Nem mondja ki nyíltan, de 
sugalmazásából kiderül: magyar kollégáit vádolja azzal, hogy e sminkeléssel 
Erdély román etnikai jellegét próbálták elmosni, adott ponton kérdésessé 
tenni. Mivel e kötet esetében a történtek nem csupán a rendszerváltás előtti 
állapotokra mutatnak, hanem az 1989 utáni kutatásra is, a szerző levonja a 
konklúziót: az etnikai jellegű cenzúra továbbra is virágzik, és érezteti hatá-
sát szellemi életünkben.

Hasonló problémákat vet fel Dan Culcer esettanulmánya Romulus 
Zaharia másfél évtizeden át „meghurcolt” regényéről és annak sorstörténe-
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téről (Contradicţii ideologice, cenzura, politica în comunismul real. Cazul 
romanului „Ademenirea”, de Romulus Zaharia / Ideológiai ellentmondások, 
cenzúra, politika a valós kommunizmusban. Romulus Zaharia Megtévesz-
tés című regényének esete). Az 1983-ban Kolozsváron megjelent terjedelmes 
könyv annak ellenére kiváltotta mind az erdélyi, mind a magyarországi 
magyar szellemi élet éles kritikáját, hogy megjelenésének hosszas késlelte-
tése során, a cenzúra és a pártszervek közbelépésére, meggyőző munkája 
nyomán a szerző rengeteg kompromisszumot kötött. Nem véletlenül véle-
kedett úgy a regény megjelenése után Romulus Zaharia, hogy a Megtévesz-
tés „teljes egészében azon nagyszámú, mindenféle kiadói ember és lektor 
műve, akik kezén megjelenéséig tizenöt év alatt a könyv átment”. Az erősen 
dokumentarista ízű regény azt a közvélekedés felé sugallt vádat fogalmazza 
meg a negyvenes évek kolozsvári eseményeit felidézve, hogy a szocializmust 
végső soron az akkori román kommunista pártban nagy számmal, mond-
hatni többségben lévő, a háború után tömegesen befurakodott magyar és 
zsidó tagság kényszerítette a románságra – és nem csak Erdélyben! Ez a nyil-
vánvalóan „mosom kezeimet” szemlélet éppen akkor kívánkozott napfényre, 
egyebek mellett Romulus Zaharia regényében, amikor az RKP rekordszámú 
tagsága országosan elérte az „egészséges”, reprezentatív nemzetiségi ará-
nyokat, vagyis a románság döntő számbeli többségbe került. Leginkább ez 
a tény avatta szánalmasan groteszkké az objektív történelmi tényszerűség 
értelmezését az író által. A cenzúra, majd később a feladatait átvevő ide-
ológiai szervek és fórumok ezt a fajta nacionalista üzenetet próbálták meg 
lenyesegetni, szalonképessé tenni, amely egyként mutogatott ujjal mind a 
magyar revansárd próbálkozásokra, mind a szovjet hatalmi befolyásra. E 
hosszadalmas küzdelem szerző és a cenzúra között végső soron érdemtele-
nül is hősi pózba emelte Romulus Zahariát, akiről a tanulmány írója egyál-
talán nincsen jó véleménnyel, rámutatva, hogy amúgy szorgalmas szellemi 
kiszolgálója volt a kurzusnak.

A kötet nem tartalmazza, gondolatilag mégis ide kívánkozik az a tanul-
mány, amelyet a marosvásárhelyi Vatra folyóirat idei első számában hozott – 
a Romániai német írók című összeállításban. Szerzője Sánta-Jakabházi Réka, 
s azt mutatja ki, milyen sajátos jegyeket hagyott a cenzúra Franz Hodjak 
sajátos költői stílusának és hangvételének kimódolásán (Cenzura literară şi 
consecinţele ei pentru lirica lui Franz Hodjak / Az irodalmi cenzúra és annak 
következményei Franz Hodjak költészetére). Az értő pálya- és műelemzés 
során meggyőződhetünk arról, hogy a cenzúra nem kimondottan csak rom-
boló hatást fejtett ki minden időkben, hanem adekvát szerzői magatartással 
és a kihívás elfogadásával, számos esetben olyan teljesítményekre sarkallta 
az írókat, amelyek előtt a tilalomfákkal élők tehetetlenül álltak. Sánta-Jakab-
házi Réka szerint az a tény, hogy Hodjak nem csupán költő volt, de felelős 
kiadói ember is egyben (a kolozsvári Dacia Kiadó német vonalának vezetője), 
a munkájában érvényesülő kettősség költészetében erőteljesen expresszív 
sajátos hang kialakulását eredményezte: olyan, már-már megdönthetetlen 
nyilvánvalóságokra építette metaforáit, jelképeit és sugallatait, amelyek le-
fegyverezték a résen álló tartalomszűrőket. Hajszálpontosan tudta, hol és 
mikor kell az utolsó pillanatban megállni, elhallgatni, sugalmazni – hiszen 
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ez a fajta versenyfutás a cenzúrával tulajdonképpen maga volt a legneme-
sebb öncenzúra, amely maradandó költői értékeket volt képes fölmutatni.

Hodjak és általában a kisebbségi német irodalom esetében az is sajátos 
tényező volt, hogy a német nyelvet értő és jól beszélő cenzorok száma még a 
magyarul tudókénál is jóval korlátozottabb volt, ezért sok esetben alakulha-
tott ki a Hodjakéhoz hasonló szkizofrén helyzet.

Az eddigiekből joggal szűrhetjük ki azt a tanulságot, hogy a cenzúra, ál-
talános szabály- és szempontrendszerén túl, országunkban nemzetiségi ide-
ológiák, érzékenységek és érdekek mentén is sajátos helyzetekbe kerülhetett: 
volt eset, amikor mindenekelőtt a románság szempontjait érvényesítette, de 
ha kellett, a társadalmi „béke”, egyensúlymegtartás érdekében a kisebbsé-
gi érzékenységeket és a várható külpolitikai bonyodalmakat is figyelembe 
vette. 

Ilie Radék értékes tanulmánykötete egész sor rétegigazsággal és szem-
ponttal ismertet meg bennünket, a benne fellelhető elemzések jó része olyan 
esettanulmány vagy egyéni tapasztalatból leszűrt következtetés, amelyek 
kivétel nélkül azt sugallják, hogy a cenzúrának nem csak a múltban, de ma 
is ezer és ezer arca, megjelenési formája van és, akárcsak az ördög, mindig 
a részletekben bújik meg. Ezért oly nehéz kiiktatni, tetten érni és magunk 
alá gyűrni.

Továbbra is nyitott kérdés marad: hány, az ún. „felszabadulás” után Ro-
mániában született irodalmi remekművel lennénk szegényebbek, ha a cen-
zúra nem sarkall kitartó párharcra, nem állít akadályokat, nem kellemetlen-
kedik, és nem arat ideig-óráig tartó látványos győzelmeket?

És manapság vajon hány remekmű nem íródik meg soha annak ellené-
re, hogy a múlthoz képest a jelen úgymond „cenzúramentes korszak”?
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Szerkesztési alapelvek

Arra kérjük munkatársainkat, hogy szerkesztőségünkbe eljuttatott írásaik 
műszaki előkészítésénél vegyék figyelembe az alábbi követelményeket:

– a szöveget egy doc, docx vagy rtf kiterjesztésű file tartalmazza,
– a tanulmányok (a kulcsszavakat és a kivonatokat leszámítva) lehetőleg 

ne legyenek nagyobb terjedelműek 20 ezer leütésnél,
– a dokumentumot a cím vezesse be, alatta a szerző nevével,
– a tanulmány címe után tüntesse fel angol és román nyelven, vesszőkkel 

elválasztva, azokat a kulcsszavakat, amelyeket körbejár az illető tanulmány,
– a 8–10 soros angol és román nyelvű kivonatot a főszöveg előtt, a 

kulcsszavak előtt helyezze el,
– ezt kövesse a szerző bemutatkozása: 2–3 sorban tartalmazza a szerző 

tudományos fokozatát, munkahelyét, illetve adott esetben (ha valamilyen 
tudományos fórumon is elhangzott) az előadás helyét és időpontját, valamint 
a szerző elérhetőségét (e-mail),

– az automatikusan számozott jegyzeteket, könyvészeti hivatkozásokat 
és (ha van) a függeléket, kérjük, helyezze a tanulmány végére,

– a műcímek kiemelése a főszövegben dőlt betűs (kurzív) szedéssel; 
a folyóiratcímek szintén dőlt betűs (kurzív) szedéssel történjék,

– idézőjelek: „” 

A szakirodalomra való hivatkozás módjai

– több szerző esetén az első szerző neve et alii rövidítéssel; 
tanulmánykötetek esetén szerkesztő neve szerk. rövidítéssel,

– internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is.

Szakirodalom/könyvészet szerkesztése

– kérjük, hogy a könyvészetüket az ún. szerző – évszám módszert 
használva szerkesszék meg (ez azért javallott, mert ilyenkor nem kell 
megismételni minden jegyzetben a könyv/tanulmány teljes bibliográfiai 
adatait), a szerző nevénél ne használjanak sem kiskapitálisokat, sem 
verzálokat,

– idegen (nem magyar) nevű szerző esetén a bibliográfiai leírási módszer: 
családnév, személynév,

– amennyiben egy szerzőnek egy évben több munkája jelent meg, ezeket 
az évszám után tett kisbetűkkel különböztessük meg a hivatkozásokban és a 
bibliográfiában.
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