
Három remek tanulmányban elemezte Gaál Gábor a K o r u n k évfolya
mait: 1938-ban, 1939-ben és 1940-ben. Ezek az írások valójuk szerint 
szűk baráti körökben elhangzott előadások voltak, tartalmas és értékes 
kísérletek az olvasóval való kapcsolat felvételére Marosvásárhelyen, 
Brassóban vagy Temesvárt (ezekre a látogatásokra tanúink is vannak). 

Nem ok nélkül indult el szerkesztőségéből Gaál Gábor. Előfizetői 
megfogyatkoztak, a fasiszta rém növekvő fenyegetése, az egyre gyil
kosabb nacionalista örvény csoportokat, rétegeket ragadott el a 
marxista—leninista lap táborából, mások pedig, akik felzárkóztak már 
az ellenállásra, valójában nem is ismerték vagy még nem szokták meg, 
nehéznek érezték a tudományos és művészeti kérdésekkel magas szin
ten és eredeti elemzésekkel foglalkozó — tehát bizonyos előismerete
ket, általánosabb tájékozódást igénylő — folyóiratot. A kivezető út 
egyedül a közönséggel való kapcsolat sűrűbbé tétele, a személyi érint
kezés ápolása volt, a hely színén, ahol a romániai magyar értelmiség 
a problémák kohójában kiforrott. 

Újraolvasva ezeket a tanulmányokat, s számításba véve mind a 
bekövetkezett nagy társadalmi változások, mind az általános művelő
dési szint emelkedése folytán kapott előnyeinket, mégsem tagadhatjuk 
meg magunktól a megállapítást, hogy önvizsgálatra akár a szerkesz
tőség oldaláról, akár az olvasók között ma is szükség van. A K o r u n k 
a szocializmus korszerűsítésében és fejlesztésében érdekelt romániai 
magyar nemzetiség szélesen átfogó „gondolati" folyóirata abban az 
értelemben, hogy ha nem is ilyen vagy olyan szaklap s irodalmilag, 
művészetileg sem elhatárolható, mégis a sokféleképpen szakosított ér
telmiség gondjait és felelősségét, modern továbbképzését hordozza, a 
dolgok összefüggéseit kidomborító széles skálán. 

Igen ám, de a siker éppen azon múlik, vajon napi feladataiba 
süllyedve szakit-e magának a tanár, a mérnök, az orvos, a tisztviselő, 
a technikus vagy akár a gazdagabb felismerésekre törekvő munkás és 
földműves, legfőképpen pedig a minden rendű és rangú diák elegendő 
erőt plusz-tanulásra, saját ismereteinek kiegészítésére és behelyezésére 
egy állandóan mozgó-fejlődő világképbe? 

Olyan gondunk ez, melyet nemcsak értelmiségünkért magáért vise
lünk magunkban, hanem — az értelmiség jelentős társadalmi szerepét 
tartva szemünk előtt — széles hazai dolgozó tömegeinkért is. Mű
velt nemzetiséggé válni a szocialista ország egészének mindenkori szín
vonalán csakis úgy tudunk, ha értelmiségünk anyanyelvén is fel van 
fegyverezve a haladó világ tudományos-műszaki forradalmának szó
kincsével, fogalomrendszereivel, ismeretanyagával és értelmezéseivel, 



olyannyira, hogy ezt a felhalmozott tudást és gondolati kincset tovább is tudja 
adni falun-városon, iskolában és iskolán kívül, magában a termelésben, a műve
lődési házakban, a színházakban es a tömegeket kiszolgáló hazai magyar sajtó arc
vonalán. Maga az értelmiség fontos „távközlési eszköz" a tömegek felé, s ha anya
nyelvünkön jól gondozzuk ezt az értelmiségi funkciót a tudás minden ágában és 
fokán, akkor továbbra is tartjuk az országos szintet. 

Gaál Gábor útján mi is járjuk tehát a falvakat-városokat, terjesztőink és elő
adóink megfordulnak iskolákban és üzemekben, s mint legutóbb Nagyváradon, 
fiatal színművészeink hangján is beleszólunk a szívekbe és agyakba jobbért, szeb
bért, magasabbért. Talán e fokozott tevékenységűnk, talán az, hogy maga a lap is ér
dekesebbé vált tematikájával és esszé-stílusával, de bizonyára főleg az egész ország 
magasabb, összetettebb szellemi élete (gondoljunk csak az írószövetségi konferen
cia hullámaira), a növekvő érdeklődés a múlt hagyományai és a jövő lehetőségei 
iránt, a románban is, magyarban is jelentkező könyvhullám, az iskolai reformok, 
a színházak korszerűsége, mindez segített minket abban, hogy 1968 utolsó évnegye
dére félezerrel emelkedett előfizetőink száma. Ez az ütem bizalommal tölt el hi
vatásunk minden eddiginél szélesebb kibonthatósága iránt. 

Mi tetszett meg az olvasónak? Az, hogy alaposabban foglalkoztunk — súly
pontot alkotva — vezetéstudománnyal, a nyelv kérdésével, a közélet szempontjából 
oly fontos lélektan mai állásával és orvosetikai problémákkal? Vagy évszázados 
hazai magyar tudományos és irodalmi hagyományaink, nagy elődeink és gondolataik 
jelentkeztek bővebben, mint máskor, s így a román történelmi emlékezés értékeivel 
ötvözötten fel tudtuk sorakoztatni saját múltunk értékeit? A szűkös és kirekesztő fél
szemléletek helyébe sikerült végre egész képet adnunk irodalmi és művészeti téren, 
eleget téve a közóhajnak, mely régóta számonkérte ötvenéves romániai magyar 
szellemi termésünk csonkítatlan egészét, s bizonyára ez is ott gyűrűzik most a lap 
körül támadt szimpátiában. Kiállásunk az újért, a modern gondolati értékekért, de 
egyben szintetizáló törekvésünk, mely nem hagy ki semmiféle értéket sem a köz-
életbeli kölcsönhatásokból, szintén hozzájárulhatott eredményeinkhez, főleg a fiatal
ság, az egyetemi és főiskolai hallgatók, sőt a középiskolai magasabb osztályok nö
vendékei körében. De bármennyire jólesik is ez a hűség, a pillanatnyi siker sem 
feledtetheti el velünk a kitartás szükségét távolabbi céljaink népszolgálatában. 

Gondolkozzunk statisztikában. Egyszerű számítás szerint is messze vagyunk 
még összes tartalékaink mozgósításától. Vannak egyes rétegek (például mérnökeink, 
a kereskedelmi alkalmazottak, a köztisztviselők táborában), ahol még nem vertünk 
gyökeret. Átlagosan hétszáz honi magyar lakosra jut már egy Korunk-előfizető, 
s ez nemzetiségünk szocialista fejlődése szempontjából, az országos színvonalhoz 
képest még nem elegendő. Aránytalanságok mutatkoznak a korosztályok és egyes 
vidékek között. Az öregebbek és a fiatalabbak inkább olvasnak, mint a középnem
zedék, s a Székelyföldön vagy Biharban, Szatmárban komolyabban vagyunk jelen, 
mint Közép-Erdély falvaiban és városaiban vagy a Bánságban. Némely nagyváros, 
például Brassó és Temesvár, jelentős számú magyar értelmisége ellenére lemarad 
a számbelileg sokkal kisebb Székelykeresztúr vagy Érmihályfalva mögött. Igaz, nem 
is jártunk még eleget mindenhová. Most mégis, az új esztendő küszöbén, össze
szedjük az erőnket, rajtunk ne múljon a siker. Az újonnan létesített, korszerűbb 
nyomdai részleg felállítása Kolozsvárt gyorsabb megjelenésünket is lehetővé teszi 
az új esztendőben. 

Új reményeket füzünk fiatal munkatársainkhoz, akik — az egyetemi és főis
kolai hallgatók sorából — rendszeresen együttműködnek szerkesztőségünkkel, s mint 



Gaál Gábor kései tanítványai, felvilágosító rajzásra készek. Az ő hitükkel, szenve
délyes munkabírásukkal újulunk meg, s pártos szellemű, az ország mai feladataiba 
illeszkedő aktivitásuk sokban hozzájárul majd a Korunk feladatainak teljesítéséhez. 

A szocialista egységfront kibontakozása, a magyar nemzetiségű dolgozók ta
nácsainak megalakulása, a készülő választások s nem egy különleges magyar em
léknap (így Ady-ünnepélyek a költő halálának ötvenedik évfordulója alkalmából), 
a megnőtt érdeklődés a sajtótermékek iránt, az irodalmi színpadok és körök fel
élénkülése, mindez egyaránt nemzetiségünk konkrét szociológiai és művelődéstör
téneti vizsgalata felé tereli figyelmünket. Részt óhajtunk venni a romániai magyar 
irodalom félszázados történetének feldolgozásában. Vidéki sajtónk kritikai elemzé
sére készülünk. Foglalkoztatnak az anyanyelvi oktatás és a helyes román nyelv
tanulás időszerű követelményei. S közben nem vehetjük le a szemünket a nagy
világ izzó problémáiról, szívvel-lélekkel magunkévá téve a Román Kommunista 
Párt korszerű bel- és külpolitikáját, szuverenitásunk és élő internacionalizmusunk 
elválaszthatatlan egységében. Bizonyára közérdeklődésre számíthat januárban kez
dődő emlékiratsorozatunk. Fizika, biológia, határtudományok, a mindent átható, 
dialógusokon edzett, modernül győzedelmeskedő marxizmus, a megnőtt erkölcsi és 
esztétikai követelmények, hazai valóságunk tudományos tükrözése, íme, mi minden 
van a tarisznyánkban. Kérhetünk-e mindezek tudatában kevesebbet olvasóinktól, 
mint azt, hogy személy szerint is vegyenek részt a lap összeállításában és terjesz
tésében? Immár állandó módszerünkké vált az olvasok leveleinek közlése, vitafóru
munk is felelevenedett. Szívesen várjuk munkatársul minden barátunkat, s egyben 
kérjük: szerezzenek maguk is lapunknak új és újabb előfizetőket ismerőseik, mun
katársaik körében és az intézményekben (iskolai és üzemi könyvtárakban, művelő
dési otthonokban). 

„A megtisztított gondolat lelkiismerete előtt igazolják magukat!" — kiáltotta 
Gaál Gábor három évtizeddel ezelőtt hallgatói felé. Mi is, megtéve a magunkét, 
hasonlóképpen szólunk híveinkhez. 

KORUNK 


