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Füz/ LÁSZLÓ

A sajátosság méltósága
A HETVENEs ÉVEK KORUNK]A ÉS GÁLL ERNÓ SORSMETAFORÁ]A
Az irodalmi félmúlt mindig sajátos nézópontot kínál annak, aki ebb61 a távlatból
kiván egy-egy irodalmi, vagy nem is csak irodalmi jelenséget szemügyre venni. A szemlél6d6 maga is átélte azt az id6szakot, amelyben az általa vizsgált jelenség létrejött,
szárba szökkent, igy tehát hatalmas el6nye van azzal szemben, aki már csupán az utókor távlatából figyeli a valamikor történteket, s akár egyetlen utalás értelmezéséért is
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hosszú stúdiumokat kell folytatnia. Ugyanakkor azonban tény az is, hogy az ut6kor
történésze ha egyáltalán lesz ilyen nagyobb távlatb61, s a mostaninál összehasonlíthatatlanul nagyobb forrásanyag segítségével mondhatja el azt, amit fontosnak tart elmondani az általa vizsgált témakörrol. Mégsem hiszem, hogy teljesen fölösleges lenne
a félmúltb6l elvégzett vizsgál6dás, ha másra nem, akkor arra bizonnyal j6, hogy a pár
évtizeddel ezel6tti szellemi élet számára fontos jelenségekre felhívja a figyelmet, mintegy életben tartsa azokat, mígnem elérkezik majd az id6 arra, hogy valaki a teljes köru
feldolgozást elvégezhesse.
Nem tagadom, mindannak, amirol az alábbi dolgozatban sz6 esik, magam is távoli figyeloje voltam. Majdhogynem rendszeresen olvastam a Korunk clmt1 foly6irat
hetvenes évekbeli évfolyamainak számait, az olvasás izgalmára a mai napig emlékszem,
s ezeket az évfolyamokat a magyar nyelvu lapszerkesztés jelentos teljesítményeként
tartom számon ma is. Sorsom és tájékoz6dásom alakulása úgy hozta, hogy számos akkori hazai nemzedéktársamhoz hasonl6an kapcsolatba kerülhettem az erdélyi magyar
szellemi élettel. Az akkori világban a személyes kapcsolatokon túl a Korunk a szellemi
igényességet, az elméleti jellegt1tájékozódás fórumát jelentette a számomra, kicsit talán
a hivatalosság jelenlétét is, ami val6színt1legabból fakadt, hogy a hetvenes évekbeli Korunk is vállalta elodjének a marxista elkötelezettségét, s az akkori hatalmi berendezkedés is a marxizmusban találta meg a maga hivatkozási alapját, bár akkor hivatalos volt
minden, ami megjelent, másképpen ez nem is történhetett... A figyelés, a lap egyes
szerkesztoivel, vagy akár foszerkesztojével, ennek az írásnak a .hosével., Gáll Ernovel
val6 személyes találkozás azonban nem jelentett semmiféle .bennfentességet". Az ilyen
jellegt1magatartás egyébként is távol ,állt tolem, személyes kapcsolataimban, talán kimondható, inkább visszahúz6d6 voltam, mint tolakodó. Mindez itt annyiban fontos,
hogy a személyes találkozások az olvasmányélményeimet erosítették meg, .háttér ismereteket. azonban nem nyújtottak, pedig a hetvenes évekbeli erdélyi magyar szellemi
életben a szocializmus, vagy inkább a megval6sult szocializmus egyetemes és romániai
sajátosságokkal terhelt helyi gyakorlatához híven, szinte minden a háttérben történt.
A valamikori "biztonsági. szervek archívumai alighanem több irodalmi vagy irodalomtörténeti dokumentumot oriznek, mint az egyes magán-Ievéltárak.A magam távlatáb61
példának okáért a Korunk szerkesztoségének belso élete ismeretlen maradt, akkori küzdelmeiket a .hatalommal., belso vitáikat, az egyes szerkeszt6k szerepvállalását, a romániai magyar szellemi élet más intézményeivel val6 kapcsolataikat, az egyes alkot6kkal
folytatott elvi vagy gyakorlati vitáikat akkor nem ismertem, s valójában most sem ismerem, hiszen pár dokumentum-közlésen túl az akkor történtekkel kapcsolatban aligalig jelent meg fontos információ. Alighanem elmondható, hogy a romániai magyar
szellemi életben, akárcsak a hazaiban vagy másutt, úgy kezdodtek új viták, sokszor talán a korábbiaknál is indulatosabbak és mérgesebbek, hogy a korábbiak nem záródtak
le... Mindennek a megemlítése ismét csak azért bír érdekességgel,mert a megjelent anyagokon kívül ebben a dolgozatban sem tudok olyan leveleket, dokumentumokat, stb.
közölni, amelyek lényegesen új informáci6kat tartalmaznának. Tisztában vagyok azzal,
hogy az utókor történésze rengeteg új forrást fog felfedezni, s sok tekintetben árnyalni
fogja megállapításaimat, akár a részletek, akár pedig az elvi jellegd megállapítások szintjén is. Magam ebben a dolgozatban nem törekszem másra, minthogy- megmutassam,
hogy egy, a kor viszonyai között reprezentatÍv jelent5ségt1nekszámíto foly6irat, merthogy a korabeli viszonyok zárt szellemi életet eredményeztek, s ebben a zárt közegben
a Korunk, talán a maga marxistának nevezett hagyománya, s nem utolsó sorban a maga

-
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elméleti, a hagyományos irodalmiságon túllépo jellege miatt reprezentatívnak számított, a maga eszközeivel mi mindent tudott tenni a romániai magyarság korszeru és
reális helyzettudatának kialakÍtásáért. Látni fogjuk azt is, hogy a lap szerkesztoje nem
csupán teret engedett a korszeru helyzettudat kialakÍtását célzó írásoknak, ami egyébként már azért sem volt e~zeru, mert szinte minden írás közléséért meg kellett küzdenie, hanem a maga tudosi-gondolkodói munkásságában a romániai magyarság sorsmetaforáját megalkotva fel is erosítette a szerkesztoi gyakorlat ebbe az irányba ható
vonásait...
Ha bevezetésképpen a Korunk hetvenes évekbeli évfolyamairól szólok, akkor eloször mindenképpen azt kell megemlítenem, hogy a hetvenes évek a romániai magyar
irodalom és szellemi élet hosszú nagy pillanatát jelentik. A már említett zárt viszonyok
között, amelyek ml1és közönség együttélését is jelentették, a korábbi törekvések kiteljesedtek, a magyarság létének végveszélybe kerülése pedig olyan készteto erot jelentett,
amely kiemelkedo jelentoségl1ml1veksorát eredményezte. Ennek az éVtizednek az irodalmi termését Bertha Zoltán és Görombei András mérték fel máig nem eléggé méltányolt, A hetvenes évek romániai magyar irodalma dml1 munkájukban. Ennek a tanulmánykötetnek a bevezetojében úja Görömbei András: >JAhetvenes évek a romániai
magyar irodalom nagy ívo kibontakozásának az idoszaka. 1970-benSüto András Anyám
könnyu álmot ígér dml1 regénye bizonyult

- az egyetemes

magyar irodalomban

is

- az

év könyvének. Rendkívüli népszerusége ráirányította a figyelmet a romániai magyar
irodalomra Magyarországon is, a korábbiaknál sokkal nagyobb, immár megkerülhetetlen vonzással. S ez az irodalom már akkor helyt tudott állni, nem kellett szégyenkeznie
a sajnálatosan késlekedo nagyobb ny~vánosság elott sem. Kányádi Sándor Fátólfáig,
Bálint Tibor Zokogó majom, Farkas Arpád Jegenyekör,majd Szilágyi Domokos Sajtóértekezlet, Király László Kékfarkasok dml1 kötete, Süto András Rigó ésapostoldml1 úti
tl1nodései olyan sort nyitottak már a hetvenes évek legelején, esztétikai értelemben is
olyan sokrétl1t, hogy a nemzetiségi lét helyi meghatározottságát jelölo romániai jelzo
az irodalom vonatkozásában a magyarországival egyenrangú értéket jelölhetett, eltl1nt
a korábban a nemzetiségi irodalmakhoz bevallatlanul hozzákapcsolt elnézo, a rosszabb
helyzetben lévo, kisebb testvérnek kijáró etikai alapozottságú megbecsülés. Felváltotta
ezt az értékek egyforma megítélésének követelménye és lehetosége. Mert az ígéretes
nyitány után valóságos kibontakozás tanúi lehettünk: Süto András drámái (Egylócsiszár
virágvasárnapja, Csillag a máglyán, Káin és Abel, A szuzai menyegzó), esszéi és esszéregénye (perzsák, Nagyenyedi fügevirág, Engedjétek hozzám jönni a szavakat), Szilágyi
István Ko hull apadó kútba dml1 kitl1no regénye, Szilá,gyiDomokos Kényszerleszállás,
Kányádi Sándor Fekete-pirosversek, Szürkület, Farkas Arpád (Alagutak a hóban) újabb
versei, Kocsis István drámái, Székely János Caligula-drámája és novella-Mzére, majd az
új epikai lehetoségekkel kísérletezo Panek Zoltán (A földig már lépésben)és Pusztai János (A sereg,Zsé birtoka) regényei, Méliusz József »elokerültc Sorsésjelkép dml1 könyve
és még tucatnyi más ml1 nem hagyták lankadni az érdeklodést a romániai magyar irodalom iránt. Kallós Zoltán a Balladák könyvével Szabó T. Attila pedig az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárralalkotott jelentos ml1vet."
Görömbei András felsorolása, mint ezt maga is jelzi, korántsem teljes, ám mégis
utal arra, hogy ez az éVtized kivételesen jelentos ml1vek megszületését hozta magával.
Az utókor természetesen magukra a ml1vekrefigyel, számára a ml1vekjelentik a természetes sl1rusödésipontot, annak azonban, aki benne élt ebben az éVtizedben, a ml1vekhez hasonló fontossággal bírtak a romániai magyarság ekkortájt megerosödo intézmé-
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nyei is, így mindenek eleStta Kriterion Könyvkiadó, a lapok és folyóiratok, a Korunk,
s mellette az Igaz Szó, a hetilapok közti! az Utunk és a Bukarestben megjeleno A hét, és
így tovább...
Egy-egy folyóirat a maga eszközeivel írói és szerkeszteSiéletm(íveket segíthet ki.
bontakozni, a tájékozódási irányok kijelölése, követése, a felvállalt írói törekvések támogatása pedig magas szellemiség(íkultúrát eredményezhet, különösen egy zártnak tekintheto szellemi világban. Amikor pedig a közösségnyi méretekben jelentkezo gon.
dokra helyez6dik a figyelem, akkor különösen megneSegy-egy folyóirat jelenteSsége.
nyenkor a közgondolkodás egészében jelentkezik a változás, megnövekszik a közös
gondolkodásra való hajlam, érezhetové válik, hogy az érdeklodés a közösség egészét
érinto gondok felé fordul. A hatvana:; és hetvenes évek fordulóján ezt a jelenséget a
magyarországi szellemi életben is megfigyelhettük, gondoljunk például a társadalmi
kérdések iránt megnövekedeSérdekleSdésre,vagy éppenséggela határainkon túl éleSmagyarság iránti, a korábbinál jóval nagyobb kíváncsiságra. A romániai magyar szellemi
életben mintha korábban is nagyobb lett volna a hajlam a közös gondolkodásra, SüteS
András Anyám könnyu álmot igér clm-dkönyvének megjelenése pedig fel is ereSsítette
ezt a hajlamot. "Süto András - valamennyiünket megelozve megtette az elseSlépést az
új Erdély felfedezésefelé" írta éppen Gáll ErneS.Felszínességgel járna, ha csak erre
a reflexióra alapoznám megállapításomat, de hát számos más jelenség is ott áll a reflexió
mögött. A két világháború közötti hagyományokkal bíró Korunk második nagy korszakát például éppen a hetvenes években élte, s noha 1974-ben harmadával csökkent
a lap terjedelme', a sokoldalúságot, a tematikai gazdagságota lap szerkesztoinek sikerült
átmenteniük az évtized második felére is...
A Korunk ekkor már nem egyszeruen a lapban megjeleneSírások egymásra következését jelentette, hanem azt a szellemiséget is, ami a megjeleneSírásokat egymáshoz
kapcsolta. A lap ekkor lw.akrabban használt kifejezése az önismeret. Ez a kifejezés
a szerkesztok gondolkodásaban, az akkori, hivatalosan elfogadott szóhasználattal "átfogja a nemzeti-nemzetiségi lét összes fontos megnyilvánulásait, mind a múlt, és mind
a jelen vonatkozásában". A Korunk ekkori évfolyamai a legtágabb vagy az akkor leg-
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tágabbnak

tekintheteS

- keretek

-

között mutatják be a romániai magyar valóság m(í-

velodési, szellemi és m(ívészeti élet szinte valamennyi területét. Ezt a törekvést már
a Korunk új folyamának indulása óta ott találjuk a lapban. "Feltétlenül szükségesnek
mutatkozik... egy olyan magyar nyelw, elsosorban társadalomtudományi folyóirat
megindítása, amely egyrészt biztosítaná történészeink, fdozófusaink, közgazdászaink,
esztétáink, irodalomtörténészeink, jogászaink, pedagógusaink stb. egyre gazdagodó tu.
dományos munkássága eredményeinek népszero formában való rendszeres közlését,
másrészt kielégítené az új magyar munkás és értelmiségi olvasótábor ilyen irányú szükségleteit" - Írta a lap újraindításakor, még 1957-ben Gáll Erno. A hetvenes években
képzeSm(ívészet,színház, irodalomelmélet, etika, filozófia, szociológia, történettudomány, szépirodalom, mwzaki tudományok témakörébe tartozó írások szerepeltek egymás mellett a lapban, nem egyvonatkozásban túllépve az eredeti célkit(ízésen is. A nemzetiség létének történeti és elméleti jelleg(í kutatása, a m(íszaki, jogi értelmiség tájékoztatása, a kisebbségi hagyományok vállalása, a népmuvészet modern életbe való
beépítésének leheteSségei,a korszeru európai tájékozódás igénye a clmszavak szerinti
felsorolásban a hetvenes években ezek a kérdések foglalkoztatták a lap szerkesztoit. Bizonyos tekintetben a Korunkon is érzodött a kisebbségi élet sajátossága.Több szakterület lapja hiányzott a korabeli romániai magyar szellemi életbol, s a Korunknak, lévén
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hogy elméleti jellegu foly6irat, a maga eszközeivel ezeket is pótolnia kellett. Biztos,
hogy egy teljesnek tekinthet6, pontosan tagol6d6 szellemi életben több lap is osztozott
volna a Korunk feladatain.
A hetvenes években a Korunk-hagyomány

-

-ennek

a kutatása is feladatként jelent-

kezett a szerkeszt6k számára számos meghatározó köt6dés mellett els6sorban a korszeruség
parancsát
A romániai magyarság ' pillanatnyi léthelyzetének
" jelentette.
, ,
,
,.
'" felmerese, tu datosltasa hatarozta meg a 1apnak a hagyomanyo kboz valo vISzonyul agat es
tájékoz6dását is: azt a modellt, amelyet a Korunk ennek a két p6lusnak az egymáshoz
kapcsolásával képviselt.
A Kiáltó Szó megjelenésének ötvenedik évfordul6ján K6s Károly örömmel fogadta, hogy erre az évfordul6ra a Korunk figyelt fel. Másutt azt hangsúlyozta, hogy 6k
ketten Gaál Gáborral, a Korunk két világháború közötti folyamának legjelent6sebb
szerkeszt6jével ellenfelek és nem ellenségek.voltak. Ebben a gondolatkörben bír kiemelkedc5fontossággal a hetvenes évekbeli Korunk kritikus, de érték6rro közeledése
az Erdélyi Helikon és az Erdélyi Fiatalok örökségéhez. A Korunk egyszerre vállalta
a transzilvanizmus és a helikoni gondolat erkölcsi tartalmát, s ehhez kapcsolta azt az
erkölcsiséget, amelyet a harmincas évekbeli Korunk a maga következetes antifasiszta álláspontjával alakított ki. Ez a szemlélet az irodalmat már nem ellentétekben, hanem az
egymást er6sít6 "humánum-körökben" - Kántor Lajos kifejezése - méri.A hetvenes
évekbeli foly6irat a lapnak azt az id6szakát idézi, amikor Gaál Gábor egyszerre szerepeltette Ulyés Gyulát és J6zsef Attilát. Az 6 közös jelenlétükhöz hasonlatos a Gaál
Gábor-i hagyomány egybekapcsolása K6s Károly, Kacs6 Sándor, Kemény János,
Makkai Sándor, Jancs6 Béla vagy éppen Mik6 Imre gondolkodásával. Mindenképpen
meg kell emUteni, hogy Jakabffy Elemérr61, a Lugoson megjelent Magyar Kisebbség
cím1ilap szerkeszt6jér61 is a Korunkban jelent meg értékel6 tanulmány.
A Korunk szellemiségének másik p6lusát a magyar nyelv1im1ivel6désbensajnálatosan kicsi szerepet játszó fdowfiai, etikai tájékozódás jelenti. A lap nagyban hozzájárult a nyugati fdowfiai áramlatok megismeréséhez, ugyanakkor pedig lehet6séget is
teremtett az erdélyi, gazdag alapokon áll6 filozófiai kultúra kialakítására. Aligha túlzás
annak megfovlm27.ása, hogy a Korunk fdowfiai tájékozódása beépült az akkori fiatal
elméleti írók munkásságába is.
Heidegger" Sartre éppúgy viss~tér6 szerepl6je a hetvenes évek Korunkjának,
mint pl. Lukács György vagy Heller Agnes. A Korunk a huszadik század végének életérzését elemezte, eközben figyelmeztetett az elidegenedésre, az ember fenyegetettségére, a technokratizmus uralmára. Ebben az összefüggésben is érdemes elolvasni Gáll
Ern6 Ettersbergitöprengésekdm1i írását. A Korunk fontosnak tartotta a humánum szerepének hangsúlyozását ebben az id6szakban is. "A harmadik évezred felé tart6 embe-

riségnek tudatosítaniakell a technikaielidegenedés,az eldologiasodásrá leselked6új
veszélyeit.A technokratizmus- mondhatni - alkatilagközömbös a humán értékek,
a szabadságiránt" - írta a lapban Gáll Ern6, némileg magyarázatát is adva a lap elméleti

érdekl6désének.
A Korunk szellemiségének két széls6 p6lusa, s azok kapcsolódása jelzi a lap által
hirdetett nemzetiségi magatartás lényegét. Etnosz és ethosz kapcsol6dott így össze a fogalmak tisztázásának elméleti igényével. "Etnosz és ethosz viszonyának megvilágítása
egyike a számunkra legid6szerobb feladatoknak: az erkölcsi tudat különösen fontos
funkci6t tölt be egy nemzetiség életében" olvashat6 a lapban. Az "itt és most" parancsa alakult itt át az "itt és mást" kifejezés tartalmává. Süt6 Andrást idézem: "Itt és mást,
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követelte szenvedéllyel a gyémánteszu Bretter György, s akinek az 6 gondolati mélysége nem volt túlságosan magas, megérthette, hogy nem az itt és most követelménye ellen, hanem annak korszerUbb felfogása mellett srol". A kisebbségi lét humánurnát
6rizve új humánum kialakítására tett kísérletet a Korunk. Ebben a humánumban, némileg mege16legezve
kés6bbimondandónkat,a sajátosság
méltóságakifejezéstartalmaként ott találjuk a történelem, a táj meghatároro tényez6it, az embernek népnek az
önbecsülését, önnön méltóságának tudatát, s a korszeruség követelményét. "Ami sokáig Isten háta mögötti provinciának tlint, különösen a múlt század második félét6l...
arról egyre inkább kiderül, hogy egy fontos Iclsérlet színhelye lehet, laboratórium,
ahol nem laboratóriumi, hanem az életrevalóság biztosította feltételek között lehet és
kell megkeresni egy korszerlÍ, a különböz6 irányba ható tényez6kkel számoló humánum modelljét - illetve ennek muvészeti,irodalmi tükörképét" írta t6le szokatlan

-

optimizmussalKántor Lajos.

.

A Korunk, szakítva a magyar folyóiratok, de talán mondhatjuk azt is, hogy az
egész magyar muvel6dés irodalomközpontúságával, a korszerlÍ mlivel6dés modelljének
kialakítására törekedett. Ez a modell -. Fábián Em6 Tóth Sándor könyvér61 írott tanulmányának címét kölcsönvéve a megmaradás muveltség modelljének nevezhet6.
Mindezzel együtt a Korunk nem az irodalom szerepét tagadta: annak nemzetiségi körülmények közötti fontosságát a szerkeszt6k különösen elismerték. Az évtized romániai magyar irodalmának legkiemelked6bb alkotása, Süt6 András drámatrilógiája (a trilógia kifejezést éppen a Korunkban használta Kántor Lajos) ezért kaphatott a lapban
hangsúlyozott elismerést. Amikor tehát a Iap szerkeszt6i az irodalomközpontúság ellen szóltak, akkor nem az irodalom ell(:nbeszéltek, hanem a teljes muvel6désért, a muvel6dés, méghoZzá az anyanyelven történ6 muveI6dés egészéért emeltek szót. "Amikor
a hagyományértékesítés számbavétele során muveI6désünk irodalomcentrizmusára utaltam... nem volt, nem is lehetett szándékom, hogy tagadjam, csökkentsem irodalmunk
múltbeli és mai érdemeit a nemzetiség életében. Csupán a tradíciók ápolásában megmutatkozó egyoldalúságra hivatkoztam, és kiemeltem, hogy a korszerlÍ nemzetiségi tudat bels6 struktúrájának meg kell felelnie a tudományos-muszaki forradalom, az élet
támasztotta új igényeknek. Sokoldalú.1.I1tagolt muvel6déspolitikát sürgettem, amely
hatékonyabban ösztönözné a társadalom- és természettudományok fejI6dését az iro-
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dalomhoz való felzárkózásuk,

a szakkompetencia

elmélyítésének jegyében"

- írta

Gáll

Ern6 a Kántor-Láng-féle irodalomtörténeti kézikönyv szemlézésekor. Tóth Sándor
tanulmányai (különös élességgelA naspolyais gyümölcscímu írása) szintén a muvel6dés
teljességemellett foglaltak állást.
A mindennapi gond érz6dött a Korunknak ebben a törekvésében is. A teljes, az
általános iskolától az egyetemig, az önképzésig, a társadalmi élet minden területére kiterjed6 anyanyelvi mlive16dés,a társadalmi lehet6ségeknek a többségi népcsoporthoz
tartozókkal való azonossága ez az, ami a Korunk tanulmányíró inak a szeme eMu lebegett. Az irodalom a maga öntörvényúsége mellett az önismeret kiteljeshésében is nélkülözhetetlen, de legalább ennyire nélkülözhetetlen a tudományos társadalomrajz,
a szociográfia, a riport, s megannyi más szakterület muvelése. A népi muemlékvédelem,
a néprajz, a történet- vagy nyelVtUdományeredményeinek közzététele, az anyanyelvét
használó értelmiség kialakítása, vagy a nagy eredményeket mutató biológus nemzedék
pályakezdésének tanulságai, az iskolai tankönyvek értékelése, az egyetemet végzettek
elhelyezkedésének gondjai ebben az összefüggésben váltak fontossá. Az intézményekben szegény romániai magyar muvel6désben a Korunk intézményeket pótolt. A folyó-
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irat felkarolta a nem tudományos intézményekben dolgozó, ám mégis jelentos tudományos tevékenységet kifejto kutat6kat, mint például Fábián Ernot, Gazda J6zsefet,
Gazda Klárát, Kapusy Antalt, Vasas Samut, Bandi Dezsot, Sebestyén Kálmánt, Gaál
Györgyöt és másokat. A Korunk maga is kutat6helyként mllködött és kapcsolata volt
a romániai magyar kutat6helyek többségével. Néprajzi, történeti, szociológiai, filozófiai
írásokkal állandóan jelen voltak a lapban az adott tudományágak legjelentosebb romániai magyar kutat6i. A közlés mellett a tudományszervezés feladatát is megoldotta a lap
a Korunk-délelottök rendszeressé tételével. A Korunkban a romániai magyar tudományosság szinte valamennyi jelentos eredményeket elért képviseloje szerepelt. Az örökség révén Kelemen Lajos és Venczei József, az oket követcSkközül Szabó T. Attila, Jak6
Zsigmond, Mikó Im,re, Benko Samu, B. Nagy Margit, Demény Lajos, Imreh István,
Csetri Elek, Egyed Akos, Tonk Sándor, Juhász István, Szentimrei Judit, Kós Károly,
Nagy Jeno, Vámszer Géza, Nagy alga, Spielmann J6zsef, Semlyén István, Csehi Gyula,
Láng Gusztáv, Bustya Endre, s hát a felsorolás itt sem lehet teljes, közvetlenül vagy
közvetve, munkáikat ismertetve szinte állandóan szerepeltek a lapban.
A tudományágak mellett a m(ivészeti ágakat is igyekezett összefogni a folyóirat.
Az álland6 képzomuvészeti közlései mellett létrehozták
f6képpen Kántor Lajos
munkálkodásának eredményeképpen a Korunk Galériát, amelyik az egyik legfontosabb kolozsvári kiállító hellyé notte ki magát. Ugyancsak visszatéro rendszerességgel
foglalkozott a lap a romániai és a romániai magyar színjátszással. Elemzo tanulmányokban méltatták Süto András és Harag György színházi találkozását. Azzal, hogy
állandóan napirenden tartották a színház kérdését, hozzájárultak a sepsiszentgyörgyi
színházi találkozók megszervezéséhez. A nemzetiségi színjátszás nagy seregszemléi
után a Korunk külön összeállításokban elemezte a romániai magyar és más nemzetiségi
színjátszás aktuális kérdéseit.
Visszatérve az irodalomhoz: a Korunk közléseivel, tematikus összeállításaival
az irodalmi hagyományorzést ugyanúgy segítette, mint az újabb romániai magyar iro-
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dalom térhez jutását. Ez az irodalom a hetvenes években
Kántor Lajos kifejezését
használva - a "korváltás" jegyében élt, új nemzedékek nottek fel, s víVták meg a maguk

küzdelmeit. Irodalmi tájékoz6dásában a Korunk követte az irodalom korváltását. Süto
András nem muveivel, hanem munkássága elismerésévelvolt jelen a lapban. Irodalomlátása, helyzetértékelése találkozott a "sajátosság mélt6ságát" vall6 Gáll Ernoévei,
dráma-trilógiáját Kántor Lajos Az ember tragédiája mellé helyezte. Kányádi Sándor
Szürkület címll Jtötetének számos verse a Korunkban jelent meg eloször. Itt közölte
nagy versét, a Halottak napja Bécsbencímut is. Székely János muveirol értékelo tanulmányt olvashattunk. Az új irányok követése közül különösen fontos volt az elméletírókra való figyelés. Nem véletlen ez, hiszen útnak indítójuk, Bretter György is rendszeresen publikált a lapban. A Szövegek
éskörülmények címu kötet szerzoi valóban újat
hoztak a magyar nyelv1l kultúrába. Munkájuk "az ösztönzoen szokatlant képviselheti
mllvelodésünk kiteljesítendo polifóniájában" - írta róluk Gáll Erno. Ez az értékelés segítette az elméleti írók után jelentkezo, a Forrásharmadik nemzedékéhez tartozó költok, így Szocs Géza, Egyed Péter, Markó Béla, Balla Zs6fia, Adonyi Nagy Mária útját
is. A nemzedéki kérdést felmércSkerekasztal-beszélgetésen(a lap 1980 elején Aszóértés
elofeltételeiTÓl!
címmel közölte a vita anyagát) éppen a nemzedék kialakulása, az elozcS
nemzedékhez és a társadalmi val6sághoz val6 viszonya került elcStérbe...
A Korunk a hetvenes években a magam megítélése szerint a maga lehetoségeit
kiteljesítette, az adott kiindul6pontb61, ami ebben az esetben a legalitással, a baloldali
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hagyomány vállalásávalvolt azonos, tiibbet teljesíteni aligha lehetett volna. Természetesen más szerzeSkis szerepelhettek volna a lapban, mások is lehettek volna a sokat emlegetett arányok, de a romániai magyarság helyzetéreSItöbbet aligha mondhattak volna
el. A hetvenes évek Korunkjának talán éppen az a legfeSbbjellemwje, hogy a teóriától
eljutott a gyakorlatig, más fogalmazással a realitás felismeréséig, s egyre ereSsebben
igyekezett tudatosítani a t&hetetlennek bizonyuló valóságanyagot. Nem tekintheteS
véletlennek, hogy a lap feSszerkeszteSje,
Gáll Erno, a kolozsvári egyetem professzora,
korábban is fontos állások betölteSje,a maga tudósi-gondolkodói pályáján hasonló utat
járt be, s alighanem elmondható, hogy ennek az útnak a fordulatait a realitásokban be.
következ6 változások, a romániai magyarság léthelyzetének folyamatos romlása legalább annyira magyarázza, mint a lapszerkesztés mindennapi gyakorlata és tapasztalata.
A Gáll ErncSpályáján bekövetkezeSváltozások a legáltalánosabban abban foglalhatók
össze, hogy a maga fdozóftai és szociológiai érdekleSdéseegyre ereSsebbena nemzeti és
nemzetiségi kérdés elméleti kutatása felé fordult, maga az elméleti érdekleSdéspedig
egyre er6sebben gyakorlativá vált, s a romániai magyarságléthelyzetéhez kapcsolódott.
A fordulat nyilvánvaló, utal rá Gáll EmeSis egyik Cs. Gyímesi Evához írott levelében:
..Hidd el, semmi sem áll távolabb teSlem,mint a presztÍZS5zempontokat is követcSragaszkodás a magam tételeihez. Azt hiszem, az elmúlt másfél évtized alatt sikerült bebizonyítanom, hogy le tudok számolni bizonyos régebbi nézeteimmel. Kész vagyok
továbbra is az önrevízióra, amely egyébként Karl Popper szerint az értelmiségi etika
alaptörvénye. Azt hiszem, amíg nyitott, fogékony tudok maradni a változó világ jelenségeinek lereagalásában, addig nincs nagy baj", visszaigazolta többek között Kiss Ferenc, Gáll ErncStanulmánykötetércSl írva, kiemelve példának okáért azt, hogy munkája
során Gáll ErneSnek ..magát a nemzetiségi létet kell újra és újra köcüljárnia, s a vele
kapcsolatos fogalmakat kell kiszabadítania kóros maradványok és új keletd gyanúk,
közöny és félelem celláiból. Itt tesz jó s7.olgálatotaz interdiszciplináris avatottság, azok
az eredmények, melyek úgy születtek, mint a penicillin: egzakt kísérletek, megfigyelésék, mérések és elemzések révén. nyen eredmények feleSIátvilágftva juttatja korszerii
érvényességhez a sajátos érdek, sajátos jelleg, a nemzetiségi autonómia fogalmait, s állÍtja
új összefüggésekbe ezek történelmi gyökereit, röviden szólva: az erdélyiség értelmét,
a romániai magyarság jogos és lehetséges helyéreSI,szerepéreSIkiérlelt meggycSzcSdését".
Említettem, a Korunk szerkeszteSségénekmdködésércSlnincsenek dokumentumaink, nem ismerjük a szerkeszt6ségen belüli munkamegosztást, a hatalommal folytatott,
minden valószíndség szerinti rendszeres viaskodást, s természetesen azt sem, hogy a romániai magyarságnak a szerkeszteSségvezeteSalakjaitól eltéreSmódon gondolkodó csoportjai, szerepI6i milyen sérelmeket szenvedtek el, ha elszenvedtek, éppen ettol a szerkesztoségtcSl.A magunk távlatából azt látjuk, hogy Gáll ErncSfoszerkesztcSkéntfelere>sítette a lapban jelentkez6 folyamatokat:, fontos könyvek (mint például Süto András
már emHtett Anyám könnyu álmot igér <:Ímumunkája), összeállítások kapcsán a maga
véleményét is kifejtette, s ezzel nagyobb súlyt is adott a szóban forgó könyvnek, összeállításnak. Ennél is fontosabbnak bizonyult azonban az, hogy a lapban elkezdett folyamatokhoz kapcsolódva a maga elméleti kiindulópontját alapul véve megalkotta a romániai magyarság sorsmetaforáját.
Gondolatrnenetem szempontjából A sajátosságméltóságaésami mögötte van címu
írásban megfogalmazott, a sajátosságméltóságakifejezésben rejlo metaforát tartom a legfontosabbnak. Feltétlenül meg kell említenem, hogy a metafora Süto András hetvenes
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években keletkezett, nagy visszhangot kiváltó munkáihoz kapcsolódik, s ezzel Gáll
Ern6 mintegy fogalmi megközelítését is adja a Süt6-múvekben felvetett problémáknak.
Számos meggondolás összegz6dik a sajátosság méltósága kifejezésben. Mindenképpen emlÍtésre méltó, hogy a metafora tartalmát kifejt6 tanulmány elméleti alapvetésb61 indul ki, s így jut el gyakorlati következtetésekhez. Jellemz6 ez a megoldás az
alapvet6en teoretikus gondolkodású Gáll Ern6re, aki a jelenségeket inkább elméleti,
mintsem gyakorlati oldalról vizsgálta, s jellemz6 arra a helyzetre is, amelyikben teoretikus módon könnyebben el lehetett jutni egy-egy kényes kérdés tisztázásához, mint
ha valaki a gyakorlati oldalról indult volna ki. A másik jellemz6 vonása ennek a most
tárgyalt metaforát kifejt6 írásnak az, hogy két alapvet6 kortendenciát vesz alapul
mondandója kifejtéséhez. Az egyik gondolkodói tendencia csak rejtett módon van jelen ebben az írásban, Gáll Ern6 más írásaiban viszont sokat foglakozik vele. Ennek
a gondolkodói tendenciának az a lényege, hogy a technikai civilizáció elterjedésével, azzal, hogy a világ egyetlen nagy faluvá válik, megn6 az egyes régiókra, népekre, népcsoportokra jellemz6 sajátosságok fontossága, hiszen a világ egynemúvé válása csak így kerülhet6 el. A hatvanas évekt61 visszatéroen jelentkezett ez a problematika a magyar
közgondolkodásban, a legnagyobb er6vel talán Németh László vetette fel nálunk a magyarságra jellemzo sajátosságok meg6rzésének fontosságát a kibontakozandó világcivilizációban. Gáll Ern6 más, marxista és nem marxista álláspontokat áttekintve, majdhogynem hozzá hasonlóan állapítja meg, hogy az "etnikai csoportok (éppen az együvé tartozás biztosításával) egyrészt olyan élmények forrásainak bizonyultak, amelyekrol
a modern ipari civilizáció elidegenít6 nyomása ~á került tagjai nem tudnak, nem akarnak lemondani, másrészt azonban az Egyesült Allamokban kialakult és ott uralkodóvá
vált társadalmi struktúra bizonyos elemei sem engedik meg a teljes beolvadást". A másik
gondolati áramlat, amelyikhez Gáll Erno kapcsolódik, a marxista reneszánszon belül
keletkezett., Errol a következ6ket olvashatjuk a már idézett, Cs. Gyímesi Évához írott
levélben: "En a marxista reneszánsz egyik jelent6s gondolkodójának, Ernst Blochnak
a sugalmazására a méltóság fogalmát próbáltam egyéni és kollektÍv értékeink közé besorolni. Bloch szerint ugyanis nemcsak a gazdasági kizsákmányolást és a politikai elnyomást kell felszámolni, hanem küzdeni kell ama körülmények ellen is, amelyek az
embert megalázzák és méltóságtudatában sértik. Nos, nem csupán az egyénrol lévén
szó, úgy láttam, hogy a népcsoportoknak nem kizárólag az élet különbözo területein
szükséges egyenjogúsághoz kell ragaszkodniuk, de óvniuk kell a szélesebb értelemben
vett identitásukat is". A sajátosság méltósága mint kifejezés, de csak mint kifejezés,
ezzel már adott is. Az egyik oldalról Gáll Erno a népi, regionális fejlodési sajátosságok
megorzésének fontossága felol érkezett el ehhez a kifejezéshez, a másik oldalról pedig
az egyéni és közösségi méltóság felismerése felol. Meg kell mondani, a korabeli Romániában már maga ez a kifejezés is mero anakronizmusnak bizonyulhatott volna,
minden konkrét közösségi tartalom nélkül is, hiszen az ottani hatalmi berendezkedés
nem ismerte el sem a sajátosságot, sem az egyéni vagy közösségi méltóságot. Gáll Erno
viszont konkrétan a romániai magyarsághoz kapcsolta ezt a metaforát azzal, hogy a sajátosság méltósága kifejezést az anyanyelv ápolásának szükségességéreis vonatkoztatta.
"Míg a múltban az önérzetet, a méltóságot elsosorban a történelemre való hivatkozások táplálták, jelenleg az irodalom és a nyelv azonosság-meghatározó funkciójának fokozódásával e tényezok ilyen jellegu hatása is tetemesen megnövekedett. Vegyük például
a nyelv és a méltóság viszonyát. Szociolingvisztikai alapigazságma már, hogy a nyelv a
nemzeti-nemzetiségi érdek megkülönböztetett eleme, s az adott etnikum egyéniségének
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lényegi meghatározója. nyen körülmények között egyre inkább számolni kell az etnikai csoportoknak azzal a politikai és társadalomlélektani szükségletével, hogy nyelvük
optimális helyzetének biztosításával a csoportközi, etnikumközi viszonyokban önmaguk számára is minél megbecsültebb, minél méltányosabb helyet teremtsenek." így
jut el összegzo megállapításához, ahhoz, hogy ..a nyelv paradigmájában a sajátosság méltósága ragadható meg". A metafora teMt egyszerre általános, s vonatkozik valamennyi
sajátos körülmények között é16 népcsoporcra, s egyben konkrét is, amennyiben a romániai magyarság hetvenes évekbeli legfontosabb törekvéséhez, az anyanyelv, az anyanyelvi mllvelódés és az anyanyelvben megmutatkozó sajátosságmegorzésének törekvéséhez kötodik.
A sajátosság méltósága kifejezés a romániai magyarság hetvenes évekbeli életének
egyik kulcskifejezése. Ebben a metaforában is a romániai magyarság léthelyzete összegzódik, s mint ideologikus valamint fogalmi eredetll metafora egy elérendo állapot létrehozását célozta meg, s így nyújthatott segítségetazoknak, akik többek között ebbe a kifejezésbe kapaszkodva, s,ajátméltóságukat tudatosítva igyekeztek átélni a mindennapi
élet megpróbáltatásait. Am fogalmi eredeto metaforáról lévén szó, meg kell említeni
azt is, hogy nem elég konkrét, csupán az elérendo állapotot célozza meg, ám nem jelöli
meg a hozzá vezeto utat. (A kínálkozó ellenvetéseket megelózendó írom le, hogy az
akkori romániai nyilvánosságban nem is nagyon jelölhette meg, ám magának a gondolati konstrukciónak a hiányosságát ez nc~moldja fel.) Az elso ellenvetést ebben a vonatkozásban 1984-es,s azóta nyilvánossá vált levélváltásukban Cs. Gyímesi Éva fogalmazta
meg: "Már mondtam talán, hogy hatékony ideológiát csak helyzetünk jogi kereteinek
megváltoztatásával... terjeszthetünk. ME:rtkidolgozni lehet jogok nélkül is, de minek,
ha úgy sem lenne hozzá nyilvánosság? Az ideológiának nyilvánosságra van s}üksége,
s amint látjuk, az eddigi nyilvánossági minimumunk is veszélyben forog. Oszintén
szólva, inkább politikai jogvédelemre IE!nnemost szükség, s nem ideológiára, mert ez
a totalitarizmus minden oszinte szövetségünket is lokalizálja; hiszen papíron még, hivatalosan, elismeri a nemzetiség létét, csakhogy egészen mást ért rajta mint mi". A másik
lehetséges ellenvetés a sajátossághoz kapcsolódó gondolatmenethez kötheto, s egészen
egyszeruen azzal kapcsolatos, hogy az a régió, amelyikben élnünk megadatott, még nem
teremtette meg a technikai civilizáció alalpjait.Annak idején Németh László is szembekerült ezzel az ellentmondással, amelyet önmaga számára úgy oldott fel, hogy a jelenségkört a távoli jövobe helyezte. Mindezzel együtt neki, s vele együtt Gáll Ernonek
és másoknak több alapja volt egy egész világot átfogó rendszer résztvevojének tekinteni magát, mint mai önmagunknak, hiszen a Nyugat a szocialista rendszert legitimálta,
s a világrendszer egyik alkotóelemének tekintetté. Ma viszont, az alapokhoz való elkerülhetetlen visszaérkezésután a Nyugattól való függoségetéljük át, s bizony a mindennapi megélhetés gondjai mellett az emberi méltóságról, foképpen pedig a sajátosság
méltóságáról alig-alig esik szó. De mintha a világnak az ideologikus megközelítése is
eltllnt volna, az ideológia helyére tap~lSztalhatjuka magunk életében a gyakorlat
került, ahogy a közösségi gondolkodás helyét is átvette az egyéni boldogulás keresése...
Ezék után nem maradt más hátra, minthogy a vizsgált jelenséghez viszonyított
félmúlt adta távlatból néhány megjegyzést tegyünk az azóta történtekrol. Az elso megjegyzésünk azzal kapcsolatos, hogy a lapot, 1957 óta f6szerkesztoként jegyzo Gáll
Erno a folyamatos orIodést követoen 1984-ben lemondott a foszerkesztoi posztról.
Egyik 1984januárjában papírra vetett naplójegyzete valamelyest fényt vethet arra a nyomásra, amely alatt ezekben az években-évtizedekben a romániai magyar írástudók éltek.
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A naplójegyzetben egy megyei tisztségviselo néki címzett kirohanásait idézi: "Nekem
szóló szemrehányások: becsempésztema Jaspers-rolszóló esszémet(?),leadtam a NYIRKben Beke megemlékezését az elhunyt Kurkó Gyárfásr61,amelyet elozoleg a Korunk-ból
már kiemeltek", s ezt követeSenmég számos vádpontot idéz fel, ezek természetesen csak
abban a közegben voltak vádpontoknak nevezheteSk.Lemondását követeSenGáll ErncS
folytatta a maga elméleti munkásságát, az 1989decemberét követoen pedig, talán mondhatjuk így, sajátos tanulmány-típust dolgozott ki, amelyben az általa korábban érintett
problémaköröket vizsgálja meg újra, közben pedig azt a háttér-anyagot is feltárja, amelyik az írások keletkezéséhez kapcsolódik. Ezeknek az írásoknak az olvasása nem kis
szellemi izgalmat jelent, közben pedig olyan dokumentumokat is megismerhetünk,
amelyek segíthetik a Korunk történetének és Gáll Erno gondolkodói életútjának eddiginél teljesebb megismerését is.
1989 decemberét követoen nevét és legjobb hagyományait megorizve, Kántor Lajos vezetése alatt a Korunk is megújult, de talán ennél is fontosabb, hogy a romániai
magyarság is új, korábban nem tapasztalt kihívásokkal teli világba került. Olyan világba,
amelyben egyelore valóban vágyálomként lehet csak a sajátosság méltósága sorsmetaforáról beszélni, ám amelyiknek a korábbi berendezkedéssei szemben mégis megvan az
az elcSnye,hogy az ideológia mindent ural6 helyére a gyakorlat került...

KÁNTOR LAJOS

Testvérek és tejtestvérek?
AVAGY: ÚTBAN A TÖBBSÉG FELÉ...
A címben és az alcímben jelzett kérdések, a kérdésekben rejlo feszültségek,
(történelmi) valóság és illúziók, közelségek és távolságok elorevetítése érdekében, amolyan captatio benevolentiae szerepében álljon itt három idézet, egyeleSrea szerzo és az
évszám megjelölése nélkül:
"A megismerés:megértés,a megértés:szeretet."
"A muveltségügyefillérekból virágzik ott, aholhosiességpótoljaaforintokat. "
"A függetlenül bégeto' ide-odafutkosó kis népekben elobb-utóbbföltámad az akol
utáni vágy, mely a nacionalizmusokfolytonos életveszedelmeután megtanítja oket a közös
kerítés erejére."
E három idézetet zárjuk le egy negyedikkel, ugyanabból a korszakból és ugyanattól a szerzotol. Az ítélet így hangzik: "Az eszmék embere:az író pedigkipusztulóban,
átadja ,helyét a pártírástudónak.

"

Es most nevezzük meg az idézetek lelcShelyét,keletkezésük idejét: Egyfolyóirat
terve, 1933;A magyar élet antinómiái, 1934;MagyarokRomániában, 1935. Mindhárom
írás (mind a négy idézet) megtalálható A minoségforradalma'ban.VagyisNémeth Lászlóhoz fordultunk, pontosabban, o jött szembe velünk, mint annyiszor, ha magyarság,
kisebbség és Európa gondjai, megújuló konfliktusai kerülnek szóba. A "tejtestVérek",
a "Duna-vidék népei" szintén rá emlékeztetnek, mint (egyik) forrásra.

