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Jó, akkor nézzük újra a testet. Valamikor
fontosabb volt. Volt idõ, mikor
legfontosabb tán. Gyúrta, fekvõtámaszoztatta,
tükrökben tartotta az izomesztétikát. Hogy most?! 
Most éppen van. Eteti, itatja, hordja, viszi stb. Van,
mint bármi más, ami körülvesz. 
Vagy van mellettem, alattam, fölöttem,
jön-megy itt-ott, elõttem, utánam, körülöttem s utolér, lehagy,
felém fordul, elköszön, visszatér, elõttem áll,
elhagy, elhagyom, valahogy úgy… 
Egy zaccal maradt kávéspohár, 
elõszobában a lerúgott cipõpár, elmosott kézi szappan,
egy borítójától megfosztott, csóró könyvgerinc,
laptopon por, szöszök, ingek a vállfán, kikopott ingnyak, 
ablakon túl repülõ madár. Sorolhatatlan.
Mint minden más, úgy van. Kitûnni?! Már?!
Még?! Hiúság, lármás öncsodálat jócskán visszakopott.
És nem is az évek. Valami más.
Amit benne visz. Az nõtte közben
szét ilyen derûssé, formátlanná magát. 

Régi és új partok
Tudta az elszakadást,
s hogy fogy, egyre kevesebb, keskenyebb már a visszaút…
Neki még jut, aztán…
(Talán egy robot majd felmondja rendre e jelentésvesztett sorokat.)
Bennebb sötéten kísérte az éjjeli Küküllõ-part;
fáktól, vadaktól távol volt, hosszúfény lõtte
a nedves aszfalttávot.

Távol vagy / most merre… –
mondogatta s
szívta az Éj tömérdek esõszagát – semmit és
mindent túl a mondhatón már túl egyszerre látott.
Tudta az elszakadást 
s azt is, mégis erõsebb az: ott, sötétben, odaát
erdõ, mely hozza az éjjeli, frissülõ földeknek megvénült 
esõszagát.
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FAZAKAS ATTILA

A templom



A kocsi ment, zúgott, kanyargott, gyorsított –
melegben, biztonságban
figyelte, nézte, hallgatta
a testét.

Adja vagy ne adja?
Adja vagy ne adja?

Pedig
nem óvta 
egykor
odadobta
mint kusza, régi nagy szerelemnek

a
teljes
életnek
teljes
önmagát.
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mikor annak idején az RMDSZ megala-
kult, egy rövid ideig ez volt az egyetlen
romániai magyar szervezet, és nemcsak

politikai szövetségként, hanem civil szervezet-
ként is mûködött tulajdonképpen. Hiszen a
Ceauºescu-diktatúrában önálló közösségi életre
nem volt lehetõségük a magyaroknak – a romá-
noknak sem nagyon –, mindent a pártállam irá-
nyított. (Az olyan felülrõl létrehozott kirakat-
szervezeteket, mint a nevében is szörnyszülött
Magyar Nemzetiségû Román Dolgozók Országos
Tanácsát nyilvánvalóan nem kell számításba
venni.) Az RMDSZ megalakításakor gyakorlati-
lag semmiféle politikai tapasztalatunk nem volt,
de egyikünk-másikunk hál’istennek jól ismerte a
két világháború közti szellemi életet. A hetve-
nes-nyolcvanas években én magam is elolvas-
tam a Trianon utáni idõkbõl sok mindent, me-
moárokat, dokumentumokat, folyóiratokat, ami-
hez csak hozzá lehetett jutni. Máig úgy vélem,
tanulni lehet és kell abból a korból.

Míg politikailag eleink nem voltak igazán
eredményesek, többek közt azért sem, mert
nem tudták egységbe fogni a magyar választó-
kat, addig irodalomban és mûvészetben, általá-
ban a szellemi életben jelentõs teljesítményt
nyújtottak, sõt az értelmiség társadalomszerve-
zõ munkája is rendkívül eredményes volt. Pél-
daként a szövetkezeti mozgalmat említhetném,
amelyrõl egyébként mostanában kevés szó esik,
sajnos. Nos személyes tapasztalat nélkül, de
mégis fontos történelmi tudással a hátunk mö- 2018/10

...a civil társadalomra,
egyesületekre, 
társaságokra, 
alapítványokra oda kell
figyelni, 
meg kell hallgatni, 
és támogatni is kell
õket folyamatosan, de
beleszólni az életükbe
nem szabad.

MARKÓ BÉLA

EZ IS KELL AZ AUTONÓMIÁHOZ

A



gött, úgy vélem, életbevágó döntés volt 1989 végén, hogy egységes politikai kép-
viseletre van szüksége a magyar közösségnek, és ezzel egyidejûleg viszont meg-
kezdtük egy sokszínû civil társadalom fölépítését. Azért fogalmazok többes
szám elsõ személyben, mert kezdetben, mi tagadás, mi is „felülrõl” hoztuk létre
az új szakmai és civil szervezeteket, többek közt a Romániai Magyar Pedagógu-
sok Szövetségét, vagy alakítottuk újra a régieket, mint például az Erdélyi Magyar
Közmûvelõdési Egyesületet. Természetes volt akkor, hogy nem elég spontán kez-
deményezésre várni, fel kell gyorsítani ezt a közösségszervezõ folyamatot, aztán
nagyon hamar el is kell engedni a létrejött civil szervezetek kezét, hiszen nem
az a dolguk, hogy a politika szolgálóleányai legyenek. Kivéve az RMDSZ máig
tartó felelõsségét, hogy a civil társadalomra, egyesületekre, társaságokra, alapít-
ványokra oda kell figyelni, meg kell hallgatni, és támogatni is kell õket folyama-
tosan, de beleszólni az életükbe nem szabad. Mindez szépen hangzik természe-
tesen, de a valóságban nagy-nagy önmegtartóztatásra van szüksége a politiká-
nak, hogy ezek az elvek érvényesüljenek.

Hány meg hány civil szervezet születésénél bábáskodtam én is. Csak az ala-
pítványokat sorolom, azokat sem mind: Aranka György Alapítvány, Bernády
György Alapítvány, Communitas Alapítvány, Iskola Alapítvány, Janovics Jenõ
Alapítvány, Kós Károly Akadémia Alapítvány. Van olyan, amelynek nincs már
köze az RMDSZ-hez, mások meg ma is szorosan együttmûködnek a szövetség-
gel. Azt hiszem, nem is igazán érzékeljük mostanában, hogy milyen hosszú utat
tett meg 1989 óta az erdélyi magyar társadalom a civil építkezésben, és hogy
olyan artikulált közösséget hoztunk létre, amely képes egyrészt a politikai szoli-
daritásra, másrészt a különbözõ civil szervezetek segítségével önálló életet tud
élni. Állítom, a plurális civil erõ legalább olyan fontos, mint a politikai egység.
Egyikrõl sem szabad lemondani. Sokszor gondolok mostanában szorongva arra,
hogy hol ide, hol oda próbálunk integrálódni, csak azt nem vesszük észre, hogy
a legnagyobb esélyünk az önállóság, csakis így tudunk élhetõ jövõt építeni ma-
gunknak itt Erdélyben.

1995 novemberében Takács Csabával, az RMDSZ ügyvezetõ elnökével együtt
Cristoph Pan professzor, a FUEN akkori elnöke meghívására néhány napig Dél-
Tirolban voltunk, azzal a céllal, hogy ott a helyszínen, a különbözõ  közigazga-
tási, oktatási, kulturális intézményekben tanulmányozzuk az autonómia mûkö-
dését. Sziklaóriások õrzik Dél-Tirolt, a települések egy része is csupa sziklára
épült. Máig nem felejtem, egy ilyen hegyi faluban a polgármester elmondta ne-
künk, hogy azon a kétezer lakosú településen több mint kétszáz egyesület és ala-
pítvány mûködik, a nõegylettõl a vadásztársaságig vagy olvasókörig minden
megtalálható. Igen, ez is az autonómiához tartozik. Vannak hatáskörök, amelye-
ket másoktól kell megszereznünk, nekünk például Bukaresttõl, de olyan jogok is
vannak, amelyekkel máris rendelkezünk, csak élni kell velük. A civil társadal-
mat nem lehet egyszer s mindenkorra felépíteni, a civil társadalom: maga az
építkezés.

Kollégáimmal rég terveztük, de végül csak néhány évvel ezelõtt hoztuk létre
a Kós Károly Akadémia Alapítványt, és máris azt kell látnom, egy ilyen alapít-
vány új ablakot nyithat kifelé is. Hiszen ez az RMDSZ politikai alapítványa tu-
lajdonképpen, sajátos kapocs a civil gondolkodás és konzultáció meg a politikai
érdekérvényesítés között. Kós Károly nevét viseli, mert az erdélyi magyar önál-
lóság legmarkánsabb hirdetõje mindenképpen a Kiáltó Szó szerzõje. Akadémiá-
nak neveztük az alapítványt, nem nagyzolásból, hanem mert tanult és tanított6
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folyamatosan Kós Károly is, tanulniuk és tanítaniuk kell az erdélyi magyar po-
litikusoknak is, utánpótlást kell nevelniük. Ablak tehát befelé is, nem csak kife-
lé. Viszont Brüsszelig is ellátni innen tényleg: tagja a Kós Károly Akadémia az
Európai Néppárt alapítványának, a Wilfried Martens Centernek, és ez arra is le-
hetõség, hogy részt vegyünk abban a szakmai munkában, ami ma talán a legfon-
tosabb Európában is, de itt Erdélyben számunkra nem most kezdõdik, ugyanis
kezdettõl fogva arra a kérdésre próbálunk válaszolni: hogyan lehet egyszerre po-
litikai entitásként és plurális értékközösségként is létezni. Más szóval: az Euró-
pai Unió politikai egységére szükség van, de ugyanúgy szükség van a civil sok-
színûségre is. Etnikailag, regionálisan, kulturálisan. Lám, nem is különbözik
olyan nagyon a mi itthoni dilemmánk attól, amivel Brüsszel is küszködik.
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Mi van a demokráciával?

Minap még azt hittük: tudjuk, merre hala-
dunk a demokrácia nem mindig egyenes útján.
Ma tele vagyunk bizonytalansággal. Kérdések
sorára nincs válasz. 

Úgy tûnik, a változások egyik kiváltója a
2008-as világválság, minekutána Francis
Fukuyama már nem a történelem végérõl, hanem
a történelem jövõjérõl készít elemzést (Fuku-
yama 2012). Mi történik körülöttünk, a nyugati-
európai típusú konszolidált demokrácia miért és
hogyan került válságba, miért kérdõjelezõdnek
meg öröknek hitt igazságok, miért erodálódnak
rendszerek? Mert szociológiai tény, hanyatlik a
politikai pártokba, a demokrácia intézményeibe
vetett bizalom, egyre több jel mutatja a demokrá-
ciának, mint a jogi szabályozások, procedúrák és
intézmények sajátos együttesének válságát
(Miszlivetz 2012). Miközben a civil társadalom-
ban beindult változásokat az alapvetõ folyama-
tok, a demokrácia értékeinek és rendjének
(át)alakulására vetíti vissza, Miszlivetz megálla-
pítja, hogy „[a]z intézményi struktúrák és visel-
kedési mintázatok egész rendszere fog várhatóan
eltûnni, vagy a felismerhetetlenségig átalakulni a
globális transzformáció folyamatai során, miköz-
ben új formák, új struktúrák, új regulációs folya-
matok indulnak el” (Miszlivetz 2012. 64.). A de-
mokrácia válságának gyökereit a piacok, kormá-
nyok, társadalmak és a közvetítõ média egyre in-
kább egyensúly nélküli és egyenlõtlen viszonyá-
ban látja.8
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A kisebbségi civil 
szerepe [...] 
a nemzetben való 
megmaradás szolgálata,
s ez fontosabb 
számadatoknál meg 
elvont eszmei 
tartalmaknál.

BODÓ BARNA

DEMOKRÁCIA 
ÉS CIVIL TÁRSADALOM – 
KISEBBSÉGI LÉTHELYZETBEN



Általános az egyensúlyhiány, megváltozik a globális és a lokális viszonya, te-
le a világ kétértelmûségekkel és ellentmondásokkal. Reich tíz éve megfogalma-
zott feladatlistája ma is érvényes, miszerint fogalompárokat kell(ene) újraértel-
mezni: globális és lokális, területi és nem területi, kirekesztés és befogadás,
nemzeti és nemzetek feletti – ezek egyre szövevényesebben fonják át az egyé-
nek, a társadalmak és politikai közösségek mindennapjait (Reich 2008). Elemzés
tárgyává kell tenni a demokrácia mint eszme és a demokrácia mint formális in-
tézmények és jogi procedúrák összessége közötti ellentmondásokat és kétértel-
mûségeket.

Fokozódnak a demokrácia mindennapi gyakorlatával, elsõsorban a politikusok-
kal, a politikai pártokkal és a kormányokkal kapcsolatos elvárások és következés-
képpen csalódások. A növekvõ elvárások kapcsán két nagyobb mozgatóerõt jelöl
meg Miszlivetz: a szabadság és szabad döntés aspirációinak erõsödését, valamint
az életlehetõségek javításának, a jó élet megteremtésének a követelményét. Bár az
ismeretlen felé tartó nagy átalakulás évtizedekkel korábban elkezdõdött, ezt soká-
ig elfedték az ideológiák, mítoszok és propagandagépezetek politikai leplei, min-
denekelõtt az, hogy a tömegek hittek a demokrácia két aspektusának szétválasztá-
sának lehetõségében. Erõsödõ vélemény, hogy nem lehet elválasztani a fokozódó
társadalmi és értékproblémákat a mélyülõ gazdasági és pénzügyi válságtól, ezt 
a napi szinten ismétlõdõ és meglepõ intenzitással folyó utcai zavargások, tünteté-
sek, nemegyszer erõszakba torkolló spontán elégedetlenségi megnyilvánulások je-
lesül bizonyítják.

Ebben a kontextusban kérdésessé válik a demokrácia meghatározása, a foga-
lom relativizálódik. Miközben azt állítja, hogy a demokrácia nem csak egyféle és
nem csak liberális lehet, Larry Diamond értelmezésében a liberális demokrácia
a minimális intézményi meghatározottságon túl az állampolgári szabadságjogok
széles körû tiszteletben tartását is biztosítja, azaz a többségi elven történõ álla-
mi döntések körét szûken értelmezi, és tág teret enged az egyéni értékek kifeje-
zésének (Diamond 1999). A demokrácia ezen táguló, képlékeny, politikai tarta-
lommal és értékkel telített definíciója oda vezetett, hogy a demokrácia értelme-
zése egyre inkább az adott politikai kontextustól és kulturális közegtõl függ,
mintsem objektív tudományos ismérvektõl. Ezért Diamond cinikus megjegyzé-
se, hogy a demokráciát tíz politológus tizenegyféleképpen értelmezi. 

A valóságosan létezõ demokráciák száma az elmúlt fél évszázadban jelentõs
mértékben megnõtt, okai: az értékváltozások és a posztmodern szabadság- és vá-
lasztási törekvések megerõsödése, továbbá a valóságban létezõ gyenge és gyak-
ran csupán elvont kritériumok és a könnyen változtatható szabályrendszer. Két
új tendencia mutatkozik: ezek egyike a kormányzati cinizmus, a másik az önké-
nyes meghatározások, az alulról építkezõ, önszervezõdésre és önmobilizálásra
épülõ és világszerte terjedõ civil társadalmi kezdeményezések irányába mutat.

A törekvések/elvárások és a valóság közötti növekvõ szakadék viszonylag új
jelenségekkel is magyarázható. Politikusok gyakran panaszkodnak arra helyi és
nemzetállami szinten egyaránt, hogy bár elméletileg elszámolással tartoznak vá-
lasztóiknak a döntéseikrõl, a gyakorlatban sokszor távoli gyámkodó intézmények
utasításait kell követniük, és nem dönthetnek szabadon, azaz nincs választásuk
alapvetõ fontosságú kérdésekben. Egy ilyen helyzet következményei komolyak
és messzire hatóak, mivel a gyámkodás kiüresíti a nemzeti szuverenitást, és
delegitimálja a demokráciát nemzeti szinten; erõsíti az egyre általánosabb véle-
kedést, hogy „senki nem tehetõ felelõssé” nagy és döntõ fontosságú kérdések-
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ben; következésképpen hozzájárul a demokratikus intézményekbe és politiku-
sokba vetett bizalom további csökkenéséhez.

A demokráciák kiürülésének és a nemzetállamok meggyengülésének európai
folyamataival gyakran összekapcsolják a sokszintû kormányzás kérdését Az Eu-
rópai Unión belül tagállamokként mûködõ nemzetállamok egy általuk választott
szupranacionális entitás részeiként szabadon delegálják döntéshozataluk, azaz
szuverenitásuk egy részét nemzetek feletti szintre. Ezzel demokratikus legitimi-
tásuk csökken nemzetállami szinten, miközben az új szupranacionális entitás
nem képes megszerezni a demokratikus legitimitást. Ezért állítják sokan, hogy a
transznacionális döntéshozatal gyengíti a nemzetállami szintû demokratikus in-
tézményeket, ugyanakkor nem vezet automatikusan transznacionális/európai
szintû demokratizálódáshoz. Ebben a környezetben a nemzetállamok képtele-
nek garantálni saját alapelveiknek, a jognak és a demokráciának a megvalósulá-
sát, hiszen „mindazoknak, akiket egy közösségi döntés érint, részt kell tudni
venniük a döntéshez vezetõ demokratikus folyamatban” (Tinnevelt–De Schutter
2009, idézi Miszlivetz 2012. 79.).

Gondoljuk tovább: ez az elvárás további kérdéseket vet fel a demokratikus fo-
lyamatok globális és transznacionális résztvevõivel kapcsolatban. Demokrácia
nincs általában, mindig egy bizonyos közösségre vonatkozik. Ki mondja meg,
hogy ki is az a „mi”? Ki kell-e mindenképpen jelölni a „mi” és az „õk” közötti ha-
tárt? Ki képes meghatározni, hogy kik az „érintettek”? Milyen identitás lehet az
alapja a globális/transznacionális demokráciának? Szükséges-e, hogy bármely
demokráciához egységes identitás tartozzék, más szóval: igaz-e, hogy a saját
identitás elengedhetetlen feltétele a demokratikus önrendelkezésnek? Ezekre a
kérdésekre kellene világos válaszokat találni. A válaszkeresés során számba kell
venni a demokrácia értelmével, lehetõségeivel, formáival kapcsolatos alapvetõ
kérdéseket.

Európán túli tágabb vonatkozásban, a globális átalakulás szintjén, növekvõ
kiszámíthatatlansággal, felfordulásokkal és összeomlásokkal kell számolni – ele-
gendõ az arab tavasz 2011-et követõ eseményeire utalni. A mai korszak a bizo-
nyosságok vége, a bizonytalanság új korszaka. Miszlivetz, némi nosztalgiával,
1989-re utal, amikor az új mozgalmak, demokratikus ellenzéki körök, hálózatok,
a Kelet–Nyugat párbeszéd interakciójából új víziók és fogalmak születtek. A ci-
vil társadalomnak akkor megjelent új nyelvezete egyszerre jelentette a legalitás-
nak, a törvény uralmának a tiszteletben tartását, az önkorlátozást és a radikális
egyet nem értéshez, a társadalmi önkifejezõdéshez, a demokrácia új formáihoz,
megújításához való jogot. És az új nyelvezet egy új paradigmának, a kultúrával,
azaz kulturális sokféleséggel párosuló civil társadalom paradigmájának volt a ki-
fejezõdése. A demokrácia civil társadalom általi demokratizálásának aspektusa
1989 egyik legfontosabb hozadéka.

Civil társadalom és a demokrácia esélye

Miszlivetz nem állítja, de felvetése kontextuálisan utal arra, hogy a bajba ju-
tott demokrácia esélye a civil társadalom lehetne. Vizsgáljuk meg ezt a kérdést.

Napjainkban (is) önmegújító demokráciára volna szükség. Kérdés, hogy a ma
érvényes civil társadalom fogalom megnyitja-e az utat a demokratikus tér kitágí-
tása és újraértelmezése felé, illetve nyitva is tartja-e azt. Ez akkor valósulhat
meg, ha a civil társadalom a közélet arénájaként jelenik meg, ahol a különféle10
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szereplõk, gondolatok, értékek, aspirációk és érdekek szabadon ütköznek és
összebékülnek, befolyásolják, keresztezik, gyengítik, kioltják vagy éppen erõsí-
tik egymást. Ekként egyfajta kreatív káosz, a fennálló és átmeneti rend újrate-
remtésének vagy újrafogalmazásának konszenzusos melegágya.

Mit jelent és miként értelmezendõ a civil társadalom mint a közjó megkerül-
hetetlen alkotórésze? Miszlivetz idézi a berlini Wissenschaftszentrum CiSoNet
(Civil Society Network) címû, 2005-ös projektjét, ebben összegzik a fogalom kü-
lönféle aspektusait, miszerint „a civil társadalom fogalma: a) magában foglalja
az egyesületek, kezdeményezések, mozgalmak és hálózatok közösségét egy
olyan társadalmi térben, amely kapcsolatban áll mind a kormányzattal, mind az
üzleti világgal és a magánszférával, de mégis különbözik tõlük, b) azon társadal-
mi tevékenységek körére utal, amelyek a nyilvánosság szférájában folynak, és az
erõszakmentesség, a diskurzus, az önszervezõdés, a civilitás, a sokféleség elfo-
gadása jellemzi õket, valamint c) „egy univerzalisztikus igényekkel rendelkezõ
projekt, amely folyamatos változásokon megy keresztül miközben határokat át-
lépve terjeszkedik” (CiSoNet 2005, idézi Miszlivetz 2012. 75.). Michael Edwards
(2010) általánosít és egyszerûsít, még világosabban különbözteti meg a civil tár-
sadalom három aspektusát. E szerint a civil társadalom a) jó társadalom, azaz
egyfajta elérendõ cél, utópia; b) az állandó önszervezõdés terepe, azaz egyesüle-
ti élet; nem utolsósorban pedig c) a közszféra (idézi Miszlivetz 2012. 75.). Mind-
két értelmezés múltorientált, az utóbbi vitatható is. Miként lehet elérendõ cél
egy világosan nem értelmezhetõ állapot? Miért éppen a(z utópikus) civil társa-
dalom a jó társadalom? 

Ezek az értelmezések a civil társadalom elméletének klasszikusait, J. Keane-
t és M. Walzert idézik, akik álláspontját ma sokan vitatják. Visszautalva 1989
elõtti idõkre, a kommunista rendszerekben valódi civil társadalom nem létezhe-
tett, az állami szabályozás és a bürokrácia szorítása mindent megfojtott. Ebben
a közegben a civil társadalom e szabályozási mód antitéziseként jelent meg, egy
meghatározott politikai stratégia megfogalmazásának eszközévé vált: ez a straté-
gia elutasította a kelet-európai rendszerek bürokratikus kommunizmusát, ezzel
egyidejûleg azonban számba vette azokat a nehézségeket is, amelyek a Nyugatot
egyre inkább eluraló gazdasági liberalizmus hegemóniájából adódtak. Egyszóval
John Keane, Michael Walzer, valamint a hasonló álláspontot képviselõ elméleti
szakemberek a civil társadalmat olyan radikális politika megtestesülésének te-
kintették, amely mindenféle kapcsolatot megszakított a hitelüket vesztett kom-
munista rendszerekkel (Little 2002).

Napjaink civil társadalmáról egészen más értelmezésekkel találkozunk.
Szimpatikus álláspont a Tomka Miklósé, aki szerint a civil társadalom kifejezés
valójában semmi mást nem jelent, mint az olyan alulról építkezõ társadalmat,
amelyben a különbözõ csoportok megtalálják önkifejezõdési módjukat és az
egyéb csoportokkal való együttélés mikéntjét (Tomka 1998). A. Gergely András
kétszintû fogalomról ír, értelmezésében „a civil társadalom fogalmában tehát ta-
lálkozik a »nagytársadalom«, a makrogazdaság egy történeti típusa, az erre épülõ
társadalmi rétegzõdés és etika, egzisztencia és létfilozófia […], valamint a helyi
érdek, a lokális értéktér, a horizontális tagoltság és kapcsolatrend újkori tapasz-
talata egyaránt” (A. Gergely 2017). A. Gergely figyelmeztet, hogy eltérõ fogalmi
képpel operál a gazdaságtörténet, mással a politikai-igazgatási logika, megint
mással az érdekképviseleti, ismét újabbal a polgári engedetlenségi, eltérõvel a
néprajzi-kistáji és így tovább. A szemléleti sokrétûség alapvetõ jellegzetesség,
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korunkban egymásra épülõ, egymást át- meg átszövõ, egyre gazdagodó fogalmi
térbe kerül a civil társadalom fogalma. Szakanyagokban visszatérõ álláspont,
hogy demokratikus körülmények között a gazdasági szféra, a politika (hatalom)
és a civil társadalom jól elkülöníthetõek egymástól. A civil társadalom világát
jellemzi, hogy a polgárok sajátos formális és informális csatornák révén auto-
nóm célokat követve, önmagukat közösséggé szervezve, öntevékenyen szolgál-
ják a saját és a közösségük érdekeit.

Adrian Little azt vallja, hogy a civil társadalom nem annyira a szabad társu-
lás és a konszenzus terepe, mint inkább a versengés és a nézetkülönbségek szín-
tere, ezért nem értelmezhetõ a közösségi harmónia és a teljes egyetértés szférá-
jaként. Számolni kell állami és piaci befolyással is (Little 2002). Szerinte prob-
lematikus a feltételezés, hogy a társadalomnak létezhet olyan szektora, amelyet
hermetikusan el lehet szigetelni az állami befolyástól, és nincs arra példa, hogy
ez az elképzelt állapot megvalósítható lenne. El kell fogadni, hogy a civil szer-
vezetek mûködését meghatározza az állammal kialakított kapcsolatuk, mely
minden esetben összetett, többrétû és bonyolult. A lényeg: az állam határozza
meg a civil szervezetek mûködésének jogi, gazdasági kereteit, és ellenõrzi ezek
betartását, továbbá szabályozással és támogatáspolitikával befolyásolja a civil
szervezetek tevékenységének orientációját (Benedek–Scsaurszki 2008. 5.). Little
megfogalmazásában a döntéshozás minden egyes esetben rányomja bélyegét a
civil társadalom formájára és jellemzõire. Röviden, az állam döntõ fontosságú
cselekvõ a jelenkori társadalmakban, és várhatóan az interakciók színterét alko-
tó gazdasági feltételeket az állam valamiképpen mindig szabályozni fogja. Ebbõl
következõen a civil társadalom nem jelenti a viszonyok szilárd, egyértelmû pa-
ramétereken nyugvó rendszerét, ellenkezõleg, formáját és határait tekintve is ál-
landóan változó, újraértelmezendõ struktúra. A civil társadalom újraértelmezé-
sére vonatkozó vitában nagy valószínûséggel az állami intézményeket kell to-
vábbra is kulcsszereplõknek tekinteni.

Keane és Walzer szerint a civil erények, jelesül a bizalom, jótékony hatással
vannak a társadalmi-gazdasági megelégedettségre. Úgy gondolják, hogy a civil
társadalom semleges terep, melyen mind a piacorientált, mind az állami szerve-
zetek versenghetnek és együttmûködhetnek, megszabadulván a bürokrácia és a
túlzott szabályozás béklyóitól. Fukuyama azt vallja, hogy ha képesek lennénk ta-
nulni a gazdag civil hagyományokkal rendelkezõ társadalmaktól, akkor nemcsak
a civil társadalom virágozna fel, hanem a kapitalista gazdaságok is, vagyis a ci-
vil társadalom alkotja azt a központi kulturális alapelemet, amely lehetõvé teszi
a sikeres gazdaságok virágzását (Fukuyama 1996). Szerinte a civil társadalom
feltámasztása képes lenne biztosítani a kapitalista gazdaságok zökkenõmentes
mûködéséhez szükséges bizalmat és társadalmi tõkét. 

Ezt az álláspontot sokan nem osztják, bírálják. A civil társadalom nem merev,
kõbe vésett rendszer, feltételei a politikai döntéshozatal folyamatában alakul-
nak, és kulturális meghatározottságuk mindenképpen alatta marad a Fukuyama
által vizionált szintnek. A civil társadalom nem tekinthetõ semlegesnek vagy
apolitikusnak, mivel valójában ez az a színhely („a közélet arénája”), ahol az ál-
lam és a piac ellentétes szemléletét egymáshoz közelítjük. Vannak szerzõk, akik
már a 2000-es évek elején a civil kezdeményezések szerepének gyengülésérõl
beszéltek, mivel egyre nagyobb a szakadék a társadalmi elvárás és a tényleges
mûködési feltételek között (Carson 2002). Putman szerint az ezredfordulón
csökkent az amerikaiak civil szervezõdési vágya, kevesebb a másokat segítõ kez-12
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deményezés, csökken a közösségi ügyekben való részvétel (Putman 2000).
Fukuyama válasza erre: egymásnak ellentmondó tendenciák érvényesülnek, a
csökkenõ tendencia nem általános (Fukuyama 2000).

A civil társadalommal foglalkozó elméleti szakemberek sokféle koncepciót
dolgoztak ki a piac szerepét illetõen, valamint arról, hogy a civil társadalom tá-
mogatása milyen hatást vált ki. Az egyik végletet a már többször említett Francis
Fukuyama képviseli, aki szerint különbözõ testületekre van szükségünk, például
az egyházakra és a jótékonysági intézményekre, melyek az embereket beágyazzák
a civil társadalomba, és a kialakuló viszonyrendszereket késõbb ki lehet terjesz-
teni a gazdasági szférára. Vagyis a civil társadalmi tevékenység nem önmagában
értékelendõ, azon túl, hogy önmagukban véve milyen egészségesek, meghatáro-
zó az is, hogy miként segítik elõ a gazdasági folyamatokat. Fukuyama a piac és a
civil társadalom viszonyát szimbiózisként írja le, értelmezése nem túl eredeti kí-
sérlet a liberális politikai gazdaságtan életben tartására (Fukuyama 1996).

A bizalom, a társadalmi tõke vonatkozásában tisztázni kell, hogy egészen
más, mint a pénztõke vagy az emberi tõke. Nem az egyén tulajdona, hanem kö-
zösség birtokolja, õt jellemzi. Kákai László szerint a társadalmi tõke csak akkor
„megszerezhetõ”, ha az egyének átveszik egy közösség morális normáit (Kákai
2010). Putman sokat idézett könyvében (Making Democracy Work, 1993) ír ar-
ról, hogy a társadalmi bizalom forrása a hatékony és széles körben beágyazó-
dott civil társadalom, azaz a civil társadalom súlya és sûrûsége. A társadalmi
bizalom a közösségi aktivitás kontextusában bontakozik ki igazán. Putnam ér-
telmezésében a társadalmi tõke, illetve az azt felépítõ bizalom közjószág, kol-
lektív ismérv. Kákai figyelmeztet Putman érvelésének gyenge pontjára, neveze-
tesen arra, hogy az egyén szintjén nehezen bizonyítható az önkéntes társulá-
sokban való részvétel s a társadalmi bizalom magasabb foka közötti szoros kor-
reláció. A társadalmi tõke kialakulását és fejlõdését társadalmi bizalom és sûrû
kapcsolatháló valóban képes elõsegíteni, csakhogy napjainkban éppen a bizal-
matlanság erõsödik, az esélyegyenlõtlenség növekszik, a hagyományos közös-
ségi szolidaritás pedig csökken, csökken tehát a közösségi aktivitás is. Ettõl elv-
ben érvényes Kákai állítása, hogy a diffúz elégedetlenség tudatos politikai tö-
rekvéssé, közéleti aktivizmussá válásában nagy szerepe van/lehet a civil társa-
dalomnak (Kákai 2010).

A civil társadalom napjainkban tapasztalható fokozódó kisajátítása szorosan
kapcsolódik a gazdasági globalizációhoz, az új piacok kialakítása kikényszeríti
újabb és újabb területek bekebelezését, amelyek korábban nem voltak kitéve a
piaci feltételeknek. A mai civil mozgalmak alapkonfliktusai a globalizáció szo-
ciális, ökológiai és demokratikus szempontból fellépõ problémái. A globális ci-
vil társadalom fogalma a civil társadalmat helyezi globális keretbe, célja a ha-
gyományos, nemzetállami keretekbe ágyazott társadalomtudomány perspektívá-
jának meghaladása azzal, hogy „egy nemzeti, regionális vagy helyi társadalmak
fölött és azokon túl látható társadalmi szféra, globális civil társadalom létezését”
posztulálja. (Anheier–Glasius–Kaldor 2004. 18.). Jellegzetes szereplõik, az NGO-
k (nem kormányzati szervezetek) a civil társadalom és a demokratikus intéz-
ményrendszer ismert, fontos segítõi, egyben az európai uniós intézmények és
más nemzetközi szervezetek fõ partnerei is. A nem kormányzati szervek magán-
személyek vagy magánkollektívák által szabadon alkotott csoport, a társadalom
érdekében fejtik ki alapvetõen nem nyereségorientált, nonprofit tevékenységü-
ket komoly közvélemény-formáló erõvel rendelkeznek, sõt bizonyos NGO-k
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nemzetközi befolyása jelentõsebb, mint egyes államoké, politikai szervezeteké.
Ideológiailag egyáltalán nem függetlenek. Befolyásuk és elismertségük onnan
ered, hogy a vállaltan politikai szervezetekkel szemben helyzeti elõnyben van-
nak, hiszen magukat civilnek, szakmainak és függetlennek pozícionálják. 

A. Giddens szerint a civil társadalom értéke abban áll, hogy lehetõséget biz-
tosít korunk társadalmainak arra, hogy a globalizáció mindent elnyelõ, ellen-
õrizhetetlen kilengéseivel szemben egységesen lépjenek fel. A civil társadalom
bekebelezésének kérdései, melyek a gazdasági globalizáció alapjául szolgáló
szemléletbõl adódnak, nála nem kapnak túl nagy hangsúlyt. Ez az álláspont azt
jelenti, hogy a civil társadalom semleges terep, melyen mind a piacorientált,
mind az állami szervezetek versenghetnek és együttmûködhetnek, megszaba-
dulván a bürokrácia és a túlzott szabályozás béklyóitól (Giddens 1999, idézi
Little 2002). Ez az értelmezés nem veszi figyelembe a gazdasági és politikai sze-
replõket mozgató specifikus és eltérõ racionalitásokat, illetve a bennük megtes-
tesülõ hagyományos érdekeket.

Egyre többen beszélnek a civil társadalomról a nem fizetett munka társada-
lomban betöltött szerepe kapcsán. Ulrich Beck figyelmeztet arra, hogy fel kell is-
merni a nem fizetett tevékenységek jelentõségét, és meg kell vizsgálni azokat a
társadalmi és gazdaságpolitikai kezdeményezéseket, melyek ezeket legitimálhat-
ják, és növelik a politikai gazdaságtan hagyományos értékeihez viszonyított tár-
sadalmi tekintélyüket (Beck 2000). A kibontakozó szociális-gazdasági folyama-
tok okán szokás beszélni a munkanélküliség kockázatairól, a fizetett munka tár-
sadalomban betöltött funkciójáról, az állampolgári létrõl. Ezzel kapcsolatosan
merül fel a kérdés, hogy a civil szférára milyen hatással van/lehet a piac, a gaz-
daság racionalitása.

Összefoglalva, a civil társadalom következtetés útján konstituált tér.
Diszkurzív konstrukció, gyakorta antagonisztikus aspektusokat kíván segíteni,
mely aspektusok saját identitását is módosítják. A civil társadalom sokrétû, egy-
ben identitásképzõ tér, a jelen problémáinak egyfajta regiszterét jelenti, és a tár-
sadalmi konfliktusok természetét fejezi ki. A radikális demokratikus elmélet sze-
rint a civil társadalom nem koherens terület, nem az állami szabályozás hiányá-
val határozhatjuk meg, hanem számos eltérõ, egymással versengõ szemléletmód
együtteseként, amelyek nemcsak az államból erednek, hanem a piacból is. A ci-
vil társadalom tehát vitatott terület, nem egy lezárt szféra, amelynek konszen-
zussal kijelölt határai vannak. 

Kisebbség – demokrácia – civil társadalom

A nemzeti kisebbség egy nemzetiesítõ államban (Brubaker 2006) elkülönülõ,
külön etnikai azonosságtudattal rendelkezõ csoport/közösség. Kikerülhetetlen a
többség–kisebbség dichotómia. A kisebbség csakis a többséghez való kapcsola-
tában értelmezhetõ, a két csoport egymás reciprokjaként nyer értelmet. A ki-
sebbség elsõdlegesen a nemzetállam strukturális, illetve politikai homogenizáló
hatásaival szemben tételezi önmagát, közösségként ezzel a fõ szemponttal kap-
csolatosan szervezõdik. Ez a belül lévõ kívülállás bizonyos rendet hoz létre,
alapja az ellenkezés, mivel a modern állam az élet minden területére behatol, a
modern társadalom egyetemes értékrendje erõszakosan megváltoztatja a hagyo-
mányos (kisebbségi) identitást. Ezzel szemben jön létre a kisebbségek közösség-
vágya, a hagyományos nemzeti értékek iránti elkötelezõdése (Bodó 2016).14
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A kisebbségben élõ etnikai közösségekrõl társadalom értelemben szoktak
igen gyakran szólni, miközben a kisebbségi társadalom fogalomként alig tisztá-
zott. Beszélhetünk-e társadalomról abban az esetben, amikor a „társadalom”
meghatározó intézményei, bár a közösséget szolgálják, bizonyos értelemben „ka-
pu-intézmények”, illetve reprezentálnak. A kapujelleg azt jelenti, hogy bár ki-
sebbségi az iskola vagy a színház, de a többségi társadalom intézményi rendsze-
rének is részét képezik, egyszerre kettõs elvárásnak tesznek eleget. A reprezen-
tálás pedig arra vonatkozik, hogy a kisebbségi értékek fel- és bemutatását szol-
gálják különbözõ kontextusokban. 

Kisebbségi léthelyzetben sérül az egyes (politikai, gazdasági, civil) szférák el-
különülésének az elve. Ennek vannak sokatmondó, pontosabban a kisebbségi
léthelyzetet tökéletesen illusztráló példái. A Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség (RMDSZ) az országban élõ magyarság legjelentõsebb politikai képvisele-
te – a román politikai rendszerben pártként nyilvánul meg. A törvényhozásban
képviseli a kisebbségi magyar érdekeket, gyakran kormánykoalíció részese.
Nemzetközi szinten is pártként jelenik meg, amennyiben képviselõit bejuttatja
az Európai Parlamentbe, illetve nemzetközi pártszövetség tagja. Ugyanakkor jo-
gi bejegyzése, vagyis a román törvények szerint civil egyesület: az egyesületi tör-
vény alapján jegyezték be, aminek értelmében a civil szférához kellene tartoz-
nia. Ezt az „identitást” bizonyos helyzetekben hivatkozási alapként használja:
például amikor a román költségvetésbõl a kisebbségi nemzeti közösségek számá-
ra megítélt pénzügyi eszközöket megkapja, illetve ezeket az alapokat kezeli. De
a képlet még ennél is bonyolultabb, ugyanis az RMDSZ 1993-as belsõ struktu-
rális reformja a szövetséget a romániai magyar közösség önkormányzataként té-
telezte, és hosszú éveken át a szervezeti struktúra is az önkormányzati modell
alapján épült fel. Bár ezen a téren történtek változások, maga az idea, a közössé-
gi önkormányzat önminõsítés a szervezet dokumentumaiban olykor ma is
visszaköszön. Ebben a helyzetben pedig sérül a civil szervezetekkel szembeni
alapvetõ elvárás, hogy nem törekszik a politikai elit helyébe lépni, nem kíván
szerepet vállalni az államirányítás feladatában – hiszen az RMDSZ évtizedek óta
kormányzati tényezõ Romániában.

Kisebbségi alapdilemma: ki a civil és kivel szemben kell a közösségi érdeke-
ket képviselni? Vannak szerzõk, akik a kisebbségi civil szervezetek hármas füg-
gõségérõl beszélnek: a támogatásokat illetõen függnek a magyar közösség politikai
képviseletétõl (RMDSZ), függõségben vannak a román kormányzati szervekkel
szemben, illetve a harmadik függõség és egyben lehetõség az anyaország kor-
mányzati szerveivel szemben alakul ki.

Duray Miklós egy 2015-ös budapesti konferencián tartott elõadásában (Civil
szervezetek kisebbségi létben) arról beszélt, hogy a kisebbség csak
kisebbség–többség viszonylatban értelmezhetõ (Duray 2015). Ha a „kisebbség”
tartja magát kisebbségnek, eleve alárendeli létét a többség akaratának, ha a
„többség” tekinti õt annak, eleve hátrányos helyzetbe hozza, mert kizárja õt az
egyenrangú életbõl. Kisebbségnek nevezni egy kulturálisan, nyelvileg, történel-
mileg meghatározható népcsoportot, közösséget csak aritmetikai szempontból
lehet. Ez a civil társadalom értékrendje szempontjából elfogadhatatlan. A ki-
sebbségnek nevezett társadalmi csoportot közösségként kell kezelni, lélekszá-
mától függetlenül. Ez a civil vagy polgári egyenrangúság (nem egyenjogúság!) el-
sõ számú alapelve ebben a kérdésben. De mivel a kisebbség kifejezés ma létezõ
és bevett fogalom, engedményt tesz, ha ezt kizárólag a közösség (népcsoport,
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nemzetrész) lélekszámára vonatkoztatják, és nem a közügyekkel kapcsolatos
döntéshozatalból való kizártságára, mint ahogy az történik világszerte.

Losoncz Alpár egy dolgozatában a hegemonisztikus állam törekvéseire utal
(Losoncz 1994). A nemzeti demokrácia, a többpártrendszer és a nemzetállam
együttélése a többségi etnikumokat részesíti elõnyben, s a polgári jogokra való
hivatkozás ellenére is (mint például Szerbiában) a többségi etnikumnak mint a
jogok õseredeti birtoklójának és hordozójának, a mindenkori faktikus többség-
nek biztosít kollektív jogokat. Ha a kisebbség számára nem biztosítanak kollek-
tív jogokat, akkor marad a status quo, az a helyzet, hogy a fennálló helyzettel
szemben pozícionálja magát. Losoncz felteszi a kérdést, hogy lehetséges-e a de-
mokratikus akaratképzés közegeinek létrehozása, amennyiben az esetleges
„színhelyek” alárendelõdnek egy nemzetállami, „strukturális” hatalomnak,
mely a kulturális, politikai és gazdasági források egyenlõtlen elosztását gerjesz-
ti? Ebben az esetben milyen szerepet tölthet be az esetleges kisebbségi civil tár-
sadalom? Mennyire pluralizálható a társadalom egy szûkre szabott nemzetálla-
mi térben? Továbbá vannak-e a vajdasági magyarság körében olyan szociokul-
turális erõforrások, amelyek elõremozdíthatják a kisebbségi civil intézmények
kialakulását? És utal a kisebbségi elitek kérdésére.

Érdemes utalni egy különben komoly romániai elemzésre a civil társadalom
helyzetérõl. A Dialogue for Civil Society. Report on the state of civil society in
Romania, 2005-ben készített tanulmány nemzetközi (CIVICUS) felkérésre ké-
szült. A 100 oldalt meghaladó átfogó elemzésben nincs szó nemzeti kisebbsé-
gekrõl – pedig volt magyar tagja a szerzõi gárdának.

A civil társadalommal foglalkozó kortárs irodalmat John Keane három cso-
portba sorolja (Keane 2004. 38.) .Az elsõ csoportba tartozó szövegekben a civil
társadalom a társadalmi-politikai erõk és az intézmények közötti összefüggések
értelmezési kereteként jelenik meg. A második csoportba sorolja a pragmatikus
szerzõket, akik számára a civil társadalom mindenekelõtt irányelv és akcióterv,
a jó társadalmi berendezkedés eszköze. Keane ide sorol olyan klasszikusokat,
mint Thomas Hobbes, Edmund Burke és Tom Paine, mai képviselõi között em-
líti Guillermo O’Donnellt, Ernest Gellnert, Karl Poppert, Juan Linzet és Alfred
Stepant. A harmadik irányzat képviselõi megkérdõjelezik a pragmatizmus erköl-
csi felsõbbségét, és (John Keane, Robert Putnam, Richard Rorty és Adam
Seligman) azt igyekeznek igazolni, hogy a civil társadalom a demokrácia szük-
séges feltétele. Van, aki külön kategóriaként tartja számon azokat a szerzõket (pl.
Jeffrey Alexander, Ralf Dahrendorf), akik szerint a civil társadalom a szolidari-
tás, az egymásra való kölcsönös reagálás szférája (Vercseg 2004. 6.).

Három, illetve négy irányzat, értelmezés. Kérdés, ezek közül hova tartozik,
melyikbe sorolható a kisebbségi civil társadalom. A válaszkeresés további kér-
déseket indukál a civilek és hatalom viszonyát illetõen, hiszen a megjelenõ et-
nikai dimenzió és ennek lehatárolási nehézségei alig képezik elemzések tárgyát.

Ha vesszük a(z immár) klasszikus értelmezést, miszerint a civil szervezõdé-
sek a demokrácia iskolái, akkor a civil szerepvállalás gyakran idézett dimenziói:
felelõsek vagyunk szûkebb-tágabb környezetünkért; együttmûködés erõsítése;
szolidaritás  gyakorlása; szabadidõ hasznos eltöltése; valahová tartozás tudata;
hasznosság érzése. Ezen szempontok egyike sem utal kimondottan kisebbségi
léthelyzetre, amikor olyan sajátos kérdésekkel kell számolni, mint kisebbségek
politikai önmeghatározása, többség(i hatalom) és a kisebbségi közösség közötti
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viszony, az identitásválasztás szabadsága (Bíró 1995), a kisebbségi közösségépí-
tés (Szarka 2004).

Érvényes viszont, hogy a civil társadalom felszabadít az állami ellenõrzés
nyomása alól, ugyanis a civil társadalom felfogható szolidaritásszféraként,
amelyben megfogalmazódik és megnyilvánul egy önmagát reprezentáló közös-
ség. Amennyiben ez a szolidaritásközösség létezik, kifejezõdik a (közvélemény-
ben), saját kulturális kódokkal és narratívákkal rendelkezik, sajátos intézményi
formákat ölt, és történelmileg elkülöníthetõ interakcionális gyakorlatokban mu-
tatkozik meg, mint az egyenlõség, a kritika és a tisztelet. 

Lévén, hogy a civil társadalom értelmezéseit Kelet-Közép-Európában mind-
máig áthatják az egykori diktatúrák örökségei, vagyis fõ jellemzõként a tagadást,
a hatalommal való szembenállást említhetjük, napjaink kisebbségi közösségei
számára is létezõ problematikával állunk szemben. Hiszen a térség proce-
durálisan demokratikusnak nevezhetõ rendszerei nem kerestek és nem találtak
választ a kisebbségek demokratikus integrációjára. Romániában a hatalom ma-
gának vindikálja a jogot, hogy a kisebbségek helyzetérõl a végsõ, nemzetközileg
is érvényes véleményt kimondja – a kisebbségek megkérdezése nélkül. Marad az
„egységes” nemzettel szembeni kisebbségi ellenállás, ami kiterjedhet helyi/regi-
onális társadalmi kérdésekre, modernizációs elmaradottságra, tradicionális sze-
repre, a kultúra, a nyelv és a vallás veszélyeztetettségére, fõleg olyan esetekben,
amikor a nyelv (a vallás) a többségtõl való különbözõség jelképe. Elfogadott té-
tel, hogy a kisebbség „alkalmazkodása”, változási-asszimilálódási hajlandósága
sosem lehet teljes, nem kerülheti el az enyhébb normasértést. S mivel a kultú-
rák, akármilyen zártak is, sosem statikus egységek, átélhetik, hogy többségi, ha-
talmi oldalról nap mint nap fenyegetést vagy büntetést kapnak. A hagyományok
és a különbözõ kultúrák együttélése, kölcsönös elismerése talán kialakíthat
olyan helyzetet az egyes országok szintjén vagy regionálisan, ahol az együttélés
mûködik – de ehhez mindkét oldalon tudatos szerepértelmezésre és -vállalásra
van szükség.

Alain Touraine szerint, aki az elsõk között ismerte fel az új világhelyzet és
a civil szféra kapcsolatát, a posztindusztriális társadalomban új társadalmi pa-
radigma alakul ki, amikor a társadalmi élet köztes szereplõi válnak alkotó té-
nyezõvé (Touraine 1969). A civil társadalom ilyen felfogása ideológiai alapot
nyújt a legfejlettebb országok irányította világrend fenntartásához. Ezzel ellen-
tétben áll az alulról szervezõdõ civil mozgalom, amelynek legfõbb célja az ön-
védelem, az emberi élet alapvetõ feltételeinek (élelem, biztonság, élhetõ kör-
nyezet, kultúra) biztosítása. A társadalom tagjainak önkéntes mozgalma ezzel
a mindenkori államhatalom kötelességét látja el/vállalja át, amennyiben az ál-
lam ezt nem teljesíti.

Amennyiben a helyi dimenzió felõl, „alulról” közelítünk a megfogalmazott
kérdéshez, több fogódzót találunk. A helyi társadalom alakításában és struktu-
rálásában komoly szerepet vállalhatnak a kisebbségi civil szervezetek. Ennek
fokmérõi és választható módozatai a következõk: 1. Mekkora a közvetlen befo-
lyásuk a helyi közhatalomra, a döntésekre? 2. Mennyire hatékonyak a partner-
ség intézményei (szerzõdések, delegálások, fórumok, civil referensek, közös fel-
lépések, kölcsönös támogatások stb.)? Ez utóbbi vonatkozhat a kisebbségi civil
szervezetekre, és jelenthet szerzõdéses kapcsolatokat, feladatátvállalást és en-
nek megfelelõ finanszírozást. Ez utóbbi, politológiai szempontból, a helyi köz-
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politikában (local policy) való szerepvállalásként értelmezhetõ (Brachinger
2005).

Összefoglalva: kisebbségben általában, de fõleg szórványban a civil szerveze-
tek nem tagolódnak a társadalmakra jellemzõ hármas rendszerbe, ugyanakkor 
a politikai-gazdasági-civil szerepvállalás között kialakuló(ult) összefonódások a
civilitás lényegét kérdõjelezik meg (Bodó 2002). Miközben tagadhatatlan, hogy
a civilek közösséget szolgálnak, részt vállalnak a helyi közpolitika feladataiból.
A kisebbségi civil társadalom esetében is a kijelölhetõ fõbb szerepek a követke-
zõk: a közszféra és a magánszféra közötti közvetítés, a társadalmi kontroll bizto-
sítása (helyi szinten), társadalmi-szakmai csoportok érdekeinek képviselete, a
társadalom önszervezõdési igényeinek megfelelõen a (helyi) közjó szolgálata.

Erdélyi magyar civil szféra

Jó ideje, mintegy két évtizede fogalmazódott meg a romániai magyar civil
szférát illetõen a dilemma, hogy beszélhetünk-e autentikus, céljait és feladatait
világosan artikuláló és azokat következetesen kivitelezõ romániai magyar civil
társadalomról (Bodó 2002). A kérdés köré vita is szervezõdött annak idején, és
a nemleges választ adók a kisebbségi magyar civil társadalom ellenõrzõ funkci-
ójának a hiányával indokolták álláspontjukat. A kisebbségi civil szféra,
amennyiben kizárólag a saját közössége felé fordul, lemond arról, hogy a kor-
mány és általában a központi politika felé üzeneteket fogalmazzon meg, akkor –
bár tételesen nem mondja ki – éppen az általános ellenõrzõ funkció nemlétét
igazolja vissza. 

A kisebbségi civil tehát saját akaratából és önnön erõforrásaira támaszkodva
közösséget szolgál. Teszi ezt azért, mert a közösséghez tartozás az egyik alapve-
tõ emberi igény: a közösséghez tartozó ember védelmet talál, és biztonságban ér-
zi magát, gondjait, problémáit könnyebben képes orvosolni, a csoportban önki-
fejezése, identitása az általa vállalt értékek mentén mutatkozik meg. Továbbá
erõsödik társai által, s nem utolsósorban idejét is a számára legkedvezõbb mó-
don töltheti el. Ezért a civil társat keres: társul olyanokkal, akik hasonló módon
viszonyulnak a közösséghez, akikkel értékrendjük hasonló.

Kisebbségi civil szféra létezik, de kialakulásának folyamata eltér a civil társa-
dalom megjelenésének folyamatától. A kisebbségi civil szervezõdések alakulási
folyamata egy általános feleszmélés strukturális tárgyiasulása és mozgalommá
állandósulása. A folyamatnak megvannak a hely- és idõfüggõ sajátosságai, s eb-
ben meghatározó, hogy az elitek milyen hagyomány-értelmezéseket jelenítenek
meg, illetve miként viszonyulnak a társadalomfejlõdés alapvetõ kérdéseihez.
Ugyanakkor maga a folyamat nem választható el a civil társadalomról és a civil
szféra helyzetérõl szóló, idõben a jelzett tényezõk függvényében hangsúlyeltoló-
dásokat mutató diskurzustól.

A kisebbségi társadalom intézményrendszerének modellálására eddig csak
kísérletek történtek. Kiss Tamás szerint a modellálás útjában ugyanis több ko-
moly nehézség áll. „Ezek között az elsõ helyen áll a kisebbségi intézményrend-
szer behatárolásának kérdése, a kisebbségi és többségi intézmények megkülön-
böztetése. Így például a tagság nemzetisége vagy nyelvhasználata alapján nem
tehetõ egyértelmû különbség magyar és román intézmények között, hisz a telje-
sen magyar és teljesen román nyelven mûködõ intézmények szélsõ helyzetei
mellett a nyelvhasználat kisebb-nagyobb mértékben keveredhet is, vagy idõsza-18

2018/10



kosan változó is lehet. Az intézmények céljainak etnikai vonatkozása (azaz az
intézmény deklarált céljai szerint erdélyi magyar »ügyet« szolgál-e vagy nem) az
etnikai besoroláshoz látszólag egyértelmûen használható változót képez, ám ez-
zel kapcsolatban is problémák merülnek fel” (Kiss 2010. 140.).

A kisebbségi civil szervezetek létrejötte sok esetben hiányzó közösségi funkci-
ókra adott válaszként értelmezendõ. Kisebbségi kontextusban nem valósul meg a
köz- és a magánszféra dichotóm szétválasztása. Ezért érthetünk egyet Fábián Er-
nõvel, aki szerint a kisebbség civil szféra „kényszerûségbõl alakul és elkerülhetet-
lenül beszûkített, éppúgy nem lehet teljes értékû, mint a kisebbségi lét” (Fábián
1993. 5.). A gondolatot Papp Z. Attila viszi tovább, és állítása nehezen vitatható:
„a kisebbségi civil társadalom szükséges rossz: szükséges, mert a kisebbség tagjai
itt szabadnak érezhetik magukat, ellenben rossz, mert beszûkítõ jellegû. A civil
társadalom eszméje itt a kisebbségi közösséget jelenti” (Papp Z. 2000).

Kisebbségi léthelyzetben mindenekelõtt arra volna szükség, hogy világosan,
az összes szereplõ bevonásával megtörténjen a vállalt/vállalható szerepek felmé-
rése és szervezeti visszaigazolása. Ugyanis ha egy civil szervezet tudományos
feladatot vállal, akkor az önkéntesség kérdése az elindulás mozzanatán túl átér-
tékelõdik: a vállalt feladat közfeladat, amelyet mindenkoron állami/költségvetési
támogatással végeznek, vagyis a civil önkéntesség mellé a biztonságos mûködés
érdekében hozzáadandók további szempontok, illetve feltételek: a mûködés
folytonossága, biztonsága, a tudományos életre jellemzõ minõségbiztosítási eljá-
rások érvényesítése, és a sor folytatható.

Az a civil világ, amely szolgáltat, állami/közösségi feladatokat vállal át és lát
el, az szinte bizonyosan nem fog a civil alapértékek kérdésével foglalkozni. A ki-
sebbségi civil szféra kettõs értelemben is kiszolgáltatott. Kiszolgáltatott az elér-
hetõ források vonatkozásában, illetve abban az értelemben is, hogy a civil ön-
kormányzatiság eszméjét milyen relációban értelmezzék és képviseljék. Az elsõ
kérdés lényege: ha a civilek „feladatátvállalók”, akkor természetesen elvárják,
hogy az átvállalt feladatokra valamilyen hatalmi struktúra pénzt biztosítson. Ez
lehet az állam, amelynek polgárait szolgálják a vonatkozó programok, s ha ez
nem történik meg, lehet az anyaország, amely a kulturális nemzet eszméjének
jegyében felelõsséget érez és vállal a kiszakadt nemzettársaként és közösségei-
kért. Szóba jöhet egy harmadik tényezõ is, éspedig a vonatkozó kisebbség poli-
tikai képviselete, amely az államtól jövõ pénzek vonatkozásában átirányító-to-
vábbító szerepet játszik, s ilyenként a pénzek elosztásában a szerepe az államé-
nál fontosabb lehet.

Erdélyben egy ideje keveset foglalkozunk a civil építkezés kérdésével. Ez
nem jelenti azt, hogy elégedettek lehetünk. Legalább fél évtizede látjuk, hogy
menet közben valami megcsuklott, a civil társadalom hajója valahol léket ka-
pott. Elindult egyfajta szétfejlõdés az erdélyi civil világban. A konkrét szerepet
vállaló, nemzetek esetében állami intézményekhez rendelt közösségi feladatkö-
röket teljesítõ szervezeteink – Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Erdélyi Magyar
Kulturális Egyesület (EMKE), Erdélyi Magyar Mûszaki Társaság (EMT), Kriza Já-
nos Néprajzi Társaság, Romániai Magyar Közgazdász Társaság és a sor folytat-
ható – esetében folyamatos és egyre szakmaibb feladatvégzésrõl beszélhetünk. 
A másik oldalon, a kulturális-társadalmi végeken, kisebb központokban és falu-
helyen a civil szervezeti tevékenység egyre nehezebb, rapszodikus, le-leáll.
Egyre több az alvó szervezet. Nem mûködnek (jól) a civil ernyõszervezetek, az
általános civil képviselet ügye is sok kérdés megfogalmazására ad alkalmat. Bár
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szó van az általános ernyõszervezetek – Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért
Alapítvány (idõközben megszûnt), illetve a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi
Szövetsége – forrásközpontként történõ mûködésérõl, ez inkább elvárás, mint lé-
tezõ gyakorlat.

Több esetben is (Papp Z. Attila, Kiss Tamás idézett munkáiban) elõfordul a
civil szférát illetõ folyamatok korszakolása. Az utóbbi években komoly változá-
sok észlelhetõk a civil mozgalomban, ezért részben új korszakolást vázolok fel.
A korszakhatárok nem élesek, viszont a jelenségek hangsúlyosan másak, tehát
váltásról kell beszélni.

Kezdeti idõszak: 1990–1995 között – nagy szervezetalapítási kedv, fõ hang-
súly a kultúra és az oktatás kérdésein, identitás megõrzése, védelme. 

Átmeneti idõszak: 1996–1998 között – változások a romániai helyhatóságokat
illetõen, új helyi költségvetési törvény, a helyi közösségekkel kapcsolatos felada-
tok részben átadhatók civil szervezeteknek. Helyi szerepek letisztulása és fel-
adatmegosztás. Elindul a civilek támogatása helyhatósági forrásokból.

Ösztönzési idõszak: 1999–2002 között – az RMDSZ több megyében, mindenek-
elõtt szórványmegyékben szervezetek létrehozatalát segíti ott, ahol helyi szinten
veszélyben vannak a magyarság intézményei, elsõsorban az iskola. A korszak vé-
gén a civil szféra érzi erejét, komoly szerepet kíván magának nemcsak a közössé-
gi feladatok teljesítésében, de a döntések meghozatalába is bele kíván szólni.

Stagnálási idõszak: 2003–2010 között – alakulnak új szervezetek, de keve-
sebb. Az RMDSZ és a civilek közötti kapcsolat megromlik, nincs közös elképze-
lés a szféra jövõjét, prioritásait illetõen. Változik a támogatási politika, a magyar
kormányzati forrásokról a hangsúly áttevõdik a romániai központi pénzekre, il-
letve a helyi, önkormányzati forrásokra. Elindul a civil szféra szétfejlõdése: az
RMDSZ-párti szervezetek támogatása biztonságosnak mondható, a civil függet-
lenség képviselõi panaszkodnak a forráselosztásra. És elindul egy vezetõváltási
folyamat is. Húsz évvel a diktatúra bukása után az elsõ generáció kezd kiöreged-
ni, elérkezik az idõ arra, hogy átadják a stafétát. Sok esetben erre nincs lehetõ-
ség, hiszen sok az „egy személyes” szervezet, ahol a vezetõ kiesése a tevékeny-
ség leállásával egyenértékû. Ez esetekben beszélünk alvó szervezetekrõl, amikor
a szervezet csak jogilag él.

Mozgalmi idõszak: 2010-tõl kezdõdõen. Civil ébredésrõl, új szerepértelme-
zésrõl is beszélhetünk. Ugyanis 2000-ben, a nagybányai cián-katasztrófa idején
a magyar civilek némák maradtak, semmilyen civil reakció nem történt, kivéve
a nemzetközi szervezetek fellépését. Amikor viszont a Verespatak közelében le-
võ aranytartalék ciános módszerrel történõ kitermelésének kérdése a 2000-es
évek végén élesbe fordult, és a bányászatot kezdeményezõ cég beszerzett több
szükséges engedélyt, akkor a civilek megmozdultak. A civilek fellépése megha-
tározó volt abban, hogy a projektet sikerült leállítani. Magyar vonatkozásban ek-
kor, 2011-ben jelenik meg az Igen, tessék! mozgalom Kolozsvárt, amelynek egyik
fontos célja a tudatos magyar nyelvhasználat elõsegítése. Korábban a nyelvi jo-
gokkal kapcsolatos kérdéseket a civilek a politika területéhez tartozónak tekin-
tették. Ugyanebben a regiszterben mûködik a szintén kolozsvári Musai-Muszáj
mozgalom, amely közéleti kérdésekben nyilvánul meg határozottan és követke-
zetesen, ezek egyike a kolozsvári többnyelvû helységnévtábla. Ha ide vesszük a
marosvásárhelyi Civil Elkötelezettség Mozgalmat (CEMO) is, akkor látható, hogy
új jelenségrõl kell beszélni. Továbbá a Székely Nemzeti Tanács mellett mûködõ
Siculitas Egyesület is több esetben peres úton keresi igazát.20
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Visszatérõ kérdés az erdélyi/romániai magyar civil szférát illetõen, hogy
hány civil szervezet létezik. Kötõ József, az EMKE elnöke 1999-ben közölte,
hogy 1432 önálló jogi személyiségként bejegyzett szervezõdést tartanak nyilván.
2000 körül más forrásból is elõbukkan az 1500-as adat. Az Erdélyi Magyar Civil
Szervezetekért Alapítvány, amely éveken át a Civil Fórumok szervezõje volt, el-
nöke (Egri István) révén a 2000 szervezetre vonatkozó számot valószínûsítette.
Az adatot igazoló elérhetõ adatbázisról nincs tudomásom. Sokatmondó, hogy
2009-es kutatásában Kiss Tamás alig 1200 szervezetrõl rendelkezett adatokkal.
2015 óta a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ) módszere-
sen, megyénként végzi a civil szervezetek jegyzékbe vételét. 2018 nyarán a nyil-
vántartott szervezetek száma meghaladja a 2200-at. Ez azt jelenti, hogy a romá-
niai magyar civil szféra szervezetsûrûsége jelentõs mértékben alatta van a romá-
niai értéknek.

A civil társadalom kisebbségi feltételek között nemcsak a szervezetek által lé-
tezik, hanem a közösségi mentalitás szintjén is. Az önépítõ falusi kisközösségek-
tõl kezdve, a lakókörnyezet megszépítésére létrejött informális vagy társasházi kö-
zösségeken keresztül az árvízkárosultak önkéntes megsegítéséig még sok mindent
beleérthetünk. A civil társadalom létének erõsségét tehát csak óvatosan szabad 
a hivatalosan bejegyzett nem kormányzati szervezetek számával mérni. A kisebb-
ségi civil szerepe, igen sok civil önértelmezésében, a nemzetben való megmaradás
szolgálata, s ez fontosabb számadatoknál meg elvont eszmei tartalmaknál.
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„Láss is, ne csak nézz! Érezd a társadalmat, a beavatkozási pontok szükségességét, az igénye-
ket, sose próbálj többet vállalni, mint amire képes vagy. Ne csapd be az embereket, ne ígérj ne-
kik olyan dolgokat, amelyek megvalósítására nem lennél képes. De ha valamit megígértél, akkor
úgy mérlegeld az erõforrásaidat és eleve a romániai politikai helyzetet, hogy azt alakítva, befo-
lyásolva meg is tudd valósítani. A cselekvõ embert, a pályázót semmi sem tántorítja el jobban,
mint amikor úgy érzi, hogy meg tudja valósítani az elképzeléseit, de tõle független okokból, akár
egy támogatás vagy egy jogszabály hiányában dugába dõl az egész. Mi ezt tudjuk, ezért a dol-
gunk az, hogy lehetõség szerint biztosítsuk a jogi keretet és a támogatáshoz szükséges anyagi
hátteret, megkönnyítve ezáltal a civil szervezetek, a társadalmi élet szereplõinek, résztvevõinek
munkáját” – vallja Takács Csaba, az idén húszéves Communitas Alapítvány elnöke, az RMDSZ
korábbi ügyvezetõ elnöke. Véleménye szerint a Communitas Alapítvány a legegyszerûbb, legköz-
vetlenebb, legkönnyebb pályázati rendszert kínálja, egyik legfontosabb ismérve pedig az erdélyi-
sége – hiszen az erdélyi magyar közösségben gondolkodik –, és bízik a pályázóiban. Évente
mintegy négyezer pályázat sorsáról dönt az a 130 személy, akik tagjai a különbözõ szaktestüle-
teknek (ifjúsági, könyvkiadás, mûvelõdés, sajtó, sport, szórvány, utazástámogatás, egyetemi
szakmai gyakorlatot támogató szaktestület, alkotói ösztöndíj), ezenfelül pedig még Erdély-szerte
sokféleképpen igyekeznek segíteni az erdélyi magyar közösség intézményrendszerének fejlõdé-
sét, fennmaradását. 

– Még mielõtt visszatekintenénk a kezdetekre, a Communitas létrehozásának
körülményeire, beszéljünk az alapítvány rendelkezésére álló pénzalapokról. Ho-
gyan néz ki az a folyamat, amelynek eredményeként hozzájut a különbözõ szer-
vezetek, egyének támogatásához szükséges összegekhez? 

– A Communitas Alapítvány az RMDSZ közhasznú jogállású intézménye; fõ
anyagi forrása a költségvetésbõl származik, amit évente fogad el a parlament. Ezt
a keretet a kormányfõtitkársághoz tartozó, nemzeti kisebbségekért felelõs állam-
titkárság veszi át, és felel érte elsõ fokon. A kormányfõtitkárságon átrendezik 
a keretet: az egyik rész az államtitkárság által kezelt összeget tartalmazza, a má-
sik pedig – a teljes keret mintegy 75-80 százaléka – a parlamenti képviselettel
rendelkezõ kisebbségi szervezetek összességébõl álló Nemzeti Kisebbségek Ta-
nácsának testületéhez kerül. 

Ez az eljárás intézményesített jogköre Romániában a nemzeti kisebbségek-
nek. A testületben általában a parlamenti választásokon elért eredmények függ-
vényében 19-20 szervezet vesz részt, vitatja meg és dönti el az egy szervezetnek
jutó összeg nagyságrendjét, az általuk elfogadott kritériumok szerint. Ezt a kor-
mány nem módosítja, és kormányrendelet által kap jogerõt a felhasználásra. 
A rendszer közel húsz éve jött létre, és mûködik. Nem sok hazai intézményrõl
mondható el ugyanez, és minden elfogultság nélkül állíthatom: meghatározó
szerepe volt és van az RMDSZ-nek, ugyanakkor méltányolni kell a többi nemze-
ti kisebbség szervezeteinek pozitív szerepét is. 
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Lényeges mozzanata a kisebbségi tanács által elfogadott végsõ listának az ezt
megelõzõ politikai jellegû egyeztetés, amelyre minden évben sor kerül. A támo-
gatások nagyságrendjét illetõen: ezeket általában a mindenkori szövetségi elnök
és a többi kisebbségi szervezet frakcióvezetõje „harcolja ki”, egyeztetve a pénz-
ügyminiszterrel és a parlamenti pártok elnökeivel; nemcsak a kormánypárttal,
hanem az ellenzékkel is, hiszen így demokratikus és elõnyös az utólagos viták,
ellenszavazatok, esetleg populista cirkuszok elkerülése érdekében. Az egyezte-
tés mögött rengeteg munka van, ami természetszerûen nem a nyilvánosság elõtt
zajlik, mint általában a költségvetés-tervezet elkészítésének kabinetvitái. 

– Az 1998. február 2-án keltezett alapító okirat és annak 2006-ban aktualizált
változata is világosan felvázolja azokat a célokat, amelyeket az alapítvány telje-
síteni szándékozott és szándékszik mind a mai napig; belefér ebbe mások mellett
a kulturális tevékenységek támogatása, kulturális örökségünk helyi, regionális és
országos szinten való megõrzése, valamint ösztöndíjak biztosítása is. Hogyan ta-
lálkozott a Communitas életre hívásának szükségessége az RMDSZ célkitûzései-
vel annak idején, úgyszólván a kezdetekkor? 

– A Communitas volt az elsõ alapítvány, amit a szövetség bejegyzett. Mûkö-
dése, civil társadalmi szerepe nem lehetett más, mint az alapító RMDSZ-é: tehát
az, hogy immár anyagi forrásokkal is támogassa a magyar közösség nemzeti
identitásának megõrzését és fejlesztését; konkrétan mindazokat az egyesülete-
ket, alapítványokat, szakmai szervezeteket, oktatási és egyházi intézményeket,
amelyek az erdélyi magyar közösségért dolgoznak. Ugyanígy azokat az egyéne-
ket is, akik alkotnak, tanítanak, a képzõmûvészet, irodalom, tudomány, oktatás
különbözõ területein tevékenykednek, közösségszervezéssel foglalkoznak, és
még sorolhatnám. 

Mint ismeretes, Erdélyben, Romániában a kilencvenes évektõl közel tíz évig
gyakorlatilag támogatási rendszer a magyarországi költségvetési forrásokból mû-
ködött. A legismertebb az Illyés Alapítvány volt; talán az egyetlen olyan forrás,
amely a romániai magyar civil szervezeteket, az újraindult, újraalakult, újraszer-
vezõdött vagy teljesen új kezdeményezéseket pályázati rendszeren keresztül tá-
mogatásban részesítette. Az RMDSZ 1996 után, kormányzati szerepvállalása ré-
vén, a politikai és érdekképviseleti szerepe mellett arra törekedett, hogy olyan
intézményrendszert hozzon létre, amelynek autonóm leosztási rendszere le-
gyen, hogy az a kiszámíthatóság és a tervezhetõség biztonságát nyújtsa hazai for-
rásokból is a pályázóknak. 

A többi nemzeti kisebbség képviseletével közösen 1997-ben – a Tokay György
által vezetett kisebbségi minisztérium közremûködésével – a pártok törvénye és
a pártok finanszírozási törvénye mellett sikerült elfogadtatni azt a jogszabályt is,
amely rendezte a parlamenti képviselettel rendelkezõ nemzeti kisebbségek szer-
vezeteinek költségvetési támogatását. Hiszen õk nem a parlamenti választásokat
szabályozó választási törvény pártokra vonatkozó elõírásának megfelelõen jutot-
tak be a parlamentbe, hanem az alkotmányban és a választási törvényben bizto-
sított pozitív diszkrimináció alkalmazása nyomán. Így nem kerülhettek be a pár-
tok finanszírozásának jogszabálya szerint, amely az 5 százalékos küszöbhöz kö-
tötte a finanszírozást. 

Az RMDSZ ebben az esetben is sajátos státust viselt, ami a támogatások jog-
szabályok szerinti besorolását jelentette. Nem csoda, hogy reális dilemmaként
merült fel az RMDSZ finanszírozása a parlamenti bizottságok és a koalíció szint-
jén, errõl elég sokat tanácskoztunk és gondolkodtunk. Abban állapodtunk meg,24
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hogy a szövetség egyik társszervezete lesz a civil szervezeteknek járó összegek
adminisztrátora. Mindezt azért, hogy a kettõs finanszírozás esélye még csak fel
se merülhessen. Az RMDSZ-t tehát besorolták a pártok finanszírozási rendsze-
rébe, és így a pártok törvénye révén megkapta a mûködésére a költségvetési ke-
retbõl ráesõ részt – elvégre a választások során asszimilálódott a pártfinanszíro-
zás elõírásaival, így 5 százalék fölötti eredménnyel költségvetési támogatásban
kellett részesíteni. Ezt a pártok finanszírozási törvénye szabályozta. 

Másrészt: a szövetség bejegyzése nem a párttörvény szerint, hanem az egye-
sületekre vonatkozó törvény alapján történt. Érdekvédelmi és közképviseleti
szervezetként határozta meg magát a bejegyzésekor, mint ahogyan más, a ki-
sebbségi tanácsban jelen lévõ, parlamenti képviselettel rendelkezõ nemzeti ki-
sebbségi szervezetek is.

Az RMDSZ az elsõ években az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesületet
bízta meg a társadalomszervezésre, a kultúra és az identitás megõrzésére szánt
összegek kezelésével – tehát hogy adminisztrálja és megpályáztassa a kisebbsé-
gi tanácson keresztül érkezõ összegeket. Nem sokkal késõbb megfogalmazódott
az igénye annak, hogy az RMDSZ-nek legyen egy saját bejegyzésû alapítványa,
amely a jogszabályoknak megfelelõen a költségvetésbõl származó keret felhasz-
nálója lehet. A Communitas Alapítvány közhasznú alapítványként való bejegy-
zése sokkal nagyobb forrásokat és mozgásteret biztosított, de ugyanakkor alapo-
sabb ellenõrzésnek is kellett alávetnie magát. A közhasznúságot azért is fontos-
nak tartottuk, mert például a Tãriceanu-kormány idején volt egy olyan periódus,
amikor az ilyen közhasznú alapítványok más költségvetési forrásokat is megcé-
lozhattak, lehívhattak a kormányzati alapok mellett. Ennek nyomán iskolákat és
magyar házakat építhettünk, vásárolhattunk, továbbá közösségi intézményeket
hozhattunk létre. A legismertebb a Közösségi Szórványprogram, a Magyar Ház-
program.

Az EMKE után a Communitas Alapítvány lett a Nemzeti Kisebbségi Tanács-
ban az RMDSZ által megjelölt jogi személy, õ felel a pénzalapok felhasználásá-
ért és elszámolásáért. Az általam már említett pártok finanszírozása, valamint a
kisebbségi szervezetek finanszírozásának dilemmája folyamatosan felmerült
mind ellenfeleink, ellenségeink, mind „barátaink” körében. Lévén, hogy
mindennek törvényes háttere volt, még ha pert is indítottak ellenünk ebben a té-
mában, mi mindig megnyertük.

A fennálló helyzet megoldására végül is egy olyan döntés született, amelyben
az RMDSZ lemond a párttámogatásról, és kizárólagosan a Nemzeti Kisebbségi
Tanács által nyújtottban részesül. Lényegében ugyanakkora keretet kapott a
Nemzeti Kisebbségi Tanács költségvetésébõl, és ennek százszázalékos felhaszná-
lójává vált. Ezt követõen az RMDSZ megõrzi a Communitas Alapítvány intéz-
ményrendszerét, és megbízza az alapítványt, hogy – úgy, ahogy az elõzõ évek-
ben tette – ezután is mûködtesse a támogatási rendszert. 

Akárcsak más kisebbségi szervezetek, most már az RMDSZ is felhasználhat-
ja saját mûködésére ezeket a forrásokat, csak a választások finanszírozására
nem. Néhány funkciót átvesz a Communitas Alapítványtól: jelentõs beruházá-
sokat, az országos magyar szervezetek normatív támogatását, a Magyar Ház-
programot, országos rendezvények finanszírozását, képzési programokat, konfe-
renciák szervezését, évfordulós eseményeket, amelyeket a területek szerveznek,
szociológiai felmérések, tankönyvpályázatok finanszírozását.  Támogatást nyújt
az általa bejegyzett alapítványoknak, mint az Iskola Alapítvány vagy a Kós Ká-
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roly Akadémia Alapítvány, hogy csak a legfontosabbakat említsem. A teljes lis-
ta megtalálható a honlapunkon.

(Ha már az elõbbiekben a költségvetési vitákról szó esett, zárójelben teszek
említést arról, hogy az RMDSZ egyik évente ismétlõdõ fontos feladata a költség-
vetés összeállításakor az alapellátás biztosítása: az anyanyelvû köz- és felsõok-
tatás, valamint a hivatásos mûvészetek intézményei – színház, opera –, egyházi
oktatás, média és más fontos területek. Ugyanúgy oda kell figyelni nemcsak az
országos, hanem a helyi és megyei költségvetések alakítására: ez a helyi
RMDSZ-képviselõk, polgármesterek, esetleg megyei tanácsosok feladata, hiszen
ott olyan hivatásos és közmûvelõdési intézmények, programok kapnak alapfi-
nanszírozást, esetenként támogatást, amelyek egy másik fontos intézményrend-
szer mûködését biztosítják a magyar kultúra számára. Ez minden évben nagy ki-
hívás, mint ahogy nagyon komoly hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a közvetle-
nül leosztható, az RMDSZ és a Communitas által kezelt keret mindig növeked-
jen, hogy ezáltal több jusson a pályázóknak.) 

– A Communitas honlapján a különbözõ kiírások eredményeit is visszakövet-
hetik az érdeklõdõk, értesülhetnek a szaktestületek mûködésérõl, a pályázatok
alapvetõ szabályairól. Érdemes viszont szót ejteni a leosztási rendszerrõl, ame-
lyet még az elsõ idõkben kialakítottak az alapítvány berkeiben. Milyen szempon-
tok szerint mûködött ez már annak idején?  

– A Communitas Alapítvány bejegyzését követõen, annak érdekében, hogy a
pályázatok elbírálását jellegüknek megfelelõen hozzáértõ szakemberek bevoná-
sával bonyolítsuk le, szaktestületeket hoztunk létre: mûvelõdés, könyvkiadás,
sajtó-média és szórvány.

Az ilyen típusú rendszer mûködésének voltak elõzményei, hiszen az Illyés
Alapítvány – amelynek forrásai magyar költségvetésbõl származtak – szintén
mûködtetett szaktestületeket a pályázatok elbírálására. A jogerõs döntéseket a
pályázatok véleményezése után az Illyés Alapítvány hozta meg.

Ez a rendszer a mindenkori magyar kormány illetékes képviselõivel, vala-
mint a határon túli magyar szervezetek vezetõivel folytatott egyeztetések ered-
ményeként alakult így és mûködött az Illyés Alapítvány megszûntéig. 

Visszatérve a Communitas Alapítvány elbírálási rendszerére: a szaktestületek
tagjait az erdélyi, romániai magyar írók, költõk, esztéták, történészek, képzõmû-
vészek, mûvészeink az opera és színház világából, egyetemi oktatók, tanárok, a
média területén a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének képviselõi, ifjúsági,
civil, egyházi szervezetek képviselõi alkotják, kiegészülve az Ügyvezetõ Elnökség
különbözõ területekért felelõs ügyvezetõ alelnökeivel, illetve a kuratórium tagjai
is adott esetben egy-egy szaktestület tagjaiként vesznek részt a munkában. 

A pályázatok elbírálása után követõen a kuratórium elfogadja a szaktestületi
döntéseket, amelyben szerepelnek a pályázóknak megítélt támogatási összegek
a programok pontos megnevezésével, valamint azon pályázatok is, amelyek nem
részesültek támogatásban. A szaktestületek által támogatásra javasolt szerveze-
teket, személyeket, programokat stb. gyakorlatilag módosítás nélkül hagyja jóvá
a kuratórium, alig-alig tudnék felidézni olyan eseteket, amikor felülbírálták vol-
na a szaktestületek álláspontját. 

Ejtsünk szót az elsõ években kialakított szaktestületi rendszer bõvítésérõl is.
Más kérések mellett – amelyekre nem volt pályázati kiírás – az erdélyi közélet
szereplõivel való folyamatos kapcsolattartás, nem utolsósorban az RMDSZ min-
denkori szövetségi elnökéhez, ügyvezetõ elnökéhez beérkezett kérések, informá-26
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ciók figyelembevételével folyamatosan bõvültek a pályázati lehetõségek, vala-
mint a szaktestületek. Így jött létre az alkotói ösztöndíj és annak szaktestülete, a
szórványoktatást támogató keret és szaktestülete, az ifjúsági, a sport, a tudomá-
nyos élet képviselõinek külföldi konferenciákra való kiutazását és az egyetemi
szakmai gyakorlatokat támogató szaktestületek.

A rendelkezésre álló keret egy részét mind a mai napig a szaktestületi rend-
szer révén osztjuk ki, míg egy másik, kisebb részét, körülbelül 10 százalékot –
egyfajta sürgõsségi keretként is – azokra a kiemelt programokra fordítjuk, ame-
lyek nem betervezhetõk idõben, vagy pedig gyors intézkedést igényelnek. Ebbõl
a keretbõl kezdhettük el felépíteni például Déván a Hunyad Megyei Oktatási és
Nevelési Kulturális Központot, amelyben mûködik a Téglás Gábor Kollégium,
vagy ezekbõl az alapokból tudtunk beruházni jelentõs összeget a Szamosújváron
tavalyelõtt átadott szórványoktatási központ tornatermének felépítésére. 

Évfordulós programok, megemlékezések szervezése mellett mûalkotások, ha-
gyatékok kezelését, felvásárlását ezekbõl a forrásokból tudjuk biztosítani. Nem
utolsósorban pedig a saját rendezvényeinket is – amilyen a Bölcs diákok orszá-
gos szintû vetélkedõ, a Könyvkaraván és a Sportolimpia –, vagy éppen az Erdély-
ben egyre elterjedtebb Magyar napok szaktestületeken túli támogatását is innen
fedezzük. 

Ahol indokolt, szakképzéseket, tanulmányokat, kutatásokat, régészeti és szo-
ciológiai felméréseket, hagyományõrzõ programokat finanszírozunk belõle, de
a honlapon mindenki számára nyitott a kuratórium által támogatott progra-
mok listája. A Communitas Alapítvány kuratóriumi keretébõl támogatja az
RMDSZ által létrehozott Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjakat, amelyek
immár hatodik alkalommal találtak gazdára januárban a Magyar Kultúra Nap-
ján. Szintén ide sorolandó a legkiválóbb közéleti személyiségek számára az
RMDSZ, a Kós Károly Akadémia Alapítvány és a Communitas Alapítvány ál-
tal létrehozott Erdélyért Életmûdíj. Ezt már negyedik alkalommal fogjuk átad-
ni ebben az évben. De az is nagy elégtétel volt a kuratórium számára, amikor
egy, csak helyi szinten ismert kolozsvári, erdélyi magyar színész, semmi más
támogatásra nem találva, az alapítványhoz fordult. Így biztosítottuk a lehetõ-
séget számára, hogy részt vegyen az elsõ jelentõs fesztiválon Szarajevóban,
ahol ezt a filmet bemutatták, aztán úgy hozta a sors, hogy a Communitas vé-
gigkísérte Berlinen és Cannes-on keresztül egészen Los Angelesig, az Oscar-díj
átadásának ünnepségéig.

A Nagyszeben – Európa Kulturális Fõvárosa projekt keretében az Ars
Hungarica magyar kulturális rendezvénysorozatot a Communitas Alapítvány 
a kuratóriumi keretbõl sürgõsségi kérésre támogatta jelentõs összeggel, mivel a
rendezvény alatt kidertült, hogy komoly pénzhiányban szenvednek – lévén,
hogy Szeben önkormányzata és a város polgármestere a megígért összegeket
nem volt hajlandó kifizetni. 

A kérdésre válaszolva csak néhány példával próbáltam érzékeltetni, hogy 
a Communitas Alapítvány jelen van, és egyedülálló szerepet tölt be a támogatá-
si rendszerek összességében.

– A pályázatokhoz visszakanyarodva: hogyan látja, amellett, hogy az évente
kiosztott támogatásokból jó célok valósulhatnak meg, mi mindenre alkalmas még
ez a rendszer? Hiszen, ha jól belegondolunk, az alapítvány legfontosabb eszme-
cseréje a közösségével, az erdélyi magyar társadalommal fõként pályázatokon ke-
resztül történik… 
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– Merem állítani, hogy aki 20, 30, 50 év múlva meg szeretné ismerni az erdé-
lyi magyar társadalmat, és nem az újság elsõ oldalán megjelent címek szintjén,
hanem elmélyülten követni akarja, hogy ez a közösség hogyan élt, hogyan mû-
ködött, fejlõdött, vagy sajnos hogyan szorult vissza a régióban kulturális, gazda-
sági vagy demográfiai tekintetben, annak be kell tekintenie a Communitas archí-
vumába. Ott olyan elemzést készíthet, forrásanyagok alapján, amely talán sem-
mi máshoz nem hasonlítható. Hogy miért? Mert az a három-négyezer pályázó,
aki évente jelentkezik a felhívásainkra, a magyar közélet jóformán valamennyi
szegmensét lefedi. Ezekbõl látszik, hogy vannak igények, amelyekre oda kell fi-
gyelnünk. Belõlük is tanulva jöttek létre újabb szaktestületek.

Ez a fajta kommunikáció az egyik nagyon lényeges pontja a társadalmi igé-
nyek megismerésének. Vegyük például az alkotói ösztöndíjakat: azokat a fiatal,
pályájuk elején tartó alkotókat támogatjuk, akik hivatásosan szeretnének tevé-
kenykedni egy bizonyos területen – film és televízió, irodalom, színházmûvé-
szet, vizuális mûvészetek, zenemûvészet –, a segítésük által pedig megismerjük
õket, még ha nem is mindenkit személyesen. Ugyanígy a társadalomszervezõket,
akik nagyon fontos szerepet töltenek be. Mondok egy példát. A Fehér megyei
Zalatna neve sokáig az Axente Sever által szervezett népirtás összefüggésében
maradt meg az emlékezetünkben. Két-három évvel ezelõtt azt olvasom az egyik
pályázatban, hogy egy maroknyi magyar szeretné újraszervezni a közösséget.
Nyilvánvaló, hogy a kuratórium is melléjük szegõdött, és úgy tûnik, talpra állt a
közösség Zalatnán, idén már egy nagyon fontos Szent István-ünnepséget tartot-
tak ott. Persze van is mire büszkének lenniük a városban lakó magyaroknak akár
tudományos szempontból is, Lukács László (1850–1932) személyében például a
település miniszterelnököt adott (1912–1932) Magyarországnak… De a lényeg
az, hogy Zalatnán újjáéledt valami, néhány magyar ember jóvoltából újraszer-
vezték a közösséget, és odaállt az egyház, odaálltak civil szervezetek, tanár és
patikus egyaránt. A kuratórium számára ez az igazán jó hír, hogy vannak embe-
rek, akik önzetlenül elkezdenek valamit, és reménykednek abban, hogy támoga-
tókra találnak. 

Õk az a mécses, amely sohasem aludt ki, hanem láthatatlan lánggal pislog
ebben a közösségben, újra és újra kitermeli magából azokat az embereket, akik
képesek feléleszteni a lángot. A mi munkánkban ez jelenti az igazi örömöt és
elégtételt.

A Communitas Alapítványnál mi látjuk, érzékeljük ezeket a folyamatokat, s
bátran állíthatom: ezek az emberek, a közösségszervezõk tulajdonképpen az
RMDSZ lényegét fogalmazzák meg, amikor ezt a szervezetet az erdélyi magya-
rok létrehozták. Szövetekként fogják össze mindazokat, akik még magyarnak ér-
zik, vallják és magyarnak akarják megtartani nemcsak önmagukat, de azt a régi-
ót, a települést, a kultúrát, azt az örökséget, amit a történelem okán idõnként
visszaszorítottak vagy sanyarú sorsra juttattak.

Van olyan falu, ahol már hatvan éve nem mûködött a fúvószenekar, és most
végre sikerült összehozni – hát nyilvánvaló, hogy megvesszük nekik a dobot és
a trombitát! Vagy mondok egy másik példát: bármennyire is a szemünk elõtt van
Torockó, és sokan ismerik a torockói ünnepi viseletet, de a köznapi viselet majd-
hogynem eltûnt, pedig önmagában is egy gyönyörûség. Ki is írtunk egy felhívást,
hogy a Maros térségében, elsõsorban a szórványban alkossák újra a helyiek az
eltûnõfélben lévõ népviseleteket, természetes alapanyagokból, és lám, Torockón
elkészült ez a ruhatár. Megint csak öröm ez számomra, és ismétlem: ezt a prog-28

2018/10



ramot is egy igény hívta életre. Nem kell sok ahhoz, hogy az ember észrevegye
az igényeket. 

– Még rengeteg olyan terület van, ahol további támogatásokra lenne szükség.
Mi mindennel – akár milyen más forrásokkal is – lehetne még segíteni ön szerint
ezt a munkát, amit a Communitas Alapítvány végez?

– A Communitas Alapítvány kuratóriuma már a létrehozásakor is a felada-
tainak elvégzéséhez mérten alakította ki összetételét. Az RMDSZ szövetségi el-
nöke volt az elsõ kuratóriumi elnök, alelnöke az RMDSZ ügyvezetõ elnöke,
tagjai a frakcióvezetõk és az ügyvezetõ alelnökök. Minden olyan társadalom-
építési és szervezési feladatot, amelyet a Communitas céljai között megfogal-
mazott, csakis egy alkalmas jogi keret és anyagi források biztosításával lehetett
megvalósítani.

Az alapítvány egyik legfontosabb ismérve a tervezhetõség és a biztonság –
közösséget építeni, különösen olyan idõben, amit most élünk, a kiszámíthatóság
az egyik legfontosabb elem. De a kiszámíthatóság miértje világos: mindenki, aki
pályázik, az jó ember, elvégre mindenki akar tenni valamit a magyar közössé-
gért. Az sem mindegy, hogy mennyire, milyen mértékben és milyen ered-
ménnyel tudjuk ezt a felhajtóerõt támogatni. Van úgy, hogy újra kell termelni,
nevelni kell a társadalomszervezõket, meg kell szerettetni velük az értékeink
ápolásának, õrzésének, továbbvitelének, ennek a munkának az elégtételt adó és
elismerést nyújtó jellegét. Ott vannak példaként a zalatnaiak, kértem is az Erdé-
lyi Magyar Televízió munkatársait, hogy mutassák be õket. Hiszen természetes
az, hogy Kolozsváron nagyszerû kulturális élet van, és tényleg szívderítõ, ami itt
történik, és hogy Székelyföldrõl érkezik be a legtöbb pályázat és pályázó, de
ahogy mondani szoktam: az erdélyi magyarok jelentõs része ott él, ahol a madár
se jár, hogy hírt hozzon róluk. Nem utolsósorban pedig fölöttébb hálásak, ha má-
sok is tudomást szereznek arról, hogy léteznek, és értéket képviselnek.

Ez a Communitas Alapítvány lényege: úgy lenni hasznosnak az egyetemes
magyar kultúra számára, hogy erdélyi értékeinkkel hozzájáruljunk annak gazda-
gításához, mint ahogy hozzájárult ezer éven át az erdélyi magyar, hogy ez legyen
a mi legnagyobb adományunk.

Napi, heti vagy havi érdekek mentén nem lehet nemzetpolitikai döntéseket
hozni. Erdélyben pedig, aki valamit alkotott, az mindig hosszú távra tervezett –
úgy, hogy meg tudta oldani aznap a legsúlyosabb kihívásokat; hogy az a megol-
dás hosszú távon érvényes lehessen. A közéleti szereplõnek – mindegy, hogy az
illetõ politikus vagy nem politikus – Bethlen Gábor és Kós Károly „kötélpályá-
ján” kell haladnia, egyensúlyérzékre van szüksége, hogy ezt a munkát el tudja
végezni. Talán még nem is tudatosult sokunkban, hogy ezen elõdök munkássá-
gából erõt merítve, az elmúlt harminc évben ezen a pályán való kibontakozást
és talpon maradást nemcsak politikai, hanem közéleti téren is biztosították a
Markó Béla által vezetett RMDSZ munkatársai.

Sok jel arra utal, hogy ez a jövõben sem lesz másként.
És hogy bezárjam kérdésére a választ: mi mindennel lehet segíteni a

Communitas Alapítvány tevékenységét? Mindenki, aki hozzá akar járulni ezek-
hez a célokhoz, akár munkájával, anyagi támogatásával, az mellénk állhat.

– Még azelõtt, hogy valaki beülne a Communitas archívumába és elkezdené
kutatni az erdélyi magyar közösség elmúlt évtizedeit, öntõl kérdezem: annak fé-
nyében, amit naponként tapasztal, mit gondol, hol tartunk jelenleg. Van-e okunk
panaszkodni?
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– Egy társadalmat sosem szabad statisztikai adatként kezelni. Én nem örven-
dek annak, hogy egyre kisebb az erdélyi magyarok számaránya, de csak az le-
gyen elkeseredve, aki nem tudja, hogy mit kell tennie a jövõre vonatkozóan. Aki-
nek a megmaradás, túlélés, fejlõdés szempontjából csak negatív jövõképe van az
erdélyi magyarokról, az hagyja abba, ne csinálja. Az erdélyi magyar társadalom
igényes, a hazai és nemzetközi politikai kornak a hatása alatt részben magába
forduló, részben a közélet bizonyos jelenségeivel szemben kritikus pozícióban
lévõ közösség ma Romániában. Ezt én így érzékelem. Nyilván napjainkban, az
internet világában, bármennyire is hihetetlen, de egyre nehezebb elérni azt 
a magyar közösséget, amelynek mérvadó hangját meg kellene hallani. Ezért
mondom, hogy a pályázatokból, adott esetben a társadalmi jelenségekhez való
hozzáállásukból lehet levonni számos olyan következtetést, hogy milyen megol-
dásokat kell kínálni, mire kell jobban odafigyelni. 

Az erdélyi magyar társadalom, ha megnézem a civil szervezetek hozzáállá-
sát, dinamikáját, jól áll. Az aktív emberek Erdélyben nagyon jól teljesítenek. 
A demográfiai kérdést leszámítva, ami természetesen a közoktatás visszaszoru-
lásához is hozzájárul, nem állunk rosszul. Tessék elmenni a magyar színházba,
magyar operába, betérni a könyvesboltba, megnézni a kiadókat, a magyar gyere-
kek vetélkedõit, a magyar emberek részvételét a Kolozsvári Magyar Napokon.

Persze ez nem minden. Erdélyben az összefogás és az egymás iránti érdeklõ-
dés nélkül szétesik ez a közösség, ha nem is teljesen, de régiókra. Ha mindenki
a saját bajával van elfoglalva, akkor lehetetlen egyrõl a kettõre jutni, legalábbis
ez látszik a visszajelzésekbõl. Ezért indítottuk el a szórvány–székely testvér
programot is, mert szép és jó, hogy mindenki testvérváros és testvérfalu a ma-
gyarországiakkal, de kis túlzással a tordaiakról mit sem tudott a háromszéki, ho-
lott a tordai csatában az elesett katonák negyede háromszéki volt… Évekkel ez-
elõtt annak a közösségi szükségletnek a jegyében hoztuk létre az Erdélyi Magyar
Televíziót, hogy – bár a magyarországi tévéadók is foglalkoznak itteni történé-
sekkel – legyen egy intézmény, amely a mi értékeink mindennapjait mutatja be.
Ahol azon dolgozik egy szerkesztõség, hogy megismerjék azt a tanárt, papot,
írót, mûvészt, ácsot, zeneszerzõt, háziasszonyt, aki érdemes erre, azt a közössé-
get, amely megõrizte hagyományait, éljen bárhol is Erdély területén. Hiszen 
a szatmárit is érdekli, ha fel tudjuk kelteni az érdeklõdését az iránt, hogy mi tör-
ténik Csíkban vagy Kolozsváron, milyen darabot visz színre a Figura
Gyergyószentmiklóson, hogy kétszáz kilométerrel odébb miként zajlik a közélet
vagy akár a mindennapi élet, mekkora a munkanélküliség, mennyivel drágáb-
ban veszi meg a paradicsomot vagy a dinnyét a székely az Érmelléken élõhöz
viszonyítva…  

A Communitas Alapítvány feladata minden körülmény közepette megtalálni
a megoldáshoz vezetõ eszközöket, és persze nagyon tudatosan, következetesen
megértetni az emberekkel: ami velünk történik és itt történik, az túlnyomórészt
rajtunk múlik. 

Kérdezett Ferencz Zsolt
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1. 1989 decemberében még frissen élt az emlé-
kezetekben 1984. április 4-e, amikor Kõrösi
Csoma Sándor születésének 200. évfordulóját ün-
nepeltük volna. Igen, csak ünnepeltük volna, vagy
ha mégis igen, csak a lelkünkben. Mert az ese-
mény elõtt bõ 2-3 héttel jött a tiltó rendelkezés:
minden elõkészületet leállítani, a központ fogja
kijelölni a lapokat, amelyek megemlékezhetnek az
eseményrõl (ha emlékezetem nem csal, az ország-
ban együttesen 4 román és magyar lapnak  enged-
tetett ez meg, ezt is inkább akkori hivatalos forrá-
sokból tudom), semmi ünnepség nem lesz sem
Csomakõrösön, sem Kovásznán. Mi is emlékmû-
sorral készültünk, megvolt már az összeállítás,
folytak a próbáink, természetes, hogy a szigorú
döntést tudomásul kellett venni, annál is inkább,
mert a Líceumot – mely minden lehetséges  „ma-
gyar rossznak” az egyik nemkívánatos melegágya
volt, s mint ilyent fokozott  figyelem övezte. S itt a
döntés egyértelmû volt. A mûvelõdési otthon
munkáját is – mely ugyanúgy együttmûködött
volna a mûsorban – célkeresztbe vette a szeku-
ritáté, s minden mozdulatunkat követték, figyel-
ték. Egyet tehettünk, suttogva próbáltuk terjeszte-
ni a mindenki egy szál virággal menjen Csoma-
kõrösre ama 4-i napon. Ám – amint ez kiderült –
a félelem nagyobb volt a Lelkek Vágyánál, keve-
sen voltunk, akik innen Kovásznáról  gyalog neki-
indultunk a zarándokútnak, de annál többen jöt-
tek a tiltást nem ismerõk az ország különbözõ ré-
szeirõl, sõt külföldrõl is autóbuszokkal, kerékpár-
okkal, ám mindenkinek szembesülnie kellett az- 2018/10
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zal a ténnyel,  hogy a Kovásznára és Csomakõrösre bejövõ összes utakat elállta a
rendõrség, minden beérkezõt igazoltatnak, nyilvántartásba vesznek. Csomakõrösön
az akkori tanító utasításba kapta, hogy szervezze meg: a szobor alapzatához letett vi-
rágcsokrokat, koszorúkat – köztük a Magyarországról autóbuszokon érkezett kegye-
lettevõk virágait is – feltûnés  nélkül próbálják azonnal eltûntetni, csak egynek sza-
badott ottmaradni, annak a nagyméretû hivatalos piros rózsa koszorúnak, melyet a
helyi hivatalos szervek – a párt és a néptanács – képviselete lopott oda. Ez is a dön-
tés része volt, hogy egy koszorúnak szabad ott lenni, a „hivatalosnak”, de azt is fel-
tûnés nélkül kell elhelyezni. Ahogy a szemtanúk megjegyezték, kocsival mentek az
elvtársak a kovásznai s a csomakõrösi szobor elé, s ott a szó szoros értelemben kiug-
rottak a koszorújukkal, azt  minden ceremónia nélkül  letették, vissza is a kocsiba, s
már ott sem voltak. Az egyebeket, az „illetéktelenek” virágait és koszorúit el kellett
tüntetni. S közben „rendfenntartó” alakulatok – több tucat rendõr – szállták meg a
környéket, cirkáltak az ellenõrzõ kocsik, fényképeztek mindent, ami történt.

Ha nincsenek ezek az „elõesemények” az emlékezetekben, lehetséges, hogy
az újabb nehéz idõkben, alig több, mint 2 hónappal a decemberi események
után, s nem egészen 2 héttel a marosvásárhelyi történések elõtt, már 1990 már-
ciusának elsõ napjaiban nem ül össze a csomakõrösi és kovásznai értelmiségiek
– lelkészek, tanárok, orvosok, a egészségügyi intézmények alkalmazottai, képzõ-
mûvész és hagyományõrzõ népmûvészek – egy  csoportja azzal a vágyainkból is
fakadó szilárd elhatározással, hogy a szülõföld kötelességét teljesítsük, hozzuk
létre nagy szülöttünk emlékének az ápolására a Kõrösi Csoma Sándor Közmûve-
lõdési Egyesületet. A négy és fél évtizedig tartó „aszályos” idõk után végre ve-
gyük a kezünkbe saját múltunk emlékének, hagyományainknak, kultúránknak
az ápolását. Azzal is tisztában voltunk,  hogy Kõrösi Csoma Sándor neve nem-
csak az õ emléke ápolására kötelez, hanem arra is, hogy a helyi-hazai magyar
közmûvelõdés ápolása-irányítása feladatkörét is átvállaljuk.

Az alakuló ülésre – melyen 37-en vettünk részt – 1990. március 7-én került
sor. Megbeszéltük  a tennivalókat, s alapító jegyzõkönyvünkbe fogaltuk, hogy 
„a Kõrösi Csoma Sándor Közmûvelõdési Egyesület kimondottan kulturális egye-
sületként fog tevékenykedni, mint önálló jogi személy külön folyószámlával és
alapszabályzattal”. Megválasztottuk a 13 tagú vezetõ-tanácsot, melyet azzal 
a feladattal bízott  meg a közgyûlés, hogy véglegesítsék az alapszabályzatot, és a
„legrövidebb idõn belül” kérjék az egyesület törvényszéki bejegyzését. A tör-
vényszéki bejegyzésre rövidesen sor került.

2. Az egyesület alapszabályzatába foglalta céljait, feladatait, fontosabb mûkö-
dési elveit.

Hadd idézzük szó szerint ezt a részt:
„A) Kõrösi Csoma Sándor emlékének tisztelete és az ehhez kötõdõ feladatok,

mint: életmûvével kapcsolatos dokumentumok gyûjtése, tudományos szimpózi-
umok tartása, emlékünnepségek szervezése stb.

B) Kovászna város kulturális életének megszervezése és irányítása
– irodalmi mûsorok létrehozása
– szabadegyetem megszervezése a lakosság  kulturális színvonalának emelé-

se érdekében
– a népmûvészet támogatása
– a román–magyar  (és más népekkel való) barátság megerõsítése  közös tevé-

kenységben, kulturális szellemben32

2018/10



– amatõrök kulturális mozgalmának megszervezése és irányítása
– kapcsolatteremtés a hasonló célkitûzésû hazai és külföldi társaságokkal az

eszmék szabad áramlása érdekében.”
Ezekhez a célokhoz, illetve azok betartásához, megvalósításához az eltelt há-

rom évtized alatt következetesen ragaszkodtunk.
Az alapító jegyzõkönyv, illetve az alapszabály rendelkezik az anyagi alapokról is,

melyeket tagdíjakból, adományokból és kulturális  és mûvészeti rendezvények be-
vételébõl képzeltünk el fedezni. Akkor még  nem voltak szabályozva pályázási lehe-
tõségek, úgyhogy a gazdasági alapok megteremtése okozta egy ideig a legnagyobb
gondot. A város kezdeti pillanattól támogatta a tevékenységünket, bizonyos költsé-
gek fedezésében – a mûvelõdési otthonon keresztül – segítséget nyújtott. A kezdeti
idõkben nagy feladatot vállalt a helyi  közösség. Mivel a meghívottak száma elérte,
sõt túl is haladta  az évi száz fõt, esetenként 2-3 éjszakáról, illetve 2-3 napi ellátás-
ról kellett gondoskodni, ebben adtak óriási segítséget az emberek, meghívták vendé-
geinket, s ennek révén Kõrösi Csoma Sándor összetartó kapoccsá is vált az õ emlé-
két ápolók között.

3. A nagy elõd nevét viselõ egyesület hát létrejött, a vállalt feladatainkat tel-
jesíteni is kellett. Még egy hónap sem telt el a  megalakulása után, s máris  sor
kerülhetett az elsõ  Kõrösi Csoma Sándor  Napok – ez a megnevezés honosodott
meg a késõbbiekben – rendezvényre. 

Csoma pontos születésnapja nem ismeretes, de megmaradt a keresztelés dá-
tuma: április 4-e, és ugyanúgy ismeretes a halála napja: 1842. április 11-e. Mind-
kettõ április elejére esik, így alapelvünkké vált, hogy erre az idõszakra kerülje-
nek a minden évben megrendezendõ emlékünnepségek. Ezeknek is ki kellett
alakítani a rendszerét. A rá való emlékezést mint lehetõséget tekintettük arra,
hogy ehhez kapcsoljuk a város és a környék kulturális életének a szándékaink
szerinti legnagyobb eseményét. Elõttünk lebegett a két világháború közötti ki-
sebbségi élet hagyománya, amikor vándorszínházak szolgáltatták a kultúrát és
szórakozást, s hagyománnyá vált, hogy amikor megjelent a színház, hozta a tel-
jes repertoárját, s minden este újabb és újabb elõadásokat tartott. Ilyenkor azalatt
a hétnyi idõ alatt a kultúra lázában élt a kisváros közössége. Ezért volt az, hogy
a Napok rendezvényeit egyhetesnek képzeltük el, s gazdag programokat próbál-
tunk szervezni az idõszakra. A programok legfõbbje természetesen a névadónk
emlékének az ápolása, emlékmûsorok szervezése, élete, munkássága körüljárá-
sa volt tudományos ülés formájában, melyre meghívtuk a kor legnagyobb
Csoma-kutatóit mondhatni az egész földkerekségrõl, így rendre vendégeink vol-
tak Bernard Le Calloc’h, a nagy francia kutató Párizsból, Marczell Péter Svájc-
ból, Galántha Judit Kanadából, s az erdélyi kutatók Csetri Elekkel s a magyaror-
szágiak Szilágyi Ferenccel, Kubassek Jánossal, Bethlenfalvy Gézéval az élen. An-
nak a gondolta is rövidesen megszületett, hogy a konferenciák elõadásait köte-
tekben jelentessük meg, ezzel tulajdonképpen könyvkiadással is kiszélesítettük
a tevékenységünket. Ez ösztönzõleg hatott a Csoma-kutatásra, valamint a ma-
gyar keletkutatásra, mert a nagy elõd példájára a témánkat az egész magyar múlt,
keleti kötõdéseink, kelet-kutatóink tevékenységére, õstörténeti kutatásokra is ki-
szélesítettük, így kapott minden konferenciánk az örök „fõ téma”, Csoma mellett
mindig egy hozzá kapcsolható második témát is, ilyeneket mint – hogy csak né-
hányat említsünk – tudományos mûhelyeink, a magyarság keleti eredete, magyar
mítoszaink, a magyar nyelv, kelet népei vagy csak így: Kõrösi Csoma Sándor – Gyö-
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kereink. Hogy a résztvevõk elõadásainak a tanulmányok formájában való megjelen-
tetése helyes volt, Marczell Péter egy vallomása erõsítette meg, amikor arra hivatko-
zott, ha mi nem lettünk volna, s nem nyújtjuk a  lehetõségét annak, hogy évi rend-
szerességgel megjelentethesse nálunk a Csoma-életút kutatásainak tanulmányokba
foglalt eredményeit, akkor lehetséges, hogy nem töltött volna hosszú-hosszú hóna-
pokat, éveket a British Múzeum és a Kelet-ázsiai Társaság, a Magyar Tudományos
Akadémia könyvtáraiban, levéltárakban, ahol a tisztázandó kérdések tucatjaival bir-
kózott meg, és tárta fel a Csoma-életmû számos addig még rejtélyes kérdését, vagy a
nem hiteles legendák hétterét is megvizsgálta. Jelentõsen fellendült hát rendezvé-
nyeinknek is hála a Csoma-kutatás és ennek eredményeképp tetemesen gazdagodott
a Csoma-szakirodalom. De ugyanúgy õstörténészek, tibetológusok, régészek, a népi
kultúra, a magyar nyelv, hagyományrend és történelem, genetika és embertan kuta-
tóinak sok-sok tucatja is felfigyelt rendszeres munkánkra, s hogy vegyék azt észre,
mi is tettünk ezért,  mind több és több kutatót hívtunk meg, kapcsoltunk be, úgy-
hogy míg a legelsõ ülés egyetlen tudósrésztvevõje dr. Csetri Elek volt, a másodikon
már öten, a harmadikon 12-en vettek részt, s az utóbbi 6-7 évben 35-40 körülire sta-
bilizálódott a Kovásznára érkezõ szakemberek, tudósok és kutatók száma. Idõben 
a legelsõ kétórás Csoma életútjáról szóló elõadás után már háromnaposra terebélye-
sedett a konferenciánk, s a Kárpát-medence legnagyobb évi rendszerességgel meg-
tartott õstörténeti rendezvényévé nõtte ki magát. S olyan szellemi nagyságok vettek
részt az évtizedek során, mint a már említettek mellett az erdélyi történetírás nagy-
jai  (Jakó Zsigmond, Egyed Ákos,  Bodor András), csángókutatók s néprajzosok (Ha-
lász Péter, Olosz Katalin, Gazda László, Balázs Lajos),turkológusok (Dávid Géza,
Bartha Júlia, Sudár Balázs), indológusok és iranisták (Aradi Éva, Sárközy Miklós),
mongolisták (Obrusánszky Borbála), etnológusok (Csáji Koppány), genetikusok
(Czeizel Endre,), régészek (Erdélyi István, Költõ László, Ferenczi Géza, Székely
Zsolt, Bakay Kornél), nyelvészek (Péntek János, Czeglédi Katalin, Bérczi Szaniszló),
rovásírás-kutatók (Friedrich Klára, Szakács Gábor, Varga Géza, Mandics György),  ze-
nekutatók (Pávai István, Juhász Zoltán), sinológusok (Bárdi László), íráskutatók (Zá-
honyi András), néprajzkutatók (Pozsony Ferenc, Kinda István, Harangozó Imre), val-
láskutatók (Szathmári Botond, Uherkovics László) és filozófus (Varga Csaba). Igye-
keztünk külföldieket is bekapcsolni. Voltak  vendégeink Japánból (Thoshibo
Hajashi), Kínából (Dr. Ucsiraltu), Mongóliából (Erdenebator), Oroszországból
(Szergej Botalov), Indiából (Kishor Kumar Triparthy).

1992-tõl, Csoma halálának 150. évfordulójától ugyancsak évi rendszerességgel
Csoma-tárlatokat is rendezünk, a legelsõt kifejezetten az õ emlékére, a késõbbiek-
ben ugyancsak tematikusokat, de mindig várjuk az õ emlékét ápoló alkotásokat. 

Ugyancsak 1992-ben irodalmi pályázatot is hirdettünk, amelyre számos jeles
alkotás érkezett.

A Csoma-kutatásban vagy a Csoma emléke ápolásában  jelentõs eredménye-
ket elért tudósokat, mûvészeket Csoma-emlékéremmel tüntetjük-tüntettük ki.
Az emlékérem átadása a csomakõrösi emlékünnepségen – ez is rendszeresen
tartozéka a Napoknak – történik.

Hogy utánpótlást is „neveljünk”, rendszeressé tettük a Diákkerekasztal ren-
dezvényeket, melyek ugyanúgy adott témák köré csoportosuló elõadásokat, illet-
ve elõadókat vártak szerte az országból és Magyarországról. Az iskola is rendsze-
resen bekapcsolódik a Napok rendezvényeibe, bérletvásároltatással is próbál-
koztunk, egy ideig ez is ment. S ekkor rendezik õk is Csoma-emékünnepségüket.
Azért is volt szükség erre, mert hogy kulturális fesztivál-jelleget biztosítani tud-34
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juk, ehhez nemcsak elõadó-együttesekre, de közönség biztosítására is szükség
van. Az elõadásokat nagyjából felvállalták a testvérvárosok – Nagykanizsa, Pá-
pa, Gyula –, illetve a Kõrösi Csoma Sándor Diákszínpad testvér-diákszínjátszó
együttesei Debrecenbõl, Pécsrõl.

A kezdeti egyhetes rendezvénysorozatról át kellett térnünk a háromnaposra,
az elõbbit sem anyagilag nem bírtuk, sem az érdeklõdés nem volt elég nagy. Idõ-
közben terjedt el a tévé nyújtotta szórakozáslehetõség, s megváltozott ezzel az
emberek potenciális érdeklõdése, s sokakat elvont a színháztól s az élõ kultúra
egyéb lehetõségeitõl.

Könyvkiadói munkásságunk eredménye eddig 24 megjelent Csoma-kötet 
a konferenciák anyagából, illetve az azokhoz kapcsolható közleményekbõl, ezek
szerkesztésében Szabó Etelka és Ferenczné Szõcs Éva végeznek igen fontos mun-
kát. A könyvekben megjelent tanulmányok száma már rég  meghaladta a félezret,
s még  egyéb  kiadványokat is jelentettünk meg.

Az alapszabályunkba foglalt vállalt feladatink között szerepel a Népfõiskola
mûködtetése is, mely fõleg a magyar múlttal s a szétdaraboltan élõ nemzetünket
érintõ kérdésekkel foglalkozik, ehhez hív meg elõadókat, ebbõl a tematikából
mutat be könyveket. Így próbáltuk tevékenységünket az egész évre kiterjeszteni.
A szervezhetõség és a lehetõségeink gazdagításáért a Fábián Ernõ Népfõiskola
mellett létrehoztuk másik alegységként az Ignácz Rózsa Irodalmi Klubot, s rend-
szeressé vált, hogy havonta átlagban két rendezvényünk van. A Fábián Ernõ
Népfõiskola fõleg tudományos-tudománynépszerûsítõ, nemzetszociológiai, tör-
ténelmi elõadásokat, az Ignácz Rózsa Irodalmi Klub pedig szépirodalmi töltetû,
évfordulós megemlékezéseket, szerkesztõségekkel való találkozásokat, könyvbe-
mutatókat-ismertetéseket szervez, vállal fel rendszeresen.

4. A szükséges anyagi háttér megteremtéséért élünk a hazai és magyarországi pályá-
zati lehetõségekkel. Sokfele pályáztunk és pályázunk. Legfõbb támogatóink a helyi Ta-
nács, mely a Napok lebonyolításához ad jelentõs segítséget, a megyei tanács  fõleg 
a könyvkiadáshoz. Belföldrõl támogat a   Communitaas Alapítvány, Magyarországról
kezdetben az Illyés Alapítvány, annak megszûnése után az NKA és a Bethlen Gábor
Alap. Mindez állandó figyelést, illetve munkát kíván. S ez közmunkában – mert fizetett
munkaerõ alkalmazására anyagilag nincsen lehetõségünk, elég nagy feladatot ró a csu-
pa önkéntesekbõl álló tagokra.  Munkánk azt bizonyítja, hogy a kisebbségi kultúra csak
áldozatos hozzáállással éltethetõ. Kell a folyamatosság ahhoz, hogy a közösség egy erre
fogékony részének az érdeklõdését ébren tartsuk és ki is elégítsük. Ha nincs meg a fo-
lyamatosság, szétesik a közösség. És a folyamatosság csak úgy lehet meg, ha vannak em-
berek, akik ezt biztosítják. Így alakult ki a munkák megosztásának kényszere, illetve a
vállalások révén azok biztosítása. A Napok rendezvényeihez nagyfokú támogatást ad az
egyesület mindenkori alelnökeként a Városi Mûvelõdési Ház igazgatója, valamint
Csomakõrös lelkésze. Az Ignácz Rózsa Irodalmi Klubot Gödriné Molnár Méta és Szabó
Etelka nyugdíjas irodalomtanárok vezetik, a Fábián Ernõ Népfõiskolát Balogh Zoltán re-
formátus lelkész-esperes.  Külön asszonyközösség van Kovásznán és Csomakõrösön is,
amelyek a rendezvények idõszakában a szükségnek megfelelõen segítenek, pl. a terem-
felügyeleteknél, a hagyományossá vált álló-fogadásoknál, nem vendéglõben biztosított
közös ebédeknél-étkeztetéseknél. A gazdasági ügyek  kezelésével külön felelõsünk dol-
gozik, Demesné Kreighero Éva. Tehát sokakat foglalkoztat a közös munka, hiszen csak
ennek révén tudjuk biztosítani, hogy a Kõrösi Csoma Sándor Közmûvelõdési Egyesü-
let elvégezheti-elvégezhesse nemzetmegtartó feladatait itt a romániai kisebbségi létben.
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Kriza János Néprajzi Társaság (KJNT)
1990 márciusában alakult azzal a cél-
lal, hogy a hazai magyar néprajzkuta-

tók érdekképviseleti szervezeteként megfelelõ
intézményes kereteket biztosítson a szakmaiság
hatékony mûködésének. Kezdeményezõi vol-
tak: Gazda Klára, Könczei Csilla, Pozsony Fe-
renc és Zakariás Erzsébet. A megalakulás éve
óta folyamatosan mûködik, a néprajzkutatás és
néprajzoktatás kibontakozásával párhuzamosan
a tevékenysége is egyre bõvült, és egyre sokszí-
nûbb lett. 1994-tõl kezdve saját székházzal ren-
delkezik, amelyben szakkönyvtár, dokumentá-
ciós tár, elõadótér, kiállítótér, kutatómûhely és
könyvkiadó mûködik. 2004-ben sikerült a szék-
ház tetõterét is kiépíteni, ahol elõadások és ki-
állítások, legkülönbözõbb események megszer-
vezésére alkalmas terem, vendégszoba és archí-
vum található.1

Alapító elnöke Pozsony Ferenc; 2011-tõl Ja-
kab Albert Zsolt vezeti a Társaságot.

I. Gyûjtemények és adatbázisok

1. Szakkönyvtár
Az egyre bõvülõ könyvtár a saját székház be-

rendezésével méltó helyszínt kapott, ahol szak-
könyvek és szakmai periodikák gazdag tárháza
áll az érdeklõdõk rendelkezésére. A több mint
10 000 kötet elsõsorban a magyar és egyetemes
néprajz alapmunkáit képviseli, de emellett tár-
sadalomtudományi mûvek is szép számban36
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megtalálhatóak, vagyis antropológiai, szociológiai, történettudományi, nyelvé-
szeti munkák, de helytörténeti, szépirodalmi alkotások is. A könyvtár rendkívül
értékes részét teszik ki a neves erdélyi néprajzkutatók hagyatékai: Kós Károly
(1996), Nagy Jenõ (1996), Nagy Olga (2004), Szentimrei Judit (2004) és Faragó
József (2006) hagyatéka, amelyek ezáltal a szélesebb olvasóközönség részére is
hozzáférhetõvé váltak. A könyveket helyben lehet olvasni, erre két olvasóterem
áll rendelkezésre, kölcsönzésre nincsen lehetõség. A kutakodásban szakképzett
könyvtáros segítségét lehet kérni, de a könyvtári katalógus maga megtalálható a
világhálón is, a KJNT honlapján, így elõre is lehet dokumentálódni. A könyvtár-
ban naponta 10-17 óra között fogadjuk az olvasókat, amellett szakmai beszélge-
téseket szervezünk az érdeklõdõknek. A már beleltározott és hozzáférhetõ állo-
mányt igyekszünk folyamatosan pótolni, kapcsolatot tartunk fenn hazai és hatá-
ron túli intézményekkel és kiadókkal, hogy a szakirodalmi újdonságok, valamint
honismereti kutatások eredményei folyamatosan érkezhessenek könyvtárunkba.

A könyvtári katalógus 2007-tõl elérhetõ a Társaság honlapján is, itt a könyv-
tári tétel legfontosabb adataira (szerzõre/szerkesztõre, címre, kiadóra, kiadási
helyre, illetve könyvtári jelzetre) van általános keresési lehetõség. Az online ka-
talógus félévente frissül.2

2. Dokumentációs tár

Adattárunk, ahol kéziratokat és a diákok dolgozatait helyezzük el, egyre bõ-
vül, és fontos forrássá válik az etnológiai munkában. Több ezer kézirat, hang- és
mozgóképanyag található meg itt. A kéziratok olyan neves kutatók hagyatékát is
magukba foglalják, mint Kós Károly, Faragó József, Szentimrei Judit, Vámszer
Géza. Többéves projektünk során a fontosabb hagyatékok anyagának, valamint
a néprajzi gyûjtéseknek a digitalizálása is folyamatban van, digitális archívum
formájában is hozzáférhetõvé válik. Külön részlegként létezik és folyamatosan
bõvül a Csángó Archívum, amely több mint kétezer tételt tartalmaz, kéziratokat,
ritka publikációkat, térképeket, egyéb dokumentumokat magyar, román, angol
és német nyelven. A csángó téma kutatói máris fontos gyûjteményként tartják
számon.3

3. Bibliográfiai adatbázisok

A KJNT alapítását követõen hozzálátott az erdélyi és moldvai népi kultúra ku-
tatása során kitermelõdött könyvészeti eredmények adatolásához, illetve szemé-
lyi bibliográfiák összegyûjtéséhez, összeállításához.4 A személyi, tematikus vagy
tájegységi bibliográfiák folyamatos összeállítása és közlése mellett5 2008-ban
honlapunkon elérhetõvé vált 5376 tétellel A moldvai csángók bibliográfiája
(összeáll. Ilyés Sándor),6 illetve 15 039 tétellel A romániai magyar néprajzi bib-
liográfia (összeáll. Jakab Albert Zsolt).7 A tételek mindegyike tartalmazza a leg-
fontosabb bibliográfiai adatokat: szerzõ/szerkesztõ neve, tanulmány címe, bele-
foglaló mû (kötet, periodika) címe és adatai, kiadó, kiadás helye, kiadás éve, ol-
dalszámok. Az anyag év- és névmutató (szerzõ és szerkesztõ alapján), illetve
szakbeosztás szerint listázható. Az évmutató linkként mûködõ évszámokat je-
lent, ezekre kattintva az adott év szakirodalmi termése listázódik. A névmutató-
nál elõbb az adott betû választásával jeleníthetõ meg a szerzõi vagy szerkesztõi
névsor, majd ez után a kattintással kiválasztott szerzõ minden munkája listázó-
dik. A szakbeosztás 16 kategóriát és számtalan alkategóriát jelentõ, linkként mû-
ködõ struktúrát jelent. Az adott kategóriaválasztás során betûrendben listázott
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tételsorok jelennek meg. Ezek mellett lehetõség van általános keresésre, illetve
év szerinti szûkítésre is.8

4. Fotótár

Külön rendszerezéssel és leltárral ellátott fotótárunk a fent említett kuta-
tók, valamint a Kriza János Néprajzi Társaság és a Magyar Néprajz és Antro-
pológia Intézet kutatóinak, tagjainak fényképeit és diáit tartalmazza. A fotó-
tár nagy része (több mint 17 000 fotó) a világhálón is hozzáférhetõ, a KJNT
honlapján. Magát a fotótárat folyamatosan bõvítjük a hagyományos fotók di-
gitalizálásával, valamint az új, digitális technológiával készült fotók beleltá-
rozásával. Idõnként az internetes verziót is frissítjük, így a kutatók nemcsak
a helyszínen, a KJNT dokumentációs tárában konzultálhatják a fotókat, ha-
nem a világhálón is.9

5. Balladatár

Egy, a honlapunkon megtalálható adattár, amely kiadott és kiadatlan erdélyi
és moldvai balladák, balladavariánsok gyûjteménye. Bárki érdeklõdõ által kon-
zultálható adatbázis, amely tudományos igényességgel dolgozza fel a ballada-
anyagot, típusba és altípusba csoportosítva azt. A 2013 óta folyamatosan bõvü-
lõ tár több mint 1500 balladát tartalmaz, valamint ezeknek a bibliográfiai adata-
it. A keresõkkel rá lehet keresni szinte minden adatra és a balladák minden vo-
natkozására, azaz címre, típusra, altípusra, gyûjtõre, gyûjtés idejére és helyére,
kiadásra stb.10

6. Néprajzi Múzeumok Tára

A 2014-ben elindul projekt célja az erdélyi és moldvai tájházak, múzeumok,
néprajzi gyûjtemények adatainak összegyûjtése, dokumentálása, rendszerezése,
feldolgozása, valamint megjelenítése a honlapunkon. Lapozható és kereshetõ
adatbázisunk már közel 100 adatot foglal magában, amelyeket a fõbb típusok
szerint csoportosítottunk. Minden múzeum részletes adatlappal és fotódoku-
mentációval is rendelkezik. Megjelenítettük az elérhetõségeket is, valamint egy
reprezentatív könyvészetet.11

II. Kutatóközpont, háttérintézmény és érdekképviselet

1. Kutatóközpont
A szakmaiság egyik legfontosabb vetülete a tudományos kutatások megszer-

vezése, koordinálása, lemenedzselése. Belsõ és külsõ munkatársak szervezésé-
ben, hazai és külföldi kutatók, doktorandusok, diákok bevonásával a KJNT fo-
lyamatos alapkutatásokat visz véghez Erdélyben és Moldvában, emellett részte-
rületekre lebontott vizsgálatokat is irányít. Célkitûzéseit összehangolja a magyar
néprajz, általánosságban véve a magyar társadalomtudományok törekvéseivel,
ugyanakkor útmutató, újító kezdeményezéseivel a népi kultúra új területeit és új
megközelítésmódjait promoválja az interdiszciplinaritás jegyében. Az eredmé-
nyek a dokumentációs tárban kerülnek elhelyezésre, kiállítások, konferenciák és
kiadványok formájában kerülnek nyilvánosságra. Kiemelt jelentõségû lezárt és
recens kutatások közül említünk néhányat: együttélési modellek Erdélyben, mû-
emlékek inventarizációja Erdélyben, családszerkezeti kutatások erdélyi szórvá-
nyokban, jelenkutatás moldvai csángó falvakban, erdélyi falvak gazdasági mo-38
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delljei, moldvai nyelvföldrajzi kutatások, az erdélyi és moldvai magyar kulturá-
lis örökség digitalizálása, elõmunkálatok a romániai magyarság néprajzához, az
erdélyi folklórgyûjtés és tudománytörténete, emlékállítás és emlékezési gyakor-
lat Kolozsváron stb. A kutatási eredményeket hazai és nemzetközi konferenciák
keretében is bemutatjuk, hiszen a megalakulás éve óta több mint 80 konferenci-
át szerveztek, a legkülönfélébb tematikákban. A Társaság olyan nagyméretû ese-
mények megszervezésében és lebonyolításában is közremûködött, mint például
a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus.

2015-tõl a társaság kiemelt projektje az Erdélyi Értéktár, amelynek elsõdleges
feladata a magyar nemzeti értékfeltáró és értékmegõrzõ mozgalom erdélyi bein-
dítása, népszerûsítése, megszervezése és szakmai felügyelete. A Földmûvelés-
ügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából végzett progra-
munkban szakmai és módszertani segítségnyújtást biztosítunk azoknak a civil-
szervezeteknek, amelyek helyi, megyei és táji értékek felkutatását, szakszerû do-
kumentálását, értéktárba történõ rendezését és ezeknek az értékeknek a helyi
közösségek mindennapjaiba való beépítését célozzák meg. A társaság az érték-
feltárásba bekapcsolódni vágyóknak helyszíni elõadásokat és felkészítõket,
módszertani segédleteket és képzési anyagokat, valamint az értékfeltárás lebo-
nyolításához és a javaslattétel elkészítéséhez szakmai tanácsadást kínál. A tára-
ság a projekt során szakmai konferenciákat,12 módszertani képzéseket, a mozgal-
mat és a törvényi hátterét ismertetõ bemutatókat és kiállításokat szervezett Er-
délyben és Moldvában.13

Az Erdélyi Értéktár-projekt eredményeként jött létre az Erdélyi Értékek Tára
adatbázis is, mely az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság által elfogadott értékeket
archiválja. Három mutató segíti a böngészést: az értékmutató az érték megneve-
zése és címkézése alapján, az értéktármutató a megyei, települési, tájegységi
vagy Erdély-szintû értéktárak alapján, a településmutató pedig a kiválasztott te-
lepülés alapján listázza az adatsorokat. A mutatók alatt található az anyag – tör-
vény által elõírt – csoportosításának linkekként is mûködõ 8 kategóriája: 1. ag-
rár- és élelmiszergazdaság, 2. ipari és mûszaki megoldások, 3. természeti kör-
nyezet, 4. egészség és életmód, 5. kulturális örökség, 6. turizmus és vendéglátás,
7. épített környezet, 8. sport.14 A felületrõl érhetõ el a mozgalom monitor-
izálására létrehozott oldal.15

A tudományos tevékenységhez kapcsolódik a kulturális, tudománynépsze-
rûsítõ tevékenység is. A KJNT tevékenységének – a népi kultúra és a kultúra po-
puláris regisztereinek kutatása, megismerése mellett – igen fontos részét képe-
zi az erdélyi és az egyetemes magyar kultúra értékeinek, a magyarság és a szom-
szédos népek közötti érintkezéseknek, kölcsönhatásoknak a bemutatása, közve-
títése a nagyközönség felé. Ennek érdekében a szigorúan szakmai rendezvénye-
ink mellett igyekszik olyan eseményekre és kulturális találkozásokra is sort ke-
ríteni, amelyek segítségével ezt a célt meg tudja valósítani. Évente több idõsza-
kos kiállítást szervez, ugyanakkor havonta kerül sor könyvbemutatókra, filmve-
títésekre, kerekasztal-beszélgetésekre. A KJNT több kolozsvári és más erdélyi
településen, mûködõ szakmai, kulturális intézményekkel alakított ki jó partne-
ri kapcsolatot, így partnerei között tudhat több megyei és városi múzeumot,
kulturális intézetet, forrásközpontot, valamint kiadóhivatalokat. Az ezekkel az
intézményekkel való együttmûködés során saját eredményeit ismerteti más te-
lepüléseken, és hasonlóképpen, ezeknek az intézményeknek a munkáját bemu-
tatja a kolozsvári közönségnek.
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2. Háttérintézmény

A KJNT legfontosabb szakmai partnere a BBTE Magyar Néprajz és Antropo-
lógia Intézete, amelynek a háttérintézményeként is mûködik, támogatja kutatá-
si és oktatási tevékenységét. A székházában mûködõ könyvtárat és dokumentá-
ciós tárat nemcsak néprajzos diákok, magiszteri és doktori hallgatók használják,
hanem irodalmár, nyelvész, történész, szociológus hallgatók is. Az elõadótermé-
ben pedig olyan hiánypótló elõadásokat és elõadás-sorozatokat szervez, amelyek
kiegészítik a néprajzos tanrendet, bõvítik, gazdagítják a hallgatók szakmai hori-
zontját. Az elõadók hazai és magyarországi tanárok, kutatók, szakemberek, akik
meghívás alapján tartják meg elõadásaikat.

Társaságunk 2003-ban létrehozta és beindította a zabolai Csángó Néprajzi
Múzeumot, a magyar nyelvterület egyetlen, a moldvai csángók népi kultúráját
bemutató múzeumot. A KJNT alapító tagja a kolozsvári állami magyar nyelvû
felsõoktatás támogatására létrejött Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézetnek is
(2004).

A háttérintézményi tevékenység fontos részét képezi a szakkollégiumi tevé-
kenység, a Kriza János Szakkollégium mûködtetése, amelynek célja egy olyan
interdiszciplináris elitképzés, amely egy fiatal kutatói gárda kitermelését ered-
ményezheti. Tutoriális rendszerben mûködõ szakkollégium, amelynek kereté-
ben elõadások, szakmai konzultáció, közös és egyéni kutatás, valamint ösztön-
díjak segítségével történik meg a hallgatók szakmai képzése. A meghívott szak-
kollégiumi elõadók általában a székház vendégszobájában szállnak meg, az eme-
leti elõadótermet használják.

3. Érdekképviselet

A KJNT fogja össze a hazai magyar néprajzkutatókat, gyûjtõket, felvállalja a
tagság törekvéseinek, érdekeinek képviseletét, konferenciákat, szakmai találkozó-
kat szervez évi rendszerességgel. A más helyszíneken élõ és dolgozó tagok össze-
fogása és szakmai továbbképzése, szakmai párbeszéd kialakítása kapcsán ván-
dorkonferenciákat szervez, minden alkalommal más településen. Ugyanakkor in-
tézményes kereteket biztosít a tagság szakmai tevékenységének, lehetõségek sze-
rint gondoskodik a kéziratok kiadásáról, annak ismertetésérõl. A tagok munkás-
ságának termékei, a tagok bibliográfiái az archívumban kerülnek megõrzésre.

III. Könyvkiadás

A könyvkiadói tevékenység kezdetektõl fogva kiemelkedõ jelentõségû felada-
ta a KJNT-nek, amely a lehetõségek függvényében igyekezik évi 5-10 kötetet
megjelentetni, ezáltal biztosítva a romániai magyar (és nem csak) néprajzkuta-
tás legújabb eredményeinek publikussá és hasznosíthatóvá tételét, egyszer-
smind a tagság munkásságának megjelenítését. Ez több sorozat keretében kerül
megvalósításra. Egyik legfontosabb a KJNT Évkönyve, amely kiemelkedõ konfe-
renciák, tanácskozások anyagát jeleníti meg, és eddig 25 kötete látott napvilágot.
A Kriza Könyvek és a Kriza Könyvtár sorozatok az etnográfiai terepmunka, vizs-
gálat és értelmezés termékenységét, illetve a források közzétételét biztosítja. Az
elõbbi sorozat esetében 43, az utóbbi esetében 15 kötet jelent meg. 2006-ban in-
dította be a KJNT a Néprajzi Egyetemi Jegyzetek sorozatot, amelynek eddig 8 kö-
tete látott napvilágot. A köteteket az egyetemi oktatásban tankönyvekként hasz-
nálják hazai, de külföldi berkekben is. Új sorozat 2018-tól a Dissertationes40
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Ethnographicæ Transylvanicæ, melyben doktori disszertációk, néprajzi-antropo-
lógiai alapmunkák jelennek meg. Nagy fontossággal bírnak a sorozatokon kívül
megjelentetett munkák is, hiszen bibliográfiák, tudománytörténeti és tudomány-
elméleti alapmunkák, speciálisabb kötetek kaptak itt helyet, amelyek más intéz-
ményekkel, kiadókkal való közös munka eredményességét is tükrözik. A KJNT si-
keresen együttmûködik a marosvásárhelyi Mentor Kiadóval is, ekként a munka-
társaknak, tagtársaknak több néprajzi tematikájú munkája jelent meg a Kriza János
Néprajzi Társaság Könyvtára sorozatban. Különálló kötetként, ugyanakkor perio-
dikaként jelenteti meg a KJNT Értesítõjét, amely eddig 16 évfolyamot ért meg. Ki-
adványainkról a honlapunkon találhat leírást az érdeklõdõ.16

A köteteket a KJNT eljuttatja minden fontos hazai és magyarországi néprajzi
kötõdésû intézményhez, tehát egyetemi tanszékek, kutatóintézetek, múzeumok,
szakkönyvtárak állományában ott találhatók ezek, de ugyanakkor az országos és
megyei közkönyvtárakban, civil szervezetek, kisebb néprajzi és társadalomtudo-
mányi egységek könyvtáraiban is fellelhetõk. A frissen megjelent kiadványok
bemutatásra kerülnek a KJNT székházában, valamint más hazai és külföldi part-
nerintézményeknél. Ezekrõl az eseményekrõl rendszeres sajtóismertetések is
születnek.

A Kriza János Néprajzi Társaságban folyamatosan zajlanak a rendezvények.
Az eseményeinkrõl szóló információkat körleveleinkben szórjuk, emellett hon-
lapunk Infótéka rovatában,17 illetve Facebook-profilunkon találhat részleteket az
érdeklõdõ.18
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1996 kora tavaszán lelkes építészek, mérnö-
kök, mûvészettörténészek egy olyan alapítvány
létrehozásáról döntöttek, amelyet az erdélyi
mûemlékvédelem szolgálatába állítanak, mivel
kevesellték a társadalom által a múlt század
utolsó évtizedére kialakított építettörökség-
védelmi körülményeket, a történeti épületek és
együttesek megtartása érdekében fenntartható
keretet akart létrehozni, illetve változtatni pró-
báltak az épített kultúrának – a 20. század má-
sodik felétõl – bizonyosan rossz irányba tartó
erdélyi megítélésén. Azóta egyértelmûen bebi-
zonyosodott, hogy nem mindennapi, embert-
próbáló elképzelés volt, hogy az anyagilag és er-
kölcsileg elszegényített erdélyiek fenntartható
örökségkezeléséhez nem elegendõ csupán 
a nincstelenek túlélési ösztöne.

Az erdélyi – romániai – társadalom építet-
törökség-kezelõ szándéka segítségre szorul az
örökségvédelem minden területén. Kutatni, do-
kumentálni szükséges, hiszen csak az olyan ér-
ték menthetõ, amely ismert, nevelni, oktatni
kell, mert csak örökségértékeket meg- és elisme-
rõ társadalomban, megfelelõ számban képzett,
naprakészen informált szakemberekkel érhetõ
el eredmény; a társadalom csak arra áldoz, amit
fontosnak tart, a történeti épületeket szakszerû-
en kezelõket pedig formálni kell; fontos segíte-
ni az örökségértékek mai tulajdonosain, keretet
teremtve arra, hogy legyen kihez fordulniuk ér-
tékmentõ ügyes-bajos dolgokban; lényeges a ta-
pasztalatcsere más régiók hasonló gondokkal 2018/10

A Transylvania Trust
célját – az épített 
örökég fenntartható 
védelmét – hosszú 
távon integrált védelmi
programjai révén 
valósítja meg.
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küzdõ építettörökség-védelemben érdekeltekkel; példát kell mutatni: épülete-
ken, együtteseken bemutatni az örökségmegtartó lehetõségeket.1

A Transylvania Trust célját – az épített örökég fenntartható védelmét –
hosszú távon integrált védelmi programjai révén valósítja meg.

Az alapítvány legfontosabb programja a bonchidai Bánffy-kastély felújítása
és revitalizációja.2 Az 1989-es rendszerváltástól a helyi Polgármesteri Hivatal
hatáskörébe tartozott a kastély, amellyel 2003-ban kötött szerzõdést az alapít-
vány. 2008-tól a kastélyt idõközben visszaszerzõ Bánffy-családdal, a kastély tu-
lajdonosával sikerült 49 évre szóló koncessziós szerzõdést kötni, amelynek ér-
telmében a Transylvania Trust Alapítvány felügyeli, helyreállítja a kastélyt, és a
közösség szolgálatába állítja. 2001-tõl új idõszámítás indult a kastély életében,
hiszen a romok közé oktató és kulturális programokat szerveztünk. Így került itt
megrendezésre az épített örökség helyreállítására szakosító képzés, amely a ha-
gyományos építõmesterségek oktatását tûzte ki célul oly módon, hogy a résztve-
võknek alkalmuk nyílt és nyílik élesben gyakorolni e mesterségeket, bekapcso-
lódva a kastély helyreállítási munkálataiba. A kezdetektõl 2012-ig az ácsmûhely
keretében elkészült az egyes épületek tetõszerkezete, így kijelenthetjük, hogy si-
került megállítani a pusztulást. Ezt a munkát egészítette ki a kõmûves- és kõfa-
ragó mûhely, látványos beavatkozásokra nyújtva lehetõséget: megújult az egyko-
ri kapuépület (információs ponttal, kiállítótérrel és 2018-ban újragondolt kõtár-
ral), használható térré vált az egykori istálló. A Miklós-épület 2005 óta lett ott-
honává a szakképzõ központnak felszerelt irodával, konferenciateremmel, szál-
láslehetõségekkel, kibérelhetõ lakosztályokkal. A minimális beavatkozás szüksé-
gességét követve igyekeztünk megmenti a menthetõt, az eredeti építõanyagokkal
kompatibilis anyagokat használva, például mészhabarccsal dolgozva cement és
beton helyett, hiszen A kategóriájú mûemléken történnek a beavatkozások. 
A szaktáborokban gyakorolt pedagógiai elv, azaz az oktatás általi helyreállítás és
helyreállítás általi oktatás elgondolása Bonchida védjegyévé vált, amelyet az Eu-
rópai Bizottság Europa Nostra Nagydíjjal jutalmazott éppen 10 éve, 2008-ban.
Az oktatási kínálatot nemzetközi projektek és helyi kezdeményezések során si-
került bõvíteni, így 2012 óta hagyományos bútorok helyreállítását, faldíszítõ
technikákat (stukkó, sgrafitto, a secco, a fresco, marmorino) is tanítunk a kas-
télyban. Mi több, olyan interdiszciplináris mûhelyekbe is bekapcsolódhatnak az
érdeklõdõk, mint a régészeti-mûvészettörténeti kutatómûhelyek, ahol mentorok
irányításával fedezik fel a mûemléképület elveszettnek gondolt értékeit.

Már az elsõ szaktábor után sikerült megnyitni a kastély egykori konyha épü-
letében a Kulturális Kávézót. Ugyanekkor indult útjára a Kastély Napok soroza-
ta, amelyet 2016-ig évente megszerveztünk. Míg az elsõ kiadásban a romok kö-
zé vártuk a kikapcsolódni vágyókat, addig 2016-ra a kastély számos helyszínét
sikerült megtölteni vonzó programkínálattal. Az eltelt másfél évtized abból a
szempontból is tanulságos volt, hogy példaértékû rendezvényt indítottunk útjá-
ra akkor, amikor a környéken még gyerekcipõben jártak a kulturális rendezvé-
nyek és Kolozsvár fõtere sem volt még fesztiválhelyszín. Örömmel tölt el és ki-
hívást jelent számunkra, hogy napjainkban számos más mûemléket próbálnak
nyitottá, közönségbaráttá tenni éppen hasonló vagy azonos programot nyújtó
kastélynapok, fesztiválok által.

A látogatók elõtt mindig nyitva álló kastély az áprilisi Mûemléki Világnap és
a szeptemberi Európai Örökség Nap alkalmából ingyenesen látogatható, és eze-
ken az alkalmakon igyekszünk magyar, román és angol nyelvû vezetett séták so-44
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rán ismertetni a Bánffy-család és a bonchidai kastély történetét, a helyreállítás
folyamatát és jövõbeli terveket. Az utóbbi három évben a szeptemberi ese-
ményt a Bánffy-család tagjai is megtisztelik jelenlétükkel, így a programot oly
módon állítjuk össze, hogy az a család egykori kulturális, történelmi jelentõsé-
gét hangsúlyozza. Így került sor a Bánffy Miklós életmûve és a román kultúra
közötti kapcsolat megvitatására, néhány Bánffy-novella román fordításának fel-
olvasására és a fordítókkal való találkozóra, melyek azért is fontosak, mert 
a kastély az irodalmi érdeklõdésû zarándokok fontos célpontja. Bánffy Miklós
Erdélyi történet c. trilógiáját magyarul vagy fordításokban olvasva rengeteg tu-
rista érkezik a kastélyhoz a regényben megidézett történelmi helyszín felfede-
zése céljából. A román olvasóközönség még nem férhet hozzá anyanyelvén 
a trilógiához, ezért a vezetett séták, kerekasztal-beszélgetések és a Bánffy-
leszármazottakkal való találkozások egyaránt alkalmat kínálnak a történelmi
múlt és kulturális értékeink megmutatására, egymás eltérõ örökségének megis-
merésére, és ez által megértésére. Hiszen a kastély a kulturális párbeszéd nagy-
szerû helye, legyen szó a két hetes idõszakokat felölelõ, helyreállítást oktató
képzésekrõl, amelyre eddig 26 országból több mint 2500 résztvevõ érkezett
vagy a nyelvi és kulturális különbségekre odafigyelõ rendezvényeinkrõl, szak-
mai, oktató vagy kulturális programjainkról.

Az idén szeptember 15-én megszervezett Bánffy Music Day nevû esemény
Bánffy Miklós zeneszerzõi érdeklõdésének adózik, amikor a délutáni nagykon-
certen más egykorú zenei darabok társaságában a Pas banale c. szerzeményét
mutatja be a nagyközönségnek Alexandra Fãgãrã?an zongorista, illetve újra-
játssza a Notes&Ties zenekar, sõt Daniel Patrick Cohen fiatal kortárs komponis-
ta feldolgozásában is hallható.

Az oktatási programok kapcsán a legnagyobb népszerûségnek és pozitív
visszajelzésnek örvendõ esemény az iskolásoknak szervezett Örökség Nap Gyer-
mekeknek. A tíz éve futó program meghívásos alapon mûködik és a kisvárosi és
vidéki 3–4. osztályos tanulókra figyel. A kastélybeli komornyik szerepét öltik
magukra az egynapos, iskolán kívüli tevékenységen a diákok, miközben észre-
vétlenül ismerkednek meg a Bánffy-kastély és a család történetével, a 20. század
viharos évtizedeivel, építészeti stílusokkal, eszmei és kulturális értékekkel, re-
neszánsz-kori táncokkal, stb. 

Alapítványunk Torockó Értékvédõ Programja3 több mint két évtizede a telepü-
lés építészeti értékeinek aktív, ösztönzõ jellegû védelmére törekszik. Mûemlék-
védelmi szakmai körök kezdeményezésére azzal a céllal jött létre, hogy Torockó
nagyon értékes, de veszélyeztetett építészeti örökségének átalakítását megakadá-
lyozza. Dr. Román András elõterjesztése nyomán Budapest V. Kerületének Ön-
kormányzata 1996-ban úgymond örökbefogadott két erdélyi települést: határo-
zatot hozott Torockó és Énlaka építészeti öröksége megõrzésének anyagi támo-
gatására. Az értékvédõ program eszköze egy támogatási rendszer, amelynek
technikai lebonyolítását Torockó esetében a kolozsvári székhelyû Transylvania
Trust Alapítvány végzi. 1996-tól kezdõdõen Torockón mintegy 120–140 ingatlan
tulajdonosa veszi át évente egyszer a megfelelõ karbantartási támogatást. A tá-
mogatás folyósításának három feltételét a támogatási szerzõdés tartalmazza: 
a tulajdonos elvégzi háza körül a megfelelõ karbantartási munkálatokat, épüle-
tei értékes építészeti és utcaképi elemeit nem változtatja meg, illetve változtatá-
si szándékaival szaktanácsért az alapítványhoz fordul, és az alapítvány ajánlá-
sai szerint cselekszik. A pályázati úton szétosztott helyreállítási támogatás na-
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gyobb munkálatok elvégzését teszi lehetõvé. A program indulásakor a cél elsõ-
sorban a mûemléki szempontból nem megfelelõ változtatások elkerülése volt. 
(A település egyes házain alkalmazott beavatkozások elõrevetítették azt a barká-
csolási kedvet, amely – mint a szomszédos Torockószentgyörgy esete mutatja –
súlyosan károsíthatta volna az építészeti összképet.) A támogatási rendszerrel az
esetek döntõ többségében ezt ki lehetett küszöbölni, sõt a felvett összegek azt
eredményezték, hogy a faluban rendszeressé vált a karbantartás, és az épületál-
lomány állapota látványosan javult. A legfontosabb eredménynek az tekinthetõ,
hogy a program mûködése alatt megváltoztatta a település lakóinak a hagyomá-
nyos építészeti értékekhez való viszonyát, a torockóiak ma már nem szégyellik
a mûemlék jellegû épületeiket, hanem megõrzésükre törekednek.

A mûemlékvédelem szakmai alapját a 160 hagyományos ingatlan – 1996-ban
gyûjtött – építészeti adatait tartalmazó számítógépes adatbázis és az állandó épí-
tészeti kutatómunka képezi. Ugyanakkor a helyreállítási folyamat, mely munkát
biztosít a helyi kõmûvesek, ácsok számára, lehetõségeket teremt a mûemléképü-
letek felújításával kapcsolatos sajátos szakmai fogások oktatására, a hagyomá-
nyos mesterségek továbbörökítésére.

A támogatások rövid távú anyagi motivációja mellett a faluturizmus adta le-
hetõségek hosszú távú anyagi elõnyeit az alapítvány már a mûemlékes folyama-
tok elindításakor ismertette a falubeliekkel, körvonalazva, hogy a felújított mû-
emlék bevételt teremtõ vendégházként is üzemeltethetõ. A mûemlékvédelem-
nek is köszönhetõ növekvõ idegenforgalmi vonzerõ hatására a településen eddig
mintegy 40 tulajdonos szerezte meg, részben az alapítvány szakmai hozzájáru-
lásával és támogatásával a faluturizmus mûködtetéséhez szükséges engedélye-
ket – az idegenforgalom pedig a település legerõsebb ágazatává vált.

A faluturizmus terjedésével egyre gyakoribb a funkcionális átalakításra, illet-
ve új ingatlan építésére való igény. Erre a kihívásra az alapítvány a mûemléki vé-
dettség jogi és hatósági életbeléptetésével, részben pedig a tervezési folyamat tá-
mogatásával próbál válaszolni. A Torockó Értékvédõ Program, az Europa Nostra
Bizottság 1999. novemberi döntése értelmében, elnyerte az Europa Nostra Díj –
romániai mûemlék-helyreállítás számára elõször megítélt – érem fokozatát. A díj
megítélésében, az elért eredmények mellett szerepet játszott a program össze-
tettsége: a torockói értékvédelem követhetõ példája az önkormányzatok határo-
kon is átnyúló partnerkapcsolatára, valamint az ingatlantulajdonosok és egy
szakmai civil szervezet együttmûködésére épülõ mûemlékvédelmi programnak
egy olyan régióban, ahol a gazdasági és társadalmi változások egyértelmûen ve-
szélyeztetik az építészeti örökséget.

Programjaink sorából nem maradhat ki az a képzés, amely civil kezdeménye-
zésre indult el, és amelyet a kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyetem Törté-
nelemtudomány és Filozófia Karán 1998 októberében hirdettek meg elõször. Az
Épített Örökség Felújítására Szakosító Posztgraduális Oktatás4 a Román Oktatási
Minisztérium 4223/1998 sz. rendelete alapján mûködik. Az Oktatási Minisztéri-
um által jóváhagyott tantervet az Alapítvány munkatársai állították össze, figye-
lembe véve hazai és külföldi szakemberek javaslatait, valamint az ICOMOS
Nemzetközi Oktatási Bizottságának irányelveit (Guidelines on Education and
Training in the Conservation of Monuments, Ensembles and Sites - Fifth
Revised Draft, May 11, 1992). A képzés célja felsõfokú végzettségû, az épített
örökség védelmével foglalkozó szakemberek képzése, figyelembe véve az erdé-
lyi építészeti örökség gazdagságát és állapotát. A képzés helyszíne a Brétfû utcai46
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Épített Örökség Oktató és Kutató Központ, amely az Apáczai Közalapítvány tá-
mogatásával jött létre. 

A távoktatásként mûködõ képzés idõtartama két év, azaz négy félév. A kép-
zés 600 órából áll (480 elméleti és 120 gyakorlati óra). A szakcsoportok építé-
szek, építõmérnökök, mûvészettörténészek, régészek és más felsõfokú végzettsé-
gû szakemberek számára indulnak román és magyar nyelven, oly módon, hogy
az általános jellegû közös tantárgyak mellett a hallgatók végzettségüknek megfe-
lelõ elõadásokat látogathatnak. A gyakorlati órák helyszínei: szakosodott intéz-
mények és mûemlék-felújítási építõtelepek, illetve bel- és külföldi szakmai ta-
nulmányutak. A képzés fennállása óta eddig összesen 502-en iratkoztak be, ezek
közül 260 hallgató szerzett oklevelet. 2018 októberében indul a 11. évfolyam,
amelyet ismét nagy érdeklõdés övez, hiszen lehetõség van számos erdélyi mû-
emlék helyreállítására, amely szakképzett munkaerõt feltételez. Ugyanakkor,
azok az ismeretek, amelyek a szakmérnöki képzés tartalmát jelentik, a szélesebb
nyilvánosság számára is hasznosak lehetnek, ezért hirdettünk Nyílt elõadásokat
is, amelyek teltházzal mûködtek és óriási érdeklõdésnek örvendtek. A mûemlék-
épület-tulajdonosokon és a szakmán kívül egyre többeket foglalkoztat a szaksze-
rû állagmegóvás, a kortárs igényeknek megfelelõ lakhatás, a történelmi értékek
védelme és ebben az alapítvány számos fórumon szerepet vállal, lett légyen elõ-
adás, szakmai konferencia, tudományos tanácskozás, workshop vagy szakta-
nácsadás.

JEGYZETEK
1. Szabó Bálint: Az elnök levele. 2006.
2. Programigazgató Hegedüs Csilla, az alapítvány elnöke.
3. Programigazgató dr. Furu Árpád mûemlékvédelmi szakmérnök.
4. Programigazgató dr. Szabó Bálint, az alapítvány tiszteletbeli elnöke.
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dõtengelyen egyensúlyozó tudatunk akar-
va-akaratlan térbe, matériába téved. A vé-
geláthatatlan dimenziók, megfoghatatlan,

képzeletbeli terek, az elérhetetlen kísértése he-
lyett azonban most egy kevésbé borulékony,
biztonságosabb terepet választunk a landolásra.
Mégpedig a mi örök Erdélyünket, a sokszínût, 
a sok gazdát váltott, sok átalakuláson keresztül-
ment, de sok mindenben mégis változatlan Er-
délyországunkat és mûvészetét. Amelyrõl már
1736-ban ilyenformán vélekedett báró Apor Pé-
ter uram Metamorphosis Transylvaniae címû,
„maradváinak” szánt eszmefuttatásában: „Oka
penig ezen írásomnak az, hogy mivel ab anno
1687, amely esztendõbe az német legelsõbben
bejöve, azoltától fogva látom minden esztendõ-
ben új-új mód, avagy amint az német mondja
nájmódi vagyon, úgyhogy mentõl inkább szegé-
nyedünk, annál nagyobb titulusra és cifrább pa-
szomántos köntösre vágyunk, és már az atyáink
szokott eledelit meg sem ehetjük.” A hagyomá-
nyait, szokásait féltõ hatvanéves ember kora re-
alitásában gyökerezõ szavai ezek, amelyek más
együtthatókkal behelyettesítve ugyan, de ma-
napság sem tûnnek idõszerûtleneknek. Mert
hogy az 1600-as évektõl napjainkig folyamatos
változásban vagyunk, alakul és átalakul a körü-
löttünk levõ világ, minden kornak megvolt,
megvan és meglesz a „nájmódija”, csupán em-
beri habitusunk mutat  viszonylagos állandósá-
got, vajmi keveset változott az évszázadok alatt.
A tituluséhség és a cifra köntösbe burkolt fizi-48
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kai, de még inkább erkölcsi, eszmei kibicsaklások végigkísérték történelmünket,
és ma sem ismeretlenek. Sõt talán az sem véletlen, ha évszázadok, de azt is
mondhatnám – gondoljunk csak Pliniusra – évezredek óta mindig éppen úgy
érezzük: mindez a tetõfokára hágott. 

Szerencsére. Hiszen a felismerés, a pontos helyzetelemzés már önmagában is
elõremutató. 

Jó, hogy voltak, vannak és – merjük remélni – lesznek is tisztán látóink. S ha
kétszer nem is léphetünk ugyanabba a folyóba, a mozgó világ állandói, a törté-
nelmi-társadalmi szituációk behatárolta hasonlóságok tilalomfái örök figyelmez-
tetõül szolgálhatnak. Epheszoszi Hérakleitosztól napjainkig. 

Pantha rhei. Változik a világ. Mûvészeti szempontból is. 
A gazdasági fejlõdéssel, a technikai forradalmakkal ellentétben azonban – leg-

alábbis a vizuális mûvészet vonatkozásában – fejlõdés helyett célszerûbbnek tû-
nik pusztán változásról beszélnünk. Még akkor is, ha a forradalmak a mûvészeti
életnek is elmaradhatatlan velejárói, s a forradalmi változások, az alakulások és
átalakulások állandó kísérõi, visszatérõ motívumai a mûvészettörténetnek.

A mûvészeti forradalmak 20. századi viharai pedig alaposan megrázták, ese-
tenként alapjaiból is kiforgatták a mûvészvilágot. Hullámai elárasztották Euró-
pát, Magyarországot is beleértve, s természetszerûleg, a hagyományokhoz erõtel-
jesebben ragaszkodó Erdélybe is átcsaptak. Abba az Erdélybe, amelyet a világ-
méretû történelmi események erõteljesen megtépáztak, s az impériumváltással
az identitásvesztés, -váltás kísértete is ott lebegett a térség kisebbségi sorba ke-
rült magyarsága s talán hatványozottan intellektualitása fölött.

A nemzeti önazonosság, az évszázados kultúra, a hagyományok továbbélte-
tése érdekében lépett életbe írói, mûvészi körökben a céhekbe tömörülés véde-
kezõ mechanizmusa. Ilyen alapon, az írók helikoni szervezõdése mintájára jött
létre a romániai magyar képzõmûvészek csoportosulása, a Barabás Miklós Céh
is, amely többrendbeli átalakulásaival, sajátos módon ugyan, de szintén a válto-
zó világ, a változó Erdély egyik arculatának a tükörképe. 

Egy esztendõ híján kilencvenéves, impériumváltásokkal kísért, viharos törté-
nete során, születésétõl napjainkig, a régió legjelesebb képzõmûvészeit vonzotta
soraiba. De ameddig az 1929-es, Kós Károly, Szolnay Sándor és Bánffy Miklós ne-
vével fémjelzett alakulás mindössze néhány, akkor már befutott, de viszonylag fi-
atal mûvész egymásra találásának, összefogásának, érték- és érdekvédelmi törek-
véseinek, jövõbe mutató, jövõt formáló védekezõ mechanizmusának eredménye-
ként jött létre, addig a jelenlegi, újjáalakult BMC  másfél száznál is több tagjával
már szinte tömegszervezet. Minõségi elvárásokat megkövetelõ jellegében azon-
ban továbbra is a mûvészi elit egyik jellegzetes csoportosulásának számít.

Az erdélyi magyar képzõmûvészek érdekvédelmi szervezetét, a Barabás Mik-
lós Céhet egy sajátos történelmi konjunktúra hívta életre. Megalakulása és léte
szükségszerû következménye volt az elsõ világégést követõ, határmódosítás
eredményezte radikális változásnak. És annak az összerdélyi nemzetiségi össze-
fogásnak és sajátos pezsgésnek, ami a két világháború közti irodalmi, mûvésze-
ti életet jellemezte. A szervezkedés, de a mûvészi termés vonatkozásában is.
Százával születtek a remekmûvek Erdély-szerte, mintegy bizonyítékául annak 
a majdhogynem általános jelenségként elkönyvelhetõ ténynek, miszerint az el-
nyomás, a sanyarú körülmények, a mellõzöttség, kitaszítottság, a nyomor zseni-
ális válaszmechanizmusokat gerjeszthet. Olyanokat, amire a jólét okozta tes-
pedtség sohasem lenne képes.  
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Ez a magas szinten szervezõdött bizonyító, önigazoló szándék jellemezte a
Barabás Miklós Céh 1929-tõl 1940-ig terjedõ, elsõ szakaszának termését is,
amely aztán a szervezet fiataljainak részvételével és munkáikkal kiteljesedve –
megjegyzem, az alapítók is negyven év alattiak voltak – lépte át az újabb, de
mindössze négy évig tartó impériumváltás kiváltságait: a kisebbségi sorból több-
ségibe avanzsáló lét helyzeti elõnyeit. A Barabás Miklós Céh hivatalos elismeré-
se, emlékezetes kiállítások sokasága és a kolozsvári Mûcsarnok létrejötte kap-
csolható a korszakhoz.  

Az újabb impériumváltás és az 1944-et követõ évek azonban a szervezet te-
vékenységének felfüggesztéséhez vezettek.

Hogy aztán az 1989 utáni változások, a kilencvenes évek magyar önszervezõ-
désének pezsgõ légköre kulturális vonatkozásban is erõteljes fellendülést ered-
ményezzen, és, természetszerûleg, a mûvészvilágot se hagyja érintetlenül. A for-
dulat utáni lehetõségek kiaknázásával és a már tevékenyen mûködõ Romániai
Magyar Demokrata Szövetség támogatásával Abodi Nagy Béla és Kós András
kezdeményezésére, mások mellett Murádin Jenõ és Balogh Ferenc támogatásá-
val, negyvenhét képzõmûvész és elméleti szakember részvételével 1994 január-
jában újraalakult a Barabás Miklós Céh. A hajdani Kós Károly-i elképzelések, cé-
lok és remények szellemében, a kisebbségi érték- és érdekvédelem elsõdleges
szempontjainak figyelembevételével, de természetesen az új idõk új követelmé-
nyeihez igazodva. Úgy, hogy „erdélyisége világfigyelõ tetõ, nem szemhatárszû-
kítõ provincializmus” legyen, ahogyan azt az Erdélyi Helikonnal kapcsolatban
Áprily Lajos már 1928-ban frappánsan és tömören megfogalmazta. Az újonnan
alakult szervezet tiszteletbeli elnökei, Abodi Nagy Béla festõmûvész és Kós And-
rás szobrászmûvész, a hajdani Céh egykori aktív tagjai, valamint a választott el-
nökök, kezdetben Kancsura István, majd Jakobovits Miklós festõmûvészek, pil-
lanatnyilag pedig Kolozsi Tibor szobrászmûvész szerencsésen kiteljesítették, ki-
teljesítik és aktualizálják a Kós Károly-i és Szolnay Sándor-i örökséget. 

Az újjáalakult BMC majd negyedszázados története azonban – a dolgok termé-
szetes rendje szerint – nem mentes, mert nem is lehetne mentes a változásoktól.
Aminthogy erre megannyi jel is utal. Az újraalakulás, az 1994 utáni hontalansá-
gi állapotot követõ otthonteremtés, az Andrásy Zoltán festõmûvész nagylelkû fel-
ajánlásának és a református egyház fogadókészségének nyomán megszerzett és
felújított, kolozsvári, Farkas utca 27. szám alatti székház, a terebélyesedõ külföl-
di kapcsolatok, a folyamatossá váló, nagyszabású kiállítások olyan állandói 
a szervezetnek, amelyek Jakobovits Miklós szakszerû irányításának köszönhetõ-
en elvezettek a rangos anyaországi elismerésig, a Magyar Örökség-díjig.

A Munkácsy-díjas nagyváradi képzõmûvész 1998-tól haláláig, 2012-ig  vezet-
te elnöki minõségében a Barabás Miklós Céhet, Simon Endre festõmûvész és Né-
meth Júlia elméleti szakember hathatós alelnöki, valamint Veress Péter, Novák
Ildikó, Károly Zöld Gyöngyi és Szabó Bokor Márta képzõmûvészek titkári segít-
ségével. A végleges távozásával keletkezõ ûrt kinevezett ügyvezetõ elnöki minõ-
ségben Kolozsi Tibor szobrászmûvész töltötte be, hogy aztán 2013-tól immár vá-
lasztott elnökként irányítsa a szervezetet, s a Jakobovits Miklós tervezte fiatalítási
akció élére álljon. 

A Barabás Miklós Céh legújabb kori történetében rendkívül fontos szerepet
játszik a fiatalok tömeges jelentkezése, céhbe lépésük igényének megfogalmazá-
sa. Eme megnövekedett, de nem csupán fiatalok részérõl megmutatkozó érdek-
lõdés tette szükségszerûvé egy olyan, vezetõ képzõmûvészekbõl álló bizottság50
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létrejöttét, amely a meghatározott támpontok alapján összeállított belépési kér-
vény és mûvészi tevékenységet igazoló dokumentáció elbírálására hivatott. 
A derékhadat képviselõ mûvészek, Sipos László és Székely Géza mellett minden
mûvészeti ágnak megvan a kinevezett szakértõje, a bizottság munkálatait pedig
vezetõként a béemcés ügyekben régóta járatos Mira Marincaº, a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem docense irányítja. Ilyenformán a Céh számbelileg
mindegyre növekvõ tagsága ellenére is hû marad a minõségi kritériumok alap-
ján meghatározott alapítói szándékhoz. 

Ennek a minõségnek a jegyében szervezõdtek, immár Kolozsi Tibor elnöksé-
ge alatt a Céh nagyszabású csoportos kiállításai a Tibori Szabó Zoltán egyetemi
docens vezette Minerva Galériában, majd a BMC elõtt – évtizedes próbálkozások
után – végre megnyíló kolozsvári Mûvészeti Múzeumban. A 2017-es esztendõ
tehát áttörést s egyben új szakaszt is jelentett a szervezet életében. Az immár
rangjához méltó környezetben megrendezett, széles körû nemzetközi visszhan-
got kiváltott országos kiállítás, valamint a BMC kolozsvári csoportjának idei,
múzeumi bemutatkozása nagy népszerûségnek örvendett, amit a különösen ma-
gas látogatottsági mutatók is igazolnak. 

De hasonlóan jelentõsek a szervezet Kákonyi Csilla vezette marosvásárhelyi
csoportjának a helyi Kultúrpalotában és a Bernády-házban megtartott éves, ér-
tékfelmérõ kiállításai, valamint a legifjabb generációt képviselõ Éltes Barna
szobrászmûvész rendezte székelyföldi csoportos tárlat. 

Az utóbbi esztendõk legjelentõsebb megvalósítása azonban a Sepsiszentgyör-
gyön megalakult Erdélyi Mûvészeti Központ, amely tág teret biztosít vala-
mennyi korosztály tehetséges mûvészeinek, s ugyanakkor az értékes hagyatékok
megfelelõ tárolásáról is gondoskodik. Az RMDSZ mellett a helyi önkormányzat
által is támogatott, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatójának, Vargha Mihály
szobrászmûvésznek a közremûködésével létrejött és Vécsi Nagy Zoltán mûvé-
szettörténész szakszerû irányításával mûködõ központ Jakobovits Miklós több
évtizedes álmának a megvalósulását jelenti, amihez annak idején õ maga is te-
vékenyen hozzájárult. 

A nagyváradi BMC-csoport érdeme, hogy 2012-ben, elhunyt elnökünk emléké-
re Jakobovits Miklós díjat alapítottak. A Deák Árpád szobrászmûvész készítette
igényes bronz emlékplakettet és kisszobrot, emléklap kíséretében, minden év-
ben ünnepélyes keretek közt nyújtják át az arra leginkább érdemes, vezetõ kép-
zõmûvésznek és elméleti szakembernek. 

S talán az sem véletlen, hogy a modern mûvészeti irányzatok iránt mindig is
nyitottnak bizonyuló Nagyvárad oly nagy mértékben mobilizálta a mindenkori
új iránt fogékony fiatal alkotókat, akik Jakobovits Márta keramikusmûvész irá-
nyításával szereztek elismerést a Céhnek itthon és szerte a nagyvilágban.

A területi megoszlásban több részre osztható országos szakmai szervezet 
a szubszidiaritás elvének alapján viszonylagos önállóságot biztosít külön veze-
tõséggel rendelkezõ csoportjainak. Az effajta szervezeti megoszlás hozzájárul 
a számarányát tekintve immár tömegszervezeti méretet öltött Barabás Miklós
Céh hatékonyságának növeléséhez. Amihez olyan tevékeny vezetõk járulnak
hozzá, mint a festõmûvész Vinczeffy László és Szabó Attila, valamint a szob-
rászmûvész Berze Imre. 

A Barabás Miklós Céh már 1929-es megalakulásakor is a különbözõ mûfajok-
ban alkotó, más-más mûvészi beállítottságú mûvészeknek teremtett intézmé-
nyes keretet. S ezt az átfogó jellegét mind a mai napig megõrizte. Tagjai nem egy-
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fajta ideológiai vagy mûfaji meghatározottság mentén, hanem kizárólag minõsé-
gi kritériumok alapján verbuválódtak. Csoportos kiállításaik alkalmával a legkü-
lönbözõbb irányzatok és technikák felvonultatásával bizonyítják életképességü-
ket, korunk mûvészi megnyilatkozásainak korlátokat nem ismerõ lehetõségeit, 
a sokféleségben rejlõ egység erejét. Mindazt, ami állandó az örök változásban. 

Ha azonban eme változatosság ellenére is egyfajta mérleget kívánnánk vonni
a különbözõ mûfajok és ábrázolásmódok, mûvészi megjelenítésformák céhbeli
jelenlétérõl, akkor a mérleg nyelve a táblaképszerû mûvek és grafikák felé bil-
lenne. Amiket a háromdimenziós megjelenítések – szobrok, kerámiák –, vala-
mint a textil-, üveg- és papírmûvészeti munkák, fotók követnek. Az olyan, álta-
lánosan elismert mûfajok, mint a performance és a land art viszont már kevésbé
népszerû, bár a szervezet tagjai sorában a mûfaj olyan kiválóságait jegyezheti,
mint Ütõ Gusztáv és Dobribán Emil, valamint fiatalabb társuk, a mûvészeti író-
ként is ismert Kányádi Iréne. 

Korunk mûvészetére azonban a szigorúan értelmezett mûfaji határok fokoza-
tos eltûnése, a különbözõ kifejezési formák egybeolvadása s a szimbiózis nyomán
keletkezett „újszülöttek” formavariációinak áradata a legjellemzõbb. Az ilyensze-
rû irányulástól pedig a Barabás Miklós Céh sem mentes, hiszen alakulásától
kezdve célként jelölte meg a hagyományokban gyökerezõ, de a legmodernebb tö-
rekvések befogadására is nyitott mûvészi attitûd szorgalmazását. Megmaradá-
sunk záloga is ebben rejlik.
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Az 1920-ban alapított kolozsvári Minerva
történetérõl és az erdélyi magyarságot szolgáló
tájékoztató, mûvelõdési, mûvészeti és tudomá-
nyos tevékenységérõl a közösségi emlékezet ke-
veset õrzött meg. Mi sem bizonyítja ezt ékeseb-
ben, mint az, hogy a csaknem évszázados törté-
netre visszatekintõ Minerva nem találtatott ér-
demesnek arra, hogy a létét és a tevékenységét
az idén augusztusban, a Kolozsvári Állami Ma-
gyar Színház épülete elõtti téren megrendezett,
az erdélyi magyarság alapintézményeinek gaz-
dag történetét ismertetõ kiállítás legalább meg-
említse.

Ennek a jóhiszemû magyarázata az, hogy bár
a kolozsvári Minerva Irodalmi és Nyomdai Mû-
intézet – a mindmáig legnagyobb teljesítményû
erdélyi magyar kiadó- és nyomdavállalat – a
csaknem évszázados kezdetétõl fogva csendben,
diszkréten, de annál lendületesebben építkezett
és erõsödött, eredményeit tartózkodott nagydob-
ra verni, és inkább arra törekedett, hogy folya-
matosan fejlõdjék, munkáját tökéletesítse, és a
közösséget egyre korszerûbben szolgálja.

Az intézmény kiterjedt kutatás nyomán fel-
tárt és az utóbbi években bemutatott ered-
ményei1 azt bizonyítják, hogy az erdélyi magyar
kisebbségi lét elsõ, két évtizedes szakaszában,
1920 és 1940 között, de az azt követõ nyolc év
során is, 1940-tõl 1944-ig, illetve 1945-tõl 1948-
ig, a Minerva kiemelkedõ mértékben járult hoz-
zá a magyar oktatás, sajtó, irodalom, tudomány
és mûvészet fejlõdéséhez. A Minerva közösségi 2018/10
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összefogással jött létre 1920 augusztusában. Alapítói az elsõ világháború utáni
elsõ idõszakban az anyaországtól elszakított, Erdélyben maradt magyarok tájé-
koztatása, mûvelése és önszervezése alappillérének képzelték el a vállalatot,
olyan intézménynek, amely a közösség megmaradása, gyarapodása és önazonos-
ságának megõrzése végett tevékenykedjék.

E megállapítással teljes mértékben egybecseng a Romániai Magyar Irodalmi
Lexikon szócikkében olvasható tömör meghatározás: „A Minerva Irodalmi és
Nyomdai Mûintézet Rt. Kolozsváron 1920 és 1948 között mûködõ nyomdaipari
nagyvállalat, a két világháború között a romániai magyarság kiemelkedõ szelle-
mi értékteremtõ mûhelye.”2

Az évek folyamán igen sikeresnek bizonyultak a Minerva kiadásában megje-
lent sorozatok: Erdélyi Magyar Naptár (1921-tõl, 25 kötet), A Magyar Nép Könyv-
tára (1939-ig 62 füzet), a Minerva Könyvtár (1925–1928 között 15 füzet), a Ma-
gyar Ifjúság Könyvtára (1928–1940 között 12 füzet), a Pásztortûz Könyvtára
(1925–1930 között 18 füzet), az Erdélyi Tudományos Füzetek (1926–1947 között
208 füzet), az Erdélyi Ritkaságok (1939–1944 között 13 mû 18 kötetben) és a Mi-
nerva Népkönyvtár (1930-ban 15 füzet), amelyek füzetenként-kötetenként négy-
hatezer példányban jelentek meg. 

Mindezeket pedig kiegészítették a sok százezer példányban kiadott folyóirat,
világi és egyházi hetilap és napilap (összesen 85), amelyek közül a legjelentõseb-
bek a következõk voltak: Contribuþiuni botanice, Erdélyi Gazda, Erdélyi Magyar
Naptár, Erdélyi Múzeum, Erdélyi Orvosi Lap, Globus, Hangya, Közgazdaság és Az
Út (1920-tól); Magyar Nép, Pásztortûz, Református Szemle, Sport (1921-tõl); Ke-
resztény Magvetõ, Méhészeti Közlöny (1922-tõl); Revista stomatologicã – Sztoma-
tológiai Szemle (1923-tól); Jóbarát, Progresul economic (1925-tõl); Reformátusok
Lapja (1926-tól); Kálvinista Világ (1927-tõl); Erdélyi Helikon, Erdélyi Irodalmi
Szemle (1928-tól); Poliþia (1929-tõl); România nouã, Szövetkezeti Értesítõ (1933-
tól); Hölgyfutár (1937-tõl); Ellenzék, Estilap, Iskolaszövetkezeti Közlöny, Keleti
Újság, Magyar Újság, Mezõgazdasági Szemle, Múzeumi Füzetek, Nép és Nyelv
(1940 után); Dolgozó Nõ, Egység, Erdély, Erdélyi Szikra (késõbb Igazság), Falvak
Népe, Lumina, Lupta Ardealului, Népvédelem Lapja, Plugarii, Tribuna nouã,
Utunk, Világosság (1944 után). 

A 2015-ben kiadott kötetben3 átfogó képet igyekeztünk rajzolni a Minerva
1920 és 1948 közötti történetérõl, és kiadványainak átfogó, részletes, teljességre
törekvõ, 2832 címet tömörítõ bibliográfiáját is az olvasók asztalára tettük. Szá-
mukra egyértelmûen kiderült belõle, hogy a Minerva a romániai magyar közös-
ség igazi sikertörténete volt, amelyet 1920-ban közadakozásból hoztak létre, és
késõbb erdélyi magyar intézményi támogatással fejlesztettek. Nemkülönben az
is, hogy a két világháború közötti Minerva vezetõi olyan személyek voltak, akik-
nek nevét a közösségi emlékezet széles körben ugyan nem jegyezte meg, de akik
névtelenül, önzetlenül és diszkréten a romániai magyar közösség folyamatos
épülését szolgálták. A szóban forgó kiadványunk a romániai magyar lap- és
könyvkiadás e kevésbé ismert úttörõinek is méltó emléket igyekezett állítani. 

Ez alkalommal elsõsorban dr. Vékás Lajos fáradhatatlan tevékenységét emel-
jük ki, aki 1920 és 1940 között, elõbb igazgatói, majd vezérigazgatói minõségben
vezette a Minervát. A vállalat dinamizmusát kétségtelenül az általa irányított
operatív vezetõség lendületének és derûlátásának köszönhette. Fõ célkitûzésük
– írta a Pásztortûz tízéves jubileuma alkalmából a vezérigazgató – „a magyar ha-
gyományok megõrzése, a magyar érzésnek, gondolatnak, tudásnak továbbfej-54
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lesztése, népszerûsítése, a családba való bevitele” volt, ami olyan irányt szabott,
amelyen „csak az elõrehaladás, a fejlõdés és a teljes megszilárdulás lehetett az
eredmény”.4 Ez a derûlátás ragadhatott rá dr. Vékás Lajos munkatársaira is, elsõ-
sorban a nyomda igazgatóira – Imre Kálmánra (1920–1926), Lengyel Albertre
(1927–1940) és Major Józsefre (1940–1948) –, a szedõosztály vezetõire – Ferdi-
nánd Gézára (1926), Deák Ferencre (1927), Kovács Gyulára (1928–1931), Lauf
Rudolfra (1932–1940), Szabó Zoltánra (1941–1943), Mogyorós Gézára
(1944–1947) és Katóka Gyulára (1947–1948)5 – és nem utolsósorban dr. Görög
Ferencre (1881–1970), a részvénytársaság kiadóigazgatójára (1925–1944), akik-
nek elkötelezett és dinamikus hozzáállása nélkül a Minerva konszolidációja
aligha lett volna elképzelhetõ.

A Minerva által kiadott mûvek szerzõinek lajstroma is beszédes. Közöttük
olyan jelentõs írók, újságírók, költõk és tudósok nevét találjuk, mint például Ady
László, Asztalos István, Áprily Lajos, Balogh Edgár, Balogh Jolán, Bánffy (Kisbán)
Miklós, Bárd Oszkár, Benedek Elek, Berde Mária, Biró Vencel, Bitay Árpád, Boga
Alajos, Borbély István, Böhm Károly, Bözödi György, Buza László, Debreczeni
László, Demeter Béla, Dsida Jenõ, Entz Géza, Ferenczi Miklós, Görög Ferenc, Gy.
Szabó Béla, Gyalui Farkas, Gyárfás Elemér, György Lajos, Herepei János, Imre La-
jos, Jakó Zsigmond, Jancsó Elemér, Jordáky Lajos, Juhász István, Karácsony Benõ,
id. Kántor Lajos, Kelemen Lajos, Keöpeczi Sebestyén József, Kohn Hillel, Kós Kár-
oly, Kristóf György, Lakatos István, Dieter Lang, László Dezsõ, László Gyula, Li-
geti Ernõ, Makkai Sándor, Maksay Albert, Adolf Meschendörfer, Méliusz József,
Mikó Imre, Molter Károly, Neumann György, Nyárády Eramus Gyula, Nyirõ Jó-
zsef, Orient Gyula, P. Gulácsy Irén, Pataki Jenõ, Páter Béla, David Prodan, Ioan
Raþiu, Ravasz László, Reményik Sándor, Roska Márton, Ruzitska György, Sala-
mon László, Octavian ªireagu, Szabó T. Attila, Szádeczky-Kardoss Gyula, Szántó
György, Szentimrei Jenõ, Tabéry Géza, Tamási Áron, Tavaszy Sándor, Tompa
László, Tóth István, Tulogdy János, Valentiny Antal, Vásárhelyi János, Vásárhelyi
Z. Emil, Teofil Vescan, Vita Zsigmond, hogy csak az ismertebbeket említsük.

Huszonnyolc éves fennállása alatt, 1920–1948 között, a kolozsvári Minerva
Irodalmi és Nyomdai Mûintézet Rt. összesen mintegy hétmillió példányban
adott ki és nyomtatott magyar nyelvû szépirodalmi és tudományos könyveket,
tankönyveket, továbbá több tízmillió példányban folyóiratokat, heti- és napila-
pokat. Az erdélyi magyarság elsõ kisebbségi korszakában, 1920 és 1940 között a
Minerva a közösség rendelkezésére bocsátotta mindazokat a tankönyveket, iro-
dalmi és tudományos mûveket, ismeretterjesztõ és népmûvelõ munkákat, továb-
bá hetilapokat, folyóiratokat és más kiadványokat, amelyek nélkül a magyar ok-
tatás és mûvelõdés Erdélyben mérhetetlenül erõtlenebb és sokkal színvonaltala-
nabb lett volna. Ebben az idõszakban az erdélyi magyar könyvkiadásban Kolozs-
vár 3487 mûvel az elsõ helyen szerepel, miközben a második helyet elfoglaló
Nagyváradon mindössze 582, Temesváron 426, Aradon 354, Brassóban 277, Ma-
rosvásárhelyen 221, Szatmárnémetiben pedig csupán 208 könyvet nyomtattak
ki. Az idõszaki sajtótermékek tekintetében 457 címmel szintén Kolozsvár vezet,
ami a teljes korabeli sajtótermés 27 százalékát teszi ki. A Minerva ebben a peri-
ódusban 1563 könyvet és 56 idõszaki sajtókiadványt nyomtatott, messzemenõ-
en kiemelkedve a többi kiadó-, illetve nyomdavállalat közül, amelyek egyenként
kétszáz könyvnél kevesebbet vagy jóval kevesebbet jelentettek meg.6

Az 1940. augusztus 30-i második bécsi döntés nyomán Erdély északi része –
és benne Kolozsvár is – két évtized után újra magyar fennhatóság alá került. Az
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új körülmények lehetõvé tették a vállalat konszolidációját: 1941-ben nagyará-
nyú tõkeemelést hajtottak végre, majd a Minervába beolvasztották a Concordia
Nyomda és Lapkiadó Rt.-t, és késõbb, megvásárlása után, az Ardealul nyomdát
is. Ebben az idõszakban teljesedett ki, korábbi vásárlásokat kiegészítve, a Miner-
va ingatlanvagyona, amely a háború végén a mai Brassai Sámuel utca 5. és a Dá-
vid Ferenc utca 4. szám alatti, két utcára nyíló házas telekbõl, illetve a Brassai
Sámuel utca 7. szám, továbbá a Szappan (Tipografiei) utca 16. szám alatti ingat-
lanokból állt. Ezen a három utcára nyíló, összefüggõ, 3200 négyzetméteres telek-
együttesen kilenc épületingatlan áll.7

Az 1944. októberében bekövetkezett újabb helyzetváltozás nyomán, a válla-
lat „történelmi hivatása ugyanaz maradt: nemes és szép ruhába öltöztetni a gon-
dolatot, és eljuttatni a tudásra szomjúhozó emberiség minél szélesebb rétegei-
hez” – mutatott rá a Minerva 1944. évi üzleti jelentése.8 Tudomásunk szerint ez
volt a vállalat utolsó nyomtatásban közreadott évi üzleti jelentése. A dokumen-
tum kegyelettel emlékezett meg dr. Óvári Elemérrõl, a részvénytársaság igazga-
tóságának elnökérõl – aki ezt a tisztséget a Minerva alapítása óta betöltötte, és
akit 1944 õszén, Kolozsvár szovjet megszállásának elsõ idõszakában, több csa-
ládtagjával együtt meggyilkoltak –, majd rövid mérleget készített a Minerva
1944-es üzleti évérõl, nemkülönben a vállalat alapítása óta eltelt 25 esztendõ
eredményeirõl.

A jelentésbe foglalt általános eredményösszesítõbõl az erdélyi magyarság
megtudhatta, hogy 25 éves fennállása alatt a Minerva 4 218 852 könyvet nyom-
tatott, amelyek közül 1 992 375 példány saját kiadású munka, 2 226 477 pedig
bérben nyomtatott kiadvány volt. A saját kiadású könyvek között 265 tankönyv
szerepelt 1 055 999 példányban, továbbá 441 irodalmi és tudományos mû 936
376 példányban. Ha az 1944-tõl az 1948. június 11-i államosításig eltelt idõszak
kiadványait is figyelembe vesszük, a kiadott saját könyvek példányszáma meg-
haladta a kétmillió darabot, az összes kinyomtatott köteté pedig 4,5-5 millió kö-
rül mozgott.

Hatalmi intézkedés nyomán, a Minerva teljes vagyona – ingatlanokkal, gép-
parkkal, felszerelésekkel, nyersanyag- és árukészletekkel együtt – kezdetben a
Román Munkáspárt Kiadójának a tulajdonába jutott, amely hivatalosan Buka-
restben székelt. Végül e kiadótól 1979-ben államosították, amikor az egész gép-
park és az azt befogadó ingatlanok a román állam birtokába kerültek, kezelõjük
a Szocialista Mûvelõdés és Oktatás Országos Tanácsa, nevében pedig a felszá-
molt Minerva valamennyi javát gyakorlatilag megöröklõ Kolozsvári Nyomdaipa-
ri Vállalat lett.9

Az oly sok áldozattal felépített nyomdavállalat gépein készültek a késõbbi
években a romániai magyarságot megannyi alkalommal megalázó nyomtatvá-
nyok, késõbb pedig a nemzeti kommunizmus alapján álló magyarellenes kiad-
ványok egész sora.10 Nem kevésbé igaz, hogy eközben a második világháború
utáni erdélyi magyar irodalom és tudomány nagyszerû alkotásainak jelentõs ré-
sze is ugyanitt került nyomtatásra.

A Kolozsvári Nyomdaipari Vállalat 1979-ben a város keleti részén felépült új
székhelyére költözött, és ez alkalommal a volt Minerva-ingatlanok egy részének
kezelését az Országos Filmvállalat kolozsvári fiókjának, egy másik részének ke-
zelését pedig a Városi Lakásgazdálkodási Vállalatcsoportnak (GIGCL) engedte
át. Az ekkor készült – és a városháza levéltárában fennmaradt – átadási-átvételi
jegyzõkönyvbõl11 tudjuk, hogy a kezelõi jog átruházására 1981. január 5-én ke-56
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rült sor, de késõbb ezt az ingatlanok telekkönyvébe nem jegyezték be. Az osztoz-
kodást követõen az épületek továbbra is a román állam tulajdonában maradtak,
kezelésüket pedig három állami vállalat látta el: a GIGCL, a Kolozsvári Nyomda-
ipari Vállalat, illetve a Kolozs Megyei Filmvállalat.

Változást e tekintetben csak az 1990-es rendszerváltozás hozott, amelynek
egyik törvénye az országos érdekeltségû vállalatok kezelésében levõ ingatlanva-
gyont a szóban forgó vállalatok birtokába adta. Ennek következtében a Kolozs-
vári Nyomdaipari Vállalat, amely 1990 után a bukaresti Országos Coressi Nyom-
daipari Vállalat12 részét képezõ Ardealul Nyomda13 néven folytatta a tevékenysé-
gét, az egykori Minerva-ingatlanok egy részére 1994-ben a telekkönyvbe beje-
gyeztette tulajdonjogát. 

Az 1990 után tõkeszegényen és teljes létbizonytalanságban újjáalakuló erdélyi
magyar sajtóra és könyvkiadásra a piaci feltételek nyomasztóan hatottak. Az 1989
decemberében megalakult kolozsvári Szabadság napilap szerkesztõsége
1990–1991 folyamán jutott el annak felismeréséhez, hogy – a lap helyzetének kon-
szolidálása végett – a kolozsvári magyar sajtó hagyományaihoz kell visszanyúlnia.
A Minerva példája kézenfekvõ volt, a mindenkor kényes magyar–román viszony
szemszögébõl is vállalhatónak tetszett, így, a Minerva felélesztésének szándéká-
val, 1991-ben történt egyeztetéseket és alakuló ülést követõen, 1992-ben sikerült a
Kolozsvári Bíróságon a Minerva Mûvelõdési Egyesületet bejegyeztetni.14

Az egyesület húsz alapító tagjának15 többsége a Szabadság szerkesztõi közül
került ki. Ezt a névsort tette teljessé a kolozsvári magyar, román, német és zsidó
közösség több köztiszteletben álló tagjának a neve. A magyar nemzetiségû ala-
pítók között, az újságírókon kívül olyan személyiségek nevét találjuk, mint pél-
dául Kányádi Sándorét (a Minerva tiszteletbeli elnöke), Kerekes Jenõ közgazdász
professzorét, Pálfalvi Attila mûegyetemi rektorét, Csiha Kálmán református és
Kovács Lajos unitárius püspökét, de kolozsvári mûködése idején a magyar kö-
zösséghez közel álló bölcsészkari finn lektorét, Eira Pënttinenét is. Román rész-
rõl a Minerva újraalapításának kezdeményezõi: Adrian Marino irodalomkriti-
kus, Ion Aluaº szociológus professzor és Ioan Tomoiag kolozsvári kenyérgyár-
igazgató; német részrõl dr. Paul Jürgen Porr belgyógyász, a Német Demokrata Fó-
rum kolozsvári szervezetének elnökét, a kolozsvári magyar zsidóság soraiból pe-
dig Löwi Károly köztiszteletben álló gyermekorvost kérték fel, hogy az intéz-
ményalapításban részt vegyen. Valamennyien az ügy mellé álltak, és jó szívvel
támogatták a kolozsvári Minerva újralapítását, a Minerva Mûvelõdési Egyesület
életre hívását.

Létének elsõ éveiben az új egyesület – elõdjénél jóval szerényebb anyagi kö-
rülmények feltételei között – arra törekedett, hogy az egykori Minerva szerveze-
ti struktúráját leképezze. Elsõ lépésként 1991-ben felvásárolta tehát – jogi kény-
szer nyomán – a 22 tagtárs által létrehozott Szabadság Kft. valamennyi üzlet-
részét, s így a Szabadság napilapot kiadó cég százszázalékos tulajdonosává vált.
A Minerva egyben megszerezte a Kolozsváron 1992 októberében anyaországi se-
gítséggel létrehozott Écriture Sajtóház Kft.16 10 százalékos üzletrészét, és 1994-
ben könyvkiadási tevékenységbe kezdett. 

Az újraalakult Minerva okirataiban székhelyeként a kolozsvári Napoca (Jó-
kai) utca 16. szám alatti ingatlan szerepelt, amelyben 1990 elõtt és után a város
és a megye magyar, illetve román nyelvû napilapja mûködött. A szóban forgó in-
gatlant 1950-ben az állam elkobozta jogos tulajdonosaitól, a szárhegyi gróf Láz-
ár család tagjaitól, de tulajdonjogát a román állam csak 1959. október 5-én tele-
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kelte. Akkor a kezelõi jogot a Kolozsvári Néptanács javára jegyezték be a
telekkönyvbe.17 Az ingatlan kezelõi jogát, 1992-ben, Románia Kormányának Bu-
karestben székelõ Protokollhivatala,18 illetve ez utóbbi intézmény kolozsvári ki-
rendeltsége (Victoria Protokoll Kirendeltség19) kapta meg. 

A RA-APPS a Lázár-örökösök 2001-ben benyújtott visszaszolgáltatási kérel-
mét 2004-ben elutasította. Az elutasító határozatnak a jogos örökösök nevében
történõ bírósági megtámadása négy és fél éves pereskedéshez vezetett, amelynek
során a Bukaresti Törvényszék, a Bukaresti Ítélõtábla és a Legfelsõ Ítélõtábla és
Semmitõszék – összesen öt, az örökösök javára meghozott bírósági határozat
nyomán – a RA-APPS-t jogerõsen az ingatlan mintegy 1500 négyzetméternyi lak-
felületének visszaszolgáltatására kötelezte. A szóban forgó lakfelületet, a teljes
ingatlan ¾ részét, 2009. február 1-jén adta át az említett állami intézmény a jo-
gos örökösöket a per során képviselõ személynek. Eredeti, írásban sosem rögzí-
tett ígéretüket betartva a jogos örökösök egy hónap múlva ingatlanrészüket adás-
vételi szerzõdéssel, jutányos áron a Minerva Mûvelõdési Egyesület birtokába
juttatták, megtartva képviselõjüknek azt a szabadon továbbruházható vétójogot,
amelynek segítségével az ingatlant a kolozsvári magyar sajtó- és mûvelõdési élet
szolgálatában mindenkor megtartani lehessen. Ezáltal a Minerva – szinte két év-
tizedes megfeszített munka nyomán – újra székházhoz juthatott.

Az egyesület 2005-ben, a nemzeti kisebbségi szervezetek ingatlanjainak
visszaszolgáltatásáról szóló 2005/247. számú törvény értelmében visszakérte a
Minerva Irodalmi és Nyomdai Mûintézet teljes Brassai Sámuel–Dávid
Ferenc–Szappan utca térségbeli ingatlanvagyonát és felszerelését. A bukaresti
Országos Restitúciós Hatóság 2008. májusi kedvezõ határozatával20 a Brassai Sá-
muel utca 5. szám és Dávid Ferenc utca 4. szám alatti, 1278 négyzetméter terü-
letû telkét és a rajta álló öt, részben lelakott, részben pedig romos épületingat-
lant, visszaszolgáltatta. 

Kolozsvár Polgármesteri Hivatala a visszaszolgáltató határozatot a Kolozs Me-
gyei Ítélõtábla közigazgatási részlegén megtámadta, azt hangoztatva, hogy – bár
ugyanazt a tevékenységet folytatja – a Minerva Mûvelõdési Egyesület nem jog-
utódja a Minerva Irodalmi és Nyomdai Mûintézetnek. A Kolozs Megyei Ítélõtáb-
la döntése azonban ezt az érvelést elutasította, és a jogfolytonosságot egyértel-
mûen megállapította: „tagadhatatlan tény, hogy a Minerva Mûvelõdési Egyesü-
let tényleges folytatója elõdje tevékenységének, s így jogi szempontból örököse
is.”21 A kolozsvári bírói döntést a bukaresti Legfelsõ Ítélõtábla és Semmítõszék
ítélete22 emelte jogerõre, s ennek nyomán Kolozsvár Polgármesteri Hivatala az
ingatlant 2009 júniusában átadta23 az egyesületnek. E sorok írásának idõpontjá-
ig a másik két Minerva-ingatlan (Brassai Sámuel utca 7. szám, illetve Tipografiei
[Szappan] utca 16. szám) visszaszolgáltatása ügyében a bukaresti Országos
Restitúciós Hatóság nem hozott döntést.  

A Minerva 2009-ben hozzálátott Jókai utcai székházának rehabilitálásához és
korszerûsítéséhez, amely munkálatok terveit Guttmann Szabolcs mûépítész, a
mûemlék jellegû épületek rehabilitációjának köz- és elismert szakértõje készítet-
te el. A munkálatok finanszírozásához, példás összefogással, a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség (RMDSZ), Magyarország korabeli kormánya és a Minerva
Mûvelõdési Egyesület egyaránt jelentõs összeggel járult hozzá. Máig megható el-
kötelezettségrõl és segítõkészségrõl tett bizonyságot a Minerva munkájának tá-
mogatásában Takács Csaba, az RMDSZ korabeli ügyvezetõ elnöke, a
Communitas Alapítvány jelenlegi elnöke, továbbá Gémesi Ferenc, a magyar Mi-58
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niszterelnöki Hivatal szakállamtitkára és Törzsök Erika, a Miniszterelnöki Hiva-
tal Nemzetpolitikai Ügyek Fõosztályának fõigazgatója. Sikerült felújítani 2010-
ben az épület alagsorát, ahova modern fûtõkazánok kerültek beszerelésre, új te-
tõszerkezetet és tetõburkolatot, valamint új, korszerû nyílászárókat kapott az
épület utcai homlokzata. A belsõ és külsõ rehabilitációs munka a következõ
években folytatódott. Rendre elkészült az alagsori Minerva Galéria és Minerva
Archívum, az új emeleti szerkesztõségi tér, a Cs. Gyimesi Éva kiállító- és elõadó-
terem, az utcai és az udvari homlokzatok is lassan új ruhába öltöztek, és új
tölgyfakapu került a bejárati gangba.

Az RMDSZ két évtizedes jubileumának ünnepségén, 2010 januárjában,
Markó Béla, a szövetség elnöke a Kolozsvári Állami Magyar Opera termében
összegyûltek elõtt bejelentette: a Minervával összefogva, az RMDSZ erdélyi ki-
sugárzású mûvelõdési és tudományos központot tervez létrehozni az egyesület
által visszakövetelt Brassai Sámuel–Dávid Ferenc–Szappan utcai ingatlanok fel-
használásával, amelyben helyet kapnának mindazok a közösségi funkciók és te-
rek, amelyek az erdélyi és benne a kolozsvári magyar tudományos és kulturális
jelenlét erõsítéséhez hozzájáruljanak.

Ennek a távlati tervnek a keretébe illeszkedett bele az a Kelemen Hunor je-
lenlegi RMDSZ-elnök hozzájárulásával és támogatásával megtett lépés, amel-
lyel, 2018 januárjában a Brassai Sámuel utca 5. és Dávid Ferenc utca 4. szám
alatti ingatlanegyüttes tulajdonjogát a Minerva az Iskola Alapítványra átruház-
ta. Az értékes ingatlan közösségi kézben maradt tehát, s a megállapodás értelmé-
ben, a megszerzett helyszínen, a szükséges átépítési munkálatokkal, az Iskola
Alapítvány létrehozza a Minerva Kulturális Központot. A Minerva a vételárból
megszerezte a Jókai utcai Lázár-ház magántulajdonban levõ további ¼ részét, s
ezzel az ingatlannak immár egyedüli tulajdonosává vált. Ugyanakkor az egyesü-
let nekilátott a székháza manzárdjában levõ terek elmaradt építészeti munkála-
tainak jelenleg is zajló befejezéséhez. Az új épületrész további média-, kulturá-
lis és tudományos tevékenységeknek biztosít majd otthont.

Az eltelt években a Minerva létrehozta saját könyvtárát és archívumát,
amelyben diákok, oktatók és kutatók naponta könnyen hozzáférhetnek a Miner-
va kiadványaihoz, számos médiatudományi szakkiadványhoz, egyetemi jegyzet-
hez, továbbá gazdag sajtó-, sajtófotó- és sporttörténeti gyûjteményeinkhez. A Mi-
nerva média-, kommunikáció- és társadalomtudományi szakkönyvtára ma már
több száz hazai és külföldi kiadású kötetet kínál a könyvtár látogatóinak. A Mi-
nerva Archívum és Könyvtár valamint a Minerva Sajtófotó Archívum több ezer
tételes, teljes könyv-, folyóirat-, hetilap- és napilapállományának lajstroma, il-
letve a kolozsvári napilapok 1960–1992 közötti sajtófotógyûjteménye több mint
35 ezer felvétele mára az egyesület internetes honlapján (www.minerva.org.ro)
három nyelven (magyar, román, angol) szabadon elérhetõ és tanumányozható,
akárcsak a történelmi Minerva története és bibliográfiája. A sajtófotó-archívum-
ban, külön jelöléssel, Deák Ferenc jelenleg New Yorkban élõ fotómûvész (a ko-
lozsvári Igazság napilap egykori neves fotóriportere) által a Minervának adomá-
nyozott archív felvételei is elérhetõk és kutathatók. Ennek a fondnak a bõvítése
folytatódik, és emellett további fotóriporteri életmûvek digitalizálási munkája is
napirenden van.

A kolozsvári Szabadság napilap mellett, a Jókai utcai Minerva-házban fejti ki
tevékenységét immár több mint egy évtizede, a Babeº–Bolyai Tudományegyetem
Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karán mûködõ Újságírás,
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illetve Kommunikáció szakok oktatóit tömörítõ háttérintézmény, a Cseke Péter
egyetemi tanár által vezetett Medea Egyesület, továbbá annak kutatómûhelye, 
a Kolozsvári Kommunikáció és Médiakutató Intézet. Az általuk kiadott folyóirat,
a ME.dok, az egyetlen hazai társadalomtudományi folyóirat, amelyet három je-
lentõs nemzetközi tudományos adatbázis is indexel, a CEEOL, az Index
Copernicus és az ERIH PLUS. 

A Minerva-házat mûködtetõ egyesületünk 2011 óta évente több száz rendez-
vénynek (könyvbemutatók, elõadások, tudományos konferenciák, kerekasztal-
megbeszélések, kiállítások) biztosít teret. Fontos megemlíteni, hogy az 1992-es
újraalapítás óta – Újvári Mária fõkönyvtáros és bibliográfus, a Minerva Archí-
vum és Könyvtár szakmai vezetõjének kivételével – a Minerva Mûvelõdési Egye-
sület valamennyi tagja és munkatársa önkéntes alapon, bérezés nélkül állt és áll
a közösség szolgálatában, így a Minerva méltón reméli a közösségünk további
kiemelt figyelmét és támogatását.
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Hányszor vitattuk, találgattuk
– ahányszor csak tehettük –,
hogy Kierkegaard filozófiája
miért a boldogtalanság teóriája?!
S a földi élet – többnyire –
miért annak a gyakorlata?!
(Hány béna akrobata!)
S hogy a boldogság miért nem evilági érték?!
(Ha végtelen mérték! –)
S bár a legóhajtottabb, miért határérték?!
Annyira, hogy csak halálunk után
ismerhetjük meg igazán?!...

Boldog vagy már, Péter?
(Mély és néma az éter!)

Kolozsvár, 2018. augusztus 2.
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Helikon–Kemény János Alapítványt
2000-ben jegyeztette be életre hívója:
Kemény János legkisebb gyermeke, Ke-

mény Miklós. Az alapszabályzat az alábbi célki-
tûzéseket rögzítette:

A két világháború között mûködõ marosvé-
csi Helikon közösséghez tartozó írók kulturális
örökségének megõrzése és népszerûsítése. 2)
Emlékpark létesítése Marosvécsen a helikoni
közösség tagjainak emlékére. 3) Egy Kemény Já-
nos emlékház létesítése, az író személyi tárgya-
inak, bútorainak, fényképeinek és más doku-
mentumok összegyûjtése. 4) Egy könyvtár léte-
sítése, amelyben összegyûjtjük az írók mûveit,
akik tagjai voltak a Helikonnak, valamint más
okiratok, kritikák és más megjelent sajtótermé-
kek. 5) A jeles napok, szimpóziumok, kiállítá-
sok, irodalmi elõadások megszervezése. 6) A ré-
gi Helikon-napok folytatásaként írótalálkozók
szervezése, jeles közéleti személyiségekkel, al-
kotó táborok létesítése a fiatal tehetségeknek. 7)
Kiállítások szervezése új könyvekbõl, régi kiad-
ványok, korabeli fényképfelvételekbõl és mûal-
kotásokból.

Fontos leszögezni, hogy az alapítvány nem
foglalkozik a Kemény-örökség vagyoni részével,
az idõközben visszaszármaztatott kastéllyal
vagy más vagyontárgyakkal. Ezek kizárólag Ke-
mény János örököseinek gondjába tartoznak.

Az alapítót a kezdeti idõszakban olyan kivá-
ló személyiségek támogatták, mint Sutõ András
(egy ideig a kuratórium tiszteletbeli elnöke is 2018/10

...az évente 
egy alkalommal 
megrendezett 
találkozók mellett 
úgynevezett Helikoni
estek keretében 
tisztelegtünk jó néhány
alkotó emléke elõtt...

H. SZABÓ GYULA

A MAROVÉCSI HELIKON
JELENIDEJÛSÉGE ÉRDEKÉBEN
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volt), Marosi Ildikó, Nagy Miklós Kund, Mészáros József. Sokat köszönhet az
alapítvány néhai Adamovits Sándor munkálkodásának, aki kezdetben a kurató-
rium titkáraként, majd elnökeként lényegében kialakította mûködésének szerke-
zetét. Eddig négy kiadvány látott napvilágot a HKJA égisze alatt: A Mecénás
(2002), Adamovits Sándor: A vécsi vár vendégei (2005), ugyanõ: Helikoni nagy-
asszonyok (2009) és a Pomogáts Béla gondozta Marosvécs 1926–1944 címû do-
kumentumgyûjtemény (2016).

Adamovits hívta létre az alapítvány éves programjának oszlopát, a Helikoni
Leszármazottak Találkozóját, melyre nyáron kerül. 2012-ig egynapos rendez-
vény volt, azt követõen kétnapossá lett, gazdagodott programmal, 2015-tõl kez-
dõdõen július utolsó hétvégéjére került, addig az augusztus hónap utolsó szom-
batján (péntek-szombatján) tartottuk. A találkozó eredeti célja az volt, hogy az
51 helikoni író leszármazottait évenként egy alkalommal hívja egybe, és velük
irodalmi mûsorral, kiállításokkal ünnepélyesen megemlékezzenek egy-két al-
kotóról, és felelevenítsék a helikoni szellemként emlegetett közös örökséget. A
gondolat kiötlõi bizonyára megérezték azt, hogy igen tekintélyes szellemi po-
tenciál gyûlhet össze Marosvécsen a Helikon nevében, hiszen a leszármazottak
között mûvelõdési, társadalmi életünk több jelentõs képviselõje is megtalálha-
tó, s bár alig-alig van közöttük szépíró, de minden bizonnyal részvételükkel ér-
dekes és fontos eszmecserékké válhatnának ezek a rendezvények. Úgy vélem,
hogy ez a szándék(unk) nem valósult meg, ezek a találkozók változó színvona-
lon, de csak a megemlékezést szolgálják, ritkán tudtunk eljutni oda, hogy idõ-
szerû kérdésekrõl szót váltsunk ezeken a találkozókon. A mûsorokat igyekez-
tünk kiszélesíteni oly módon, hogy a szépirodalom mellett szót kaphasson a
film, a kiállítás, a zene is. Idén lemezbemutatót is tartottunk, Kilyén Ilka szín-
mûvésznõ bemutatta – Molnár Tünde orgonamûvésznõ társaságában – Isten ke-
zében címû lemezét.

Hosszú várakozás után örömünkre 2015-tõl már a tulajdonosok által végre
birtokba vett kastélyban tarthattuk nemcsak a koszorúzást a parkban, de az
egész találkozót.

Ezek mellett az évente egy alkalommal megrendezett találkozók mellett úgy-
nevezett Helikoni estek keretében tisztelegtünk jó néhány alkotó emléke elõtt,
felelevenítettük az ünnepelt életmûvének néhány fontos vonását. Ezekre válto-
zó számban került sor évente 1-4 alkalommal. A helikoni írók sorából megem-
lítjük a következõket: Kacsó Sándor, Kiss Jenõ, Szentimrei Jenõ, Tamási Áron,
Sipos Domokos, Molter Károly, Olosz Lajos, Ligeti Ernõ, Karácsony Benõ. Nem
hagyhatom szó nélkül, hogy Tompa László halálának 50. évfordulóján egyedül
alapítványunk tisztelgett a költõ városában, hála Cseke Péter fáradozásainak…
Talán annyit még el kell mondanunk, hogy a Helikoni Leszármazottak Találko-
zójának színhelye kötelezõen Marosvécs, de a Helikoni esteket már több hely-
ségben rendeztük meg, így Marosvásárhely mellett Kolozsvárra, Nagyenyedre,
Székelyudvarhelyre, Kézdivásárhelyre, Csíkszeredába, Dicsõszentmártonba is
elvittük mûsorainkat.

Elkezdtük már az alapszabályzat másik céljának kivitelezését, beindítottuk a
gyûjtést a kastélykönyvtár megalapozására, szépen gyûlnek a könyvek, melyek
a helikoni írók és tágabban a százéves erdélyi magyar irodalom mûveinek gyûj-
tõhelye kíván lenni.

Fontosnak tartom, hogy évekkel ezelõtt több ízben is rendezett az alapítvány
szavalóversenyeket a középiskolásoknak.64
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Mint a hazai civilszervezetek legnagyobb része, alapítványunk is igen sze-
rény anyagi eszközökkel gazdálkodik, a „pályázatfüggõk” sorába tartozik, álta-
lában egy-egy rendezvényre kapogat szerény összegeket (eddig a Bethlen Gábor
Alap, a Communitas Alapítvány és a Maros megyei Tanács támogatott 1000 és
4000 lej, illetve ennek megfelelõ forint) összegekkel, ami a rendezvény legfon-
tosabb költségeinek fedezésére elég is lehetett, de mûködési költségekre, az ala-
pítvány kuratóriumi tagjainak honorálására nem is gondolhattunk, így elmond-
hatjuk, hogy munkánkat a legteljesebb önkéntesség jellemzi. Tegyem még hoz-
zá, hogy részesülünk idõnként magántámogatásokban is, ami igen becses szá-
munkra, de nagyobb lélegzetû beruházásra vagy tervezgetésre semmiképpen
sem elégséges.
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A folyó mellett haladt Érez
te a víz alatt nyüzsgõ tenyé
szetet Az enyészetet szorgos
szerveiben Útja az éjszak
ába vitt A kicsavarodott 
karú neonok közé A lány
csak késõbb S a forrósága is
Ha megkérdezték volna talán 
tudja hova készült menni De

csak a tévelygések kövein
csattogott mezítelen talpa
Azt már nem tudta miért nincsen
rajta valami lábbeli Vér
es nyomai árulkodóan 
feketéllettek mögötte A
lányt sokáig nem elõzte meg
Ringó csípejében gyönyörköd
ött Kerek fenekét bámulta

De mindez csak késõbb Az eresz
csatornákhoz denevérek csap
ódtak Ijedten kapott a haj
ához Gyermekkorában rio
gatta a nagyanyja azzal hogy 
kitépik a haját a dene
vérek De nem A lány derékig 
érõ hajába sem kotortak 
bele Ahogy ment elõtte tás

káját magához szorítva Már
nem emlékezett arra hol és
kivel Mit és miért Kérdezné
ha lenne kit A test nehéz ha
a lélek sem tart fölfelé A
víz közelsége kijózanít
otta De az emlékek kiszór
ódtak lyukas zsebébõl Megló
dult Megállt Mint aki meg

érkezett Ekkor haladt el mel
lette Késõbb sem tudta miért66
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A testében felejtette



követte Miért nem elõzte 
meg Aztán meg miért Hogy mégis
Még nem érték el a neonok
at Ketten és alattuk a víz
Amikor szembefordult vele
a szájába nevetett Vacog
ós nevetés a szájába Hol

a cipõd kérdezte Mitõl vér
zik a lábad S maga húzta le
a bugyiját késõbb Már a híd 
alatt Nem kért pénzt Részeg se volt
Csak ölj meg ha végeztünk kérte
Fiatal lehetett Talán tiz
ennyolc Szétgombolt blúzából ki
buggyantak súlyos mellei A
cipõmet ne mondta Széttárt comb

jai között sötétség lakott
Úgy markolta meg mint aki le
akarja törni Mint ki éhes
vezette magába türelmet
lenül Nem bánta amikor vér
zett a háta Hogy öljelek meg
ha a nevedet sem tudom És
lihegett Megfojtasz ugye Meg
Azután dobj bele a vízbe

A teste nem tudott hazudni
Gyönyörébe undor kevered
ett Nem te a létezés undor
ít A szõreimbe töröld meg
magad Lemossa a folyó Nézz
és mondd Ugye szép vízihulla
leszek Az elején A halak
kirágják a szemed Halottnak 
minek szem Emelj föl Mire vársz

Érezte a vízben nyüzsgõ te
nyészetet A felejtés roppant 
áradását a mélyben Nem ér
zett magában erõt hogy feláll
jon Hagyta így találjanak rá 
Fekete vérnyomait követ
tük Benne felejtettem A testé
ben Benne felejtette mondták
Messze volt még a neonoktól
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Az 1992-es megalakulásunk idején még nem
voltunk tisztában azzal, hogy mi a különbség az
alapítvány, az egyesület, a társaság, az egylet
stb. között. Mivel azokban az idõkben Magya-
rországon egymásután alakultak meg a külön-
bözõ alapítványok, jobban hangzónak, komo-
lyabbnak és ugyanakkor a korral haladóbbnak
tûnt ez az elnevezés, mint egy egyszerû egyesü-
let. Ilyen meggondolásból lett szervezetünk ne-
ve Báthory István Alapítvány. 

A bejegyzés az 1924-es törvény alapján tör-
tént, a bíróság nem vette figyelembe, hogy mi
pontosan mit is kérünk, és Fundaþia Báthori Ist-
ván néven vett lajstromba (i betûvel a Báthory
végén). Akkor nagy volt az öröm, hogy egyálta-
lán elfogadták bejegyzésünket, senki sem aka-
dékoskodott sem a bíróságon, sem az egyéb ha-
tóságok részérõl, hogy „magyarkodni” akarunk.
De mi magyarul a Báthory István Alapítvány
nevet viseltük, és viseljük a mai napig is (ipszi-
lonnal), vagy teljes nevén a Fundaþia Báthory
István Alapítvány megnevezést használjuk. Na-
gyon érdekes, hogy a bíróságon és az adóhivata-
lon kívül senki sem akadt fenn az i és az y be-
tûk névben megjelenített eltérésén, sem a ma-
gyar hozzátoldáson. A bank és a többi hatóság
sem nagyon nézett utána, hogy mindig ponto-
san írjuk-e le nevünket. A hatóságokkal való
kapcsolatunk ekkor kezdõdött el, és nem is
rossz elõjellel.

A megalakulást mindenki üdvözölte: politi-
kai nyilatkozatokban a polgármesteri hivatal, a68
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a kétnyelvû Báthory-
emléktábla-állítással 
és az elsõ Báthory 
Napok megrendezésének 
óhajával kezdõdtek.

SZÉMAN PÉTER

„MEGTÛRTBÕL 
ELFOGADOTTAK LETTÜNK” 



román pártok, a megyei vezetõség és mások. Ekkor Szilágysomlyón ötezer ma-
gyar élt még, számaránya 26 százalékot tett ki. Az  RMDSZ megyei szervezete
fontos politikai tényezõként mûködött a városban. 

Alapítványunk megalakulását is annak köszönhettük, hogy rájöttünk: szük-
ség van egy nem politikai szervezetre, civilekre, akiknek a mozgástere egészen
más, részben sokkal nagyobb, mint egy politikai szerepet is vállaló szövetségé.
Ekkor még mindenki RMDSZ-es volt, és teljesen magától értetõdött, hogy az ab-
ban tevékenykedõ emberek hozták létre az alapítványt. 

Nem is volt baj addig, amíg csendben megvoltunk, gyûlésezgettünk, és nem
akartuk felhívni magunkra a figyelmet. A nehézségek a kétnyelvû Báthory-
emléktábla-állítással és az elsõ Báthory Napok megrendezésének óhajával kez-
dõdtek. (A rendezvényt akkor nem is lehetett volna a Szilágyságban magyar na-
poknak nevezni.) A tábla engedélyezésekor a kolozsvári mûemlékesek azt kifo-
gásolták, hogy az nem a román nyelvû felirattal kezdõdik, mert az „in memori-
am” nem románul van… 

Elõkerestem néhány dokumentumot, amelyek híven tükrözik az akkori vi-
szonyokat, valamint a feladatmegoszlások mértékét egy majdnem szórványban
mûködõ civilszervezet, illetve a helyi, regionális (akkor még kevésbé országos)
hatóságok között. Talán az egyik legérdekesebb dokumentum a rendezvény ta-
nácsi engedélyezése. A Román Nemzeti Egységpárt (RNEP) keményen tiltako-
zott egy magyar rendezvény megrendezése ellen. Többek között azt kifogásolták,
hogy szeptemberben az ippi és ördögkúti magyar vérengzésnek emlékét akarjuk
meggyalázni. Aztán hogy képzeljük, hogy az egész konferencián csak magyarul
beszélünk. Netán dicsõíteni fogjuk a Mihai Viteazul ellen harcoló, romángyilkos
Báthory Zsigmondot (sic!). Ennek eredményeképpen a programot egyeztetnem
kellett a Megyei Kultúrigazgatósággal (az egyik kifogás a napok ellen az volt,
hogy nincs benne a megyei programban, tehát nem lehet megtartani), majd a
Megyei Tanáccsal és a Prefektúrával, és ezek után mehettem Gal Ioan akkori pol-
gármesterhez tárgyalni. Így született meg az engedély (a helyi tanács adta ki
4609 iktatószámmal 1993. szeptember 7.-én), amelyben jóváhagyják a napok
programját a következõ kötelezettségekkel:

– Az elõadások teljes szövegét (vagy legalább tartalmi összefoglalóját, fény-
másolva, valamint románra fordítva!) le kell adni a polgármesteri hivatalban
szeptember 10-ig, a bemutatandó videofilmmel együtt, hogy a hivatalosságok a
magukévá tehessék (sã fie însuºit). Nesze neked gondolati szabadság!

– A vasárnapi program 9:30-kor a Vasarely-kiállítás megtekintésével kezdõd-
jön (amelyet diafilmvetítéssel egybekötve már szeptember hatodikán megnyitot-
tunk) a Iuliu Maniu-házban. Ezután a „forradalom” óta a megyében elõször járó
külföldi nagykövetek számára fogadást rendez a polgármesteri hivatal. De nem
is ez lenne a lényeg, hanem az, hogy elõre meg kellett határoznom mind a táb-
laavatásnál, mind a déli ebédnél felszólalók névsorát és sorrendjét (sõt esetleg
ha meg tudnám azt is mondani, hogy mirõl fognak beszélni, az is jó lenne). 
A felszólalók névsorát a polgármesteri hivatal engedélyezte. Figyelmeztettek,
hogy lehetõleg más ne szólaljon fel. 

Ez utóbbi kérésük teljesült, mert a program – zsúfoltsága miatt – így is
hosszúra sikeredett, és nem kívánta senki sem nyújtani. A cenzúrázandó szöve-
gek és a videofilm beadásából semmi sem lett. Nem uralkodott el rajtunk a féle-
lem, még ha két teherautónyi kutyát sétáltató rendõrt és csendõrt is láttunk,
akikrõl nem tudtuk eldönteni, hogy minket védenek, vagy csendre intenek. Bíz-
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tunk magunkban, bíztunk a város magyar lakosságában, és bíztunk a népes kül-
földi részvételben. Már a harmadik-negyedik ünnepségtõl kezdve nem „kaptuk
az engedélyt”, hanem csak a polgármesteri hivatalt tájékoztattuk a napok prog-
ramjáról, ennek tudomásul vétele céljából. Pedig a legelsõ Báthory Napok hajna-
lán (a rendõrségnek, de nem nekünk) ismeretlen eredetû szórólapok figyelmez-
tették a román anyanyelvû lakosságot, hogy ma ne menjen az utcára, mert
Tempfli és Tõkés püspök urak fehér lovas hintón fognak bevonulni a városba, és
mindenüvé kitûzik majd a piros-fehér-zöld zászlót.

Az alapítvány életében az elsõ években nem beszélhetünk feladatmegosztás-
ról a civil szféra (alapítvány) és a helyi, valamint regionális önkormányzat részé-
rõl. Inkább akadályoztatásokról, különbözõ mondvacsinált ürügyekre hivatkozó
kifogásokról a nagyobb programok esetében, amelyek így nehezen voltak meg-
valósíthatóak. A kisebb programokat nem kifogásolták, elsõsorban azért, mert
átlagban külföldi résztvevõk nélkül zajlottak, valamint mindig zárt, magyar tu-
lajdonban vagy kezelésben levõ terekben tartottuk meg azokat. Tudni tudtak ró-
la, mert a hírszerzés – zilahi kábeltévéseknek álcázva (akkor még nem volt
Szilágysomlyón kábeltévé) – rendszeresen videofelvételt készített minden ren-
dezvényükrõl, legyen az csak egy meghirdetett tematikus gyermekrajz-kiállítás
vagy egy adventi könyvvásár. Érdekes módon mindent felvettek, és tették ezt
egészen az 1998-as, március 15-én a Kolozsvári Fõkonzulátussal közösen szer-
vezett 150 éves ünnepségsorozat megnyitásáig, amikor a kissé szûknek bizonyu-
ló székházban útban voltak, és kitettem õket azzal az indokkal, hogy nem tud-
tak felmutatni újságírói igazolványt. Ha kell nekik az információ, akkor dolgoz-
zanak meg érte. Ebben az évben a Báthory Napokon – fõleg, hogy ekkor nem hi-
vatalos magyar–román egészségügyi miniszteri találkozót rendeztünk –, ha nem
is segített, de már jelen volt a polgármester is, így jelezve, hogy elfogadottak let-
tünk. Mert addig – fõleg a nagykövetségi és konzulátusi jelenlét miatt – a Bátho-
ry Napokon vasárnap reggel a polgármesteri hivatal megtartotta a fogadást, de
nem vett részt sem a koszorúzásban, sem más rendezvényen, egyéb támogatás-
ról meg szó sem esett. Öt év kellett, hogy megtûrtekbõl elfogadottak legyünk. 

Az RMDSZ 1996-os politikai szerepvállalása a kormányban általában javu-
lást hozott a szilágysági civil szféra megítélésében, fõleg a magyar önkormány-
zati többséggel rendelkezõ településeken. Ezután egy kissé kevesebb lett a kö-
tözködés, de például Báthory István mellszobra felállításának engedélyezéséhez
két évre volt szükségünk. Feladatmegosztásról ekkor sem beszélhetünk, de ha
egy-egy termet vettünk igénybe, vagy valamilyen szinten szükség volt a polgár-
mesteri hivatal támogatására (például rendbe tenni a rendezvény helyszínén a
köztereket, sürgõsen befedni az utakon ásott árkokat stb.), átlagban megkaptuk
a segítséget. 

Ha feladatmegosztásról beszélünk, akkor két dologról kell szólnunk. Az egyik
maga a feladatmegoldáshoz nyújtott segítség, a másik egy esetleges anyagi támo-
gatás, hozzájárulás a program költségeihez. A szórványban – ahol az önkor-
mányzat összetétele 2/3-os vagy 4/5-ös román többség – elsõsorban a polgármes-
ter hozzáállásán múlik, hogy van-e együttmûködés, illetve feladatmegosztás. 
A polgármestert általában támogatja a legtöbb képviselõt a tanácsba (önkor-
mányzatba) juttató párt, és így megvan a lehetõsége megszavaztatni bizonyos
összegek odaítélését. Szilágy megyében csak három éve van lehetõségük a civi-
leknek programokra pályázni, Szilágysomlyón meg csak az idei évtõl, 2018-tól.
Eddig mindig a politikai alku, illetve a polgármester jóindulata döntött a kért se-70
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gítségek odaítélésénél. Mivel Somlyó elsõ három testvérvárosa – a magyar egy-
házak és a líceum magyar tagozata által kiépített, illetve a Báthory Alapítvány
kapcsolatai révén – Magyarországról került ki, ezért egy idõ után, lévén, hogy a
polgármestert rendszeresen meghívták a testvérvárosi rendezvényekre, amikor
õk jöttek a mi magyar napjainkra, szállásukat és étkeztetésüket fizette a hivatal.
A kétezres évek elejétõl már egészen jól mûködött a különbözõ helyszíneken
nyújtott hivatali segítség, azon a téren, ahol a polgármesteri hivatalnak volt al-
kalmazottja, velük (még a szükséges kellékek szállításában is) nagy segítséget
nyújtott. Rendszeressé vált, hogy március 15-én a polgármester olvassa fel a mi-
niszterelnöki levelet, és az ünnepség után a hivatal rendezzen egy ünnepi koc-
cintást. Vagy két évig velünk együtt rendezték a városnapokat is, de kértek arra,
hogy tegyük át a Báthory Napokat nyárra. Azonban mi már tizenöt éve mindig
szeptember végén, Báthory István születéséhez közeli hétvégén rendeztük, nem
voltunk hajlandók változtatni a dátumom. Így ismét különváltak a városnapok
és a magyar napok, de az uniós csatlakozás elõtti évektõl rendszeresen kaptunk
erkölcsi, anyagi (néha egészen sokat) és a rendezésben támogatást, melyet min-
den leendõ alkalomkor és helyszínen el is mondtak. Aztán a csatlakozás után
csökkent a hozzájárulás, míg egy évben – részint adminisztrációs hibából – tel-
jesen elmaradt. Mivel ezt mi nyilvánosan szóvá tettük (Báthory Napokkor, a szo-
bor mellõl, jelentõs külföldi résztvevõ elõtt), nagy lett a harag. Úgy nézett ki,
hogy nincs is visszaút, amíg egy március 15-én a polgármester egy jótékonysági
román szervezetnek adta bérbe a kultúrotthont, ahonnan így mi kiszorultunk.
Ekkor bojkottáltuk a fogadást is, és láss csodát, szeptemberben ismét volt támo-
gatás a Báthory Napokra. A 25 éves évfordulót pedig sikerült egy ötnapos ma-
gyar fesztivállá növelnünk, melyen a költségek nagyjából 80 százalékát a polgár-
mesteri hivatal állta. De ez egy közös rendezvény volt, az egy évvel hamarabb
kitalált Báthory Festnek nevezett, lengyel–magyar hagyományõrzõk várjátékával
fûszerezett városnapokkal. Úgy éreztem, hogy az ekkorra már háromezer lelkes-
re olvadt, de a településen belül még mindig 22 százalékot képviselõ magyarság
számára ez egy álom megvalósulását jelentette, mivel két koncerten és egy kiál-
lításmegnyitón kívül, melyek román programok voltak, nagyon sok magyar
programmal volt jelen a három testvérváros. 

Figyelembe kell venni azt is, hogy ezek a támogatások – a mi esetünkben –
csak a nagy rendezvényekre vonatkoznak, és akkor is elsõsorban azokra, ahol
van külföldi részvétel. A fenntartásra, a mûködésre vagy a helyi közösségnek
nyújtott állandó programokra, illetve a citeraegyüttes vagy tánccsoport mûköd-
tetésére, fellépésekre való utaztatásra nem vonatkoznak. Az igaz, hogy megyei
szinten a megyei néptáncegyüttesnek van magyar tagozata, de kisebb helyeken,
ott, ahol nem magyar az önkormányzat, ilyen csoportokat nem vállal sem a kul-
turális központ, sem a diákok háza, ott csak román csoportok vannak. A magyar
csoportokat önerõbõl, anyaországi pályázatokból (itt sokat segít a Csoóri Sándor
Alap programja), helyi támogatók bevonásával kell megoldanunk.     

Az önkormányzatokkal való együttmûködés és a támogatási rendszer az
utóbbi négy-öt évben átalakulóban van. Megyei szinten a megyei önkormányzat-
hoz kell pályázni, és nyertes pályázat esetében a Mûvészeti és Kulturális Köz-
ponttal (Centru de Culturã ºi Artã) közösen kell megvalósítani a tervezett prog-
ramot. Így általában kétnyelvû a rendezvény, nem csak a programfüzetek és pla-
kátok tekintetében. Most már városi szinten is a három éve megnyitott, a polgár-
mesteri hivatal felügyelete alatt mûködõ Kulturális és Turisztikai Információs
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Központtal közösen kell létrehozni a programot. Az egyeztetés nagyon könnyû:
õk megmondják, hogy mikor és mit szerveznek, amihez nekünk igazodnunk
kell. Ilyenkor átvállalnak bizonyos feladatokat, amelyek megvalósítása esetén a
számlákat is az õ nevükre kell kiállíttatni, így az alapítványhoz nem folyik be
pénz. A most induló települési pályázati rendszer nagyon nehézkes, és az ön-
kormányzatok olyan adatokat kérnek, mint például az alapítvány utolsó három
évi részletes költségvetése, amelyhez, szerintem, nem lenne semmi közük.

Ebbõl a negyedszázados történetbõl kitûnik, hogy a kezdeti megtûrtségbõl, az
ezt követõ elfogadáson keresztül kiépültek a feladatmegosztó kapcsolatok a ci-
vilszervezetek, valamint a regionális és helyi önkormányzatok között. Országos
szinten is létezhetnek, de ezek kevésbé ismertek, és szinte elérhetetlenek egy-
egy kisebb területen tevékenykedõ, elsõdlegesen kulturális és tudományos civil
szervezet számára. Talán legjobban tudományos szinten lehet együttmûködni az
országos szakmai társaságokkal. Általában a helyi kapcsolatok nagyon személyfüg-
gõek (mindkét részrõl), és ki vannak téve a politikai széljárásoknak. 
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özvetlenül az 1989-es rendszerváltás
utáni idõszakban a romániai magyarság
nagy reményekkel tekintett a magyar

nyelvû felsõoktatás átszervezése és önállósodá-
sa felé. A kezdeti optimizmus jegyében az 1990-
es években többször felmerül az önálló magyar,
államilag finanszírozott intézmény – a Bolyai
Egyetem – helyreállításának terve, és több moz-
galom is indult ennek megvalósítására. De an-
nak ellenére, hogy szinte kivétel nélkül kiállt a
magyar egyetem újraindítása mellett, a románi-
ai magyar érdekképviselet és a magyar oktatói
közösség sem volt minden tekintetben egységes
a követendõ stratégiát illetõen. Végül a többsé-
gi román oktatók ellenállása és a kormányon le-
võk politikai akaratának hiánya nem tette lehe-
tõvé a terv megavalósítását. 

A magyar oktatás fejlesztése tekintetében
1995-tõl kezdõdõen számos hivatalos állásfogla-
lást adtak ki a Babeº–Bolyai Tudományegyetem
multikulturális jellegének erõsítésérõl, az egyetem
szerkezetének ebben a szellemben történõ átalakí-
tásáról. Az önálló szervezeti struktúra hiányában
1997-ben a BBTE magyar oktatói közössége azt in-
dítványozta, hogy az egyetem magyar része auto-
nóm döntési jogot kapjon az intézményen belül,
azoknak a karoknak a létrehozásával, amelyek 
a magyar oktatókat foglalnák magukba. Habár ez a
terv sem valósult meg, 1997-tõl az egyetem tétele-
sen elismerte a magyar tagozat létezését, és létre-
jött a BBTE keretében a tannyelvi alapon szerve-
zõdõ három tagozat: a román, a magyar és német. 2018/10

A Medea Egyesület 
keretében mûködõ 
tudományos 
szervezetnek a céljai
között szerepelt 
a médiakutatás 
megszervezése 
és médiatudományi 
kiadványok 
megjelentetése.
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A 2000-es években a Babeº–Bolyai Tudományegyetem látványos fejlõdésnek
indult: egyre inkább bõvült az oktatási kínálat, új karokat indítottak, vagy a meg-
lévõ karokból új struktúrák váltak ki, így a 2006/2007-es tanévtõl már huszon-
egy kar mûködött az egyetemen; ezzel párhuzamosan folyamatosan növekedett
a hallgatók száma. Az úgynevezett magyar tagozat pontos státusának és auto-
nóm döntési jogkörének kérdése azonban még mindig nyitva maradt, és az egye-
tem multikulturális jellegének ellentmondásos életbe ültetését is sokan kifogá-
solták. Ez a tény még akkor is érvényes, ha az új oktatási törvény életbe lépése
(2011) után megalakulhattak az önálló magyar intézetek, a régi tanszékeket fel-
váltó struktúrák, amelyek a korábbiakhoz képest nagyobb fokú autonómiát kap-
tak. Az elõnyök mellett az átszervezéssel járó önállósodás újabb kihívásokkal is
járt, hiszen a kisebb létszámú szakokon az oktatás minõségének megõrzése több-
nyire egyetemen kívüli forrásokkal vált biztosíthatóvá. 

Ilyen körülmények között már a 2000-es évek elején felmerült egy külsõ szer-
vezeti keret létrehozásának gondolata, amely a magyar egyetemi oktatás erõsíté-
sén és támogatásán munkálkodna, biztosítva egyúttal a magyar oktatók, kutatók
és hallgatók együttmûködését. Ez a szervezeti keret annál is inkább szükségessé
vált, mivel a romániai felsõoktatásra szánt meglehetõsen szûkös költségvetési
keretek nem tették lehetõvé az egyetemi oktatásszervezési és infrastrukturális
problémák megoldását. 

Tekintettel arra, hogy a romániai civil szféra fejlõdésébõl adódóan egyre több
szakon megalakultak azok a háttérintézmények, jogi besorolásuk szerint egyesü-
letek, azzal a feladattal, hogy a felmerülõ pályázati és szervezési lehetõségeket
kihasználva támogassák a szakok tevékenységét, 2004 januárjában létrejött a Ko-
lozsvári Magyar Egyetemi Intézet (KMEI), amely egyfajta ernyõszervezetként
igyekezett összefogni a háttérintézmények munkáját. A KMEI alapító tagjai kö-
zött voltak a biológusok Apáthy István Egyesülete, a szociológusok Max Weber
Társadalomkutatásért Alapítványa, a Kriza János Néprajzi Társaság, az Entz Gé-
za Mûvelõdéstörténeti Alapítvány, a Politeia Magyar Politikatudományi Társa-
ság, a Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és az Informatikáért, a bölcsészek
Láthatatlan Kollégiuma, a Pro Philosophia Alapítvány és a régészek Pósta Béla
Egyesülete.

A KMEI céljai közé tartozott a kolozsvári egyetemek magyar hallgatóinak és
oktatóinak szakmai fejlõdéséhez szükséges feltételek biztosítása, a képzés infra-
strukturális támogatása, a tudományos kommunikáció intézményesítése, vala-
mint érdekképviselet és együttmûködési keret megteremtése a tagszervezet hát-
térintézmények számára. Ennek érdekében a KMEI magyarországi és európai tá-
mogatások megszerzését tûzte ki célul, amelyeket a BBTE-n folyó magyar nyelvû
oktatás színvonalának emelésére, a magyar tagozat önállóságának megerõsítésére
és az oktatási szolgáltatások bõvítésére fordítson. Konkrétan a KMEI már létre-
jöttének elsõ éveiben tehetséggondozó szakkollégiumi programokat és interdisz-
ciplináris kutatómûhelyeket mûködtetett, magyar nyelvû vendégtanár-progra-
mot hozott létre, külön támogatta a magyar mesteri programokat és az oktatók
egyetemi jegyzeteinek kiadását. 

A Medea Egyesület létrehozását a Babeº–Bolyai Tudományegyetemen akkor
már tizenkét éve mûködõ Újságírás szakján folyó kutatási és oktatási feladatok
elõsegítése tette szükségessé 2005-ben. Az alapításhoz az is hozzájárult, hogy a
szak létrehozását lehetõvé tevõ és fejlesztésén folyamatosan munkálkodó Cseke
Péter doktorátusvezetõi jogot szerzett 2003-ban a Hungarológiai Tudományok74
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Doktori Iskolán belül, így évrõl évre növekedett azoknak a doktoranduszoknak
a száma, akik a média különbözõ területeivel foglalkoztak, és aktívan bekapcso-
lódtak a tudományos kutatásba. Ugyanakkor ennek a doktori iskolának a hallga-
tója volt abban az idõben több olyan szakember, aki megvalósította 2005-ben 
a BBTE-n a Kommunikáció szak (a késõbbi Kommunikáció, Közkapcsolatok és
Reklám Intézet) elindítását, amely a következõ években már önálló intézményes
kerettel indult fejlõdésnek. 

Ily módon merült fel 2005-ben a háttérintézmény létrehozása, amely az ok-
tatáshoz szükséges infrastruktúra bõvítése és oktatási programok szervezése
mellett a szükséges tudományos fórumot is biztosítaná a média és kommuniká-
ció szakterületek oktatói és doktoranduszai számára. A Medea Egyesület egyik
legfontosabb célja a kutatás elõsegítése volt, ezért különbözõ kiadványok (köte-
teket, folyóiratot, tájékoztató anyagokat) kiadását, illetve tudományos konferen-
ciák és szimpóziumok szervezését tervezte, az erre vonatkozó források pályázá-
sával együtt.  

Az egyesület megalapítása utáni év elsõ fele a tervezgetések idõszaka volt, hi-
szen meg kellett tölteni tartalommal a szervezeti keretet, és megvalósításra vár-
tak a célok. A tervezett negyedéves megjelenésû médiatudományi folyóirat elõ-
készítése és az elsõ doktorandusz-konferencia szervezése 2006 tavaszán kezdõ-
dött. A Me.dok (Média – Történet – Kommunikáció) folyóirat elsõ számának
megjelenését hosszas ötletelés elõzte meg, melybõl mindenki kivette a részét, 
a tapasztalt szerkesztõ kollégák, a fiatal doktori hallgatók és oktatók. Létrejött a
szerkesztõbizottság, kialakultak a rovatok, jöttek az ötletek, hogy milyen jellegû
anyagokat közöljön a folyóirat, és szóba került az is, hogy milyen legyen a lap
arculata. Az indulás nem volt egyszerû, hiszen a tervezgetés tudományos lendü-
lete mellett a lap folyamatos megjelenésének anyagi feltételeit is biztosítani kel-
lett, így belevetettük magunkat a pályázatok írásába. Az elsõ lapszámok megje-
lenése a Communitas Alapítvány sajtótámogatása révén volt lehetséges. 

Az indító lapszámban a fõszerkesztõ Cseke Péter Beköszöntõje után jelent
meg Bernáth László tanulmánya az újságírás jövõjérõl, amely még ma is mérv-
adó cikknek tekinthetõ. Nem kevésbé értékes anyag volt a Bodor Pál-interjú, me-
lyet Botházi Mária készített. Már az elsõ számban megjelentek az azóta hagyo-
mányossá vált recenziók. A borítótervet és a lap tipográfiáját Könczey Elemér
hozta létre, miután megérkeztek az elsõ szövegek. Az elsõ, 2006/1-es lapszám az
év nyarán jött ki a nyomdából, és mára már az a pár példánya, ami az akkori
munkatársak birtokában van, igazi kincsnek számít.

A folyóirat sajtótörténeti tanulmányokat, a jelenkori médiáról szóló elemzé-
seket, a kommunikáció általános problematikáját érintõ tanulmányokat közölt.
Az ismertebb kutatók és doktoranduszok mellett a ME.dok szerkesztõi az Újság-
írás szak hallgatóit is bevonták a munkába: a folyóirat számos szakdolgozat és
disszertáció szerkesztett változatát közölte. 

A doktorandusz-konferencia létrejötte azért volt fontos elképzelés abban az
idõszakban, mert a kolozsvári tudományos életben nem létezett olyan fórum,
amely a kommunikáció-tudományok területén dolgozó fiatal kutatókat összefog-
ta volna. Ezt a szerepet részben a Kolozsvári Akadémiai Bizottság keretében
2010 januárjában létrejövõ Média és Kommunikáció Szakbizottság vállalta fel
késõbb.  Azonban 2006-ban még nem volt intézményes keret, miközben a Hun-
garológia Doktori Iskolán belül számos hallgató volt, akik a média és a kommu-
nikáció folyamatait vizsgálta, és ezt a munkát többnyire egymástól elszigetelve,

75

2018/10



egymás kutatási témájáról és eredményeirõl egyáltalán vagy alig tudva végezték.
A rendezvénysorozat ily módon tudományos fórumot, kapcsolódási és együtt-
mûködési lehetõségeket hozott létre a doktoranduszok számára, akik abban az
idõszakban doktori értekezésük megírásának kezdetén vagy épp megvédése
elõtt voltak. 

Az elsõ konferenciát 2006 decemberében szerveztük, majd ezt követte még öt
rendezvény, egészen 2009 tavaszáig. A mûhelymunka jellegû konferenciákon
résztvevõ doktori hallgatók nagy része ma már a területen dolgozó szakember
(Albert Júlia, Balogh Márton, Botházi Mária, Bodó Márta, Buzogány Klára, Deme
Cecília. Demeter Csanád, Felméri Cecília, Jakab-Benke Nándor, Gyõrffy Gábor,
Kádár Magor, László Edit, Ozsváth Judit, Péter Árpád, Tárkányi János, Zólya
Andrea, Zörgõ Noémi). Az elõadások szövegét Botházi Mária kötetbe szerkesz-
tette, így jelent meg a Medea Egyesület és a Mûvelõdés Kiadó közös kiadásában
2007-ben az Elméleti alapvetések, fogalomtisztázó törekvések és A médiakutatás
módszertani követelményei, 2008-ban az Esettanulmányok és a Média és kultú-
ra, 2009-ben a Közbeszéd és önismeret, valamint a Nyelv és kommunikáció címû
tanulmánykötet. 

A Medea Egyesület pályázatai révén nagyban elõsegítette az Újságírás szakon
folyó oktatást is. A szakgyakorlat kiemelt fontosságú eleme az újságírói képzés-
nek; az évek során pályázati pénzekbõl sikerült korszerû fotós és videós felsze-
relést biztosítani a gyakorlatozó hallgatóknak. Emellett a szak rendezvényei is
hagyományossá váltak. A háttérintézmény nélkül nem valósulhatna meg példá-
ul az évente szervezett médiatábor, amely minden év októberében várja
Torockóra az újságírós hallgatókat és a szak pályázatán részt vevõ, tehetséges kö-
zépiskolásokat. A médiatábor elsõdleges célja, hogy az oktatók által szervezett
gyakorlatok és elõadások során az újdonsült elsõéves hallgatók megismerkedje-
nek a média világával. Szintén a gyakorlati képzést erõsíti hallgatóink részvéte-
le 2014-tõl a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete által szervezett riporttábo-
rokban Farnason, Radnaborbereken, Temesváron, Déván és Kémeren. 

Ugyanakkor kéthetes tavaszi budapesti tanulmányút során hallgatóink jelen-
tõs médiaintézmények szerkesztõségébe látogatnak, és megismerkednek a ma-
gyarországi médiával. A tanulmányútnak 1997-ig visszanyúló, tehát több mint
kétévtizedes hagyománya van a tanszéken. Cseke Péter kezdeményezte, aki ma-
gánkapcsolatai révén szerzett pénzt a Németh László Alapítványtól, a Magyar
Újságírók Országos Szövetségétõl, a Népszabadságtól, az Oktatásügyi
Minisztériumtól. Sokat köszönhetünk Szabó Zsoltnak, aki szintén kamatoztatta
kapcsolatrendszerét a napi programok lebonyolításában. 

Az Újságírás szak hallgatói 2018 márciusában szervezték meg elsõ alkalom-
mal a Medea Egyesület támogatásával a Médianapok elnevezésû kétnapos szak-
mai konferenciát, melyen hazai és magyarországi médiaszakemberek tartottak
elõadást az újságírói szakma jelenlegi kihívásairól és munkamódszereirõl. 
A meghívottak között szerepelt Gáspárik Attila színházi és tévés szakember, Ká-
dár Zoltán sportújságíró, Veiszer Alinda mûsorvezetõ, Könczey Elemér grafikus,
Benkõ Levente és Papp Annamária újságírók, valamint Csibi László dokumen-
tumfilmes. Az elõadók elsõsorban gyakorlati jellegû témákról adtak elõ, így 
a konferencia jó alkalom volt a szak hallhatóinak, de a média iránt érdeklõdõ kö-
zönségnek is, hogy megismerkedjenek a média területén megfigyelhetõ tenden-
ciákkal. A szervezõcsapat pedig egy különleges élménnyel lett gazdagabb, hi-
szen az õ munkájuk révén bontakozott ki a konferencia programja. 76
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Idõközben a ME.dok folyóirat is fejlõdésnek indult: elkezdett növekedni a ta-
nulmányok tudományos súlya, a szerzõk között egyre hangsúlyosabban nemzet-
közileg elismert kutatók is megjelentek (pl. Barabási Albert-László), és 2010-tõl
már tematikus lapszámokkal (sajtótörténet, filmtudomány, sport és média) je-
lentkezett. A folyóirat online archívuma éppen a tízéves évforduló alkalmából,
2016-ban vált elérhetõvé a www.medok.ro honlapon. Az igazi áttörést azonban
a 2018-as év hozta a lap történetében, amikor megvalósult a szerkesztõk régi ál-
ma: a ME.dok három nemzetközi folyóirat-adatbázisba (Central and Eastern
European Online Library, ErihPlus, Index Copernicus) került be, ami jelentõsen
megnövelte  tudományos presztízsét és láthatóságát. A honlapon közreadott fel-
hívás szerint a ME.dok az új média, az írott és elektronikus média, a médiatör-
ténet, a filmtudomány, a médiaszociológia, a politikai és médiakommunikáció
területérõl vár tanulmányokat. 

A kutatási tevékenység szervezése 2010-ben alakult át a Kommunikáció- és
Médiakutató Intézet (KMKI) létrehozásával. A Medea Egyesület keretében mû-
ködõ tudományos szervezetnek a céljai között szerepelt a médiakutatás meg-
szervezése és médiatudományi kiadványok megjelentetése. A Bethlen Gábor
Alap kutatási támogatásával 2014-tõl a KMKI tanulmányköteteket adott ki, me-
lyek elsõsorban a romániai magyar médiát vizsgálják történeti megközelítésbõl,
eljutva egészen a jelenkori média jelenségeihez. Ebben a sorozatban jelent meg
2014-ben a Közösségteremtõ (régi és új) erdélyi média, illetve 2016-ban az Erdé-
lyi médiaterek címû kötet. A következõ, elõkészületben levõ kötet A tájékoztatás
olvashatósága címmel fog megjelenni az idén; a benne foglalt tanulmányok az
erdélyi nyomtatott sajtó hagyományait, valamint a jelen audiovizuális és online
sajtójának jellegzetességeit tárják fel. 
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A TAMÁSI ÁRON ALAPÍTVÁNY DIÁKJA
AZ ALKOTÁS UTCÁTÓL A MÉSZÁROS
UTCA FELÉ KANYARODIK

Mobiltelefon és e-mail elõtti idõk: levelek, végül vezetékes telefonhívások
egyengetik utamat az Alkotás utca 51/b felé, ahol egykor Tamási Áron lakott. Ta-
mási Áronné Bokor Ágotával van találkoznivalóm: be kell számolnom neki elsõ
egyetemi évemrõl. Kétbalkezesen tapintom az elegáns, polgári bútorokat, köszö-
nettel elfogadom a kávét, amellyel kínál, érzem az ott töltött óra súlyát, ha a
visszanemtérõségrõl akkor még nincs is túl sok fogalmam. Ágota néni tárgyakat,
bútorokat, folyóiratokat mutat, amelyeket még Tamási is érintett, használt – vala-
miért megjegyzem, bár akkor még nem készülök avantgárdkutatónak, hogy
Tamásiékhoz rendszeresen eljutott a párizsi Magyar Mûhely. 

A jelenet elõzménye, hogy 1993. május 28-án, Székelyudvarhelyen Tamási
Áronné Bokor Ágota jelenlétében Sütõ András bejelentette, hogy a budapesti Tamá-
si Áron Alapítvány ösztöndíjat hoz létre, és évrõl évre támogatja az udvarhelyi Ta-
mási Áron Gimnázium egy-egy diákjának egyetemi tanulmányait. Ennek a bejelen-
tésnek volt aztán a következménye, hogy valamikor 1995-ben sor került a fentebb
leírt jelenetre. Az ösztöndíj elnyeréséhez akkoriban nem kellett több, mint hogy 
a pályázó kézzel írt bemutatkozó levelet, illetve jövõbeli terveire vonatkozó szán-
déknyilatkozatot írjon. És hogy bejusson az egyetemre. (Ez akkoriban az én esetem-
ben három és félszeres túljelentkezéssel való megküzdést jelentett.) Emlékszem, az
ösztöndíj elnyerésénél szempont volt (és gondolom, mindmáig az), hogy a farkaslaki
származású diákok elõnyben részesülnek. Ha Farkaslakán született évfolyamtársam
is lett volna abban az évben, 1994-ben, amikor megpályáztam az ösztöndíjat, bizo-
nyára õ nyerte volna el a támogatást. Hogy apai nagymamám Farkaslakán született,
és Tamás volt a családneve, ahogy születésekor Tamásinak is, ez inkább színfolt le-
hetett a pályázatomban, nem érv. Mindenesetre kiváló emberekkel ismerkedhettem
meg annak köszönhetõen, hogy a Tamási Áron Alapítvány Diákja voltam egyetemi
éveim alatt. Itt az ideje, hogy nyilvánosan is megköszönjem ezt – hiszen az érintet-
teknek személyesen köszönetet mondtam annak idején.

Magának az ösztöndíjnak a létrehozását akkoriban sajtópolémiák kísérték, az
ösztöndíj vitatói Tamási Áron végrendeletére alapoztak, és közvetlenül Farkaslaka
közösségének javára szerették volna fordítani azt a támogatást, amelyet az Alapít-
vány ebben az esetben közvetve fordított a falu javára. Késõbb konkrét, a faluba
jutott támogatásokra is sor került. Idõvel valamelyest kisimultak a redõk, és a Ta-
mási Áron Alapítvány rendszeresen jelen van a falu életében is, emlékünnepsé-
gek és egyéb események kapcsán. Lõrincz József, a Tamási Áron Gimnázium taná-
ra, Tamási-kutató 2007-ben átfogó cikkben összegezte a Mûvelõdésben név szerint
is, kik részesültek az Alapítvány ösztöndíjában addig a pillanatig.* A diákokból az
egyetemi évek után tanító, orvos, falusi és egyetemi tanár, szerkesztõ, író, költõ,
jogász, mûvészettörténész lett – ha ezt a sokféleséget nézzük, máris azt mondhat-
juk, az ösztöndíj valamiképpen elérte a célját. Kérdésemre az iskola vezetõsége
megerõsítette, hogy az ösztöndíj kiosztására mindmáig sor kerül – ráadásul azon
a diákon kívül, aki az egyetemi tanulmányai végéig évente ösztöndíjat kap, min-
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den évben két további diák részesül az egyetemkezdést segítõ egyszeri támogatás-
ban. Az ösztöndíj profiljának bõvítése és állandósága tehát az igazi civil mecena-
túra hagyományait idézi ebben az esetben.

Visszatérve a személyes emlékekhez: az Alkotás utcába történt látogatást, sze-
mélyes beszámolást Ágota néni betegsége majd halála miatt felváltották a Duna
Televízió Mészáros utcai székhelyére tett látogatások – találkozások Ugrin Aran-
kával, R. Takács Olgával, Virág Anitával, akik az Alapítvány ügyeit akkoriban in-
tézték. Ablonczy László pedig, aki az Alapítvány elnöke volt (egyszersmind a
Nemzeti Színház akkori igazgatója) az általa vezetett színház több elõadására is
meghívott, neki köszönhetem például, hogy élõben láthattam a színpadon
Sinkovits Imrét, vagy hogy Cs. Szabó László-esszéket kezdtem olvasni, amelyeket
a kezembe adott. A Tamási Alapítvány miatt találkoztam még diákként Görömbei
Andrással és Bertha Zoltánnal, és körükbe tartozó írókkal, szerkesztõkkel is, így
Tamás Menyhérttel vagy Márkus Bélával. Késõbb Korunk-szerkesztõként és erdé-
lyi irodalommal kapcsolatos rendezvények, konferenciák résztvevõjeként termé-
szetesen erre még sokszor adódott számomra alkalom. És noha késõbbi Tamási-ta-
nulmányaim és esszéim nem ebbõl az elfogultságból születtek, egyik elsõ
konferenciaelõadásom és cikkem, Tamási Áron, az olvasó címmel az Alapítvány
rendezvényein került elõször nyilvánosságra. Görömbei András diszkréten pró-
bált rávenni arra, miután meghallgatott, hogy jó lenne azért egybevetni a tézisei-
met mondjuk azzal a könyvlajstrommal, amelyik Tamási Áron saját könyvtáráról
készült. Beláttam az észrevétel relevanciáját, de mégsem írtam át aztán a cikket:
úgy gondoltam, számomra fontosabb a Tamási-féle olvasás hogyanja ahhoz képest,
hogy mit olvasott.

Tamási neve és munkássága a két világháború között is összekötõ kapocsként
tudott mûködni, és mai értékrendekben is közös viszonyítási pont - kései erdélyi
utódai közül erre talán csak Kányádi Sándor életmûve volt hasonlóan alkalmas.
Ezért a biztos pont-jellegért köszönet illeti Tamási Áront és az emlékét gondozó,
könyveit kiadó Tamási Áron Alapítványt egyaránt.

Balázs Imre József

CSABA TESTVÉR TITKA
Ki ne hallott volna Csaba testvérrõl, a dévai Szent Ferenc Alapítványról? Éppen

huszonöt éve végeznek olyanok érdekében szolgálatot, akik valahogyan folyton
kicsúsznak a szociális védõháló nálunk még hatalmas lyukain. Nálunk a szociális
háló amúgy is nagyon lyukas. Az idõs, a sérült, a beteg szinte biztosan peremre
kerül, és elõbb-utóbb kiszorítják, kitaszítják a társadalomból. 

Csodáljuk a Szent Ferenc Alapítvány munkáját, csodáljuk Böjte Csabát, mint-
ha valami földönkívüli volna, aki egészen rendkívüli dolgokat cselekszik, amire
ember nem képes. Holott valójában azt teszi, ami mindannyiunk dolga lenne, csu-
pán azt, amit minden, magát nagy hangon kereszténynek (keresztyénnek) valló
embernek tennie kellene. Valójában „csak” annyiban különbözik sokaktól, hogy
fogadalmait, hitét, emberségét következetesen, a csíki székely konokságával betû
szerint értelmezi, és a feladatát elvégzi. 

A budapesti Papp László Arénában szeptember 13-án nagyszabású jótékonysá-
gi koncerttel emlékeztek a Szent Ferenc Alapítvány évfordulójára, elõtte Csaba
testvér a Magyar Kurír katolikus hírportálnak nyilatkozott, a rá jellemzõ egyszerû-
séggel mesélte élete néhány rettenetesen egyszerû, szinte banális, ugyanakkor
sorsfordító eseményét. Például amikor már teológushallgatóként beállt a csíki ut- toll
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caseprõ helyére, hogy az ráérõsen megihasson egy üveg sört. Sepregetés közben
ötletei támadtak, hogyan tehetné még szebbé munkájával a környezetet, ugyanak-
kor rájött arra, hogy végeredményben bárhol és bármikor Isten akaratát teljesíti, ha
egy másik ember életét egy icipicivel elviselhetõbbé teszi, ha a maga helyén a ma-
ga feladatát maximálisan teljesíti. „Akkor döbbentem rá: ha én ezt a munkát be-
csületesen, szépen elvégzem, ez is Isten áldásának a közvetítése mások felé, hi-
szen szebbé teszem a világot magam körül” – mondja.

Ilyen egyszerû volna? Bizony ilyen egyszerû. Nem véletlenül lépett be ponto-
san Assisi Szent Ferenc rendjébe Böjte Csaba: az alapító is efféle derûs, mások vé-
leményével, elegáns és kifinomult kifogásaival szemben a legegyszerûbb, legdara-
bosabb valóság talaján állva tett olyan dolgokat, amelyekre mindenki azt mondta,
õrültség, és pontosan ez a szent õrültség vezetett szemkápráztató eredményekre.
Hogy az ilyen történet hõsének lelki alkata milyen lehet, azt is elemezhetjük, Böjte
Csaba esetében bizonyára a már említett székely konokság, a természetközelség,
az élet dolgainak egyszerû, de biztos rendje olyan elemek, amelyek lelkiségét meg-
határozzák. A legszimpatikusabb pedig, hogy a sok „siker”, szereplés, a pillanat
nagyságaival való számtalan találkozás sem tette önteltté, nem repítette el, tovább-
ra is a napi valóság talaján áll, sõt belegyökerezik, és amikor nyilatkozik is, törté-
netei végtelen egyszerûségével kápráztat el, azzal, hogy máig nem elméletekrõl
beszél, nem pusztán szép szavakat mond, hanem újabb és újabb példákat a gyere-
kekkel való mindennapjaiból, érzékeny a sokak mellett elfutó apró csodákra, mint
egy nyolc évvel korábbi találkozás emlékére eltett csokispapír. Böjte Csaba sok da-
rabos székely férfiembertõl eltérõen vállalja, bevallja, hogy folyton elérzékenyül
az emberi lélek szépségeitõl, a gyermekek apró gesztusaitól. És büszke a „gyereke-
ire”, dicsérni sem szégyelli õket.

A dévai Szent Ferenc Alapítvány a kezdeteitõl az eltelt huszonöt év során
mintegy hatezer gyermeket fogadott be, az évek során sokat fejlõdött, immár 83
helységben 2135 gyermeket nevelnek, olyanokat, akikrõl szüleik ilyen-olyan
okokból nem tudnak gondoskodni. Körülbelül négyezer gyermek már saját szárny-
ra kapott, általában megtalálták a helyüket. Amire Böjte Csaba a legbüszkébb:
megházasodott „gyermekei”, akiket õ maga esketett, családban élnek, és maguk
gondoskodnak saját gyerekeikrõl, ahogy Csaba testvér fogalmaz, nem szorulnak a
„nagypapára”. „Szó sincs arról, hogy a gyerekkorukban átélt rossz élmények riasz-
tanák el õket a családalapítástól” – hangsúlyozta Bodnár Dániel kérdésére.

Saját tapasztalatokról is beszélhetek, hiszen Böjte Csabát dési ferences évei óta
ismerem, akkor maga is kezdõ ferencesként fiatalokat gyûjtött maga köré, spiritu-
ális élményt igyekezett nyújtani nekik, és arra segíteni õket, hogy a hétköznapok-
tól elemelt hétvégi lelkigyakorlatok szép élményét a mindennapjaikba visszavi-
gyék, és ott maradandó gyümölcsöt teremjenek. Kolozsváron egyetemistákból fe-
rences lelkiségû közösség alakult, akiknek irányításával, kísérésével mindig ráért
foglalkozni: ezekbõl a fiatalokból mára Caritas-igazgató, lelkipásztori munkatárs,
sajtós szakember lett, amit mindannyian magukkal vittek, és máig gyakorolnak, az
a közösségért való munka és felelõsség vállalása. Ahogy a szeptember 13-i inter-
júban nyilatkozta, de ahogyan világéletében számtalan templomi beszédben is
hangoztatta: „nem ötpercnyi jobbá válásban bízom, hanem sokkal hosszabb ideig
tartóban. Jézus Krisztus hosszútávfutó. Nem rövid távon akar célba juttatni ben-
nünket.” Egyébként a titok, Csaba testvér egyik titka is ez: nem a sikerre épít. Nem
a világ által értékelt, pillanatnyi csillogásban. Nem erre gyúr. Ez esetleg segíti ab-
ban, hogy anyagi alapot tudjon teremteni a vállalt gyerekek nevelésére, a minden-
napi betevõ falat biztosítására. De nem ez a cél. Ha nem szerepelne minden héten
a tévében, rádióban, ha nem jelennének meg könyvei, õ pontosan ugyanolyan jól
el volna, talán ma is átvenné a seprût a csíki utcaseprõtõl, hogy legyen annak is
egy nyugodt félórája. Ami viszont fontos számára: hogy az egyszer befogadottak-80
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ból ember legyen, olyan ember, aki maga is ad majd a társadalomnak. Nem az a fõ
szempont, hogy kibõl mi lesz, mennyi csillogást sikerült bevonzani. Ahogy Böjte
Csaba fogalmaz: „a peremen élõ emberek könnyebben megnyílnak egymás felé. A
társadalom periféiráján vannak az árvák, az elhagyott gyermekek, a fogyatékosok
is. Nemcsak könnyebben értjük, hanem könnyebben szeretjük is egymást.” Ez 
a magyarázata annak, hogy egyik leggyümölcsözõbb kapcsolat a Nem Adom Fel
Alapítvánnyal alakult ki. Ez a magyarázata a Szent Ferenc Alapítvány nevelési cél-
jainak is: ma én kapok, holnap én adok. Naivan egyszerû a sokszor túlbonyolított
viszonyaink között, viszont esetükben mûködik. 

Lapszerkesztõként dolgozom, az erdélyi, partiumi katolikusok kiadványait szer-
kesztem, sok írás érkezik hozzánk. Egyik küldemény nagyon megragadott: egy ne-
velõanyuka a rá bízott kamaszlány írásait ajánlotta a figyelmembe. Kiemelte, hogy
ez a nehéz körülmények közt tengõdõ nagycsaládból odakerült lány rendkívül kö-
vetkezetes, szorgalmas, érett és komoly, olyannyira, hogy neki, a felnõttnek nemegy-
szer példakép. Azok az írások egy komoly X-XI-edikes alapos, de még nyers fogal-
mazásai voltak. Aztán egyszer csak gyakorlatra fogadott a szerkesztõségünk diáko-
kat, és elkísérte õket egy komoly lány. Amikor aztán bemutatkozott, a név ismerõs
volt: megtudtam, hogy egyetemre jár, mégpedig egyszerre három szakot vágez, mert
õ tudja: neki sokkal többet kell teljesítenie, mint másnak, hiszen sok terve mellett a
testvéreit is támogatni szeretné, valamint mihamarabb önállóvá lenni. Engedélyt
kért, hogy õ maga is hozzánk jöhessen majd gyakorlatra, amikor annak az ideje el-
jön. Különbözõ szemináriumi dolgozatainak továbbgondolt változatát közöltük,
mert érdekes kutatási irányok felé nyitott, a feldolgozás mellett saját gondolatokat is
megfogalmazott. Legutóbb olyan tanulmányát közölhettük, ami úttörõ levéltári ku-
tatásra alapozva tár fel egy még elõtte senki által nem kutatott erdélyi egyháztörté-
neti korszakot. Ami a történetet kerekké teszi: tanulmányát egykori nevelõanyukája
írásával egy lapszámban közöltük. Az átlagos szerzõ örül a közlésnek, elkönyveli
mint tényt, mint saját érdemét, mint természetes dolgot. Ez az egykor a Szent Ferenc
Alapítványnál nevelkedett lány elektromos levélben megköszönte nemcsak a köz-
lést, hanem azt a tényt, hogy kedves nevelõanyukájával egyszerre jelenhetett meg.
Az olvasó erre is legyinthet: túlzott érzékenykedés, a mai, túlbonyolított életünk
nem bír el effélét, nincs idõ, régimódi szokás. Úgy vélem, a Szent Ferenc Alapít-
ványnál kapott tarisznya fontos része az ilyen hamuba sült pogácsa. Ahogy Csaba
testvér fogalmazta: „szeretném, ha […] azt mondanák: ezekkel a sérültekkel, fogya-
tékosokkal, árvákkal jobb a világ, mint nélkülük.” Én meg vagyok gyõzõdve arról,
hogy az érzékeny, felelõs, nyitott és a kapottat megköszönni tudó emberekbõl em-
berségesebb társadalom épül.

Bodó Márta

ELSZAKADÁS
Akkor is divatja volt az utazásnak, amikor nem utazhattunk. Amikor cseppben

ismertük meg a tengert, s csak ritkábban a tengerben a cseppet. Kisebb távokat ter-
veztünk, akkorákat, amelyek kifértek a piros útlevél ablakán. (A fiatalok kedvéért,
akik már útlevél nélkül is utazhatnak: Magyarországon a rendszerváltásig egy köz-
embernek három útlevele lehetett: a piros a szocialista országokba, a kék nyugat-
ra és sárga színû a kishatárforgalomban, például a Szögedébõl Szabadkára utazók-
nak. Ablaknak pedig az útlevelekbe bélyegzett, lila kiutazási engedélyt hívták.)

Erdély volt az úti cél. Minden Kolozsvárra megváltott vonatjegy hazafias tett-
nek minõsült. Miközben elviseltük a kolozsvári magyar gõgöt, megvetést is: Ti ott
kóláztok Budapesten az önfeledt többségi létben, mi meg itt kitartunk. Néma toll
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viszontgõggel feleltünk: Honnan tudjátok? Hisz alig utazhattok. Akiknek autójuk
volt, Moszkvicsuk a Moszkvai Kisautógyárból, késõbb Zsigulijuk Togliattiból,
azok a Hargitán kis fenyõágat tûztek a lökhárítóra, amit a kijáratnál a román vá-
mos elvett. Kádár János 1958-as marosvásárhelyi beszéde után: „Itt laknak magyar
származású emberek is [...]”, kezdett talán föltápászkodni a magyar? Vagy csak
méltóságát egy letépett fenyõágra akasztva igyekezett beilleszkedni?  

Itthon pedig vásároltuk a szolidaritási bélyegeket Latin-Amerika szenvedõ né-
pei számára, és az úttörõtáborokban énekeltük az elnyomott haladó néger, az ame-
rikai polgárjogi harcos Paul Robeson (1898–1976), az apja még rabszolgának szü-
letett, Mississippi-dalát. És eszünkbe se jutott, eszünkbe se juthatott, hogy itthon
is volna kikért szolidárisnak lennünk, hogy nekünk is volna miért harcolni pol-
gárjogilag. Például azért, hogy mi is kaphassunk útlevelet Washingtonba, ne csak
Paul Robeson Moszkvába:  

Zsong a folyó, a bendzsó remeg,
oly búsan dalolnak a négerek,
és messze viszi a Mississippi a négerek bús dalát.

Nem gondoltunk arra, hogy mi vagyunk Európa fehér négerei, hogy a dalt így
is énekelhetnénk: 

Zsong a folyó, a bendzsó remeg,
oly búsan dalolnak a székelyek,
és messze viszi a Szeret vize a csángók bús dalát.

A néger szót használni ma már nem illendõ. Nálunk ugyan nem volt rabszol-
gaság, mint a demokratikus Egyesült Államokban, tehát a szó nálunk biztosan
nem azt jelenti, amit ott. De Amerika nyelvi nagyhatalom is, amit õ mond, az úgy
van. És már nem mondja azt, hogy néger. De mit mondhatnék én, hogy kifejezzem,
amit mondani szeretnék? Fehér afromagyarok? Ez meg baromság. Egy kicsi stilisz-
tika is milyen gyorsan leleplezi a polkorrekt alkalmatlanságát a valóság szavakba
öntésére.

Mindez eltûnt és megmaradt. 
Azonban természetes vágya az embernek, hogy a gyerekeinek megmutassa fi-

atalkori tájait, hogy beavassa õket a világába. És elcsodálkozik, amikor kiderül,
hogy õk ellenben nem erre vágynak. Nem egy szûk világ mégisörömeinek emléke-
ire. Elcsodálkozik, amikor megkérdezi tõle a nyolcéves kisfia: És fogunk utazni
majd olyan külfödre is, ami régebben nem Magyarország volt?  

Zelei Miklós
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FAZAKAS LÁSZLÓ 

A DUALIZMUS KORI KOLOZSVÁRRAL
KAPCSOLATOS FORRÁSOK, 
KUTATÁSOK ÉS PROBLÉMÁK

Kolozsvárral rendkívül gazdag történeti szakirodalom foglalkozik, mely e szem-
pontból is kiemelkedik a többi erdélyi város közül. A dualizmus idõszakának na-
gyobb politikai, társadalmi és gazdasági folyamatai mind ez ideig többnyire isme-
retlenek a történészek számára. Jakab Elek monumentális háromkötetes Kolozsvár
története1 az 1848-as forradalomnál megáll, a Borovszky Samu által szerkesztett
városokat és vármegyekét bemutató sorozatból2 Kolozsvár ismeretlen okok miatt
kimaradt. A dualizmus korában tevékenykedõ történészek, illetve a más tudo-
mányterületeken dolgozó tudósok történeti jellegû munkái elsõsorban a város egy-
egy jól körülhatárolt szegmenésre fókuszáltak, és nem készültek részletes, átfogó,
a teljesség igényét kielégítõ munkák.3 A két világháború közti periódusban sem
született egy, a városnak a dualizmus idõszakára koncentráló általános várostörté-
neti monográfia. Ezt követõen az ország államszocialista berendezkedése tette le-
hetetlenné a korszakkal kapcsolatos mélyrehatóbb vizsgálódásokat, így a kutatá-
sok zöme leginkább a középkor és kora újkori történelmi folyamatok feldolgozásá-
ra összpontosított. A rendszerváltás követõen, 1993-ban Egyed Ákos egy, a Hajnal
István Kör által megrendezett várostörténeti konferencián arra hívta fel a figyel-
met, hogy a város dualista korszakának feldolgozására nem került sor.4 Tizenkét
évvel késõbb Gyarmati Zsolt a Nyilvánosság és magánélet a békeidõk Kolozsvárán
(Kolozsvár, 2005) címû kötetében ugyancsak arról értekezik, hogy még mindig
nem sikerült feltárni Kolozsvár jelentõsebb dualizmus kori folyamatait.5 A korsza-
kot övezõ figyelemhiányt jól példázza a millenniumi ünnepség alkalmából szerve-
zett EME–EMKE tudományos konferencia anyagát összefoglaló kötet, ahol csupán
egy tanulmány van,6 amely konkrétan a dualizmusra koncentrál. A helyzet 2016-
ban sem változott. Ekkor került megrendezésre a Kolozsvár 700 éve város címû,
nemzetközi tudományos konferencia, amelyen a több mint 60 elõadásból csak 3
foglalkozott a dualizmus kori Kolozsvárral.7 A város e korszakának figyelemhiánya
azért meglepõ, mert ha a különbözõ kimutatásokat, statisztikákat, összehasonlító
elemzéseket megfigyeljük, akkor jól látható, hogy Kolozsvár a korszak egyik leg-
fontosabb közigazgatási, oktatási, kulturális és egyházi központja volt. Az
1867–1914 közötti szûk 50 év Kolozsvár történetének legdinamikusabb és legvi-
rágzóbb idõszakát jelentette. Ez idõ alatt olyan nagyszabású fejlesztések, építkezé-
sek valósultak meg, amelyek mind a mai napig meghatározzák a város arculatát,
és hatással vannak az oktatásra, a kultúrára és a gazdaságra. Ennek ellenére (fõleg
a rendszerváltás utáni elsõ 20 évben) Egyed Ákos,8 Gyarmati Zsolt, Nagy Róbert,
Killyéni András kivételével nem sokan kezdték el a város dualizmus kori történe-
tét – komplexebb áttekintéssel – kutatni.9 A legtöbben – Asztalos Lajos, Gaal
György, Sas Péter, Vincze Zoltán – elsõsorban helytörténeti jellegû munkákra vál-
lalkoztak, melyek leginkább mûvelõdés-, intézmény- és kultúrtörténeti, valamint
életrajzi vonatkozásúak. Tehát az elmúlt 20-25 évben nagyrészt mind olyan írások
születtek,10 amelyek csupán a város dualizmus kori történetének egyes fejezeteit história
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elemzik. Az eddig megjelent tanulmánykötetek, tanulmányok, cikkek csak a moza-
ik legapróbb darabkái, amelyek ugyan segítenek kitölteni a fehér foltokat, de általuk
mégsem kapunk teljes képet a város dualizmus kori társadalmi, gazdasági, politikai
folyamatairól. Pölöskei Ferenc 2001-ben megjelent tanulmányában11 azt kifogásolta,
hogy hiányoznak a város történetével foglalkozó doktori disszertációk, szakdolgo-
zatok. Ez a megállapítása hosszú ideig érvényes maradt, viszont az elmúlt években
néhány fiatal kutató (akik közül többen jelenleg doktori tanulmányaikat folytatják)12

olyan témákat kezdett feltárni, amelyeket a város eddigi történetírása figyelmen kí-
vül hagyott, vagy csak felszínesen érintett. Ferenczi Szilárd13 Kolozsvár várospoliti-
kájának különbözõ aspektusait kutatja, különös tekintettel az önkormányzati dön-
tésmechanizmus mûködésére, a képviselõválasztások rendszerére és az elöljárók ki-
választási módjára. Kutatásában kitér a politikai elitek szerepére és jelentõségére is,
mivel ez szorosan kapcsolódik a városigazgatás problematikájához. Tény viszont,
hogy a disszertációja gerincét alkotó várospolitikát csak 1890-tõl, tehát a dualizmus
utolsó évtizedeitõl kezdi vizsgálni, ugyanakkor a korszakot tárgyaló írások körébõl
ez az eddigi legkomplexebb történeti munka. Gál Zsófia a városszerkezet és a város-
kép változásaival, valamint a dualizmus korában zajló építkezésekkel, elsõsorban 
a világi jellegû egyházi megrendelésekkel foglalkozik. Ezen belül a katolikus, refor-
mátus és unitárius egyház építkezéseit kutatja. Barazsuly Viktória Adrienn reklám-
történettel foglalkozik, és az ehhez köthetõ vizuális kommunikációt vizsgálja. Célja
feltérképezni, hogyan szabályozták a sajtó- és köztéri reklámot, illetve, hogy milyen
kommunikációs megoldásokat és szimbólumokat használtak az egyes termékek nép-
szerûsítéséhez. A dualizmus korszakára fókuszáló nagyobb kutatások áttekintésé-
ben utolsóként említem saját idevonatkozó kutatásomat, amelynek központi témája
Kolozsvár dualizmus kori infrastruktúra-története. Itt elsõsorban a közmûvek, a köz-
egészségügyi, közlekedési és távközlési hálózatok kiépítésének folyamatait, vala-
mint ezek társadalmi és gazdasági hatásait vizsgálom.   

Ugyancsak örvendetes, hogy a Babeº–Bolyai Tudományegyetem történelem
szakán zajló mesteri és alapképzésen is egyre népszerûbb a dualista idõszak Ko-
lozsvárjának kutatása. Igaz, hogy ezek közül a következõkben bemutatott kutatá-
sok nem képeznek teljes áttekintést a korszak fontosabb folyamatairól, azonban az
ilyen részkutatások a késõbbiekben kiterjeszthetõk, továbbá kiindulópontot és
támpontokat jelenthetnek az átfogóbb kutatások számára. Gál Edina a Kolozsvárt
érintõ 1873-as és 1892-es kolerajárványok hatásait vizsgálja, mely által betekintést
kaphatunk a város akkori közegészségügyi helyzetébe. Pataki Szabolcs az 1916-os
erdélyi menekültügyet kutatja, kiemelt figyelmet szentelve Kolozsvárnak, hiszen
a román betörést követõ menekülthullám egyik célállomása volt, ez pedig jelentõ-
sen kihatott a város mindennapjaira. Kispál Melinda a kolozsvári szórakozási le-
hetõségeket vizsgálja az elsõ világháború idején. Kutatásának középpontjában 
a kártyázási szokások állnak. Szakács Szidónia témája a dualizmus kori Kolozsvár
vendéglátóiparának 1870 és 1880 közötti idõszaka. Kutatásának súlypontját a ká-
vézók, éttermek, szállodák szolgáltatásai képezik más települések vendéglátóipa-
rával összehasonlítva. 

Sajnos a város dualizmus kori folyamatainak gyorsabb tempójú feltárását kor-
látozza a romániai levéltárakban fennálló nehéz helyzet. A szokásos problémákon
túl (alacsony költségvetés, a fejlesztések hiánya) felvetõdik a kérdés, hogy
mennyire prioritás a levéltárak számára a magyar dokumentumok rendezése, res-
taurálása. Emellett azt is meg kell említeni, hogy a levéltári szolgáltatások, felsze-
relések, eszközök messze elmaradnak a nyugati standardtól, de még a magyaror-
szágit sem közelítik meg. Példának okáért ott van a 2017 végén történt eset, ami-
kor a Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságán több gyûjteményt,
személyi iratot és családi fondot zároltak, amelyek között a dualizmushoz köthe-
tõ dokumentumok is vannak.14 A zárolás oka meglehetõsen prózai: állítólag besza-84
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kadt a plafon. Ez is azt jelzi, hogy mennyire korszerûtlen és elhanyagolt állapot
uralkodik a román levéltárakban. A gondatlanságból történõ zárolások, az irat-
anyagok szakszerûtlen tárolása, a korszerûsítési fejlesztések elmaradása mind ar-
ra hívják fel a figyelmet, hogy a város múltjának mihamarabbi feltárását prioritás-
ként kellene kezelni. Nem tudhatjuk, hogy a levéltári források meddig lesznek
még kutathatóak, ugyanis bármikor történhet újabb „tetõbeszakadás”. A forrás-
anyagok megõrzésének legbiztosabb módszere a digitalizálás. Azonban erre jófor-
mán semmi esély, hacsak nem vállalja fel külsõ szervezet.

A szisztematikus, egybefüggõ várostörténeti kutatások elõmenetelének egy
másik hátráltatója a kutatócsapat, kutatómûhely hiánya.15 Egy ilyen mûhely kiala-
kítását számos probléma akadályozza, melyek közül talán a legnagyobb gond,
hogy hiányoznak az anyagi források, valamint nincs egy intézmény, amely felvál-
lalná a szükséges feltételek megteremtését a szakmailag jól megszervezett kutatás
beindításához. Pedig a városban nem egy közhasznú egyesület és alapítvány mû-
ködik, amely kezdeményezõje lehetne egy ilyen kutatási projektnek. Egyelõre
azonban még nem történtek lépések ebbe az irányba. 

Biztató viszont, hogy a jelen dolgozatban elõzõleg említett fiatal kutatok – jól-
lehet nem tekinthetõk egy tudatosan megszervezett kutatócsapatnak – kapcsolat-
ban állnak egymással, tudnak egymás kutatásairól, forrásaikat megosztják, és
szakmailag segítik egymást. Mindez azért fontos, mert a történészek egy része sok-
szor egymással párhuzamosan kutatja a korszakot, és emiatt nem tudnak egymás
forrásairól, eredményeirõl, így azokat nem is tudják felhasználni, beépíteni a sa-
ját munkájukba. Ez jelentõsen nehezíti a nagyobb, összefüggõ folyamatok rend-
szerszintû vizsgálatát.

A következõkben tekintsük át, hogy milyen elsõdleges források állnak a korsza-
kot kutató történész rendelkezésére. A legfontosabb források egyikét a törvényható-
sági közgyûlés jegyzõkönyvei képezik, amelyek mikrofilmen megtalálhatóak a Ro-
mán Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságán. Állítólag az eredeti jegyzõ-
könyvek is megvannak, de a sérülések, rongálások elkerülése végett nem kutatha-
tók. Ugyanakkor az is lehet, hogy egyszerûen a szakszerûtlen tárolás miatt ezek a do-
kumentumok már rég tönkrementek. Meglehetõsen kiábrándító annak tudata, hogy
csupán néhány mikrofilmtekercs õrzi a város múltját – különösképpen, ha azt is fi-
gyelembe vesszük, hogy ezeket mennyire korszerûtlen viszonyok közt tárolják.

A közgyûlési vitákhoz, interpellációkhoz, indítványokhoz kapcsolódó doku-
mentumok kikérése sem számít egyszerû feladatnak. A dokumentumok egy része
rendezetlen, és mivel – a kaotikus állapotok miatt – több iratot még a régi, dualiz-
mus kori iktatószámok alapján kell kikérni, nem is biztos, hogy a levéltáros megta-
lálja. Ezen azt értem, hogy a dokumentumok nagy része minden bizonnyal fellelhe-
tõ, ám a rendszertelenségbõl adódóan nem tudni, hogy pontosan hol kell keresni. 

Ami a polgármesteri hivatal (városi tanács) iktatókönyveit illeti, a helyzet igen
súlyos, hiszen jelentõs részük nem kutatható, a restaurálásukra pedig nem sok
esély van. Ha pedig nem ismerjük az iktatókönyvek tartalmát, nem tudjuk kikér-
ni a minket érdeklõ dokumentumokat. Jobb esetben van használható iktatókönyv,
és megvan a hozzá kapcsolódó dokumentumok legalább egy töredéke (de ez a ki-
sebbik részt képezi), rosszabb esetben egyik sincs meg, és van egy köztes eset is,
amelyben az idõszakra vonatkozó iratok megvannak, de nincs iktatókönyv, amely
alapján ezekhez hozzáférhetnénk.16

A nemzeti levéltár mellett az egyházi levéltárakban is érdemes kutakodni. 
A történelmi egyházak központi gyûjtõlevéltárai fontos személyi és családi irato-
kat õrizhetnek. Nem ritka esetben Kolozsvár prominens városi tisztségviselõi az
egyházi életben is fontos pozíciókat töltöttek be, és fordítva. Például Szász Domo-
kos református püspök egyházi személyként vett részt a városi politikában,
Albach Géza polgármester és Groisz Gusztáv városi képviselõ erõteljes támogató- história
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ja volt a katolikus egyháznak, és folytathatnánk. A politika, az egyház, az oktatás
és a kultúra összefonódása megköveteli a széles kitekintésû kutatásokat – ami fo-
kozottan érvényes a biográfiai kutatásokat végzõkre. 

Gondot jelent a korabeli emlékiratok, levelezések, naplók hiánya, szóródása,
ismeretlen fellelhetõsége. Természetesen vannak kivételek is: ilyenek például Ke-
lemen Lajos naplói, visszaemlékezései, a Márki Sándor-féle naplók, Gyalui Farkas
emlékiratai, Apáthy István levelezése. A probléma viszont nem feltétlenül abban
áll, hogy a korabeli városlakók nem vezettek volna naplót, illetve nem írtak volna
levelet, hiszen ha a város társadalmi összetételét vesszük figyelembe, akkor látha-
tó, hogy jelentõs részét az értelmiségi középosztály tette ki,17 vagyis az a társadal-
mi csoport, amely valószínûsíthetõen leginkább vezetett naplót, írt memoárt, és
folytatott levelezést. Itt elsõsorban az az egyik probléma, hogy Kolozsvár sokak
számára tranzitváros volt, vagyis a karrierjük egy állomása. Ennek okai elsõsorban
Kolozsvár elsõdleges (közigazgatás, oktatás, kulturális) funkcióiban keresendõk.
Hiszen tudjuk, hogy a dualizmus korában alapított tudományegyetemmel és a vá-
rosba telepített számtalan közigazgatási-adminisztratív intézménnyel összefüg-
gésben nagyszámú egyetemi tanár, hivatalnok, tisztségviselõ érkezett Kolozsvárra,
vagy helyezték ki ide.18 Míg 1871-ben a lakosok 78,83 százaléka helyi születésû
volt, addig 1900-ra ez az arány 46,55 százalékra csökkent.19 Az újonnan érkezõk
jelentõs része azonban nem tekintette a várost végleges otthonának. Ezt a korabe-
li források is alátámasztják. Például Merza Gyula A Kolozsvári „Nemzeti (magyar)
Kaszinó” és elõdintézményeinek százéves története címû könyvében azt írja, hogy
1918-ban a kolozsvári Nemzeti Kaszinó alelnöke, Farkas Lajos egy elõadás során
részletesen kifejtette, hogy Kolozsváron miért nincs társadalmi élet. Szerinte a leg-
nagyobb probléma, hogy a városban nincs autochton lakosság, és sokak számára
Kolozsvár nem szülõhely, hanem csak lakhely. Az értelmiségi középosztályt alkotó
hivatalnokok, egyetemi tanárok, magántisztviselõk nem a helyben születettekbõl te-
võdik össze.20 Következésképpen a szolgálati évek letelte után ezek a személyek el-
költöztek, illetve visszatértek eredeti lakóhelyükre, és értelemszerûen naplóikat,
emlékirataikat is magukkal vitték. Jó példa erre a kolozsvári politikai, társadalmi és
kulturális élet egyik legmeghatározóbb alakja, Haller Károly, aki polgármesterként,
alapítóként, oktatóként és képviselõként egyaránt szolgálta a várost, majd nyugdíj-
ba vonulása után elhagyta Kolozsvárt, és Budapestre költözött. Ilyen életpálya nem-
csak Hallerre jellemzõ, hanem általában az egyetemi tanárok, újságírók, orvosok,
ügyvédek és színmûvészek jelentõs részére is.21 Az 1916-os román betörés – tény,
hogy a román csapatoknak nem sikerült Kolozsvárig eljutni, de a pánik következté-
ben sokan elhagyták a várost, és vidéken vagy a Király-hágon túl kerestek menedé-
ket –,22 az impériumváltás, majd pedig a román közigazgatás kiépítése szintén hoz-
zájárult az értelmiségi, hivatalnoki réteg elvándorlásához. Mindezek mellett nem
szabad megfeledkezni az impériumváltást követõ társadalmi átalakulásokról, a szo-
ciális és egzisztenciális nehézségekbõl fakadó problémákról, valamint a szocializ-
mus éveirõl sem, amelyekben az arisztokrácia és a polgárság felszámolása, kitelepí-
tése a családi és személyi levéltárak szétszóródásához, elkallódásához vezetett. 

A város dualista korszakának feltárásában a levéltári források után jobbára 
a korabeli sajtó segíti a kutatók munkáját. Ugyanis oktatási-kulturális funkcióinak és
a lakosságon belüli nagyarányú értelmiségi rétegnek köszönhetõen a városban virág-
zott a sajtó. A napilap-palettán szinte mindenféle politikai irányultságú lap fellel-
hetõ volt, továbbá megjelentek tudományos, kulturális és mûvészeti szaklapok is. 
A sajtókiadványok egyik legfontosabb csoportját a napilapok alkotják, hiszen ezek
által részletes betekintést kaphatunk a város jelentõsebb politikai és társadalmi
problémáiba. Emellett az újságok terjedelmes beszámolókat közöltek – sokszor szó-
ról szóra – a törvényhatóság közgyûléseirõl és a nagyobb társadalmi, kulturális ese-
ményekrõl, valamint a város hétköznapjairól is rengeteg olyan cikk jelent meg, ame-86
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lyet felhasználhatunk a kutatásainkhoz. A különbözõ politikai irányultságú napila-
pok a hírkategóriába tartozó cikkeket – ha nem is pontosan, de – általában objektí-
ven közölték. A publicisztika és a véleménycikkek értelemszerûen már kevésbé vol-
tak tárgyilagosak, de megfelelõ forráskritikával ezek is felhasználhatók. 

A dualizmus kori Kolozsvár legfontosabb23 napilapjai között elsõsorban az
1856-ban alapított Kolozsvári Közlöny említendõ, amely nemcsak Kolozsvár, ha-
nem Erdély egyik legnépszerûbb lapja volt. Az újságot Dózsa Dániel alapította, és
a kezdeti idõkben õ is szerkesztette. A lap stílusára kezdetben a politikai kiegyen-
súlyozottság volt jellemzõ, de ez megváltozott, amikor 1869-ben a Kolozsvári Köz-
lönybe olvadt a Deák-párti Unió címû lap. Ekkor Sándor János került a vezetõség
élére, aki konzervatív, majd kormánypárti szellemben szerkesztette tovább. Egy
másik fontos sajtókiadványt, a Magyar Polgárt K. Papp Miklós24 indította 1867-
ben. A lap eleinte balközép beállítottságú-ellenzéki, majd az 1875-ös pártfúziót
követõen kormánypártivá vált. 1887-ben a Magyar Polgár és a Kolozsvári Közlöny
fúziójából jött létre a Kolozsvár címû kormánypárti napilap, amely egészen 1898-
ig mûködött, amikor is újra átalakult, és ismét Magyar Polgárként folytatta pálya-
futását. Elsõ felelõs szerkesztõje Petelei István volt. Az 1871-ben alakult Kelet cí-
mû lap, a helyi városi politika és a Deák-párt erõs támogatója – így kezdetben 
a Magyar Polgár riválisa – volt, annak ellenére, hogy akkoriban az erdélyiek köré-
ben nem örvendett túl nagy népszerûségnek a kormány által hirdetett politikai
program. A Kelet sajátos hangvétele és beszédmódja következtében azonban ha-
marosan Kolozsvár egyik legnagyobb példányszámban eladott lapja lett. 1880-ban
alakult – Bartha Miklós kezdeményezésére – a Függetlenségi Pártot támogató El-
lenzék. A lap a Függetlenségi Párton belül kialakuló Ugron-kör legnagyobb híve
volt. Ennek következtében hangvétele kezdetben szélsõséges, de késõbb enyhül,
és a lap inkább csak a kormánypárt kritizálására helyezte a hangsúlyt.25 A késõb-
bi évtizedekben a lapok politikai irányultsága többször is megváltozott. Például az
impériumváltást követõen az Ellenzék a polgári liberálishoz közelebb álló irány-
vonalat vett fel.26 Az 1910-ben alapított Városi Közlöny csak nagyon rövid ideig 
jelent meg, azonban a folyóiratban publikált írások rendkívül fontos adatokat, in-
formációkat tartalmaznak Kolozsvár társadalmi, gazdasági, közegészségügyi, kul-
turális és infrastrukturális helyzetérõl. A város több híres tudósa, orvosa, egyete-
mi tanára írt problémafelvetõ, elemzõ és leíró tanulmányokat. A kolozsvári idõ-
szaki kiadványok bõvebb listája elérhetõ az Erdélyi Krónika történelmi portálon.27

További fontos forrást képeznek a polgármesteri jelentések, amelyek Haller
Károly polgármester mandátumának második évéig (1886) írásos formában jelen-
tek meg, és terjedelmesen beszámoltak a polgármesteri hivatal elõzõ évi tevékeny-
ségérõl. Jelentést tettek a törvényhatóság közigazgatási állapotáról, részletesen 
kitértek a polgármesteri hivatal ügyforgalmára, a város demográfiai állapotára, a
közegészségügyre, az építkezésekre, illetve az egyesületek és társulatok helyzeté-
re. A jelentések második része a város közgazdasági állapotáról nyújt tájékoztatást.
Itt megjelennek a város mezõgazdasági, ipari és kereskedelmi viszonyai is. Sajnos
ebbõl a forrástípusból csak nagyon kevés áll rendelkezésünkre.28 1886-tól az írá-
sos jelentéseket felváltják a numerikus pénzügyi kimutatások, amelyekben nagy-
részt költségvetési zárszámadásokkal találkozunk. A bennük közölt számszerû
adatok feldolgozását hátráltatja az írásos beszámolók hiánya. Igaz, az elsõ oldala-
kon van egy-egy pénzügyi összefoglaló, de ez leginkább a törvényhatóság által 
elfogadott pénzügyi elõirányzatokat hasonlítja össze a zárszámadással, továbbá az
egyes kategóriáknál megszabott költségvetési elõirányzat túllépéseit indokolja és
igazolja, végül pedig a bevételi és kiadási többleteket részletezi. A zárszámadások
elsõ nagy csoportját a bevételek alkotják, ahol külön fejezetenként a bevételi for-
rások kerülnek aprólékos bemutatásra, a másodikat értelemszerûen a kiadások ké-
pezik, végül pedig van egy pénzügyi mérleg is, amely a kettõt összegzi. A pénz- história
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ügyi kimutatásokat évrõl évre folyamatosan elkészítették, és ezek mind a levéltár-
ban, mind pedig a kolozsvári (egyetemi, akadémiai) és a budapesti könyvtárakban
(OSZK) fellelhetõek. 

A kutatások szempontjából lényeges forrást alkotnak a Kolozsvári Kereskedel-
mi és Iparkamara éves jelentései. A jelentésekben közölt információk elsõsorban
tájékoztató jellegûek, és többnyire nincsenek aprólékosan részletezve. Ugyanak-
kor olyan adatokat tartalmaznak, amelyek jelentõs támpontokat és nagy segítséget
nyújtanak az eligazodásban, illetve a pontosabb kép kirajzolásában. További fon-
tos forráscsoportot képeznek az aprónyomtatványok, brosúrák, röpiratok, iskolai
és vállalti értesítõk, térképek, az ipartestület iratai, valamint a céhek gyûjteménye,
a szabadkõmûves páholy kiadványai és a gyászjelentõk29 – ezek nagy része mind
megtalálható a Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságán.   

Összegzésképp elmondható dualizmus korát meghatározó, Kolozsvárra vonat-
kozó, politikai, társadalmi és gazdasági folyamatok jelenleg is nagyrészt feltáratla-
nok. Még mindig nem készültek el a szükséges részmonográfiák ahhoz, hogy meg-
születhessen egy, csak a korszakra fókuszáló várostörténeti monográfia, valamint
továbbra sincs kilátásban egy kutatócsoport/mûhely megalakulása. A levéltári for-
rások egy részéhez nem lehet hozzáférni, így az egyetlen, viszonylag elfogadható
állapotban lévõ primer forrásanyagot a mikrofilmtekercsekre rögzített jegyzõköny-
vek képezik. A naplók, memoárok, levelezések forráscsoportja eléggé szegényes,
fõleg, ha összevetjük az értelmiségiek társadalmon belüli arányát a fellelhetõ me-
moárok, naplók, levelek számával. Azonban a polgármesteri hivatal által kiadott
pénzügyi beszámolók, a Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági jelentései, illetve
a korabeli sajtókiadványok, aprónyomtatványok, iskolai, vállalati és egyházi érte-
sítõk, továbbá az anyakönyvek, gyászjelentõk szinte mind jó állapotban és telje-
sen hiánytalanul megvannak. Pozitívumként értékelhetõ a Kolozsvári Krónika30 né-
ven létrejött online várostörténeti blog, amely a dualizmus korszakáról készült írá-
sokat próbálja összegyûjteni, hogy ezáltal könnyítse a korszakot kutatni szándéko-
zó egyetemi diákok, kutatók munkáját. Folyamatban van egy háromnyelvû váloga-
tott bibliográfiai összeállítás, amely remélhetõleg hasznos útmutatóként fogja se-
gíteni a történészek munkáját. Végül pedig az is megemlítendõ, hogy olyan kuta-
tások kezdõdtek el, amelyek által a késõbbiekben részletesebb és pontosabb képet
fogunk kapni a város dualizmus kori folyamatairól.
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ERDÉSZ ÁDÁM

METAMORPHOSIS TRANSSYLVANIAE I.
Márki Sándor naplója az impériumváltásról

Márki Sándor azok közé a történészek közé tartozott, akik mûködésük során
maguk is rendkívüli mennyiségû forrásanyagot teremtettek. A szegedi egyetemi
könyvtárban õrzött terjedelmes hagyatéka 332 tételt tartalmaz; az iratkötegekben
gyerekkori irodalmi kísérleteinek dokumentumait éppúgy megtalálhatjuk, mint
kéziratait, publikációit, kolozsvári egyetemi tanárként tartott elõadásainak szöve-
gét és leveleit.1 Mindemellett naplót is írt, napi jegyzeteit 1873-ban, 20 éves korá-
ban kezdte, s személyes krónikáját 1925-ben bekövetkezett halálig lelkiismerete-
sen vezette.2 Márki naplója kitûnõ historiográfiai forrás, a naplójegyzetek képet
adnak a magyar történettudomány intézményrendszerének kiépülésérõl s elsõ
nagy korszakának szereplõirõl. Márkit 1892-ben nevezték ki a kolozsvári egyetem
egyetemes történeti tanszékének professzorává, érkeztétõl fogva élénk közéleti
szerepet vállalt, így a napló részletes és hiteles tükre Kolozsvár, sõt alkalmanként
az egész Erdély 1892 és 1921 közötti szellemi és kulturális életének. Márki nagyon
sok részletet feljegyzett a társadalom azon rétegeirõl, amelyekben maga forgoló-
dott, ennek köszönhetõen a napló olvasója megismerheti a dualizmus kori Erdély
szellemiségét meghatározó középosztályi-értelmiségi világot. A napló teljes szöve-
gének kiadása 2015-ben kezdõdött el, eddig két kötet jelent meg. A két kötet mint-
egy 1100 oldalon az 1873 és 1903 közötti naplójegyzeteket tartalmazza.3 Jelenleg
folyik a harmadik kötet kiadásának elõkészítése.

A naplónak van egy különleges része, amely a Metamorphosis Transsylvaniae
címet viseli, ez a rész 1918. október 31-ével indul, és 1921. augusztus 3-án zárul.
A kezdõpont a háború vége, a végsõ dátum pedig a végleges szegedi berendezke-
dés elõtti utolsó nap. Az 1921. augusztus 4-i bejegyzés fölé a következõ új címet
írta be a naplóíró: Vita nuova. Ekkor már egy hete Szegeden tartózkodtak, de ezen
a napon ébredtek elõször új, állandó otthonukban. Az 1918 õsze és 1921 nyara kö-
zötti idõszakot Márki Kolozsváron töltötte, és erre az idõre esett repatriálása is.

A Metamorphosis rész a korábbi naplójegyzeteknél sokkal terjedelmesebb, az idõ
elõrehaladtával, ahogy Márki egyre biztosabb lett abban, hogy nagy horderejû válto-
zás eseményeit rögzíti, feljegyzései mind hosszabbak lettek. Párhuzamosan megsza-
porodtak a naplóba illesztett eredeti vagy a naplóíró által fordított dokumentumok.
Márki fiatal korában, nyelvkönyvbõl megtanult románul, nyelvismeretét a Bihari 
román írók címû mûve megírása során kamatoztatta. 1919. január 1-jén – mint a
közölt részletben olvasható – ismét elõvette román nyelvkönyvét, és felfrissítette
tudását. A román lapokból vett részletek vagy teljes cikkfordítások is bekerültek 
a naplóba, amelynek ezt a részét eleve az impériumváltás forrásanyagának szánta.
A korábbi naplóhoz viszonyított arányeltolódást jelzi a terjedelem növekedése. Ko-
rábban egy-egy év krónikájának terjedelme 80–160 000 betû között mozgott, a
Metamorphosis teljes terjedelme 3 390 00 betû, azaz mintegy 85 szerzõi ív. Menet
közben nõtt a bejegyzések hossza és a saját szöveghez kapcsolt dokumentumok szá-
ma. Az 1918. október 31. és 1919. október 7. közötti I. Metamorphosis kötet 488 000,
a II. kötet, amely 1919. október 8-ával indul és 1920. május 3-án zárul, már 761 000
karakter terjedelmû.
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Ebbõl az irdatlanul hosszú szövegtestbõl választottam ki – a szerkesztõi inten-
ciókhoz igazodva – az 1918–1919 telére vonatkozó részt, vagyis azt az idõszakot,
amikor Kolozsvár – tágabban Erdély – társadalma szembesült az impériumváltás
lehetõségével. Decemberben zajlott le a gyulafehérvári nagygyûlés, 1918 karácso-
nyán került sor Kolozsvár megszállására, majd a román csapatok továbbnyomul-
tak nyugat felé, a megszállt területen pedig – a fegyverszüneti megállapodással el-
lentétben – gyors ütemben lezajlott a közigazgatás román átvétele.

A közölt részlet az 1918. november 16-i bejegyzéssel indul, ezen a napon Márki
számára az elsõ számú – csöppet sem örömteli – események a Magyar Népköztársa-
ság kikiáltásáról és az aradi tárgyalások utáni, román aspirációkról szárnyra kelõ hí-
rek voltak. A közölt részletbe bekerülõ utolsó, 1919. február 18-áról szóló naplórész-
let a Kolozs megyei magyar önkormányzat végleges megszüntetésérõl tudósít.

A közlés terjedelmi okok miatt szemelvényes, ugyanakkor a kronológiai hatá-
rokat úgy választottam meg, hogy minél kevesebb szöveget kelljen elhagyni. 
A napló november 16. és február 18. közötti teljes szövege 84 000 betû, a közlés-
re kiválasztott rész jegyzetek nélkül 57 000. Márki személyes, például egészségi
állapotára vonatkozó bejegyzéseit, a cselédviszonyokat taglaló részeket és az is-
métlõdõ bekezdéseket hagytam ki elsõsorban. A szöveg teljes egészében megjele-
nik majd a naplósorozat megfelelõ kötetében.

A közölt szöveget a mai helyesírás és központozás szerint írtam át. Külön jelö-
lés nélkül javítottam az elírásokat, a szövegben szereplõ magyar és román neveket a
hivatalosan használt formára igazítottam. Ez a magyar neveknél például az i és y
használatát, román neveknél fõként az aposztrófos betûket érintette. Ugyanakkor a
román neveknél meghagytam a Márki által használt vezeték- és keresztnév sorren-
det. A szövegben említett közismert politikai szereplõk – Károlyi Mihály, Iuliu
Maniu – nevét nem jegyzeteltem, a ma már kevésbé ismert s a forrás értelmezése
szempontjából fontos szereplõk nevét, státusát igyekeztem jegyzetben megadni.

Márki Sándor olykor feljegyzéseit a lap aljára vagy a bejegyzés végére írt kiegé-
szítésekkel utólag pontosította. Márki saját jegyzeteit a jegyzetszámhoz illesztett
betûvel különböztettem meg a magam lábjegyzeteitõl.

A közölt naplórészletek értelmezéséhez számottevõ segítséget adnak Romsics
Ignác Erdély elvesztése 1918–1947 címû könyvének vonatkozó fejezetei. (Helikon,
Bp., 2018.)

Tartalmi tekintetben a naplónak több rétege van: Márkit nagyon érdekelte az
ország, Erdély és a kolozsvári egyetem további sorsát meghatározó nagypolitika. E
területrõl elsõsorban a sajtó útján értesült, megvolt a törzskávéháza, kaszinója,
ahol rendszeresen olvasta a lapokat. De a román megszállást követõen, december
30-a után – mint azt gyakran panaszolja – nem jutottak budapesti és külföldi új-
ságokhoz. „Ilyen süketek csak a szegény középkori krónikások voltak” – írta janu-
ár 15-i bejegyzésében. A valós hírek hiánya kedvezett a „hóstáti és szalonhírek”
terjedésének. Ezekbõl – távolságtartását hangsúlyozva – sokat feljegyzett, magam
forrásértékûnek tartom ezeket a híreket is, mert sokat elárulnak a korabeli kolozs-
vári magyar társadalom gondolkodásának horizontjairól és mentális állapotáról. 
A napló legpontosabb információs rétege a kolozsvári eseményekrõl tudósít. Ami
a városban történt, annak híre hamar eljutott Márkihoz. Korábban egyike volt a
legnagyobb hálózatépítõ személyiségeknek. Tiszteletbeli kolozsvári tanácsnok-
ként, az emlékezetpolitika egyik alakítójaként szoros kapcsolatban állt a helyi elit-
tel, beleértve az erélyi arisztokrácia egy részét is. Szakmai kapcsolatai az egész or-
szágot behálózták, gondosan számon tartott tanítványai révén is nagyon sokfelõl
tájékozódhatott. Az elzártság hónapjaiban a kolozsvári hálózat mûködött, az vi-
szont meglehetõsen jól. A New York kávéházba, az egyetemre, a Katolikus Státus-
ba ekkor is befutottak a helyi hírek. S van még egy nagy forrásértékû rétege Már-
ki naplójának: a bejegyzések pontosan tükrözik a helyi társadalomnak a napról forrásközlés
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napra változó helyzetre adott válaszait. Például azt, hogy a korábbi központtól és
az információtól elvágott Kolozsvár lakói miként veszítették el orientációs pontja-
ikat s ezzel együtt a kezdeményezõkészséget is. Az 1918–19-es magyar–román ta-
lálkozások emlékei is hosszú ideig éltek s befolyásolták mindkét oldal késõbbi tár-
sadalmi és politikai reakcióit. A gyakran konfliktusokkal járó találkozásokból is
sokfélét megörökített Márki Sándor.

A most közölt rész a Metamorphosis Transsylvaniae címû naplónak csekély tö-
redéke, reményeim szerint a két hónap eseményeit rögzítõ krónika is dokumentál-
ja a forrás izgalmas voltát.

nov. 16.
Budapesten a nemzetgyûlés kikiáltotta a Magyar Köztársaságot, Kolozsvárt pe-

dig délután – „asszongyák” – az erdélyi román királyságot vagy a román királyság-
hoz való csatlakozást határozták el Maniuék a Ferenc József szállodában. A város
így is, úgyis a szokottnál is hétköznapibb, szürkébb volt; az egyetlen változást ta-
lán az jelentette, hogy a boltokat korábban csukták be. A köztársaság ifjúkori ál-
maink megvalósulását jelentené, de mi azt nem Magyarország legnagyobb részé-
nek elszakításával s úgy képzeltük, hogy arcunk az örömtõl, ne a szégyentõl pirul-
jon. Hazánk most bizony a zsibvásárra került; de majd csak megsegít a magyarok
Istene!

Az egyetem tegnap említett memoranduma4 kinyomatására az EMKE direktó-
riuma (elnökletem alatt) csakugyan vállalkozott (mi kb. 25 000 kor. költséget je-
lent), de az egyetem déli értekezletén mégis jobbnak tartottuk, hogy Somló Bódog
Jászi Oszkár nemzetiségi miniszter (egyúttal magántanárunk) közbenjárásával az
államnyomdában nyomassa ki az egészet, s õ küldesse föl a békekonferencia tag-
jai stb. számára – ha ugyan nem késtünk el. A már teljesen bemutatott végleges
szöveget a rektor elnöklete alatt (Kossutány, Szandtner, Kovács, Borozs, Karl s én)
délután 2 ½ órai munkával állapítottuk meg – s Borozs az angol, Karl a francia,
Schneller a német nyelvre való fordítást vállalta magára. – Jászi államtitkára, úgy
hallom, Somló Bódog lenne.

[…]
nov. 18.

Néhány hónapja még nem mehettem ki az utcára, hogy egy-egy csapat elfogott
oláh fegyveres kíséretével ne találkozzam. Most felfegyverzett oláh nemzetõrök
oláh zászlóval, oláh dallal vonulnak ki a falvakba. De hát a román s a magyar ko-
kárdás alakok békességben haladnak el egymás mellett.

nov. 20.
Haþieganu, a Román Nemzeti Tanács elnöke, Telia és Hidu alezredeseket ezre-

desekké s amazt fõhadbiztossá, emezt pedig fõparancsnokká „nevezte ki”. Úgy lát-
szik, Kolozsvár átvételére készülnek. A ma esti lapok már közlik is az aradi Nem-
zeti Tanácsnak a világ népéhez intézett manifesztumát, melyben tudtul adják,
hogy bármit határoznak a békekonferencián, õk õseik földjét, melyen Traianus óta
(!) laknak, szabad és független állammá alapítják át. (Azt nem adják tudtára a vi-
lágnak, hogy szabad államukból a zsidókat mind beszorítják majd az új Magyar-
országba.)

nov. 23.
Gonda Béla, az Adria Egyes elnöke bánkódik, hogy a jugoszlávok a régi kap-

csolatot az Adriával elvágták; kér tehát, hogy a változott viszonyoknak megfelelõ-
en végezzem be a Flotta-naptár (tenger nélkül maradt ország – és flotta!) számára
írt cikkemet. Béla bizony szerencsétlen flottás, és szerencsétlen flótás az az ezer
zsidó, aki a beszterce-naszódi üldözés elõl ide menekült. S a kolozsvári zsidóknak
éppen most jutott eszökbe, hogy zsidó nemz. tanácsot alakítva, önrendelkezési jo-
got követelnek a zsidók számára.5 No, most már csak a cigányok vannak hátra. –
Két kisebb unokám, Laci és Ivi, ma személyesen is tapasztalta a mai rablógazdál-92
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kodást: a tanyán embereket találtak, akik az egybegyûjtött répát, krumplit, lucer-
nát nyíltan lopták6a és hazafuvarozták, az egyik azon az alapon, hogy megérdemli
õ azt, mert négy esztendeig harcolt a hazáért. A gyerekek azután mentették, amit
tudtak. Még jó, hogy meg nem verték õket.

[…]
nov. 25.

Az oláh megszálló hadsereg most már formálisan bejelentette Erdélybe való
nyomulását,7b az aradi Román Nemzeti Tanács pedig azt, hogy 26 vármegyét köve-
tel a Gyulafehérvárott tartandó nemzeti gyûlésen. – Reinbold Béla kollégám beszé-
li (s hány ilyen eset!), hogy Szentbenedeken õket is teljesen kifosztották. – A rek-
tor ma küldte föl az egyetem memorandumát a nemzetiségi miniszterhez. (Lehet
más!)

nov. 27.
Laci unokám elsõ ízben volt „küldönc” a Nemz. Tanácsnál, mely, másnak pa-

rancsolni nem tudván, az iskolás fiúkat rendeli be szolgálatra.
nov. 28.

A helybeli bankok bizalmasan értesítették ügyfeleiket, akik közé én nem tarto-
zom, hogy a safe deposit betétjeit felküldik Bpestre, ha másképp nem intézked-
nek. – Somló Bódog azt távírta a rektornak, hogy a népkormány felhasználja az
egyetem memorandumának adatait a békekonferencián, de nem beszél a három
idegen nyelvû kiadásról, melyhez azonban az egyetem ragaszkodik. – Võm végre
talált egy legényt és kocsist, havi 50–200 kor. fizetéssel és teljes ellátással. Vagyis
kocsisának háromannyi fizetést ad, mint amennyi nyugdíjat kapott õ a háború
elõtt. Egyébiránt egy-két hét múlva õ is megint visszamegy a nyugdíjasok közé.

nov. 29.
Befejeztem a Rákócziról írt könyvem megjelenése óta gyûjtött levéltári anyag-

nak könyvemben való elhelyezését, s így hozzáfoghatnék a fölkelés történetének
megírásához. Talán megint vigaszt találok benne, mint 12 év elõtt; akkor családi,
most hazafias aggodalmaim közt; de ezek még nyomasztóbbak, és nehezen tudom
magam elhatározni az írásra.

nov. 30.
Az oláhok ma már megszállották Szászrégent, és Marosvásárhely felé igyekez-

nek. Ott, ahogy Szádeczky és – az Emke direkt. ülésén Sándor József mondta – a
székelyeket alig lehetett visszatartani, hogy Magyarországtól elszakadva, menten
kikiáltsák a Székely Köztársaságot, s a megjelent 5000 székely közt sok fegyveres
lévén el ne határozzák a polgárháború megindítását az oláhok ellen.8 A mérsékel-
tebbek így is hátraszorultak; pl. Bethlen István, aki falujában alig menekülhetett
el a nép elõl, itt is kiszorították, Budapesten pedig monarchista fondorlatokkal vá-
dolják. – A székely nemzet memorandumát Szádeczky készítette el.

dec. 1.
Emberek közé nem vágyakozva, mint egy idõ óta többször, egész nap itthon

dolgozgattam.
dec. 2.

A reggeli lapok szerint, amint különben elõre látható volt, a Gyulafehérvárra
nemzetgyûlés címén becsõdített oláhság kimondta 26 erdélyi és magyar várme-
gyének Magyarországtól való elszakadását és Romániához való csatlakozását.9

Szegény feleségem megsiratta, hogy ha akaratuk teljesedik, hazátlanok leszünk.
Én, a ma hetven éve Olmützben történtek miatt, hazátlannak születtem, mert hi-
szen akkor Magyarország osztrák Kronland volt. A hazugság azonban akkor sem
volt, ezután sem lehet tartós életû, s végre sem Gyulafehérvárott, hanem valahol
Párizsban dõl el a mi sorsunk; ámbár Erdély Magyarországra nézve mindenkép-
pen elveszett. – Ma derék legényünk, Hoffmann Károly is abban a tudatban tért
vissza szülõföldjére, Bukovinába, hogy ott oláh polgárnak kell lennie. Ezt azonban forrásközlés
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már itthon sem kerülhette volna el. Ide máig körülbelül 1000 székely vonult be ka-
tonai szolgálatra, hogy a demarkácionális vonalon belül elkerülje a román hadse-
regbe való besorozását. Az éjjel a monostori felfegyverzett oláhok már fölesküdtek
Ferdinánd román király hûségére. Hogy idegen országban ne kelljen tanítnia,
Davida Leó már beadta kérését nyugdíjazása iránt, s Lechnerrel, Riglerrel mi is be-
szélgettünk az eshetõségekrõl.

dec. 3.
A rektor haragszik, hogy elvi és aktuális nagy kérdésekkel a VKM nem törõdik,

de arra ráér parancsot kiadni, hogy az egyetem alapítójának nevét az egyetem cí-
mébõl törölje, arcképeit eltávolítsa, az ország címerének koronáját eltakarja, stb.

dec. 4.
[…] A VKM elõzékenységet ajánl, s kijelenti, hogy fizetésünket az állampénz-

tárból kapjuk; az egyet. tanács ezenfelül a helyzetnek megfelelõen fog intézkedni.
A VKM szerint végsõ esetben tehetünk, de saját felfogásunk szerint nem tehetünk,
esküt.10c Nagyobb feladat volna, hogy összetûzés esetén az ifjúság internálása vagy
besorozása ne legyen a büntetés! Különben ahogy a strasbourgiak a francia meg-
szállás után tovább tanítanak, reméljük, az átmeneti idõkben mi is folytathatjuk 
a tanítást, noha az egyet. tanács a vidékre távozni kívánók indexének aláírását ma
már megengedte. […]

dec. 5.
Az éjjel hazajöttek az 51-esek, s dalolva (néha 2-300 fõnyi csapatban) járnak a

62-esek és 82-esek behívott ifjabb koroszt. legényei s a 21-es honvédek. Ügyelni
kell rájuk, hogy brevi manu le ne számoljanak Nagy-Románia helybeli híveivel.
Mackensen 800 németje is itt lesz pár napig.

dec. 6.
A román Erdély kultuszminisztere, Goldiº László a reggeli lap szerint kijelen-

tette, hogy a kolozsvári egyetem román lesz, a magyar egyetemet átteszik Maros-
vásárhelyre. Jól indul a nemzetek kulturális jogainak tiszteletben tartása! Már teg-
nap hallottam, hogy pozsonyi egyet. tanárok, ha Pozsony csakugyan a tótoké lesz
az egyetemmel együtt, kivándorolni készülnek Argentínába. No, de minden a mi-
enk marad: berukkolgató katonáink „Nyomd meg a gombot!”, „Piszkáld ki!” és ha-
sonló feliratú sapkákkal jelzik a honvédelem komolyságát. […]

dec. 7.
Délelõtt 2 teljes, 1 kiegészítõ és 4 javító érettségi vizsgálattal voltam elfoglalva

a kat. gimnáziumban. Este kaptam azt a gyászjelentést, hogy Szádeczky Pista, La-
josnak tüzér hadnagy fia, tegnap spanyol betegségben (amelyben húga, Margit és
ennek ura, Hajós Iván is fekszik) rövid szenvedés után elhunyt. A háború elõtt Pá-
rizsban a Crédit Lyonnais Bank hivatalnoka volt. Pici korától ismertük és szeret-
tük; õ is nagyon vonzódott hozzánk. Nyugodjék békében!

dec. 8.
A népkormány az Erdélyi Nemz. Tanácsot fõkormánybiztossági hatáskörrel ru-

házta fel egész Erdélyre nézve, s fõkormánybiztossá Apáthy Pistát nevezte ki,11 aki
mellé, a demarkácionális vonalat megszálló román csapatokkal való érintkezés vé-
gett két vezérkari tisztet is rendelt.

[…]
dec. 10.

Az éjjel meghalt Hajós Iván, Szádeczky Margit ura, fél esztendei boldog házas-
ság után. Nagyon rokonszenves, kedves fiú volt. Margit még nem tudja sem báty-
ja, sem ura halálát, melyet a spanyolbetegség (neki is baja) okozott. Szegény Iván,
nyugodjék békében!
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dec. 11.
Az itteni fõiskolák ifjúsága nagygyûlést tartott, tiltakozván MO integritásának

megsértése és a magyar egyetem máshová helyezése ellen; egyúttal a tanulóifjúság
helyzetének javítását követelvén, délben én is láttam a Mátyás téren impozáns fel-
vonulásukat. Apáthy fõkormánybiztos, akinek kívánságaikat átadták, lelkesítõ be-
szédet tartott hozzájuk, s föleskette õket a köztársaságra.

dec. 12.
Befejeztem ezen félévi elõadásaimat, amiket szorgalmasan látogattak. A jövõ

héten kollokviumok lesznek. – Apáthy Pista mint fõkormánybiztos azon kezdte a
diákok nyomorúságán való – tegnap megígért – segítést, hogy ma beköltözött a
Mensa Academicába, s annak legnagyobb részébõl ismét kiszorította az egyet.
hallgatókat, kik így végképp elvadulnak az egyetemtõl. – Szebenbõl különben ép-
pen ma indult az új román nemzeti kormány küldöttsége Bukarestbe, hogy Erdélyt
felajánlja Ferdinánd román királynak; […]12

dec. 14.
Szolgálatba fogadtunk egy Prokop nevû harkovi volt hadifoglyot, aki nem tart-

ja célszerûnek, hogy hazamenjen Ukrániába. Tavaszig marad, ha marad. – A bu-
dapesti egyetem érdekeink védelme végett szövetkezésre szólította fel az egyete-
mek tanárait. Én is beléptem. – A nagyváradi jogakadémia dékánja – mint Horváth
Jenõ írja – azt a hírt hozta Bpestrõl, hogy a kormány mindenképpen ragaszkodik a
kolozsvári egyetemhez, és azt feladni nem fogja. – Mivel a bpesti egyetemnek,
mint hallom, most 14 000 hallgatója van, állítólag a mi egyetemünket is Bpestre
vinnék fel a hallgatóság megosztása végett.

[…]

JEGYZETEK
1. Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár Régi Könyvek Tára, Márki Sándor hagyatéka MS
99–MS430.
2. Márki Sándor naplója magántulajdonban van. Másolata MNL Békés Megyei Levéltára XV. 33. Xe-
rox-tár 251. tétel.
3. Márki Sándor naplói I. 1873–1892. Szerk. és s. a. r. Erdész Ádám. Gyula, MNL BéML, 2015. 663 p;
Márki Sándor naplói II. 1893–1903. Szerk. és s. a. r. Erdész Ádám. Gyula, MNL BéML, 2018. 433 p.
4. Az egyetem november 11-én Csengeri Jánosnak, a klasszika-filológia professzorának indítványára
elhatározta, hogy több nyelven tájékoztató iratot küldenek az összes egyetemhez, a békekongresszus
tagjaihoz Magyarország területi integritásának megõrzése érdekében. Elkészítésével Márkit bízták
meg, jóváhagyását, fordítását a tanárok egy csoportja végezte. (A kolozsvári egyetem emlékirata a vi-
lág népeihez.)
5. Az elsõ erdélyi zsidó nemzeti tanácsot Dicsõszentmártonban szervezték meg november közepén.
A zsidó nemzeti tanácsok központi szervezete Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség néven november 20-
án alakult meg Kolozsváron.
6a. Egy hóstáti hatökrös gazda 3 vagon cukorrépát vitt el!
7b. Lásd 3621a. lap. „November 4-én a IV. román hadtest parancsnoka, N. Petala tábornok a követke-
zõ hadiparancsot adta ki: »A IV hadtest tisztjei és katonái! Az a Szent hír, amely most egy esztende-
je Besszarábiába, tegnap pedig Nagy István Bukovinájának határaira érkezett, ma gyõztesen emelke-
dik a Kárpátok bércein túl. – Erdély hí! A tordai hõs (Mihály vajda) vár! Az õ szelleme parancsolja,
hogy ne hagyjuk rabságban azt a földet, amelyben törzse alussza százados álmait. Mint századok óta
elválasztott testvérek sietünk ma attól a szellemtõl hevülve, hogy a legelsõ pillanatban eljussunk ab-
ba az országba, mely a román nép bölcsõje volt. Testvéreink hívását mint testvérek követjük, akik a
magasztos jog tettét teljesítjük, nem pedig egy elkésett háborút folytatunk. – Katonák! Vigyetek ma-
gatokkal testvériséget, békét, szeretetet a szeretett Erdély gazdag térségeire, és mutassátok meg min-
denkinek, a román milyen jártas a harcban, hogy éppen annyira jó, mint becsületes és kegyelmes
azokkal, akik nem állanak ellene, és hogy kímélni tudja még a legyõzött elnyomók javait és szabad-
ságait is. – Vigyétek meg erdélyi testvéreiteknek, akik századok óta szenvedtek és véreztek azért az
álomért küzdvén, amelyet számára ma megvalósítotok, az összes románok egyességének ölelését és
az egész haza gyõzedelmi üdvözletét. S kiáltsátok lelketek mélyébõl: Éljen Nagy-Románia királya! –
Katonák! Isten nevében elõre! – A IV. hadtest parancsnoka Petala Miklós hadosztályparancsnok. s.k.«
(Közölte a kolozsvári Voinþã, 1921. febr. 7. 129. sz.)” [A naplóba utólag beragasztott kéziratos szöveg.
A Voinþã cikkét Márki Sándor fordította.]
8. A marosvásárhelyi nagygyûlést 1918. nov. 28-án tartották. A kezdeményezõ a nov. 10-én Budapes-
ten alakult Székely Nemzeti Tanács volt. A Bethlen István által irányított szervezet Erdély Romániá-
hoz csatolása esetére számolt az önálló székely köztársaság kikiáltásával, a mozgalom elsõsorban Ma-
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gyarország területi integritásának védelmét szolgáló politikai eszköz volt. A nagygyûlés idejére 
a Bethlen által fémjelzett csoport a helyi baloldali erõkkel folytatott küzdelemben háttérbe szorult, s a
nagygyûlés egy, A világ népeihez c. kiáltványt fogadott el. A Márkinak beszámoló Szédeczky Lajos 
a gyûlés szónoka volt.
9. A december 1-jén tartott gyulafehérvári nagygyûlés által elfogadott határozatok elsõ pontja mond-
ta ki „Erdély, Bánát és Magyarország összes románjainak […] s az általuk lakott területeknek egyesü-
lését Romániával”.
10c. A kormány „végsõ esetben” megengedi ezt, hûtlenség vétke nélkül. Rettenetes, hogy egy kor-
mány még végsõ esetben is „megengedje” a hazaárulást: köztársaságban királynak (idegen királynak!)
esküdni hûséget – lelkiösmereti fenntartással! Finis sanctificat media….!
11. A minisztertanács dec. 6-i döntése értelmében felállított intézmény neve Kelet-magyarországi
Fõkormánybiztosság volt, hatásköre elvileg a románok által követelt 26 vármegyére terjedt ki. Apáthy
István (1863–1922) zoológus, az MTA tagja a kolozsvári egyetem tanára volt. Az 1900-as évektõl po-
litizált, a Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt erdélyi vezéreként tevékenykedett, majd Károlyi Mi-
hály irányzatához csatlakozott.
12. A Kormányzótanács (Consiliul Dirigent) küldöttsége dec. 12-én indult Bukarestbe, hogy az ural-
kodónak átadja a gyulafehérvári nagygyûlés határozatát, s hogy felkérje Ferdinánd királyt impériuma
Erdélyre s más románlakta területekre való kiterjesztésére.
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CSEKE PÉTER

„MUNKAMEGOSZTÓ 
SZEREPELKÜLÖNÜLÉS”
Dsida Jenõ, Mikó Imre és Balázs Ferenc üzenete

A Jancsó Béla-levezés 3. kötetének a szerkesztése során nemrég a Független Új-
ság 1937-es évfolyamát tanulmányoztam. Tettem ezt abban a reményben, hogy a
Vásárhelyi Találkozó történetével kapcsolatosan is újabb összefüggésekre derülhet
fény. Elsõként Dsida Jenõ nyilatkozatán akadt meg a szemem.1 Minthogy nem sze-
repel a Marosi Ildikó-szerkesztette Séta egy csodálatos szigeten címû reprezenta-
tív kötetben,2 kiindulásként ebbõl szeretnék idézni. 

A szerzõ alapállása: az erdélyi magyarság kisebbségi helyzete nem tûri meg,
hogy a „kisebbségi életkereteken belül különbözõ csoportok és világnézeti táborok
alakuljanak ki, hanem összekovácsolja az erõket. […] A kisebbségi sors minden el-
lenkezõ látszat ellenére különös értékû, mert a kisebbségnek még a passzivitása is
fejlõdést foglal magában. (Íme, amikor a »passzív« szó tökéletes magyar fordítása:
»szenvedõ«!)

Nem akarom mindezzel azt mondani, hogy a bensõséges találkozás lehetõsé-
gét már ma ne segítsük elõ. Csak azt kívánom, hogy ne becsüljük túl a szervezeti
formák jelentõségét.

Ami a kisebbségi magyarság sors-kovácsolta egységének jövõbeli képét illeti,
korántsem valami olyan külön világnézeti egységre gondolok, mely mindent ma-
gában foglal és helyettesít. Szükségesnek látom azonban, hogy minden világnéze-
ti csoportosulás keretében kiérlelõdjenek azok a megegyezõ kisebbségi vonások,
amelyek már a kisebbségi önvédelem közös jeleinek összessége volna az, amibõl
az új, egyetemes kisebbségi magatartás és gondolkodás vonásai kirajzolódnának.
De éppen ez az, ami az idõ kérdése.”3

Nem új gondolat ez Dsidánál. A harmincas évek elején sem vélekedett más-
képpen. Az Erdélyi Fiatalokat szerkesztõ László Dezsõ pedig több tanulmányában
foglalkozott a kérdéssel, legbehatóbban A kisebbségi élet ajándékaiban.4

2. Az Erdélyi Fiatalok dokumentumkötetének élén megjelent tanulmányom-
ban5 volt alkalmam kifejteni: Jancsó Béla a húszas évek végén a különbözõ feleke-
zeti keretekben mûködõ ifjúsági szervezetek (a református IKE, az Erdélyi Római
Katolikus Népszövetség Egyetemi és Fõiskolás Szakosztálya, az unitárius Dávid
Ferenc Egylet Ifjúsági Köre) tagjait próbálta tömöríteni, felekezet és világnézet fe-
letti összefogásra késztetni – a kisebbségi érdekérvényesítés és a célszerû munka-
megosztás alapján. Elõször a Székelyek Kolozsvári Társaságának Ifjúsági Bizottsá-
gát keltette életre 1929-ben, majd az egyetemi magyar diákegyesületért indított
küzdelmet karolta fel, hogy aztán eljusson egy olyan értelmiségnevelési mûhely
létrehozásának gondolatáig, amely felvállalja a diákönszervezõdés kérdéseit épp-
úgy, mint a kisebbségi létviszonyok tanulmányozását. Úgy vélte, hogy a felekezeti
hovatartozás, a világnézeti meggyõzõdés kinek-kinek a magánügye, s ez nem lehet
akadálya a kisebbségi létérdekek felismerésén alapuló együttmûködésnek. 

Az bizonyos, hogy amikor Dsida bekerül a fõmunkatársak sorába, még mindig
joghallgató volt (az 1930/31-es tanévben is). A folyóirat elsõ számának Egyesületi mûhely
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élet címû rovatában az olvasható, hogy a katolikus ifjúsági szervezet 1929 novem-
berében kezdte újra mûködését, mert „irányítását illetõen, komoly elvi harcok mi-
att, hosszú krízisben vajúdott”.6 A tisztújítás során Dsidát választották meg a szak-
osztály új elnökének, ám ezt még meg kellett erõsítenie az Erdélyi Római Katoli-
kus Népszövetség Központi Tanácsának is. (A visszaemlékezések szerint Dsida
igen komoly katolikus neveltetésben részesült, édesapja Kolozsváron a Népszövet-
ség önkéntes munkatársa volt; miként Marosi Ildikó feljegyzi: 1928-as marosvá-
sárhelyi találkozásuk során Márton Áron annyira megkedveli a fiatal költõt, hogy
„egész életútján mintegy lelkiatyaként kíséri”; õ eskette össze Imbery Melindával,
és ott volt a költõ ágya mellett annak halálakor is.7) Tehát stratégiai céljai elérése
érdekében Jancsó – kiváló taktikai érzékkel – kivárta, amíg a katolikus egyesület-
ben a válsághelyzet megoldódik, és Dsida immár a katolikus ifjak legitim képvise-
lõjeként vállalhat részt a közös elképzelések megvalósításában. 

Az Erdélyi Fiatalok elsõ évfolyamában hónapról hónapra arról értesülünk,
hogy  Dsida Jenõ elnöksége idején lényeges változások következtek be a mintegy
130 tagot számláló katolikus ifjúsági szakosztály mûködésében. Foglalkoztak az is-
kolán kívüli népneveléssel, a szövetkezeti kérdéssel, az inasneveléssel, a moldvai
csángók ügyével, a székelység régi intézményrendszerével. Faluszociográfiai pá-
lyázatot hirdettek és értékeltek ki. Budapesten, Gödöllõn és Mosonmagyaróváron
mezõgazdasági tanulmányúton vettek részt. (Az Egyesületi élet közleményei alatt
olvasható D. J. szignó nyilvánvalóan  Dsida Jenõt „rejti”.) A faluszociográfiai fel-
vételek, az iparos és munkásifjúság problémáját tárgyaló pályázatok késõbb is to-
vább élnek, fõként a „Quadragesimo Anno” pápai körlevél szociális eszméi alap-
ján, amelyek az értelmiségi ifjúság társadalmi és világnézeti nevelését helyezték
elõtérbe. (Ekkor már az Erdélyi Fiatalok faluszemináriumának vezetésében kitûnt
Venczel József az egyesület elnöke. Hogy ebben milyen szerepe volt/lehetett 
a Népszövetség ügyvezetõ elnökeként Márton Áronnak, azt még nem derítette ki
a szakkutatás. Tény azonban, hogy – Venczellel ellentétben – Dsida nem szakítot-
ta meg kapcsolatait az Erdélyi Fiatalokkal, rendszeresen részt vett a fõmunkatársi
értekezleteken, csak a halála elõtti évben lépett ki a munkaközösségbõl, amikor az
Erdélyi Fiatalok és a Hitel közötti együttmûködés lehetetlenné vált.)

A Kolozsvári Magyar Egyetemi Hallgatók Egyesületének létrehozásáért folyta-
tott hosszas küzdelem történetét elsõsorban Mikó Imrének az Erdélyi Fiatalok ha-
sábjain megjelent írásaiból ismerheti meg a mai érdeklõdõ.8 Aki nem kis meglepe-
téssel értesülhet arról, hogy a diákszövetség 1930. május 8-án tartott közgyûlése
Dsida Jenõt és Szabó T. Attilát választotta meg alelnöknek. Miként az Egyesületi
munkamegosztás címû írása tanúsítja, Dsida a „munkamegosztó szerep-elkülönü-
lés” – ma is idõszerû – elvét érvényesítve  õsszel újrafogalmazza az egyesület cél-
kitûzéseit. „Kisebbségi diákéletünk még egyetlen esztendõben sem indult útjára
ekkora apparátussal, ennyi jogos várakozással és ilyen felújult életkedvvel, mint
éppen ezidén” – állapítja meg írása bevezetõjében. Reményét az táplálja, hogy a
KMEHE jóváhagyása után az erdélyi magyar diákság végre kézbe veheti „közpon-
ti problémáinak” a megoldását és „életének telhetõ irányítását”. Hogy a diákszö-
vetség eredményesen mûködhessen, szükségesnek tartja az „egységes munkaprog-
ram” kidolgozását éppúgy, mint a tervszerû munkamegosztást a korábbi egyesüle-
tekkel, mert „életkérdés számunkra, hogy meglévõ szerveinket elhivatottságuknak
és képességeiknek megfelelõen állítsuk a különféle célágak szolgálatába”. „Mivel
pedig meggyõzõdésünkön s az önmagunk megmentésének fontosságával bíró ügy-
szeretetünkön kívül semmi olyan központi orgánummal sem rendelkezünk, mely
hierarchikus magasságból parancsolóan végezhetné el a szereposztást – fejti ki a
továbbiakban –, nyilvánvalóan magunknak kell azt elvégeznünk. Szükséges lenne
tehát egy olyan gyûlés összehívása, melyen az összes kolozsvári fõiskolai egyesü-
letek meghatalmazott képviselõi egységes munkaprogramot állítva össze, körvo-98
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nalazó, elhatároló és vállaló határozataikkal érvényre juttassák a munkamegosztás
elvét.” Amikor a „munkamegosztó szerep-elkülönülés” szükségességét hangsú-
lyozza, nemcsak a bibliai Genezis szavait idézi. Szemléletes mûszaki hasonlattal
él: „Az összhangban mûködõ gépalkatrészek ideálját kell megvalósítanunk: min-
den meglévõ szervezetünknek a tõle várható legtöbbet és legjobbat produkálva
kell teljesítenie szerepét, anélkül, hogy a forgó kerekek egyetlen pillanatra is meg-
akasztanák egymást.”9

3. Az Erdélyi Fiatalok körébõl elsõdlegesen Mikó Imre foglalkozott a kolozsvá-
ri román egyetemen tanuló magyar hallgatók önálló diákszervezetének problémá-
ival. Mikó jól tudott románul, és jól eligazodott mind a magyar, mind a román jog-
rendszerben. Nem véletlen, hogy joghallgató társainak õ fordította magyarra – mi-
ként azt monográfusa, Balázs Sándor kimutatta – az egyetemi jegyzeteket. E ta-
pasztalati tõke is arra predesztinálta a folyóirat legfiatalabb alapító-fõmunkatársát,
a kisebbségjogi szeminárium vezetõjét, hogy élére álljon az ifjúságjogi kisebbségi
küzdelmeknek. Tehát amikor õ a mai KMDSZ elõdjének a létjogáért küzdött, ak-
kor német, ukrán, szerb stb. nemzedéktársai érdekérvényesítését is felvállalta. Ne-
ki köszönhetõen az Erdélyi Fiatalok  nemcsak a Dimitrie Gusti monografikus szo-
ciológiai iskolájával tartotta a kapcsolatot, hanem az erdélyi szászokkal, partiumi
svábokkal, bánsági szerbekkel, máramarosi ukránokkal is. A kisebbségjogban ma-
gának szakmai elismerést szerzõ Mikó Imre ugyanakkor mindvégig felvállalta az
unitárius érték- és érdekvédelmet.10

Ha valaki, akkor Jancsó Béla tudta igazán értékelni mindezt. Az irodalmi érté-
kek iránt rendkívül érzékeny esztéta és közéleti szervezõ nemcsak a formamûvész
és „egyre mélyebb közösségi érzéseket” megszólaltató költõ tehetségét, közírói te-
vékenységét, nyelvvédõ és mûfordítói munkásságát becsülte, hanem „az erdélyi
magyar ifjúsági mozgalmak harcosát” is. Ez pedig az Erdélyi Fiatalok nekrológjá-
ból derül ki, melynek szerzõje – a folyóirat bibliográfiáját összeállító egykori szer-
kesztõségi titkár, dr. László Ferenc szerint – Jancsó Béla volt.

Jancsó azt az arcát örökíti meg Dsidának, amelyet akkoriban csak az Erdélyi Fi-
atalok munkaközösségének volt alkalma megismerni.

„Dsida Jenõ – írja – egyike volt azoknak, akik 1930–1931-ben a magyar egyetemi
hallgatók egyetemi egyesületéért vívott harcban fontos szerepet vittek. Pedig mi se
volt tõle távolabb, mint a közjogi kérdések, mi se volt tõle idegenebb, mint a közéle-
ti-társadalmi küzdelem. És mégis, mikor a körülmények kényszere és az ügy érdeke
úgy kívánta, õ habozás és zúgolódás nélkül vállalta a nem egyénisége szerint való
szerepet, vállalta a rektorátus engedélyével megválasztott elsõ magyar egyetemi
egyesületi tisztikar alelnökségét, majd késõbb, mikor ennek alapszabályait átdolgoz-
ni kellett, a magyar jelleg alapszabályszerû elismeréséért pedig Costachescu akkori
közoktatásügyi miniszterhez memorandumot szerkeszteni – az ezt elvégzõ bizott-
ságban is fõszerepet játszott. Ha a közösség érdeke úgy kívánta, vállalta az idegen-
szerû feladatot, és szerepét hûségesen és becsületesen betöltötte.  

Lapunknak munkafolyamatában, mely problémáink addig elhanyagolt társa-
dalmi arcát igyekezett kidolgozni és öntudatosítani, természetszerûen másodsor-
ba kellett kerülnie a pusztán irodalmi kérdéseknek és szempontoknak, hiszen az
irodalmat is népközösségünk csupán egyik folyamatának tekintjük. A költõ és író
Dsida Jenõ kevés alkalmat találhatott tehetségei kifejtésére körünkben. Azt a ke-
veset pompás lényeggel töltötte meg.”11

4. A Független Újság ankétjának kérdése így hangzott: „szükséges-e s lehetsé-
ges-e a különbözõ transszilvániai magyar szellemi irányzatok találkozása, s mi-
lyen remények fûzhetõk a parlament eredményességéhez?” A húsvéti lapszám 3.
és 4. oldalán megjelent nyilatkozatok szerzõi közt Dsida mellett ott  találjuk Jancsó mûhely
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Elemér irodalomtörténészt, Venczel Józsefet, a katolikus fõiskolások képviselõjét,
Asztalos Sándor ügyvédet, Nagy István munkásírót, Vita Sándor szövetkezeti
tisztviselõt, Szenczei László írót, Bányai László tanárt, Kéki Béla lapszerkesztõt, a
szocialista ifjúmunkásokat képviselõ Jordáky Lajost, Balogh Edgár közírót. Egyön-
tetû véleményük szerint „a parlamentáris találkozó kell, az összefogás, a közös
munkaprogram lefektetése égetõ történelmi szükség.”12

Nem hagyható ki a sorból  Méliusz József, akinek A tavaszi parlament példa-
mutatása címû – a szlovenszkói magyar szellemi csoportosulások parlamentáris
találkozójáról szóló, történelmi hátterû – írását 1937. ápr. 17-én hozta a szerkesz-
tõség. Ezzel a figyelmeztetéssel:  „Az, amit õ a csehszlovákiai Tavaszi parlament
példájában követendõnek tart, eszméjében az, és nem eredményeiben. A kezde-
ményezés helyesen indult, de, fájdalom, az együttesbõl kiváltak azok az erõk,
amelyek az indulásnál együtt voltak. Ha nálunk is hasonló eset következne be,
úgy a transzszilvánai kezdeményezés már eleve megbukott. A transzszilvániai
magyar egyházak és a Magyar Párt ellenére, szemben velük, arcvonalat alkotni
nem lehet; a magyar élet, ha nem is kizárólagossággal, de jórészt ezek keretében
lüktet; »egység« nincs nélkülük. Nekünk viszont épp az a célunk, hogy az egység
kedvéért a legkülönbözõbb álláspontok egy síkra kerüljenek. […] A mi ankétunk-
nak a célja: teljességre való törekvés és lecsiszolása az ellentéteknek közös jó cé-
lok érdekében.” A Jancsó Béla hagyatékában fennmaradt lapkivágat szerint az Er-
délyi Fiatalok spiritus rektora ezt tartotta kiemelendõnek: „A résztvevõk között a
kisebbségi írókon és publicistákon kívül ott voltak a szlovenszkói haladó képzõ-
mûvészek legjobbjai, a Szlovenszkói Magyar Kultúr Egyesület (SzMKER), a Szülõi
Társulatok Szövetsége, a konzervatív Magyar Irodalmi Szövetség, a Járási Közmû-
velõdési Egyesületek, a legkülönbözõbb városok kultúregyesületei, a Jókai-egyesü-
let, a szociáldemokrata Munkásakadémiák kiküldötte, a pozsonyi és a kassai ma-
gyar rádió, valamint a prágai magyar fõiskolások Táncsics Körének kiküldöttjei.
De ezúttal bizonyos pártpolitikai és egyházi fennhatóság alatt álló szervezetek és
sajtóemberek maradtak felsõbb utasításra távol, noha az elsõ Tavaszi Parlament-
ben még ott voltak.”13

A Független Újság elõrelátása valósággá vált. Dsida azért lépett ki az ifjúsági fo-
lyóirat kötelékébõl, mert az elõkészületek során az Erdélyi Fiatalok és a Hitel szer-
kesztõi nem tudtak megegyezni a parlamentáris elvek alkalmazásának kérdésé-
ben. Ezek után mi sem természetesebb, minthogy október elsõ napjaiban Dsida is
ott volt Marosvásárhelyen. De nem mint világnézetektõl független író, hanem
mint a Keleti Újság akkreditált tudósítója, akit ráadásul a Vásárhelyi Találkozó Saj-
tóbizottságába is beválasztottak. Így vált önhibáján kívül a Vásárhelyi Találkozó
kárvallottjává.

Mi is történt voltaképpen? Az erdélyi magyarság és a román nép együttélésé-
nek feltételei és útja címû elõadás elhangzása utáni napon ez a cikk jelent meg a
Keleti Újságban: Megbélyegezték Kacsó Sándort a Vásárhelyi Találkozón. Kacsó azt
hitte, hogy Dsida adta le telefonon a tudósítást. Nehéz szagú iszap fölött címû
visszaemlékezés-kötetében is nehezményezte, hogy Dsida nem jelezte neki: nem
õ írta a cikket.

Az újabb kutatások kiderítették, hogy a Keleti Újság aláíratlan cikkének szer-
zõje Olajos Domokos volt. Kacsó elõadásának napján Dsida ugyanis Kabdebó Kál-
mán bõrgyógyász orvos lakásán feküdt influenzával. Kónya-Hamar Sándor arról ír
a Székelyföld 2016 decemberi számában, hogy halálos ágyán Dsida Kovács Katona
Jenõt kérte fel a sajnálatos ügy tisztázására. Ami bizonyára nem történt meg.14

5. Alapos filozófiai/teológiai mûveltségének és világjáró útján megszerzett ta-
pasztalatainak köszönhetõen Balázs Ferencnek meggyõzõdésévé vált: mindenfajta
megváltás esélye mibennünk rejlik, tõlünk függ. Ha nem is egyedül üdvözítõ mó-100
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don, természetesen. Neki, aki világtávlatban, emberiségi méretekben gondolko-
dott, igazán elhihetjük: az emberiség – s benne a minden rendû és rangú kisebb-
ségek – sokasodó gondjainak a megoldása érdekében globális és helyi szinten egy-
aránt cselekedni kell. Lehetõleg egy idõben. Mivel a felülrõl elrendelt „világmeg-
váltás” csak diktatúrával valósítható meg, az emberhez méltó életmód megterem-
tésének lehetõségét az alulról felfelé kiépülõ civil társadalommodell érvényesíté-
sében látta; az egyén, a család, az egymásból és egymásba épülõ kisebb és nagyobb
közösségek, valamint az állam(ok) viszonyrendszerének megnyugtató rendezésé-
ben; hogy sem az egyének, sem a közösségek ne legyenek, ne lehessenek kiszol-
gáltatottjai a mindenkori államhatalom/államhatalmak kénye-kedvének.

Ma is megszívlelendõ felismerése: bizonyos dolgok csak az egyénre, mások
meg kizárólag a közösségekre tartoznak; ismét mások a nemzetekre, az államokra,
magára az emberiségre. Ha mindenik megtenné a maga helyén és a maga idejében
azt, ami kizárólag tõle függ – egybõl áttekinthetõbbekké válnának az emberi(ségi)
viszonylatok. Olyan helyi viszonyokat és globális viszonyrendszereket kell kiala-
kítani – üzeni A rög alattban 21. századi olvasóinak –, amelyeket õ maga is befo-
lyásolni képes.

Testamentumában úgy rendelkezett, hogy holta után is közhasznú lehessen.
Szigorúan meghagyta, hogy minden írói járandósága A rög alattban olvasható ví-
ziójának, az Isten völgye fejezetben leírtaknak a megvalósítására fordíttassék. En-
nek kapcsán fogalmazta meg Lászlóffy Aladár: „Legyen eszünk, ha már volt!”15
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SZUSZÁMI ZSUZSA

MÛVÉSZVILÁG AZ IGAZ SZÓBAN
Interjú, portré, mûvészetkritika 1965–1975 között

Egy szakfolyóirat ugyanúgy a képzõmûvészet fóruma lehet, mint egy kiállítás.
Ez utóbbi keretében a mûvész a közönség elé tárja alkotásait, élõ kapcsolatot te-
remt közönségével. A szakfolyóirat kiegészítheti a kiállításokon való megmutatko-
zást, oly módon, hogy szélesebb közönségnek tudja bemutatni a mûvészi életmû-
vet, fotók, reprodukciók, portrék, interjúk, tárlatjegyzetek, kritikák által. Mindkét
bemutatkozási forma az alkotót népszerûsíti, ugyanakkor a képzõmûvészetet kö-
zelebb hozza az olvasóhoz, nevel. Képzõmûvészeti szakfolyóirat Romániában
2000-ben alakult, az Erdélyi Mûvészet, addig, a második világháborút követõen, fél
évszázadig hiánycikk volt. 1958–1959-ben Marosvásárhelyen Sütõ András fõszer-
kesztésében egy évig mûködött a Mûvészet címû folyóirat, amely a hazai magyar
képzõmûvészet, film-, színház- és zenemûvészet értékeinek bemutatását tûzte ki
célul, és színes reprodukciókat is közölt, ami abban az idõben újdonságnak szá-
mított. A folyóirat nagyon hamar megszûnt, helyébe az Új Élet címû kiadvány lé-
pett, már korántsem kizárólag képzõmûvészeti profillal. A második világháborút
követõ idõszak legfontosabb kulturális kiadványai, a havonta megjelenõ Korunk 
és Igaz Szó, illetve a hetente megjelenõ Utunk vállalta fel azt a felelõsségteljes kül-
detést, amely a hazai magyar kultúra és képzõmûvészet bemutatását, népszerûsí-
tését, megõrzését célozta. A Korunk, illetve az Utunk helyébe lépõ Helikon még 
a rendszerváltás után is a képzõmûvészet népszerûsítésének és bemutatásának
egyetlen fóruma volt, mindaddig, amíg az Erdélyi Mûvészet meg nem jelent a pia-
con, szûk terjesztésben. A szélesebb közönség igényeihez igazodó kiadvány meg-
teremtése továbbra is várat magára.

Az Igaz Szó fontos küldetésének tekintette a képzõmûvészet felkarolását. 
A Mûvészvilág rovatban elsõsorban mûvészportrék és interjúk jelentek meg, kiál-
lítások kapcsán miniportrék mûvészekrõl, kritikák és tárlatelemzések, jegyzetek.
A lap reprodukciókat is közölt, külön oldalakon, többnyire azoknak a képzõmûvé-
szeknek alkotásait, akikrõl a Mûvészvilág rovatban szó esett. A reprodukciók fé-
nyes papíron jelentek meg, a korabeli nyomdatechnikát figyelembe véve elég
gyenge minõségben, de mindegyik lapszám tartalmazott 6-8 oldalnyi reprodukci-
ót, ami által az olvasók betekintést nyerhettek a mûvész alkotásvilágába. Illusztrá-
ciók is megjelentek a folyóiratban – egyszerû, fekete-fehér formátumban. A lap
munkatársai – írók, költõk – többnyire felkérésre írtak képzõmûvészetrõl, abban
az idõben ugyanis a mûvészetkritika még kialakulóban volt. Az Igaz Szó akkori fõ-
szerkesztõ-helyettese, Gálfalvi Zsolt ma is vállalja, hogy szakemberek híján olyan
irodalmi szakemberek írtak képzõmûvészeti jellegû cikkeket, akiknek ehhez affi-
nitásuk volt. Izgalmas, stílusukban egyedi hangulatú írások ezek, olyan mûvé-
szekrõl, akik szintén szorosabb, baráti kapcsolatban álltak a lappal, a lap szerkesz-
tõivel. A kritika kialakulása után az Igaz Szó mûvészeti írásainak hangneme, tar-
talma is változott, szakmailag megalapozottá vált.

A Mûvészvilág rovat keretében jelent meg az Arcképvázlatok sorozat, amelyik
mûvészi életutakat, korszakokat mutatott be, képzõmûvészek portréját örökítette
meg. Ezek az írások mûfajilag nem mindig határolhatók be, többnyire részletes is-
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mertetések voltak, többoldalas reprodukciókkal. Mikola Andrást például úgy mu-
tatta be Banner Zoltán, hogy a mûvész gondolatait felhasználva fûzte fel mûvésze-
tének, útkeresésének, stílusának változásait: a nagybányai évek és elvek sajátos
keveredését a reneszánsz felfogással, amelyet olaszországi útja során sajátított el,
illetve Mikola visszakanyarodását, bizonyos értelemben, a nagybányai festõiskolá-
hoz. „A reneszánsz öntudat és formaigényesség önarcképeiben kíséri végig legkö-
vetkezetesebben pályáját. […] 4-es Önarcképérõl a délutáni, sûrû nap bölcsessé-
gével mosolyog. Így festi legújabb tájait is. A hajdani kemény formákat szétron-
csolja fénnyel, már nem rakja fel oly pontosan az árnyék-súlyokat, csak a kompo-
nálás gondja a régi, s azok a legszebb képei, amelyeket színvázlatban felejt…”1

Páll Lajos 1965 áprilisában szervezte meg elsõ egyéni kiállítását Marosvásárhe-
lyen – azután készült Hajdu Zoltán portréja a mûvészrõl, akit „elsõsorban költõnek
tart, még a képekben is”.2 Személyes, inkább rajongói vallomás az írás egy olyan mû-
vészrõl, akinek képeit a szerzõ lenyûgözõnek tartotta: „hiszen éppen ebben rejlik az
ereje: az a minden bukdácsoló keresgélést elsodró lendület, amely néhány hónap
alatt létrehozta ezeket a mûveket. A másik ajándék: Korond. A korondi varázs. Vagyis:
hûség a néphez, a korondi emberhez.”3 Hajdu Zoltán elismerte, hogy a mûelemzés-
hez kevéssé ért, éppen ezért írásában csak annyit vállalt, hogy felkeltse a közönség fi-
gyelmét Páll Lajos képei iránt. Egyébként értékes adat a cikkbõl, hogy Páll Lajos elsõ
kiállítását több mint tízezren nézték meg akkoriban Marosvásárhelyen.

Kancsura István 1965-ben végezte a fõiskolát, még fiatalnak számított, de már
akkor is a legjobbak közé sorolta a szakma. Világnézete, gondolkodásmódja, mû-
vészetrõl alkotott elképzelései mindig is egyediek voltak. Lászlóffy Aladár ennek
a kissé különc, de annál izgalmasabb festõnek a mûtermébe látogatott, és számba
véve az ott látottakat, faggatta Kancsura Istvánt hagyományról: „Az idõközben be-
következett gazdagodás az idõ érdeme. A mi érdemünk, hogy ezt észrevesszük, és
nem kullogunk kiürült karosszériák közt. Nem kell hasonlítani külsõleg semmi-
hez és senkihez – funkciójában kell hasonlítani. A hagyomány belsõ kézfogás a
lényeggel”4 Kancsura István élet- és mûvészetfilozófiája folyamatosan alakult az
évek folyamán – olyan termékeny mûvész vált belõle, aki minden eszközzel kísér-
letezett: „a mûvészetben abból a szempontból sincs középút, hogy nem lehet egy-
azon mûvel minden igényt kielégíteni. Mi lépést kell hogy tartsunk a korral, hát
velünk is lépést kellene tartani.”5

Ugyancsak itt jelent meg 1967-ben részletes portré Mohi Sándorról. A cikk
szerzõje az a Kováts Iván, akinek tárlatjegyzetei szakmailag jobbára kifogásolhatók
voltak, de remek portrét írt a mûvészekrõl. Mohi Sándor életútját, a szobrászként
indult festõ mûvészetét tízoldalas írásban foglalta össze, színvilágát, képeinek té-
máját, a bennük rejlõ humort, alakjait is elemezte. „A szobor kötelezõ tömörsége
és ereje érett korának festményeibe vándorolt át”6 – írta Kováts Iván, aki vélhetõ-
en hosszasan elidõzött Mohi mûtermében, és elbeszélgetett a mûvésszel. „Az
egyes képelemek körvonala Mohi Sándor festményein, különösen az utóbbi tíz év-
ben, szinte sohasem a kör és az ív lágy vonalához igazodik, hanem megtört egye-
nesek összege.”7 Nem utánozza a természetet, hanem „szögletessé formálja azt,
ami kerek”.8 Kováts Iván a tematikai változatosságot is elemezte írásában, amely-
ben néhány illusztráció is szemlélteti Mohi Sándor alkotásait. 

Egy évvel késõbb Gazda József mutatta meg Mohi Sándornak egy másik olda-
lát önarcképein keresztül. Akkor, 1969-ben, már a harmincat is megközelítette
Mohi Sándor önarcképeinek száma. Ezeket a „magábanézés gyötrelmesen szép
vallomásait”9 elemzi a szerzõ. Gazda József kordokumentumokként értékelte Mo-
hi önarcképeit, amelyekbõl körvonalazhatók voltak a mûvész alkotói korszakai,
gyötrelmei, ugyanis az önarckép „alkotói pályájának tükörképe”.10

Hunyadi László szobrászmûvésszel szintén Kováts Iván készített interjút,
1967-ben. A beszélgetés értékét bizonyítja, hogy olyan adatok is kiderültek belõ- mû és világa
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le, amelyek a mûvész ifjúkorára vonatkoztak, például az, hogy Hunyadi László
gimnazista korában hegedût is faragott, hogy Marosvásárhelyen, a bábszínházban
két hónapig bábtervezõ volt, és hogy vörösréz lemezt 1962 óta használ rendszere-
sen szobraiban1964-ben pedig síremléket is faragott. 1967-ben, amikor az interjú
készült, Hunyadi László háromszamaras kompozíción dolgozott, amely akkor
agyagban már készen volt, térbeli helyét, valamint végleges formáját azonban még
kereste. A hatvanas évek közepén Hunyadi László kertjében még kevés szobor állt.
Kováts Iván bizakodó volt: „lassan kialakul bennem egy sokat ígérõ életmû félig
még homályos körvonala. Hogy meglátom a teljességet magát, az nem egészen bi-
zonyos, de hogy meglesz, abban feltétlenül hiszek.”11 A Hunyadi-életmû azóta va-
lóban kiteljesedett, sõt továbbra is alakulóban van. 

Incze János dési festõmûvész négy téli képét elemezte Hajdu Gyõzõ 1967-ben,
hozzátéve, hogy nem a kritika teljességével és szándékával, hanem csupán „figye-
lemfelkeltés” végett. Incze János olyan egyéni látásmóddal rendelkezõ mûvész
volt, aki sajátos esztétikát, stílust „verekedett ki magának”,12 mindvégig a képszer-
kesztés szabályait felrúgva alkotta mûveit. A negyvenes években a kritika még fel-
hördült Incze János kompozícióin, a térelhelyezés szabályainak semmibevétele
miatt. A szakmát is beleszámítva, sokan, még a hatvanas években sem értettek
egyet Incze téraránytalanságaival – noha, Hajdu Gyõzõ szerint, a téreltolódás elle-
nére, Incze János soha nem mondott ellent a valóságnak. Sajátos tónusú, a napot
és a fényt is kirekesztõ alkotásai megragadóak – a mûvész szerint a tárgyak „nap-
fény nélkül élnek csak igazán, napnyugtakor érzékelhetõk eredeti mivoltukban”.13

Az írás hangvétele révén közel hozta az olvasóhoz Incze Jánost, aki, mint megtud-
tuk, rendszerint akkor kezdett el dolgozni, amikor a nap már leáldozóban volt. Két
évvel késõbb, Jánosházy György a „mesés valóság mûvészének”14 nevezte Incze Já-
nost, és az igazságtalanul ráhúzott modorosságból kiindulva bizonyította be kriti-
kájában, hogy igenis, az a furcsa „modor” a mûvész sajátja. Akár idõsebb Pieter
Breugelhez is hasonlítható – vonta le a következtetést Jánosházy, „hisz ugyan-
olyan szenvedéllyel festi õ is a havas tájat, ugyanolyan kifogyhatatlan meleg ér-
deklõdéssel merül el a kisemberek világának szemléletében és ábrázolásában”.15

Csupán az emberalakok különböznek, amelyek arra szolgálnak, hogy „az eleven
élet gesztusaival ellenpontozzák az uralkodó építészeti elemek nyugodt síkjait”16 –
írta Jánosházy György, aki egyértelmûen védelmébe vette Incze János alkotási
módját, azzal érvelt, hogy a mûvész nem a „látvány igazságát kutatja, hanem a mö-
götte megbúvó mûvészi igazságot”.17

Pár év múlva Jánosházy György újabb kimerítõ írással jelentkezett Incze János
munkáiról. A kritika néhány gondolata ismétlõdött, de ki is egészült ennek a rend-
kívül gazdag festészetnek újabb elemeivel. „Incze figurái többnyire komikusak. De
a mûvész nem lefitymáló, fölényes gúnnyal: megértõ, rokonszenvezõ mosollyal
nézi ezeket a serényen tevõ-vevõ vagy éppen dologtalanul bámészkodó, traccsoló,
szekerezõ, fürdõzõ, ráérõsen ballagó vagy sietõsen jövõ-menõ kisvárosi embe-
reket.”18 Jánosházy György megállapítása szerint „öntörvényû költõi világ ez”,
olyan mûvészet, amely már a mese síkján mozog, és nem a valóságban. 

Gy. Szabó Béla pasztelljeirõl, mint az életmû kiemelkedõ részérõl két egymást
követõ lapszámban is Kováts Iván írt részletesen. Gy. Szabó Béla életmûve 1970-
ben „ezer fametszet, több mint tizenkétezer rajz, körülbelül kétszáz olajkép, száz
akvarell” volt.19 Az életmûvet nem lehet különválasztani, a pasztellekrõl nem le-
het a fametszetek megkerülésével írni. Ezeknek a „színes pillanatfelvételeknek”20

az átfogó történetét, alakulását írta meg Kováts Iván, néhány alkotás kapcsán pe-
dig a mûvész gondolataival tette teljessé a Gy. Szabó Béláról vázolt képet. „A pasz-
tell az egyetlen technika, mely a festészet értékszintjén képes foltba, vonalba,
színbe fogni várost, embert és természetet – állvány és paletta használat nélkül,
hidegben vagy tûzõ napon. Gy. Szabó Béla ezeket a gyorsjegyzeteket mûvészi ér-104
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zékenységgel és igényes gonddal készítette. […] Gyûjteménye kincstár: szín- és
erõtartalék.”21

Szõcs István irodalom- és színházkritikus Benczédi Sándort kereste fel mûter-
mében az idõ tájt, amikor a szobrász kõben kezdett el dolgozni. Ezzel kapcsolat-
ban fejtette ki, hogy „kõre és porcelánra van szükség”!22 Az írás végére pedig kide-
rült az is, hogy a szerzõ a kõszobrok faragását sokkal elõbbre valónak tartotta,
mint Benczédi karikatúraszobrait, terrakottáit, amelyeket „ismétlésnek” gondolt.
Szõcs István érzelmileg túlfûtött terrakottaellenes kritikája szakmailag nem meg-
alapozott. Azóta már tudjuk, hogy a kritikus által követelt porcelánra soha nem
került sor Benczédi Sándor mûvészetében. 

1969 végére Márkos András szobrászmûvész útkeresésének végéhez érkezett –
errõl jelent meg Jánosházy György írása. A kritikus késõn érõ mûvésznek nevezte
Márkos Andrást, aki két évtizedig kereste önmagát, ezek az évek pedig a „végletes
ellentétek” évei is voltak, amíg megállapodott „az általános emberi igazságok-
nál”.23 A kritika középpontjában a Budai Ilona- sorozat négy darabja állt, ebbõl ki-
indulva boncolgatta a szerzõ a szobrász addigi útját. Alakjai „csak roppant belsõ
sûrítettségükben emberfölöttiek, egyébként nagyon is földhöz tapadtak: rettentõ
erõ nyûgözi õket a földhöz”.24 Márkos András humorával pedig, amely minden al-
kotásában megcsillant, és teremtményei fölé kerekedett, egyben „tisztán látó bírá-
ja is” mûvészetének.25

A Mûvészvilág rovatban jelent meg Wagner István portréja Jetza Péter szob-
rászmûvészrõl, akit 1963-ban, az egyetem elvégzése után, Temesvárra neveztek ki.
Szerencsére, mert tevékeny részvételével alakulhatott meg az az alkotóközösség
Temesváron, amelynek köszönhetõen a város kiemelkedõ mûvészeti központtá
vált. A vallomásszerû portré is alátámasztotta, hogy „a Bánságban nem voltak mû-
vészi hagyományok. Indulni kellett, de merre?”26 Az útkereséshez remek közösség
toborzódott, amelynek tagjai elsõsorban az avantgárd, a modern mûvészet jegyé-
ben taposták az utat. Az írás arra is rávilágított, hogy a szocreál nyomai Jecza Pé-
ter szobrain is felfedezhetõk, legalábbis diplomamunkáján bizonyosan, amely egy
kollektivista párt ábrázolt, és amelyet a mûvész „mai nap sem szégyell”.27

Jánosházy György a távolságtartó és szakmailag is megalapozott kritika képvi-
selõje volt. Észrevételeit érzelemmentesen fogalmazta meg Tóth László Motorosok
és Háború címû grafikája, illetve Szervátiusz Tibor Könnyek oszlopa, valamint
Prelúdium és fúga címû szobrával kapcsolatban is. Mindegyik alkotás a gondolat
erejével hat – vélte a szerzõ, mindkét mûvész a lényeget ragadta meg, a jellegze-
test, akárcsak valamikor az õsember, aki még nem modell után rajzolt portrészerû
hûséggel.28 Tóth László, a konstruktivizmus irányába mozdult el, „a titkos, klasszi-
cizáló szándék feloldásával”,29 Szervátiusz Tibor pedig akár a dekorativitásba:
„merõ gondolat ez a tiszta térformává szilárdult muzsika és merõ dekorativitás” –
írta Jánosházy György.30

1972-ben a teljes novemberi számot a képzõmûvészetnek szentelte az Igaz
Szó. A folyóirat példátlan számú reprodukciót is tartalmazott, és elsõ ízben kísé-
reltek meg színes képanyagot nyomtatni, több-kevesebb sikerrel. A lapszám a mû-
vészet fejlõdésének megahatározására tett kísérlettel indított, Dumitru Ghiºe cik-
kével, részlettel a Contrapunct címû kötetbõl, amely abban az évben jelent meg 
a Minerva kiadónál. A szerzõ a haladás meghatározását a mûvészetben céltalan-
nak tartotta, sziszifuszi próbálkozásnak, az értékskála meghatározását is bonyolult
mûveletnek vélte. Utóbb visszakozott, hogy mégis próbálkozni lehet a haladás
kérdésének körvonalazásával. Dumitru Ghiºenek zavaros eszmefuttatása ez, utó-
lag elgondolkodhatunk azon, vajon miért nem magyar szerzõ gondolataival indí-
tott az Igaz Szó? Ezt követte egy interjú a Képzõmûvészeti Szövetség akkori elnö-
kével, Brãduþ Covaliuval, akinek Halász Anna többször is nekiszegezte a románi-
ai magyar képzõmûvészettel kapcsolatos kérdéseit, nem sok eredménnyel. Ezt mû és világa
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a vélhetõen udvarias indítást a továbbiakban már rendkívül tartalmas folytatás
követte. Jánosházy György a képzõmûvészeti „anyanyelv” boncolgatásának kérdé-
sével folytatta: „Az esztétika és a mûvészettörténet még nem birkózott meg a kép-
zõmûvészeti »anyanyelv« meghatározásával, sajátosságainak tisztázásával, össze-
tevõinek elemzésével. Tapasztalatból a képzõmûvészet történetének folytonos ta-
núságából tudjuk azonban, hogy ilyen »anyanyelv« létezik – ha nehezebb is kihü-
velyezni és pontosan körvonalazni, mint az irodalomban vagy akár a zenében.”31

Ezért lehet romániai magyar képzõmûvészetrõl beszélni, hangsúlyozta a szerzõ,
mert a nemzeti sajátosságok nyilvánvalóak. „Nagy Imre csíki táj- és emberábrázo-
lásaiban, Szervátiusz Jenõ vagy Márkos András balladás szobormûveiben,
Benczédi Sándor tipikus székely humorral fûszerezett kisplasztikájában, Páll La-
jos korondi képeiben, Hunyadi László archaizáló fémdomborításaiban, máskor át-
tételesen, mint Nagy Albert jelképes kompozícióinak szellemében, vagy a mûvé-
szi látásmód és technika oly fontos részleteibe rejtõzve, mint Fülöp Antal Andor
virágcsendéleteinek különleges dekoratív rajza, Mohi Sándor festményeinek
színvilága.”32

Vetró Artúr a mûvészet korszerûségérõl elmélkedett, úgy vélte, a kor társadal-
mának szellemi és anyagi állapota szintén a mûvészetbõl olvasható ki. „Korunkra
az jellemzõ, hogy minden lehetséges emberi megnyilvánulás a legszélsõségeseb-
ben jelentkezik benne. A legnemesebb építõszándék a legembertelenebb rombolás
dühével, a ráció abszolutizálásának szándéka az irracionális homály és ösztönös-
ség vágyával, az abszolút igenlés az abszolút tagadással.”33 Vetro az európai mûvé-
szetbõl hozott példákkal is élt, majd meglehetõsen radikális következtetést vont
le: „Korunk átmeneti kor. Hogy van-e stílusa? Késõbb döntik el. Egyelõre úgy lát-
szik, hogy a stílustalanság a legjellemzõbb rá.”34

Szõcs István Mûbírálat és képtolmácsolás címû írása tulajdonképpen újabb
hadüzenet volt az avantgárd mûvészetek felé, sõt már az impresszionizmust is ha-
tárkõnek számította a mûvész és a közönség egymástól egyre távolodó kapcsolatá-
ban. Szõcs István a mûvészeket vonta felelõsségre, amiért a közönség nem érti al-
kotásaikat, és egyetértett azzal a kritikával, amely kénytelen a mû leírásával, tol-
mácsolásával foglalkozni, másképp a közönség nem értené meg az alkotásokat.
„Az absztrakt, nonfiguratív és újgyermekded irányzatoknál azonban egyre inkább
az a helyzet alakult ki, hogy csak az lehetett mûkritikus, aki konzseniális intuíci-
óval, lángeszû belátással tud hozzászólni és valami szinte megmagyarázhatatlan
eredetû ösztönnel tud különbséget tenni igazi mû és halandzsa között.”35

Az Igaz Szó képzõmûvészeti jellegû írásait a 1965–1975 közötti idõszakban 
a jó értelemben vett belterjesség, családias hangvétel jellemzi. A hetvenes évekre
már kialakult az a szakembergárda, még ha kevesen is voltak, amelynek tagjai már
kritikus hangnemben, szakmailag megalapozottan írtak képzõmûvészetrõl. Az Igaz
Szónak egyik, vállalt, sajátossága volt ez a „belterjesség”, amelynek köszönhetõen
irodalmi személyiségek ízes, hangulatos írásait olvashattuk a folyóiratban.

JEGYZETEK
1. Banner Zoltán: Arcképvázlatok: Mikola András. Igaz Szó 1965. 4. 613–618.
2. Hajdu Zoltán: Vázlat Páll Lajosról. Igaz Szó 1965. 6. 937–942.
3. Uo.
4. Lászlóffy Aladár: Fiatal festõ. Igaz Szó 1967. 2. 281–283.
5. Uo.
6. Kováts Iván: Mohi Sándor. Igaz Szó 1967. 5. 755–760.
7. Uo.
8. Uo.
9. Gazda József: A magábanézés vallomásai. Igaz Szó 1969. 3. 272–275.
10. Uo.
11. Kováts Iván: Hunyadi László mûtermében. Igaz Szó 1967. 8. 294–297.   
12. Hajdu Gyõzõ: Incze János képei alá. Igaz Szó 1967. 6. 930–932.
13. Uo.
14. Jánosházy György: A mesés valóság mûvésze. Igaz Szó 1969. 5. 753–755.  106
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15. Uo.
16. Uo.
17. Uo.
18. Jánosházy György: Emberek és utcák festõje. Igaz Szó 1975. 8. 156–160.  
19. Kováts Iván: A fametszõ másik arca. Gy. Szabó Béla pasztelljei. Igaz Szó 1970. 6. 916–920.
20. Uo.
21. Kováts Iván: A fametszõ… Uo.
22. Szõcs István: A kritikus széljegyzetei. Benczédi kõbõl. Igaz Szó 1969.  11.  879–880.
23. Jánosházy György: Márkos András szobrai. Igaz Szó, 1969. 12. 1032–1034.  
24. Uo.
25. Uo.
26. Wagner István: Indulástól beérkezésig. Igaz Szó 1971. 8. 275–278.
27. Uo.
28. Jánosházy György: A gondolat ereje. Igaz Szó 1968. 3. 450–451.
29. Uo.
30. Uo.
31. Jánosházy György: Azonosság és sokféleség. Igaz Szó 1972. 11. 645–647.
32. Uo.
33. Vetro Artúr: Tûnõdés a kor stílusáról. Igaz Szó 1972. 11. 648–650.  
34. Uo.
35. Szõcs István: Mûbírálat és képtolmácsolás. Igaz Szó 1972. 11. 688–692.

ERDÉLYI LAJOS KÖZELKÉPEI
Erdélyi Lajos kilencvenedik életévébe lépett. A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon

tömör szócikke újságírói és fotómûvész tevékenységére helyezi a hangsúlyt. Az Új Út,
a Dolgozó Nõ, az Új Élet, A Hét, a Korunk, a Mûvelõdés egykori munkatársa, fotó-
riportok, fotóelméleti és fotóesztétikai cikkek, valamint számos könyv szerzõje, illet-
ve társszerzõje. 

Munkáira alighanem az „értékmentõ” jelzõ a legjellemzõbb. Elég, ha csak 
az 1970-es években napvilágot látott köteteire gondolunk: Orbán Balázs székelyföldi,
Teleki Samu gróf afrikai expedíciójáról származó képi hagyaték felszínre hozatalára.
De az enyészet útjára induló régi zsidó temetõk mûvészetének mementójaként ismert
képeskönyvére is ugyanúgy érvényes a megállapítás. Erdélyi Lajos az elmúlt század
viharos eseményeinek nemcsak meg-, de túlélõje is, hiszen 1944 nyarán 15 évesen
került a marosvásárhelyi gettó falai közül Auschwitz-Birkenau szögesdrótjai mögé. If-
júkorának e rendkívüli, az alsó-sziléziai Dörnhau munkatáborában véget érõ fejeze-
tét Túlélés – egy fotográfus visszaemlékezései címmel írta meg, így jelen írás az ezt
követõ idõszakra, a bevezetõ sorban idézett szócikkbõl ismert pálya kezdetének és
alakulásának sorsát hívatott tárgyalni, annak folyamából szemezget a teljesség igé-
nye nélkül. Jómagam eredetileg a Teleki Samu Afrikában címû könyve kapcsán 
kerestem fel Erdélyi Lajost budapesti otthonában, ahol a Teleki-expedícióval kapcso-
latos úttörõ munkájának történetérõl faggattam volna, de beszélgetésünk rövid idõ
alatt más ívet vett. „Maguk a beszélgetések nem életutak összegzései, nem mûhely-
vallomások, életmûvek irodalomtörténeti számbavételei” – áll a Marosi Ildikóval kö-
zösen jegyzett Közelképek címû kötetének füljegyzetében. Talán hasonló gondolatok-
kal kísérve tesszük közzé az Erdélyi Lajossal készült beszélgetések jegyzeteit, amely
egy páratlan életút és egy nagyszerû személy világába nyújtanak betekintést.

– Erdélyi Lajost elsõsorban fotómûvészként ismerjük, holott magát újságírónak
tartja.

– A véletlen, pártunk és kormányunk szeszélye az 1950-es évek útóján egy
olyan folyóirathoz helyezett, ahol írni nekem, aki újságíró voltam, nem volt sza-
bad. Le voltam tiltva. De engedték, hogy fényképezzek. Korábban ugyanis én a
Dolgozó Nõ újságírója voltam, ahol ritkán, de fotóztam. Életrajzom alakulása, mint mû és világa
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annyiszor, akkor is a véletlenek összjátékán múlott. 1956 októberében Budapesten
tartózkodtam. A forradalom napjaiban gyakran bejártam a New York kávéház fölött
található Nõk Lapja, alkalomadtán a szomszédságában található Magyar Nemzet
szerkesztõségébe is. Amolyan hívatlan vendégként végignézhettem, amikor a fris-
sen alakult Nagy Imre kormány nevében Losonczi Géza a Magyar Újságírók Szövet-
ségének vezetõségével arról tárgyalt, hogy hogyan írjanak az eseményekrõl. No-
vemberben, miután a szovjet csapatok leverték a forradalmat, kalandos úton haza-
érkeztem Marosvásárhelyre. Barátaim aggódva figyelmeztettek, hogy nehéz napok
elõtt állok. Hogy bárki hivatalosság is kérdezzen, mondjam azt, hogy Budapesten
nem láttam semmit, a lövöldözésektõl való félelmemben végig egy alagsorban buj-
káltam. Két nap múlva valóban hívattak Bukarestbe, az Országos Nõbizottság felsõ
vezetéséhez. Én elmondtam az elõre betanult szöveget, semmit sem láttam, mert a
harcoktól való félelmemben egy alagsori lakásban rejtõzködtem, a budai „Káder-
dûlõben”. A kihallgatás után a Nõbizottság egyik vezetõségi tagja – gyergyói
asszony, korábbról édesapámmal jól ismerték egymást, mindketten cionisták lévén
– meghívott egy délutáni kávézásra. „Ott majd elmeséled, valójában mit tapasztal-
tál Budapesten.” Nem tudhattam, hogy ennek a nõnek a férje a legfelsõbb katonai
ügyészség tagja volt. Miután náluk jártam, megírta a jelentését, ami már másnap a
megfelelõ fórumokhoz került. Ezek után kiküldtek egy aktivistát Kolozsvárra azzal
a megbízással, hogy tárja fel, hogy hol és miben vétettem tevékenységemmel a kö-
telezõ szovjet hûség ellen. A fõvárosi küldött összeállított rólam egy dossziét, a sze-
mélyemrõl kért jelentésekbõl. Egyik kollegám a Dolgozó Nõnél, Sz. Irén pl. ekkor
nyilatkozta rólam, hogy a nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulója alkal-
mával a faliújság számára egy titoista szellemû cikket közöltem. Ahelyett, hogy a
román–szovjet barátságról írtam volna, a szerkesztõségi munkakörülmények javítá-
sának lehetõségét firtattam. Ez és ehhez hasonló jelentések elegendõek voltak ah-
hoz, hogy a Nõbizottság elnöknõje döntsön: engem el kell távolítani a Dolgozó Nõ
szerkesztõségébõl. Ritka szolidaritásáról tett tanúbizonyságot szerkesztõségi kolle-
gám, Kányádi Sándor, aki felelõs pártaktivista elõtt kijelentette: „olyan alapon,
ahogy Erdélyit, úgy engem is kirúghatnának”. Mondta ezt egy olyan idõszakban,
amikor menyasszonyát hónapokon keresztül vizsgálta a Securitate. De ugyanígy
Erõs Blanka fõszerkesztõnõ, aki a maga eszközeivel mindent megtett, hogy jelen-
téktelenné minõsítse az esetemet. Ugyanis kirúgás vagy 7 év börtön. Ez volt az 
alternatíva. Ismétlem, én végtelenül boldog voltam, hogy „csak” kipenderítettek,
és letiltottak. Beindult a mentés: az Egyetemi Könyvtár igazgatója beajánlott
Constantin Daicoviciunak, aki nem rokonszenvezett ugyan a magyarokkal, de utál-
ta az állambiztonságiak ügyködését. Laboránsnak alkalmazott egy olyan laboratóri-
umba, ami nem is létezett az Archeológiai Intézetben. Itt töltöttem el kb. tíz remek
hónapot, reneszánsz épületek, gótikus romok fotózásával (megfelelõ, erre alkalmas
felszereltség hiányában). A késõbbiekben Gálfalvi Zsolt ajánlott be Sütõ András-
nak, az 1958-ban Marosvásárhelyen frissen induló Mûvészet címû lap fõszerkesz-
tõjének. Mivel dossziém a pártnál egyértelmûen a tilalmat közvetítette, így Sütõ
nem alkalmazhatott újságíróként. Fényképészként? Még egy filmet sem tudtam 
lege artis elõhívni, de nem is tartottam fényképésznek magam. Újságíró voltam.
Aztán három évvel késõbb újra írhattam.

– Hogyan találta meg helyét ebben az új szerepkörben?
A labortechnikában bizonytalankodtam, de a fényképezõgéppel már kamasz-

korom óta viszonylag biztosan dolgoztam. A tájfotózásban megfeleltem az elvárá-
soknak, és rövid idõ múltán némi jóindulattal fel lehetett fedezni képriportjaim-
ban a szociofotográfia elemeit. A Mûvészetet egy év után átkereszteltek, Új Élet el-
nevezéssel kéthetente jelent meg. A hangsúly némileg eltolódott. A mûvelõdési-
mûvészeti aktivitás tükrözése mellett nagyobb súlyt helyeztünk a gazdasági élet
bemutatására. Megszûnt a betû dominanciája, a lap hasábjain egyre több felvétel108
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kapott helyet. Ez lehetõvé tette, hogy külsõ munkatársak számára, amatõr fotográ-
fusok részére külön rovatokat rezerváljunk – ezeket nagyjából én szerkesztettem.
Felkértem amatõr olvasóinkat, hogy rövid szöveg kíséretében küldjék be sikerült
felvételeiket. Volt olyan, hogy „két hét legjobb fényképe”, amihez adtunk valami
kis díjat, és írtunk hozzá egy kis kritikát is. A rovatot irányítva saját magamat
kezdtem ránevelni arra, hogy a sajtófotós szakmát komolyabban kell mûvelni,
mint ahogy azt én csinálom, mélyebbre kell hatolni a mindennapi élet konfliktu-
sainak érzékeltetésében. Örömmel fogadtuk és közöltük a néprajzi jellegû felvéte-
lek özönét, a hagyományos farsangi felvonulások fotódokumentumait… És min-
dig volt egy mérce – amihez viszonyíthattuk olvasóink alkotásait. Ugyanis a zse-
niális Marx József, akivel együtt dolgozhattam a dohos pincében berendezett fotó-
laborban, az életképek megszállottja volt. Az általa szervezett fotókörök egy új fo-
tómûvész-nemzedék kineveléséhez, elindításához vezettek. A marosvásárhelyi
amatõrök öt földrész kiállításaira küldték be képeiket. Elfogadhatókat, jelentõse-
ket, gyakran jelentékteleneket is. Szerencsém volt Sütõ András fõszerkesztõmmel,
aki hagyta, hogy kiéljem magam a fotótörténet, az amatõrmozgalom forrásainak
kutatásával. Kaptam hozzá rovatot, azt csinálhattam, amit akartam. Írtam fotósok-
ról portrét, régi fényképek szerzõi, hajdani fotográfusok után nyomoztam, beszél-
gettem, interjúkat közöltem, tehát valamelyest hozzájárultam fotótörténelmünk
múltjának feltárásához.

– Elsõ kötete, az Orbán Balázs – Székelyföld képekben ebben az idõszakban
született meg. Mi ennek a története?

A véletlen utamba sodorta. A hatvanas évekre a cenzúra már engedélyezte Or-
bán Balázs nevének közzétételét. Beke Györgynek megjelent egy riportkötete: Or-
bán Balázs nyomában. Az Új Élet hasábjain riportsorozatot közöltünk arról, hogy
hogyan élnek azokon a vidékeken, helyeken, amelyeket korábban Orbán Balázs be-
járt (és a fotográfia hõskorában fényképezett). A rovatot Katona Szabó István szer-
kesztette, és megkérte a fényképészünket, Marx Jóskát, hogy készítene néhány má-
solatot ehhez Orbán Balázs eredeti képanyagából, amelyet a marosvásárhelyi Kul-
túrpalotában, a megyei könyvtárban õriztek. Marx azt mondta, hogy három emelet-
re felcipelni a reprodukciós felszerelést, az sok neki, amúgy is régi rossz képekrõl
van szó, inkább csinál õ újakat. Amikor errõl tudomást szereztem, mondtam, fel-
megyek én boldogan. És megtaláltam az akkor száztízéves fotókat rejtõ dossziét. Ki-
vételes ritka kincs volt, szinte hihetetlen, hogy a technika akkori szintjén valaki be-
járjon egy egész országrészt, a Székelyföldet, lóháton vagy szekéren cipelje a sötét-
kamra-sátrát, a hatalmas állványon álló kamerát… A Kriterion Könyvkiadó azon-
nal felismerte a képanyag jelentõségét, és közel három évi kínlódás nyomán kihoz-
ta Orbán Balázs eladdig ismeretlen fotoriportját. A könyvnek mai fogalmaink sze-
rint elképzelhetetlen sikere volt. Két kiadásban, közel 20 000 példányban nyomtat-
ták ki. Egy hét alatt elfogyott. Évekkel késõbb, Budapesten a gyermekeinknek di-
csekedni akartam: lássák, engem itt is nyilván tartanak, menjünk be egy antikvári-
umba, biztos lesz a könyvbõl. Bementünk, az eladó azt mondta: „nincs, de ne is ke-
resse, mert azt senki nem adja el”. Na, ez az öndicséret része.

– Hogyan talált rá a Teleki Samu expedíciójáról származó fényképekre?
– Az egyik munka hozza a másikat. Jó barátom, Dani János történész, levéltá-

ros üzente, hogy a kolozsvári Állami Levéltárban ládányi dokumentumot nézege-
tett. Közöttük a Teleki Samu afrikai, kenyai felfedezõútjának fényképeit. Teleki,
Afrika, Kenya – a Rudolf-tó?! Errõl soha semmit nem hallottam. Engedélyt kértem
(belügyminisztérium), siettem szemügyre venni az anyagot. Több évszázados le-
velezés, oklevelek, száz esztendõvel korábbi technikával készített fotográfiák. Az
elsõ perctõl kezdõdõleg bûn rosszul végeztem a feladatomat. A fényképekre kon-
centráltam, a levéltári felderítés nem foglalkoztatott. Annál inkább az afrikai fel-
fedezõút fotódokumentációja – nagyszerû gyûjtemény! Levelezést, okiratokat, dip- mû és világa
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lomákat félresepertem. Nehezen tudnám motiválni, mi akadályozott az elmélyült
keresésben. A riporteri felderítést komolyan vettem. Hogyan kerülhettek egyazon
ládába az afrikai felvételek, Bécsben kiállított diplomákkal, a Maros menti birto-
kok gazdasági hátterét tükrözõ levelekkel… Azt már az Orbán Balázs fotográfiai
hagyatékának felmérése idején tudtam, egyértelmû volt, hogy a második világhá-
borút követõ évek társadalmi/gazdasági viharaiban az egykori arisztokraták, föld-
birtokosok, ha semmi egyebet, de a családi fényképalbumaikat, okleveleiket ki-
mentették, megõrizték. Hol lehetnek ezek? Megtudtam, hogy a marosvásárhelyi
hatóságok, értelmiségiek közbenjárásával, segítségével Jakó Zsigmond és Entz Gé-
za egy lovasszekérrel végigjárták a Szászrégen és Marosvásárhely közötti kastélyo-
kat, felmérni, mi az, ami még menthetõ. A sáromberki Teleki-kastélyban, a front
átvonulása után orosz katonaság rendezkedett be. Az istállókba beterelték lovai-
kat, de mivel nem volt elegendõ alom, bedobálták helyette a kastély levéltárából
kihordott papírokat, fényképeket. A lovak meg tették a dolgukat, ürítettek, vizel-
tek. Rá a több évszázados dokumentumokra. Jakóék, amennyire lehetett, letisztí-
tották és megtisztították ezeket. A sok évszázados iratokkal, az erdélyi kancellár
Telekinek levelezésével, bedobták egy nagy ládába, azt bevitték Kolozsvárra, az Er-
délyi Múzeumhoz, amely aztán átkerült az Állami Levéltárba.

– Ezek egy részét ön lemásolta, és, mondhatni, a világon elsõként publikálta is.
– A Levéltár munkatársai nem engedélyezték, hogy átmossam, zsebkendõvel

töröljem, tisztítsam a trágyalétõl mocskos fényképeket. Egy, arra a célra alkalmat-
lan Rolleiflex gép, elõtétlencsés segítségével másoltam a felvételeket; nagyítottam,
vérlúgsó bevetésével felerõsítettem a kontrasztokat. A csapnivalóan gyatra nyom-
daviszonyok mellett kiadott kötetben is volt néhány kép, amelyik talán jobban
mutatott, mint eredetiben. Lehetett volna jobban csinálni, hiszen akkor is repro-
dukáltak már. Felületes voltam, engem az azonnali szenzáció érdekelt, nem a tu-
dományos aprómunka. Iszom is ennek a levét.

– A képek mellett megírta a Teleki-expedíció történetét is. Ennek a beszélgetésnek
ez is adja az apropóját, hogy jómagam is a gróf felfedezõútjának dokumentumait vizs-
gálva kutatómunkájának módszereirõl és forrásairól érdeklõdve ülök Önnel szemben.

– Semmi információval nem rendelkeztem. A kolozsvári Egyetemi Könyvtár-
ból, nem feltétlenül törvényes keretekben, jó másfél évre kikölcsönöztem Ludwig
von Höhnel, Teleki Samu útitársának kétkötetes naplóját, a felfedezõút nemzetkö-
zi szenzációt kiváltó munkáját. Bécsben eszközölhetõ kutatáshoz nem kaptam 
útlevelet. Feleségem viszont megszerezte a Habsburg Levéltár anyagából Teleki
Samu Bécsbe küldött leveleinek másolatát. Ezekbõl – és a képek alá írt feljegyzé-
sekbõl – próbáltam helyhez, idõponthoz kötni a felvételeket. Sokaknál sikerült.
Megkerestem azokat a földrajztudósokat, akik ismerték azt a korszakot. Ismertem
Gemma nénit, a sáromberki Teleki-kastély utolsó úrnõjét. Találkoztam a haldokló
Teleki Ádámmal, tehát megkerestem azt a néhány embert, akik személy szerint is-
merték, és emlékeztek rá. A reprodukciós munkák végeztével írtam Teleki Károly-
nak. Megkértem, hogy egy másolatot küldjön Teleki Samu afrikai naplójáról, mert
egyedi alkalom, hogy egy erdélyi arisztokratáról, grófról, a családjáról egyértelmû-
en pozitív könyv jelenjék meg. Visszautasított, mert az egy tõke. Üzletet akart csi-
nálni belõle. Elgondolható, milyen lett volna, ha Teleki Samu feljegyzései alapján
írhattam volna meg a könyvet. Én nem a könyvem értékét akarom csökkenteni. Ez
egy újságírónak a szenzációt kutató munkája. Én tulajdonképpen megástam evõ-
kanállal az alagutat.

– Az afrikai expedícióról származó képek publikálásával Ön nemcsak vissza-
hozta Teleki gróf emlékezetét a hazai köztudatba, de úgy gondolom, hogy akar-
va–akaratlanul az akkori rendszer által megsemmisülésre ítélt erdélyi arisztokráci-
ának is méltó emléket állított.
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– Figyelmesen át kell nézni mindazt, amit a Ceauºescu-korszakról mesélnek,
ugyanis a korszaknak úgy, ahogy volt, a szörnyû valóságában is számos olyan do-
log történt, ami jól történt. Gondolja meg, Kerelõszentpálon a helybeliek tönkre-
tették a csodálatos Haller-kastélyt. Azt a parasztok szedték szét. És ahol Kemény
Jánossal jártam Torda alatt egy várkastélyban, ott is a parasztok szedték szét az aj-
tó- és ablakkereteket, ami után következett a teljes pusztulás. De ahova beköltöz-
tek, és az épületeket funkcióval látták el – emlékszem, így Gernyeszeget, azt ki-
utalták a mezõgazdasági minisztériumnak; amelyikben sertéshizlaldát akartak be-
rendezni. A második emeletre. A lépcsõkre felfektettek deszkákat, hogy a disznók
azon kapaszkodjanak fel az emeletre. A disznók nem akartak az emeletre járni, fel-
szedték tehát a padlózatot, és akkor lett tüdõpreventórium. Ami csodás volt, mert
az épületet tényleg megóvták. Marosvécsen elmaradt gyermekek intézeteként mû-
ködött az Erdélyi Helikon korábbi találkozóhelye. Sáromberkén, Teleki Samu kas-
télyában is mezõgazdasági gépészeti szakiskolásokat oktattak, rengeteg tanulóval. 

– Még ha kifejezetten a Teleki Samu kötete kapcsán kértem, hogy meséljen, mél-
tánytalan lenne az ezt követõ munkái mellett elmenni.

– A Kriterion Könyvkiadó nagyon nagyvonalú volt. Amikor beadtam az Orbán
Balázs-kötetet, szerzõdést kötöttünk az íróportékra Marosi Ildikóval, utána jött a
Teleki Samu-könyv, majd a zsidó temetõket bemutató kötet. És mindegyik azonos
borítólappal, kicsi képekre bontva... lényegében elindítottunk egy tíz kötetre ter-
vezett fotótörténeti sorozatot. Amibõl négy napvilágot látott. Kettõ pedig a mi hi-
bánkból nem jelent meg. Megkaptam a AFIAP (a Federation International de l’Art
Photographic) díjat, ez olyan, mint az érdemes mûvész... de 1974-ben elkapott a
nagy hiúság, és azt mondtam, hogy ne a Bad Kissingen fürdõigazgatója és polgár-
mestere válassza ki, hogy melyik képet állítja ki tõlem, és melyiket nem, azontúl
csak egyéni kiállításokat csináltam, tematikusat.

– A fényképezéssel mikor hagyott fel?
– Amikor áttelepültem Magyarországra, 1988-ban. Utoljára még csináltam egy

sorozatot, mert meghívták a Régi zsidó temetõk mûvészetét bemutató anyagomat
Amerikába, a Kongresszus kupolacsarnokába. Elrémültem, hogy Uramisten, soha
egy képet színesben még nem csináltam. Az amerikaiak kirúgnak. Ugyanis koráb-
ban, még 1981-ben voltam Amerikában, amikor elmentem André Kertészhez,
megmutattam neki a Kriterionnál megjelent Régi zsidó temetõk kötetet, erre azt
mondta, hogy „ezt helyettem csinálta, mert ha ott lettem volna, akkor én csinálom
meg”. Késõbb felhívott, hogy vár Amerika legnagyobb judaisztikai kiadójának a
vezérigazgatója, aki el volt ragadtatva a könyvtõl, hogy ezt kiadják, de hol vannak
a színes képek. Mondtam nincsenek színesek, ez fekete/fehérben van. „Akkor nem
érdekel!” És elbúcsúzott. Ez volt 1981-ben. 1991 vagy ’92-ben volt a washingtoni
kiállításom, és emlékeztem, hogy a kiadó korábban kidobott, és ezért nem jelent
meg Amerikában egy gyönyörû album, ezért újrajártam az egész terepet, és meg-
ismételtem színesben. Ehhez vett a lányom egy remek gépet, három objektívvel,
cserélhetõ hátlappal, minden... Soha mást, mint az alapobjektívet nem használ-
tam. Háromezer dollárt költött akkor rá, óriási pénz volt. Tudja, ha valaki fekete
fehéren fényképez – mondta Capa –, akkor minek csinálja ezeket a mocsok színe-
seket? És akkor jött divatba az elektronika. Életemben még egy képet nem készí-
tettem elektronikával.

– Nagyon sok – elsõsorban erdélyi – ismert személyiség népszerû fényképe a Kö-
zelképek kötetbõl ismert. Egyesek szinte ragyognak a fényképeken. 

– Ritka kivételtõl eltekintve, a portréalanyhoz fûzõdõ gondolataim, érzelmeim
a róla készült portréban tükrözõdnek. Megkértek néha, hogy fiatalokkal beszéljek
fényképezésrõl. Nem értek az elmélethez, így elmeséltem a magam tapasztalatát.
Hogy a portréfotóst úgy képzeljék el, mint egy százméteres gyorsúszót a döntõben,
aki áll a startkövön, és az dönti el, hogy milyen helyezést kap, hogy a startpisztoly mû és világa
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eldördülése elõtt egy tizedmásodperccel hamarabb vagy késõbb ugrik. Mert a kü-
lönbség az az egy tizedmásodperc. A portréfotós, ha riporteri technikával dolgozik,
vár, amíg az illetõ elveszíti a merevségét, megfeledkezik arról, hogy az örökkéva-
lóság elõtt áll, saját magát adja, hiszen akkor kell megnyomni a gombot. Amikor
Bözödújfalu végnapjait fényképeztem, az embereket, egykori székely szombatoso-
kat, barátaikat, szomszédjaikat – egy emberre volt öt percem – a fényképek olya-
nok, mintha réges-rég ismerném õket. Életünkben felfedeztük a közös története-
ket. Sikerült kimozdítani õket a merevségtõl. Egy falusi ember nyolcvanévesen,
akit fényképeznek, az kihúzza magát. Õk nem tették. A „jó portré” Romániában
törvényszerûen úgy készült, hogy szembe kellett nézni a géppel, nyakkendõ kel-
lett legyen, és mind a két füle kellett látszódjon az alanynak. Hát nem így és nem
ezt akartuk csinálni. 

Kérdezett Csibi László
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Az idei évben Terézia Mora nevével
két jelentõs esemény kapcsán is sûrûn
találkozhatott a magyar olvasó: egy-
részt mert megkapta a legrangosabb né-
met irodalmi elismerésnek számító
Georg Büchner-díjat, másrészt mert az
Ünnepi Könyvhétre Nádor Lídia fordí-
tásában megjelent friss elbeszélésköte-
te, amelynek címe már önmagában is
figyelemfelkeltõ. A Szerelmes ufók (Die
Liebe unter Aliens, 2016) minden, csak
nem egy szokványos cím. 

Bár Terézia Mora az idei Margó Iro-
dalmi Fesztiválon azt nyilatkozta, hogy
tíz és tizenkét éves kora közt még egy-
szer megírta a Tüskevárat és A holtak
nem vetnek árnyékot címû sci-fi re-
gényt, a Szerelmes ufók mégsem egy tu-
dományos-fantasztikus szöveg. Azono-
sítatlan repülõ tárgyakkal sem sûrûn
találkozunk benne, szerelmes élõlé-
nyekkel viszont annál inkább, például
egy drogfüggõ fiatal párral és két barna-
medvével („valódi szerelmespár és kö-
zönségcsalogató. Szerelmes élõlények.
Párzási idõszak májustól júniusig”), il-
letve más különc figurákkal. 

Ott van rögtön az elsõ novella fõhõ-
se, Marathon Man nyugdíjazott jegy-
vizsgáló, aki büszkén vallja, hogy soha
nem ült sem repülõgépen, sem hajón,
és belsõ égésû motorral hajtott jármû-
vön is csak ritkán, és bár leginkább egy
„mosolygó vén manóra” hasonlít, még-
is képes kilométereket futni az õt kirab-
ló fiatal férfi után; vagy a festõ Felix,
aki kizárólag önarcképeket hajlandó
készíteni, de ilyen karakter Erasmus
Haas is, az alkoholproblémák miatt el-

bocsátott egykori nagymacskagondozó.
Az olvasó azonban rosszul hiszi, ha
úgy véli, a rendkívüli címek sorozata 
a Szerelmes ufókkal rövidre is zárul,
ugyanis a sor még csak ezzel kezdõdik;
a tíz írást tartalmazó elbeszéléskötet
majdnem minden darabja meghökken-
tõ címet visel (Önarckép konyharuhá-
val, Például a gepárd vagy Az ajándék,
avagy az irgalmasság istennõje elköltö-
zik), azonban a felütés okozta csodál-
kozásunkat többé-kevésbé el is felejt-
jük, amikor elõször találkozunk az
egyes történetek még szokatlanabb sze-
replõivel, és akkor még inkább, amikor
a novellák végére (nem várt módon)
ezek a címek és szereplõk tényleg meg-
találják a helyüket. 

A kötet elbeszéléseiben az az egye-
dülálló, hogy akár egy mondatban
össze is foglalhatnánk a cselekményü-
ket, mert annyi az egész, hogy: „Két
ember rohan egy reszketõ faalagútban.”
(A hal úszik, a madár repül) vagy, hogy
„Egy férfi benéz egy ablakon és meglát
egy nõt.” (Az ajándék, avagy az irgal-
masság istennõje elköltözik), illetve
„Egy napon rádöbbent, hogy csak ak-
kor lesz szabad, ha a szülei meghal-
nak.” (A portugál panzió). Terézia Mora
nagyon tud mesélni, a kötetben az az
egyik legizgalmasabb, hogy hogyan csi-
nál látszólag mellékes, figyelmen kívül
hagyható eseményekbõl és jelentékte-
len figurákból bámulatos történeteket
és lenyûgözõ karaktereket. 

A Büchner-díj odaítélését a darm-
stadti Német Nyelvi és Irodalmi Aka-
démia azzal indokolta, hogy „regényei- téka
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ben és elbeszéléseiben Terézia Mora a
hazátlanoknak, a kitaszítottaknak, a ké-
tes egzisztenciáknak szenteli figyel-
mét, ezzel közvetlenül, fájdalmat okoz-
va ér korunk idegszálaihoz”, illetve kí-
méletlenül méri fel „a nagyvárosi no-
mádok elveszettségét, a belsõ és külsõ
idegenség szakadékait”. A Szerelmes
ufók egyes darabjainak szereplõi való-
ban ilyenek: nagyvárosi nomádok, az
ismerõs és idegen között lavírozó ka-
rakterek, kitaszítottak, otthontalanok,
magányosak és elhagyatottak. 

Ami közös ezekben a szereplõkben,
az az, hogy mindenik valamilyen kény-
szer- vagy pótcselekvést végez (vagy egy-
szerûen csak rögeszmésen ragaszkodik 
a napi rutinjához), amelyek tulajdonkép-
pen strukturálják a mindennapjaikat,
csökkentik a szorongásaikat vagy félel-
meiket: alkohol, drogok, önarcképfestés,
leselkedés, antik bútorok – egy váratlan
esemény, válsághelyzet váltja ki vagy
akasztja meg õket, és akkor elkezdõdhet
a történet. Az Önarckép konyharuhával
Felixje például nem bírja elviselni, ha
nem egyformán van megfestve az összes
váza és tányér (nem beszélve a mániá-
kus önarcképfestésrõl), Szato Maszahiko
nyugalmazott egyetemi tanár nem tud
kihagyni egy napot anélkül, hogy elha-
ladna a tisztítószalon elõtt, Marathon
Man kedvenc száma pedig a nyolc,
ennyiszer kell végigfutni a kört.  

Ami pedig a szereplõk történetei-
nek prezentálásában közös, az a jelleg-
zetes elbeszélõi nézõpont és perspekti-
vizációs eljárás: távolságtartó, egyfajta
megfigyelõ-pozíció (ezt az értelmezést
billentheti ki az, amikor például olyan
részletekrõl is értesülünk, amelyeket
az elbeszélés szereplõi csak érzéki ta-
pasztalatok útján birtokolhatnak),
amelyben a narrátor nem résztvevõ
vagy értelmezõ, sokkal inkább olyan ér-
zésünk lehet, mintha távcsõvel követ-
nénk ezeket az alakokat, amely perspek-
tívát a megfigyelõ-narrátor kínál fel ne-
künk olvasóknak, ez azonban mégse a
voyeur pozíciója és egy pillanatig sem
részvétlenség, ugyanakkor nem is rész-
vét. Az elbeszélõi szólam néha forgató-

könyvszerû, már-már rendezõi instruk-
ciókhoz közelít, de az utasítások és
megjegyzések/kiszólások furcsasága
rögtön el is bizonytalanít („Azon a na-
pon, amikor ez a történet játszódik, nem
akart beállni a nyugalom” (93.),
„Peternek hívják, õt pedig Petrának, ezt
azért képzeljük el” (105.), „de ezt csak
másnap fogja igazán érezni” (105.), „Bo-
rotvált fej, fehér nadrág, fehér póló vala-
milyen felirattal. Klisé, ahogy a nagy-
könyvben meg van írva” (103.) azzal
kapcsolatban, hogy nem sokkal inkább
önreflexív alakzatokról, mint szerzõi
instrukciókról van-e szó, amelyek ép-
pen a narrátori jelenlét egyértelmû és
egységes perspektíváját kérdõjelezik
meg és viszonyulnak hozzá ironikusan.
Sokszor az a benyomásunk is támadhat,
mintha valaki – aki hasonlóan magá-
nyos és neurotikus, mint szereplõink –
figyelné ezeket a figurákat, és létrehoz-
na számukra egy fiktív történetet, hogy
értelemmel töltse fel (kívülrõl) különös-
nek ítélt szokásaikat. De azt sem zárhat-
juk ki egészen, hogy a narrátor pozíció-
ját az adott történetben megjelenõ egyik
szereplõ tölti be, például az utolsó elbe-
szélés fõszereplõje, az írással foglalkozó
Szato Maszahiko, aki titkon novellákat
szerez. Mora végig egy személytelenebb
elbeszélõi perspektívát alkalmaz, amely
azonban a nézõpontok mozgásterének
kitágításával nem válik auktoriális elbe-
szélõvé, ellenkezõleg, a szereplõkkel va-
ló együttérzés biztosítékát adja. 

Terézia Mora poétikája a Szerelmes
ufókban abban egészen egyedülálló,
ahogy választott elbeszélõje végig loka-
lizálhatatlan marad, de úgy, hogy köz-
ben a fokalizáció különbözõ módozatai-
val játszik – ettõl válnak olyan lebilin-
cselõvé és különösen vonzóvá ezek a
szövegek és karakterek: az egyes szerep-
lõk nézõpontjainak (külsõ fokalizáció),
szubjektív észleleteinek, valamint belsõ
gondolati folyamatainak (belsõ fokali-
záció) váltogatásán és megmutatásán
keresztül. A kötet végére még mindig
úgy érezhetjük, hogy van bennük vala-
mi furcsa és megmagyarázhatatlan,
mégis hétköznapi, ismerõs. 
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A recenzióm tárgyát képezõ forrás-
kiadvány egy tematikus sorozat máso-
dik darabjaként kerül az olvasók kezé-
be. A sorozatot alkotó kötetek levéltári
forrásanyagát az Erdélyi Múzeum-
Egyesület (a továbbiakban EME) késõ
középkorral és kora újkorral foglalkozó
kutatói dolgozták fel, illetve publikál-
ták. Az Egyesület két történészét,
Bogdándi Zsoltot és Gálfi Emõkét (aki
egyben jelen kiadvány szerzõje is)
idézném, a sorozat elsõ kiadványának
bevezetõjébõl: „Az elpusztult erdélyi
fejedelmi levéltár némi pótlása csakis
az országos hatáskörû két hiteleshely
újkori jegyzõkönyveinek és a fejedelmi
kancellárián vezetett Királyi Könyvek-
nek, valamint a helyi igazgatási egysé-
gek XVII századtól fennmaradt jegyzõ-
könyveinek a feldolgozása és közreadá-
sa által válhat lehetségessé.”1 A 2006-
ban megjelent elsõ kötetbõl kiemelt so-
rok magyarázataként meg kell említe-
nem, hogy a sorozat a Szent Mihály fõ-
angyalról elnevezett, gyulafehérvári
székeskáptalan és a hozzá tartozó
hiteleshely által kibocsátott jegyzõ-
könyvek okleveleinek regesztáit teszi
közzé a szakma és az érdeklõdõk szá-
mára. Az idézett elsõ kötet az erdélyi
káptalani hiteleshely szekularizációja
után2 kiadott 16. századi protocollum-
bejegyzéseket publikálta, a kiadványt a
16. század utolsó évével lezárván. Eb-
ben 2006-ban felvázolták a sorozat ter-
vezett, jövõbeli köteteit. Az 1600-tól
1629-ig, Bethlen Gábor uralkodásának
végéig tartó korszakot tekintve egy
vagy két kötet kiadását vetítették elõ, a
rendelkezésre álló forrásanyag terjedel-
métõl függõen.

Tíz évvel késõbb, 2016-ban jelent
meg a folytatás, amely írásom tárgyát
képezi. A 235 oldalas kötet egyértel-
mûvé tette számunkra, hogy legalább
egy további kiadványt terveznek az
EME kutatói az 1629-ig tartó periódus-
ra vonatkozóan. Gálfi Emõkét idézve:
„Kiadványunk az 1600-1613 között ve-
zetett káptalani jegyzõkönyvek bejegy-
zéseinek regesztáit, valamint a XVII.
századdal bezárólag vezetett jegyzõ-
könyvekben, teljes szöveggel vagy tar-
talmi átírásban szereplõ oklevelek,
említések magyar nyelvû kivonatait
tartalmazza.”3

A szerzõ, Gálfi Emõke a kolozsvári
Babeº–Bolyai Tudományegyetemen
elõbb latin és ógörög szakot végzett,
majd a Történelem és Filozófia Karon
tanult történelmet. Doktori disszertáci-
óját 2012-ben védte meg a Református
Teológia Karon. Idõközben, 2002-ben
alkalmazzák az EME Kutatóintézet-
ében, ahol jelenleg is kutatóként tevé-
kenykedik. A kora újkori egyházi és
hiteleshelyi forrásokban való kiváló
jártasságát jól szemlélteti eddigi publi-
kációinak széles körû palettája. Külön-
álló kötetként jelent meg munkásságá-
nak köszönhetõen az írásomban be-
mutatott két mû mellett Az aradi kápta-
lan jegyzõkönyv-töredéke (1504¦1518).4

Emellett számos a témában írott tanul-
mányt és cikket publikált az elmúlt év-
tized során.5

Az érdeklõdõ kezébe véve Az Erdé-
lyi Káptalan jegyzõkönyvei 1600-1613
címû kötetet rácsodálkozhat az átlagos
forráskiadványoktól elütõ könyvre.
Szerkezete nagyon jól strukturált, rövi-
dítéseinek jegyzéke és név-, valamint téka
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tárgymutatója is jól használható a
regeszták olvasása közben. A kiadvány
három fõbb tematikus részre tagolható.
Legkisebb terjedelmû elsõ nagy fejeze-
te Bevezetés, Források, Rövidítések cím-
mel található a kötetben, amely termé-
szetesen alfejezeteinek kulcsszavait ta-
karja. A kiadvány levéltári forrásairól
már szóltam, lényegesnek tartom azon-
ban megemlíteni azt a két, a Magyar
Nemzeti Levéltár Országos Levéltárá-
ban található kéziratgyûjteményt, ame-
lyek a szerzõ elsõdleges forrásaiként
szolgáltak. Egyikük a 484 paginált le-
vélbõl álló II. Protocollum Deus Ad
Auxilium gyûjtemény, amely 1602 és
1628 közötti jegyzõkönyveket tartal-
maz, a 19. század folyamán nyerte el
jelenlegi kötését. A protocollumot Gálfi
szerint Szamosközy István történetíró,
Debreceni János requisitor, illetve Bojti
Veres Gáspár udvari történész vezet-
hették.6 Másik nagy forrásgyûjteménye,
az 1610-1627 közötti dokumentumokat
tartalmazó (ugyancsak az Országos Le-
véltárban található), IV. Protocollum
Magnificat Anima Mea Dominum gyûj-
temény. Szintén a 19. században kapta
jelenlegi kötését, a szerzõ szerint, a
benne szereplõ kézírások alapján Dési
István, Debreceni János és Gönci
György requisitor vezethették.7 A rövid
felvezetést követi a szerzõ által felhasz-
nált könyvészeti források jegyzéke, il-
letve egy oldalban, a leggyakrabban
megjelenõ latin rövidítések jegyzéke.
Ezen a ponton egy apró megjegyzést,
kritikát szeretnék megfogalmazni. So-
rozatról lévén szó, annak elsõ köteté-
ben részletesen bemutatják a kutatott
témát és elsõdleges forrásait. Mivel
azonban folytatását csak 10 évvel ké-
sõbb publikálták, valamelyest hiányo-
lok a kötetbõl egy rövid, felvezetõ jelle-
gû tanulmányt, amely alapján könnyeb-
ben megfelelõ kontextusba tudja he-
lyezni az olyan olvasó, akinek nem áll
rendelkezésére az elsõ kötet.8

A kiadvány „törzsét” és legnagyobb
terjedelmû fejezetét természetesen a
szerzõ által feldolgozott oklevélkivona-
tok alkotják. Meg kell jegyeznem, hogy
a kötetben a szerzõ a regeszták elkészí-

tése során azokat a szabályokat követ-
te, amelyeket a sorozat elõzõ darabjá-
ban, illetve amelyeket Jakó Zsigmond
útmutatása nyomán folyamatosan al-
kalmaznak az EME kutatói a 2003-ben
útjára induló Az Erdélyi Fejedelmek Ki-
rályi Könyvei címû sorozat elsõ köteté-
nek publikálása óta. A regeszták tartal-
mazzák a szövegekbe foglalt jogi ténye-
ken és más eseményeken kívül az
összes megemlített személy-, helység-
és földrajzi nevet, érdeklõdésre számot
tartható mozzanatot, a latin szövegek-
ben megjelenõ magyar és más nem la-
tin nyelvû szavakat, a megjelenõ sze-
mélyek társadalmi rangjára, méltóságá-
ra, esetleg címére vonatkozó adatokat,
illetve az adott irat kiállítási, pecsételé-
si és megerõsítési módjára vonatkozó
információkat.9 Gálfi Emõke jelen kiad-
ványban azokat a dátumokat, amelyek
nem egyházi ünnep alapján keltek,
nem római számmal jelölte, hanem a
korszakban is használatos arab szá-
mokkal tüntette fel az illetõ oklevelek
dátumát.10

A regeszta formájában kiadott
összesen 422 oklevél az 1600. június
27. és 1613. október 11. közötti idõsza-
kot öleli fel. A regeszták általános szer-
kezetét tekintve lényegre törõek és
könnyen olvashatóak. A fentebb már
említett szabályrendszert használva a
személy- és településnevek eredeti for-
májukban, szöveghûen kerültek átírás-
ra, mai helyesírást alkalmazó szöveg-
környezetbe.11 A latin funkciókat, rang-
jelzéseket, napokat stb. jelölõ rövidíté-
sek eredeti formájukban kerültek be a
regesztákba,12 mindezeket az elsõ feje-
zet bemutatása során már említett rövi-
dítések jegyzékében oldja fel a szerzõ.
Az olyan oklevelek esetében, ahol Gálfi
rendelkezett plusz, az eredeti szöveg-
ben meg nem található információkkal,
megjegyzés formájában a regeszták alá
helyezte õket. Az illetõ megjegyzések a
keltezésre vonatkozó többletinformáci-
ókat, az adott oklevél vagy benne sze-
replõ személyek más iratban történõ
említését, létezõ másolatokról való tu-
domást, illetve bármely, a regeszta jobb
megértéséhez szolgáló információkat116
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tartalmaznak. A megjelenõ oklevelek
tartalmát figyelembe véve egy igencsak
széles paletta rajzolódik ki elõttünk.
Fõként birtokokhoz és személyi tulaj-
donhoz, vagyonhoz kapcsolódó okle-
velekkel találkozunk, amelyeket to-
vább oszthatunk kisebb kategóriákra.
Beszélnünk kell birtokadományokról
(és természetesen nemesi címadomá-
nyokról egyben), adásvételt bizonyító
iratokról, illetve az ezekhez kapcsoló-
dó peres ügyekrõl,13 elhalálozásokról és
az ezt érintõ végrendeletekrõl, apai és
anyai vagyonrészek kiosztásáról, illet-
ve árvák vagyonáról szóló rendelkezé-
sekrõl az illetõ személyek gyámság alá
kerülésének idejére.

Az említett 422 darab 1600 és 1613
közé keltezhetõ jegyzõkönyvi okirat
mellett a korábbi kötetbõl kimaradt,
1558 októbere és 1599 márciusa között
kiadott további 14 oklevél regesztája ke-
rült közzétételre függelék (addenda) for-
májában a mutatót megelõzõ kis alfeje-
zetben. A kötet nem rendelkezik külön-
álló személy- és helységnév-, valamint
tárgymutatóval, hanem ezek egy össze-
függõ mutatóként készültek el alfabeti-
kus sorrendet követve. A szerzõ kieme-
li, hogy e téren is követte az elõzõ kötet
és Az Erdélyi Fejedelmek Királyi Köny-

vek sorozatban alkalmazott módszerta-
ni sajátosságokat és szabályokat. A mu-
tató is el van látva egy jól használható
és könnyen elsajátítható rövidítésrend-
szerrel, ezek feloldásával indít a név-
és tárgymutató. E téren is csak elisme-
réssel tudok szólni a szerzõrõl, a majd-
nem 100 oldalas mutató kielégíti a ku-
tatók minden igényét. 

Az Erdélyi Káptalan jegyzõkönyvei
1600-1613 tehát megfelelõen struktu-
rált, a kutatás számára jól felhasznál-
ható kiadvány. Szakmai minõségét te-
kintve kiváló, jól illeszkedik az EME
Kutatóintézete által az utóbbi években
megjelentetett kiadványok sorába. Re-
gesztái jól olvashatóak, bõségesen el van
látva az adott probléma megértéséhez
szükséges mellékinformációkkal, meg-
jegyzésekkel. Rövidítésjegyzékei, illet-
ve törzsszövegével vetekedõ terjedel-
mû mutatói megfelelõen használhatók.
További sikeres és gyümölcsözõ mun-
kát kívánok Gálfi Emõkének, illetve az
Erdélyi Múzeum-Egyesület kutatóinak!
Reméljük, hogy a források feldolgozása
a tervezett ütem szerint halad, ezáltal a
közeljövõben a sorozat folytató kiadvá-
nyáról is értekezhet a szakma.  

Izsán Csaba

téka
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A történetek, legyenek azok a saját-
jaink vagy a másoké, segítenek abban,
hogy a közösségünkben, a társadalom-
ban megtaláljuk a helyünket. Úgy tart-
ják, hogy a múlt megismerése hozzáse-
gít a jelen megértéséhez, és utakat jelöl
ki a jövõ tervezésében.

A második világháború és a kom-
munizmus történelmi fordulópontnak
tartott események. A folyamatok elme-
sélésében nagy szerepük van azoknak,
akik túlélték és megélték az eseménye-
ket. Az általuk továbbadott történetek a
„milyen volt akkor élni” kérdésre sze-
mélyes választ adnak, valamint ezzel
egy idõben kódolják is az emlékezést.

Amikor Puskás Attila Utak és ösvé-
nyek címû visszaemlékezését elõször át-
alapoztam, még nem a szövegen idõz-
tem el, hanem az 1930–40-es években
készült családi fényképeken. A 13. olda-
lon egy csoportkép: „Cserkésztáborban
1934-ben. Balról Dávid László katolikus
pap, keresztanyám, én az ölében, édes-
anyám Csaba öcsémmel, keresztanyám
férje, gr. Bethlen György és budapesti
nagynéném” – olvashatjuk a képaláírást.
Az éppen piknikezni készülõ társaság-
ból mindenki a kamera felé fordult, ki-
véve a legkisebb gyerek, Csaba. A követ-
kezõ oldalakon még megjelennek a csa-
ládról, gyerekekrõl készült képek – egy-
szer a házuk egyik szobájában, utána a
kertjükben, majd rokonoknál láthatjuk
õket. Továbblapozva aztán elfogynak a
fotók, helyüket a Securitate Irattárát
Vizsgáló Országos Bizottság pecsétjével
ellátott jelentések, vallomások, jegyzõ-
könyvek veszik át.

Puskás Attila visszaemlékezésének
egy részét már közölte a Háromszék na-
pilap, azokat a cikkeket egészítette ki

és fûzte össze a 2017-ben megjelent
könyvében, amely két nagyobb egység-
re tagolódik. Az elsõ a Kolozsvári em-
léktöredékek alcím alá tartozó fejeze-
tekbõl áll, a második rész az Egy megfi-
gyelt család nevet kapta. A szerzõ
1931-ben született, és biológus végzett-
sége kitûnik egy-egy fejezetcím névvá-
lasztásából is. Gyerekkora történetét 
A bükkfa nem terem almát címmel in-
dítja, és kifejti, hogy nem csupán gene-
tikai hozadéka határozza meg egy em-
ber életét, hanem a hely, ahol felnõtt,
családja és szûkebb, tágabb környeze-
te. Mindezek bemutatásáról szól a
visszaemlékezés elsõ része, és már rög-
tön az elején megismerjük a helyszínt
is – Kolozsváron, a Petõfi (ma Avram
Iancu) utca 13. szám alatt lakott a csa-
lád, a ház emeleti részében, éppen
szemben a Házsongárdi temetõvel. 

Az elsõ gyerekkori emléke, amelyet
megoszt az olvasóval, egybõl forduló-
pontot jelzõ történelmi eseményekhez
köthetõ: kilencéves volt 1940-ben, ami-
kor a második bécsi döntés értelmében
Erdély egy részét újra Magyarország-
hoz csatolták. A „kis magyar világ” a
román gyalogság kivonulásával vette
kezdetét, a katonák a visszaemlékezés
szerint „órákon át vonultak a Tordai út
felé”.1 Eközben a család nõtagjai már
egy másik csapat bevonulására készül-
tek, és nemzeti színû zászlókat varrtak.
A visszaemlékezés nem a pontos kro-
nológiát, az események egymásutáni-
ságát követi, hanem ugrál az idõben.
Ez viszont cseppet sem zavaró, és 
a szöveget sem teszi követhetetlenné.
A fejezetekben különbözõ témákat
bont ki, amelyek lazán kapcsolódnak
egymáshoz.
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A könyv kevésbé a családtagok jel-
lemzésére épít, inkább a hozzájuk kö-
tõdõ történeteken keresztül ismerjük
meg õket. A családdal való ismerkedés
apránként bontakozik ki: édesapja,
Puskás Lajos,2 tanár volt a Római Kato-
likus Fiúlíceumban, elkötelezett cser-
kész, valamint a Tízes Szervezet veze-
tõje. A közösségépítést fõ feladatának
tekintette, különbözõ szövetkezetek el-
nöki teendõit is ellátta, ezek mellett pe-
dig végig tanított. Szülei megismerke-
désének történetét újra egy rövid bioló-
giai fejtegetéssel indítja. Ezek a részek
hozzák az olvasóhoz közelebb elbeszé-
lõnket, akinek a kiszólásai inkább a
mához kötõdnek, saját, egyéni világlá-
tásához. Édesanyja, Májercsik Margit,
Budapesten orvosnak tanult, 1919-ben
a háborút követõen egy menekültszál-
láson lakott. Szatmáron élõ szüleivel
nem tudta tartani a kapcsolatot, ezért
szûkös anyagi helyzetbe került. A szál-
lás gondnoka Puskás Lajos volt, innen
indult ismeretségük. Végül 1930-ban
házasodtak össze és egy évre rá meg-
született elsõ gyerekük, Attila, majd a
következõ években a többi testvér, Csa-
ba, Ildikó és Árpád. A gyereknevelés és
a család összefogása az édesanyára, va-
lamint a nagymamára hárult.

A visszaemlékezésben nevelésük
módszerére is kitér: ha büntetésre ke-
rült a sor, soha nem verést kaptak, ha-
nem sarokba állították õket, vagy meg-
vonták zsebpénzüket. Otthon minden-
kinek feladatokat osztottak ki, amirõl
aztán beszámoltak, ahogyan a tanul-
mányaikról is. Konzervatív katolikus
nevelésüket a családi környezet (ke-
resztapja Bíró Vencel volt) mellett az
iskola is biztosította. Az elemi osztályt
a Szent Mihály-plébániához tartozó ró-
mai katolikus iskolában végezte, majd
az akkor Zágoni Mikes Kelemen nevet
viselõ, szintén római katolikus fõgim-
náziumban folytatta tanulmányait, az
államosítás után az iskolát átszervez-
ték, ezért a 2. számú fiúlíceumban
érettségizett. Iskolás éveinek elmesélé-
se több fejezetben is megjelenik, taná-
raira, osztály- és iskolatársaira is kitér.
Az iskolás fiúk csínytevései akkor sem

maradtak el, fõleg az osztályuk három
„vagánya” – Feri, Sándor és Árpád – ál-
tal kitalált tréfák. Egyszer elvitték egy
másik osztálytársukat, Zoltit, a Forduló
utcai nyilvánosházba. Az eset nem
sokkal az elõtt történt, hogy bezárták
volna az örömtanyákat. Miután ezeket
megszüntették, az oda járó fiúk azt
mondták osztálytársaiknak, hogy nemi
szervükön gyászszalagot viselnek. A hu-
morosabb, könnyedebb történetek old-
ják a feszültséget, valamint ebben az
esetben azt is megmutatják, hogy mi-
ként reagáltak egyéni szinten a hatalmi
döntésekre. Ezek nyomát, a hivatalos
iratok, az újságok nem õrizhették meg,
csak az egyéni emlékezetben marad-
hattak fenn.

A könyv elsõ részébõl kirajzolódik
az a szociális háló, amelynek a Puskás
család is tagja volt, a háborút megelõzõ
években, majd a háború alatt. A család
az 1930-as évek második felében vásá-
rolt egy telket, kis házzal a városhoz
közeli Csillaghegyen. A nyarakat kint
töltötték, a gyerekek pedig felfedezték
a szomszédos telkeket, szomszédokat.

A család történetének írott formá-
ban való továbbadására nem Puskás
Attila könyve az elsõ vállalkozás: édes-
apja sokat fényképezett, édesanyjuk pe-
dig naplót vezetett a családról, amely-
hez a fotókat is felhasználta. Késõbb, 
a kommunizmus alatt, Puskás Lajos is
elkészítette önéletírását, amely annyira
érdekelte a Securitatét, hogy titkos ház-
kutatást terveztek ennek megszerzésé-
ért. Mindez már a könyv második felé-
ben, az Egy megfigyelt család fejezetei-
ben olvasható.

A családi képek megritkulnak a
könyv ezen részében, ahogyan a humo-
rosabb történetek is. Az egyetem elvég-
zése után, Puskás Attila az 1950-es
évek közepén Székelyföldre kapott ta-
nári kinevezést, az akkor Magyar Auto-
nóm Tartományba. A biológiaórák
megtartása mellett Csíkszeredában mû-
velõdési estek szervezését is kezdemé-
nyezte. Felfigyeltek rá, ezért felajánlot-
ták neki a szaktanfelügyelõi állást – ez
viszont azt feltételezte, hogy belépjen 
a kommunista pártba. A visszautasítás téka
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kegyvesztettséget vont maga után: elve-
szítette csíkszeredai állását, kihelyezték
Csíkdánfalvára, majd 1959-ben letartóz-
tatták, ahogyan a testvérét, Csabát is, aki
szintén tanár volt Gyimesfelsõlokon. 

Az 1956-hoz kötõdõ romániai letar-
tóztatásokat, pereket kutató szakiroda-
lomban a Puskás csoport név alatt ta-
láljuk meg a könyv szerzõjét és még tíz
személyt – tanárokat és diákokat. Rend-
szerellenes tevékenységük néhány
versbõl állt, valamint egy ismeretlen
feladójú levélbõl, amely szervezkedés-
re ösztönözte a diákokat. Három évvel
a forradalom után mindenkirõl kide-
rült, hogy érdekelték a Magyarországon
történtek, esetleg szimpatizáltak is
ezekkel: a fiatal tanárok rádiót hallgat-
tak, hogy tudomást szerezzenek az ese-
ményekrõl, Kovács Dénes rajztanár egy
magyarországi napilapban Pándi Pál
írását aláhúzta és megmutatta tanár
kollégáinak, a visszaemlékezés szerzõ-
je egy verset írt Október 23 címmel, és
ezt felolvasta 1956 novemberében egy
esküvõn, Sántha Imre 11. osztályos ta-
nuló szintén verseket írt. Mindezért
Puskás Attilát 20 év, Palczer Károlyt 15
év kényszermunkára ítélték, Bereczk
Lajos 8 évet, Kovács Dénes 6 évet, Ko-
vács Gyula 8 évet, Lõrinczi János 7 évet
kapott a javítóbörtönben. A diákok szin-
tén javítóbörtönben letöltendõ bünte-
tést kaptak: János László 3 évet, Sántha
Imre 7 évet, Szõcs László 7 évet, Vor-
zsák János 7 évet és Zsók László 6 évet.

A családból nemcsak a két testvért
zárták el, hanem édesapjukat is: õt még
az 1940-es évek végén internálták a
szamosújvári börtönbe, ahol egy hóna-
pot tartották fogva. A fiúk ennél hosz-
szabb ideig voltak elzárva, mindketten
1964-ben szabadultak az általános köz-
kegyelemmel. Ez viszont nem jelentet-

te azt, hogy a családot többé nem figye-
lik meg. Édesapjuk dossziéját a halála-
kor zárták le, a kikért iratokból pedig az
is kiderült, hogy volt, amikor fõtéri sé-
táin követték, arról is beszámolva,
hogy melyik kirakatnál idõzött el. A je-
lentésekbõl felfedhetõ egyes informá-
torok kiléte is: voltak közöttük közeli,
barátoknak hitt személyek, munkatár-
sak és idegenek egyaránt. A szerzõ nem
vádaskodik, inkább magyarázatot ke-
res. Egy fejezet is szól arról, hogy mi-
ként szerveztek be valakit besúgónak,
milyen hálózatban mûködött az infor-
mációk továbbadása. 

A börtönben töltött évek alatt szin-
tén jelentettek egymásról a börtöntár-
sak, róla és testvérérõl is vannak ilyen
vallomások. A testvére történetét be-
mutató részt egy kiszólással zárja: ha a
három személy, aki megjelenik ezek-
ben az iratokban, még él, keresse fel. 

A könyv második része alapos kuta-
tómunka után készült el, az utolsó feje-
zetben számszerûsítve is van, hogy
mennyi iratot õriznek a családról a
Securitate Irattárát Vizsgáló Országos
Bizottságnál. Azonban a közölt jelenté-
sek, levéltári iratok hivatkozásai hiá-
nyoznak. Ezeket nem ártott volna egy-
ségesen közölni, további kutatások ér-
dekében. 

Az emlékezés Pierre Nora szerint a
múlt visszahódítása, amely révén iden-
titás konstruálható. Puskás Attila élet-
története, ahogyan könyve is, két nagy
egységre és ellentétre tagolódik: a pol-
gári értékrendben felnõtt fiatalkorra és
a kommunizmus éveiben megélt fel-
nõttkorra. Az olvasó pedig egyszerre
ennek a két világnak lesz a részese,
akár a jelenre vonatkozó párhuzamokat
is felismerve.

Újvári Dorottya
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2014 januárjában közel harminc ér-
telmiségi és intézményvezetõ gyûlt
össze Gyergyóremetén, és megállapod-
tak abban: szükség van egy olyan fo-
lyóiratra, amelyik  figyelemmel kíséri a
Gyergyóy-medencében folyó tudomá-
nyos kutatásokat, felerõsíti a térségrõl
szóló tudományos diskurzusok hang-
ját. A kérdés az volt: képesek leszünk-e
megszólítani a helyben élõ, illetve az
innen elszármazott kutatókat? Nem
kétséges ugyanis: akkor tud valaki
könnyebben hazatérni és  itthon kama-
toztatni tudását, ha folyamatosan ré-
szese a helyi folyamatoknak. 

Tudományos és ismeretterjesztõ fo-
lyóiratunk, a Gyergyói Szemle, évente
egyszer megjelenõ kiadvány. Az anyagi-
ak egyelõre nem teszik lehetõvé az évi
többszöri megjelenést. Rovataink: törté-
nelem, természettudományok, szocioló-
gia és szociális munka, mûvészetek, iro-
dalom, gazdaság, néprajz. Van korrekto-
runk, olvasószerkesztõnk, tördelõszer-
kesztõnk, titkárunk. Lapszámaink tema-
tikusak. Az elsõ szám az elsõ világhábo-
rúra emlékezett, a második az elvándor-
lás kérdését vette górcsõ alá, a harmadik
idén jelenik meg és a kommunista rend-
szer gyergyói viszonyait dolgozta fel.
Fontosnak tartjuk, hogy a térséget érintõ
kérdésekrõl minél átfogóbb képet nyújt-
sunk – a multidiszciplinaritás jegyében.
Ezt tartjuk szem elõtt a tervezett okta-
tási, illetve  a turizmussal és a fürdõélet-
tel kapcsolatos számaink elõkészítése
során is. 

A hét rovat a kutatási területek sze-
rint alakult ki. Amit a gyergyói térség
sajátos oktatási rendszere is meghatá-
roz. Gyergyóremetérõl például több a
színész, történész, irodalomszakos ér-
telmiségi; a térségi közgazdászok zöm-
mel gyergyószentmiklósiak; Gyergyó-
szárhegyrõl és Gyergyóalfaluból több-

nyire képzõmûvészek kerültek ki; több
néprajzszakos van Gyergyószárhegyrõl
és több biológus Gyergyótekerõpatak-
ról. A kutatók jó része a gyergyószent-
miklósi Salamon Ernõ Gimnázium di-
ákja volt, a községekben lévõ általános
iskolák hatása mégis jelen volt a pálya-
választásban. A szociológia és szociális
munka azért kapott külön rovatot, mi-
vel 16 kutató tevékenykedik jelenleg az
erdélyi tudományos életben Gyergyóból
e két területen. Ha a hét rovatba nem il-
leszthetõ téma kerül be a folyóiratba,
természetesen megjelenik külön rovat-
ként. A helyi olvasóközönség miatt
fontosnak tartjuk az ismeretterjesztõ
jelleget.

Elsõ lapszámunk ötszáz, a második
már ezer példányban jelent meg. Min-
den írás végén román és angol nyelvû
kivonatot is közlünk. Lapszámaink be-
mutatására különbözõ rendezvényeket
szervezünk mind a településeken, mind
az oktatási intézményekben. Ezeket
azért tartjuk fontosnak, mivel így kom-
munikálni tudunk a helyi közösséggel,
és ki tudjuk kérni véleményét a feldol-
gozandó témák prioritását illetõen. 

A térségrõl szóló diskurzust elõse-
gítik a Gyergyói Szemle nyári találko-
zói, amelyek voltaképpen egész napos
beszélgetések a kutatókkal. Itt került
górcsõ alá a gyergyóiság mint identitás.
Kiderült, hogy igencsak atomizált a tér-
ség, és „határai” sem voltak állandóak a
múltban. Jelenleg van egy 18 000 lako-
sú municípium, Gyergyószentmiklós,
egy 2500 lakosú üdülõváros, Borszék
és hat nagyközség, melyek közül pl.
Gyergyóremete lakosságszáma megha-
ladja a 6000 fõt. Gyergyószentmiklós
gazdasági nehézségekkel küzd, a térség
integrációjához nem rendelkezik jelen-
leg megfelelõ feltételekkel, kevésbé te-
rületi-adminisztrációs központ (Hargi- talló
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ta megye központja Csíkszereda). Több
község pedig fejlõdésben lévõ, kisváros
jellegû település, több fontos intéz-
ménnyel, de mégsem alkalmasak mére-
teik miatt a térség központi szerepének
betöltésére. A települések közösségeit
meghatározza az erõs lokálpatriotiz-
mus, ami a térségi együttmûködés hiá-
nyosságai miatt bezártsághoz vezetett.
Sokan ezt kölcsönös rivalizálásként
élik meg, a politikai megosztottság mel-
lett. A Gyergyói-medence Székelyföld
része, magyar többségû vidék, azonban
a történeti Gyergyó fiúszék területén
ma „Gyergyó” elõnevû, román többségû
települések is vannak zömében a Békás-
és Tölgyesi-szorosokban. A múltban
rendelkezhettek e román közösségek
gyergyói identitással, a jelenben a kul-
turális kapcsolatok újjáépítésének le-
hetõsége a jövõ kérdése. A gazdasági
egymásrautaltság alapja lehetne az
együttmûködésnek.

Az elszármazott értelmiségiekkel és
a helyben élõ kutatókkal, elöljárókkal
való tapasztalatcserék kulcsfontosságú-
ak az új cselekvési tervek kidolgozásá-
ban. Az elszármazott kutatók akkor ér-
zik a fontosságát ennek, ha megszólít-
juk õket, a helyben élõk, bármilyen fur-
csa, gyakran nem reagálnak a megkere-
sésekre megfelelõen, mivel részesei a
helyi rivalizálásoknak, ellentéteknek.
A problémához hozzájárul a helyben
élõ közéleti személyek, kutatók tovább-
képzésének a megoldatlansága, adott
esetben hiányos felkészültségük az
adott szakterületen. Viszont a helyiek
mindennapi gyakorlati tapasztalattal
rendelkeznek az itthoni viszonyokat il-
letõen, ezért a két csoport együttesen
szükséges a sikerhez. 

Mivel a tudományos kutatók zömé-
ben az egyetemi hallgatókból kerülnek
ki, célul tûztük ki a gyergyói egyete-
misták hálózatának kiépítését, hogy
motiváljuk õket ösztöndíjakkal vizsga-
dolgozatuk témájának megválasztása-
kor. Eddig több mint száz gyergyói
egyetemi hallgatót kerestünk meg ezek-
kel a kérdésekkel: mi a vizsgadolgoza-
tuk témája, szeretnének-e hazatérni?
Fontos szerepet szánunk az évente

megrendezett Gyergyói Diákkonferen-
ciának, amelyen az egyetemi hallgatók
a különbözõ tudományterületek képvi-
selõi elõtt bemutathatják kutatásaikat.
Az egyesület évente szerény ösztöndí-
jat ad az ígéretes kutatások megvalósí-
tásához.

A hallgatók témaválasztását elõse-
gíti a honlapunkon közzétett bibliográ-
fia (www.gyergyoiszemle.ro), mely a
folyóiratbeli hét rovat szerint csoporto-
sítja a gyergyói kutatók publikációit. Je-
lenleg több mint 1200 szócikket sike-
rült összegyûjteni a térséggel kapcsola-
tos munkák alapján. Így derült ki, hogy
a jászvásári Alexandru Ioan Cuza Tu-
dományegyetem több kutatója végzett
természettudományi kutatásokat a tér-
ségben (fõleg a geológia területén). 

A helyben élõ kutatók versenykép-
telenségének egyik oka, hogy kevésbé
beszélnek idegen nyelveket, ezért
nyelvtanfolyamok indítását is tervez-
zük, nemcsak számukra. Az angol mel-
lett gyakran a román nyelv ismerete is
hiányosságokat mutat.

A régióról szóló diskurzus akarva-
akaratlan kidomborította a térségi kul-
turális értékeket, láthatóvá váltak
olyan tényezõk, melyek csak az egyik
településrõl nézve eddig nem tûntek
egyértelmûnek. A zárt hegyközi me-
dence, mint földrajzi egység, kulturális
egységet is mutat, nemcsak a települé-
sek neve elé biggyesztett „Gyergyó” szó
miatt. Felerõsödött a gyergyóiság kere-
sése, amely a múltba gyökerezõ sztere-
otípiákból táplálkozott és részben táp-
lálkozik ma is. A kérdés, hogy az iden-
titás változását fel tudjuk e ismerni az
állandónak hitt kulturális jellemzõk
kavalkádjában? Képesek vagyunk e
megismerni önmagunkat, múltunkat,
társadalmunk jelenlegi viszonyait, gaz-
dasági helyzetét stb.? Ha igen, felépít-
hetünk hiteles és követhetõ jövõképet a
szellemi tõke visszaáramoltatásával. 

Az önismereti folyamat része az
egyesületünk által tervezett gyergyói
értéktár összeállítása. A paraméterek
most kristályosodnak ki, hogy ebbe mi
kerülhet be és mi nem. Erdélyben az el-
múlt években több országos vagy ép-122

2018/10



pen nemzetközi projekt keretében ég-
tünk értéktár-lázban, azonban többször
csupán felszínes adatbázisok keletkez-
tek vagy félbemaradt a nagyszabású
munka. Egy folyamatosan bõvülõ,
Gyergyó térségi értéktár nemcsak kife-
le, hanem befele is segít az önismeret
terén. Kézzelfoghatóvá, megtalálhatóvá
és ezáltal megismerhetõvé tesz sok ér-
tékes embert, csoportot, vállalkozást,
kulturális örökséget, sikeres projektet
stb. Túl sok a székelységre rárakódott
sztereotípia, melyek néha elfedik a va-
lóságot és visszafele is hatnak, formál-
ják a székelység identitását. Elváráso-
kat támasztanak, hogy milyennek kell
lenni. A gyergyói embernek bírnia kell
a hideget és bicskája kell hogy legyen,
mert ha nem, nem is igazi székely. Pe-
dig mi is éppúgy fázunk, ha hideg van,
mint bárki más.

2017 tavaszán hallottuk a hírt, hogy
a budapesti III. Székely Fesztiválon
Gyergyó térsége lesz a díszvendég. A
májusi rendezvény elõtt alig egy hónap-
pal kezdõdtek meg az elõkészületek. A
gyergyói települések közös bannert ké-
szítettek, és ki-ki a maga településének
bemutatását tervezte meg. A háromna-
pos eseményen egy-egy nap szokott be-
mutatkozni a három székely megye, a
díszvendég pedig mindhárom nap teret
kap, hogy bemutassa kulturális értékeit.
Az elõadások, koncertek mellett a fõsze-
rep a helyi termékek vásáráé.

A gyergyói vásárosok kiutazása és a
turisztikai kínálat megtervezése mellett
a helyi szervezõk felvetették, hogy a
Gyergyói Szemle Egyesület vállalja fel
egy kulturális program összeállítását,
ahol megfelelõen bemutatásra kerülne
a térség. A budapesti fõszervezõk jelez-
ték, hogy ehhez kapunk egy mozi ter-
met a Millenárison, a rendezvény hely-
színén. A program Betekintés a gyer-
gyói térség életébe címet kapta, és 28
elõadást, filmbemutatót, kiállítást és
könyvbemutatót tartalmazott. A gyer-
gyói térségbõl 25 személyt hívtunk
meg, akik elfogadták a felkérést. Egye-
sületünk tagjai közül is többen eljöttek,
hiszen három napon keresztül folya-
matosan szervezni, moderálni kellett

az eseményt. Itthon készíttettünk plaká-
tokat és szórólapokat, amiket majd a
fesztiválon használtunk fel. A Gyergyói
Hírlap napilap különszámot nyomtatott
a fesztivál idejére, amiben szintén he-
lyet kapott a programunk. Az idõ rövid-
sége miatt több meghívott személy nem
tudott eljönni, de így is egy olyan elõ-
adássorozat programját állítottuk össze,
hogy többé-kevésbé bemutathattuk a ré-
gió kulturális és természeti értékeit.

Utólag visszatekintve a szervezõi
munkát felfoghatjuk egy olyan folya-
matnak, amely az ötletek összegyûjtése
és megvitatása során, felszínre hozta
azokat az értékeket, amelyeket közös-
ségünk bemutatásra érdemesnek tart.
A megmutatkozások több témakör köré
csoportosíthatók: természeti értékek,
épített örökség, kulturális örökség, et-
nikai sokszínûség, jelenkori kulturális
élet, ugyanakkor ezen értékek magas
szintû mûvészi megjelenítése (film, fo-
tó) szintén önmagában is értéknek te-
kinthetõk.

A természeti környezet értékeibõl
bemutatásra került a Gyilkos-tó, a tér-
ség több településén is megtalálható ás-
ványvizek (Gyergyócsomafalva, Gyer-
gyóremete, Borszék) és más altalajkin-
csek, a mozaikos táj természeti értékei, a
gyógynövények és gyógynövény-készít-
mények, illetve a természeti kincsek, a
gyógyászati turizmus (Borszék), a vadá-
szati kultúra vagy akár a szárhegyi ká-
poszta sajátosságai és értékesítése.

Az épített örökség témakörében az
ötletek és a lehetõségek (részt vevõ el-
adók kompetenciái) alapján a gyergyó-
szárhegyi reneszánsz udvarház (a Lázár-
kastély), a gyergyóalfalvi és gyergyó-
ditrói templomok, a gyergyószentmik-
lósi fõtér került bemutatásra.

A kulturális örökség témakörébõl
az elõadások a népviseletrõl és annak
elkészítési módjáról, a népi kultúra jel-
képeirõl, népi mesterségekrõl (gyapjú-
feldolgozás, szövés-varrás), vízi szerke-
zetekrõl szóltak, de szó volt a térségben
található világháborús emlékhelyekrõl
is. Nemcsak a székely, hanem a velünk
együtt élõ örmények kulturális öröksé-
ge is értékként jelent meg. talló
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A jelenkori kulturális élet területé-
rõl a térség irodalmi életét (az ezt
összefoglaló négykötetes antológia for-
májában), kiemelten Rafi Lajos közel-
múltban elhunyt roma költõ munkás-
ságát tartottuk fontosnak bemutatni.
Az elõadások mellett az értékek megje-
lenítésében nagy segítségünkre voltak
a Gyergyói Fotóklub és Madaras Csaba
fotóalbumai, valamint kiváló doku-
mentumfilmek (Gyilkos-tó, csomafalvi
ásványvíz, gyapjúszövés, második vi-
lágháború gyergyói hadeseményei, Rafi
Lajos, valamint Ferencz Ervin ferences
szerzetes életét bemutató filmek), ame-
lyekre önmagukban is kiemelkedõ ér-
tékként tekintettünk.

Elõadásainkon, a budapesti közön-
ség mellett sokan vettek részt elszár-
mazott gyergyóiak is, akikkel megis-
merkedhettünk. Több elõadás után ala-
kult ki tartalmas beszélgetés a résztve-
võk között. Külön kerekasztal beszélge-
tés volt a gyergyói identitásról, ahol
nem feltétlenül a hozzászólások minõ-
sége, hanem a különbözõ hozzászólók
eltérõ identitása és nézõpontja tette iz-
galmassá a beszélgetést. Másképp látja
Gyergyó vidékét egy budapesti, aki járt

arra párszor és másképp egy háromszé-
ki. A gyergyói települések küldöttsége-
inek tagjai rendre megjelentek az elõ-
adásokon és beszámoltak a helyi
értékekrõl. Ebbõl a szempontból fontos
önismereti jellege volt a rendezvény-
nek. Kizökkentünk az otthoni közegbõl
és máris jobban körülhatárolhatóvá
vált, hogy kik vagyunk, csak éppen tér-
ségi szinten, ami nagyobb súlyt adott a
jelenségnek. És ez hatott igazán min-
denkire, mind a küldöttségek, mind az
egyesület tagjaira. Az elõadások ettõl
függetlenül ismeretterjesztõ jellegûek
voltak, hiszen a térség bemutatása volt
az elsõdleges cél és nem tudományos
konferencia szervezése. Örömmel vet-
tük tudomásul, hogy Budapesten élõ,
gyergyói származású tudományos ku-
tatók is eljöttek és hozzászólásaikkal
gazdagították az eseményt. 

Többen felvetették a gyergyóiak kö-
zül, hogy efféle eseménysorozatot ott-
hon is meg lehetne rendezni, milyen
szép dolog lenne. Mi pedig, az egyesü-
let részérõl azt válaszoltuk, hogy ezt
csináljuk otthon harmadik éve…

Nagy József – Dániel Botond
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ABSTRACTS

Barna Bodó
Democracy and live society – in Mi-

nority Conditions
Keywords: Ferenc Miszlivetz, civil so-
ciety, public space, democracy, values
The author takes Miszlivetz’s idea as
his starting point, according to which
the main chance of a democracy in
peril could lie in civil society. In other
words, a self-renewing democracy would
be needed in our age as well. His essay
searches for an answer to the question
whether the current concept of civil
society opens a way for the widening
and the reinterpretation of the demo-
cratic space, keeping it open. This can
be realized if civil society appears as
an arena of public life, where the diffe-
rent actors, ideas, values, aspirations
and interests can freely confront and
influence each other.

László Csibi
The Close-Up Photography of Lajos

Erdélyi
Keywords: photo reporter, portraits, press
photography, journalism, visual culture
Lajos Erdélyi’s memories reveal the
achievements of the entire career of
this artist who is about to turn 90. His
name lives on not only by his special
coverages, his photographs featured in
Transylvanian media, and the volumes
that he authored or co-authored, but
also by having brought back to life a
unique collection of photographs,
which are connected to the names of
Balázs Orbán and Count Sámuel Tele-
ki, and by having kept alive in his work
the specific art of the old Jewish ce-
meteries. Every photograph has a story
of its own that must not be forgotten –
says Lajos Erdélyi, who is the author of
hundreds of portraits of Transylvanian
personalities. Therefore, on the occa-
sion of his round anniversary, the goal
of the present article is to bring to light
the career of a brilliant person and the
stories behind his fantastic work.

László Fazakas
Kolozsvár/Cluj in the Age of Dualism:

Sources, Researches and Issues
Keywords: Kolozsvár/Cluj, administra-
tive, educational, cultural and religious
centre, Dual Monarchy
The period of the Dual Monarchy is
mostly unknown in the case of Kolozs-
vár/Cluj, including the political system,
the social and economic processes. It is
rather peculiar, because the city was an
administrative, educational, cultural and
religious centre at that time. During the
dualist period, urban development was
so intense that it has shaped the city’s
image for centuries to come. Taking into
account these processes, two main
questions arise: why is our knowledge
about this period so limited? Why has
it not been researched more intensively?

Gábor Gyõrffy 
The Background Institution of Me-

dia Research and Studies 
Keywords: media researches, Kolozsvár/
Cluj, Medea Association, ME.dok
The Medea Association was founded
in 2005 to support the research and
educational activities at the Journalism
Department of Babeº-Bolyai University.
The main achievements of the associa-
tion are the organization of conferen-
ces for doctoral students, educational
programs in the field of journalism, as
well as the issue of scientific journal
ME.dok (Media-History-Communica-
tion). The Communication and Media
Research Institute created in 2010 in
the framework of the association has
published several volumes of studies
related to media history and actual
media trends.

Sándor Ilyés – Zsolt Jakab Albert   
The Kriza János Ethnographic Society

Keywords: Kriza János Ethnographic
Society, ethnography, Transylvania, Ko-
lozsvár/Cluj
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The Kriza János Ethnographic Society
was founded in March 1990, with the
desire to become a representative insti-
tution for the interests of Hungarian
ethnographers from Romania, thus to
assure the necessary institutional
framework for the efficiency of profes-
sional activities. It has been active from
the beginning and with the development
of ethnographic research and education
its activity has become more and more
extended and diversified. In 1994 it
managed to purchase its own building,
and the current location includes an
ethnographic library, documentation
centre, exhibition hall, lecture hall,
research centre and publishing house. 
A further step was taken in 2004, when
rooms were built in the loft, thus we can
find a new exhibition and lecture hall, a
guest room and an archive room. Resear-
chers and all who are interested can
consult the library, the documentation
centre, the data bases (bibliographies,
photo archive, archive of folk ballads,
archive of eth-nographic museums and
collections, archive of Transylvanian
Hungarian ethnographic values). The so-
ciety functions also as a research centre
and a background institute for Hunga-
rian ethnographic education: it coordi-
nates scientific researches, organizes
conferences and exhibitions, and publi-
shes books and periodicals. 

Zoltán Tibori Szabó 
Minerva – in the Service of the

Community (1920-2018)
Keywords: arts, community, literature,
press, science, Transylvania
The Minerva Institute of Literature and
Typography was the most important
newspaper, book and textbook publi-
shing house of Transylvania, one of the
most important community organiza-
tions of the Hungarians living in Roma-
nia, which operated in Kolozsvár/Cluj
between 1920 and 1948. It meaning-
fully endorsed the growth of Hungarian
education, press, literature, science
and arts. Its founders conceived it as
the keystone of information, cultiva-
tion and self-organization of the Tran-
sylvanian Hungarians, as an institu-
tion that acts in behalf of the preserva-
tion, development, cultivation of self-
identity of the community, but also as
a bridge to other ethnic communities
of the city and of the region. The study
deals with the main facts and aspects
of the re-establishment of this impor-
tant Transylvanian Hungarian commu-
nity institution in 1992, its develop-
ment and activity during the past more
than twenty-five years, as well as the
struggle for the recovery of its property
confiscated by the communist regime.
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