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Új erdélyi tájékozódás 1929-1930 fordulóján. 
Egy nemzedéki paradigmaváltás tanulságai1

A Trianon utáni első évtized végére teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a 
romániai magyarság ön ere jé ből nem tud vál toz tat ni ki sebb sé gi hely-
ze tén, sor sa jobb ra for dí tá sá hoz pe dig kül ső se gít ség re alig ha szá mít-
hat. Az anyagi és erkölcsi romlást – amit a világgazdasági válság aztán 
ugyancsak felgyorsított – nem lehetett kizárólag külső okokkal magya-
rázni, csupán a főhatalom-változás számlájára írni. Az előzmények 
ugyanis mélyen benne gyökereztek az első világháború előtti évtizedek 
budapesti „Erdély-politikájában”. Ady, Benedek Elek, Kós Károly soro-
zatos vészjelzései – mint tudjuk – hatástalanoknak bizonyultak. Az 
ország-veszejtés után a kisebbségi megmaradás egyedüli lehetőségét a 
belső megújulás kínálta. Ady, Móricz, Szabó Dezső küzdelmei tudatosí-
tották bennük: ennek akkor is be kellett volna következnie a magyarság 
életében, ha Trianon nem kényszeríti ki. 

A  mérv adó, emblematikus erdélyi sze mé lyi sé gek rend re fel is me-
rik: ki sebb sé gi tár sa dal munk csak úgy őriz he ti meg élet ké pes sé gét, ha 
át ér té ke li tör té nel mi múlt ját, meg vál toz tat ja gon dol ko dás mód ját és 
élet fel fo gá sát, fel mé ri erő tar ta lé ka it, ki épí ti és ha té ko nyan mű köd te ti a 
ki sebb sé gi lét szük ség le tek kel szá mo ló in téz mé nye ket. Va gyis kor sze rű 
szem lé le ti ala pon te rem ti új já, te szi tar tal   mas sá a ma ga élet ke re te it. Kós 

1 Elhangzott a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson Debrecenben (2006. 
augusztus 23-26.). A tanulmány az előadás szerkesztett változata.

Záró gondolatok

A strasbourgi emberi jogi bíróság a nemzeti kisebbségek szabad válasz-
tásokhoz való jogát illetően a szokásosnál is óvatosabban progresszív.40 
Az Emberi Jogok Európai Egyezményének a szabad választásokról szóló 
1. kiegészítő jegyzőkönyvének 3. cikke – az Egyezmény egyéb rendelke-
zéseitől eltérően – alapvetően tevési kötelezettséget határoz meg az álla-
mok számára, amely azonban csak a „választások megtartására” vonat-
kozik. A Bíróság nem alakított ki a cikkben foglaltakat kifejtő, pozitív 
állami kötelezettségeket részletező joggyakorlatot, amely ebből kifolyó-
lag – a véleménynyilvánítás vagy a gyülekezési és egyesülési szabadság 
területéhez viszonyítva – számottevően alacsonyabb védelmet biztosít a 
választások vonatkozásában. A Bíróság továbbra is következetesen tartja 
magát kiindulópontjához, miszerint nem avatkozik a részes államok 
választási rendszerének alakításába.

A választási részvételt korlátozó megoldások általában átjutnak a 
jogszerű cél szűrőjén. A tágra szabott arányossági kritérium, valamint 
a  hátrányos megkülönböztetés vizsgálata során azonban a Bíróság a 
nemzeti kisebbségeket érintő ügyekben kijelölte az államok mozgáste-
rének külső határát. Az Egyezmény ugyan nem kötelezi az államokat 
pozitív diszkrimináció alkalmazására választási rendszerük alakítását 
illetően, de a Bíróság következetesen elutasította a nemzeti kisebbségek 
aktív vagy passzív választójogának korlátozását, még azokban az eset-
ben is, ha ez politikailag kényes, nehezen kivitelezhető alkotmányos 
módosításokkal járna. A nemzeti kisebbségek politikai képviseletét hát-
rányosan befolyásoló, aktuálpolitikai érdekeknek alárendelt jogalkalma-
zási gyakorlatot pedig megfelelő eljárási garanciákkal kell kivédeniük az 
államoknak.

40 A kifejezést ld. Van Bossuyt, Anneleen: Fit for Purpose or Faulty Design? Analysis of the 
Jurisprudence of the European Court of Human Rights and the European Court of Justice on 
the Legal Protection of Minorities. In: European Centre for Minority Issues (ed.): JEMIE 
– Journal on ethnopolitics and minority issues in Europe, 2007. 5. Letöltés helye: http://
www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/6185/ssoar-jemie-2007-iss_1-bossu-
yt-fit_for_purpose_or_faulty.pdf?sequence=1, letöltés ideje: 2015. 11.30. 
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Addigra már körvonalazódtak az első kisebbségi évtized legfonto-
sabb tanulságai, amelyek nyilvánvalóvá tették az értelmiségi szerep fel-
értékelődését. A háború és a repatriálás folytán ugyanis – Jancsó Béla 
egyetlen könyvéhez, az Irodalom és közélethez írt bevezető tanulmá-
nyában emlékeztetett rá Mikó Imre – tizenöt értelmiségi korosztály (a 
20 évesektől a 35 évesekig) hullott ki a romániai magyarság életének 
folytonosságából. Ez azt jelentette, hogy a nemzedékváltás felgyorsult, 
a középiskolát frissen végzett ifjaknak kellett (volna) betölteniük azt az 
űrt, ami köztük és apái nemzedéke között tátongott. Mivel az iskola nem 
készítette fel ezekre a feladatokra őket, nélkülözhetetlenné vált a civil 
társadalmi szerveződések közreműködése a közösségi érdekű célkitűzé-
sek felismertetésében, a munkavégzéshez szükséges ismeretek elsajátít-
tatásában. „Ennek a feladatnak a tudatosításában és gyakorlati megva-
lósításában láttam hivatásomat” – írja később Jancsó önvallomásában. 
„Ezt a munkát végeztem a kolozsvári Székely Társaság főiskolás szakosz-
tálya és a romániai új magyar nemzedék egyetlen független folyóirata, az 
Erdélyi Fiatalok kereteiben.”2

Az Erdélyi Fiatalok dokumentumkötetében3 már volt alkalmam 
bemutatni, hogy 1929-től kezdődően Jancsó Béla szociológiai (faluku-
tató), közgazdasági, jogi, irodalmi, néprajzi, népművészeti, művészet-
történeti stb. szemináriumokat működtetett a Székelyek Kolozsvári 
Társaságának székházában. Így lehetővé vált, hogy a korabeli erdélyi 

2 Idézi Mikó Imre In: Jancsó Béla irodalmi hagyatéka. In: Ugyanő: Irodalom és közélet. 
Kriterion Könyvkiadó: Bukarest, 1973. 16–17.
3 László Ferenc – Cseke Péter (szerk.): Erdélyi Fiatalok – dokumentumok, viták (1930–
1940). Kriterion Könyvkiadó: Bukarest, 1986/1990.
3 „A meglepő számmal növekedő magyar egyetemi hallgatóság, különösen az elmúlt két 
esztendőben, az erdélyi és magyarországi magyar politikai vezetők irányításával román 
államunk törekvéseivel szemben egyenesen ellenséges mozgalmat indított. A  magyar 
egyetemi hallgatók megmozdulása jól szervezett merénylet nemzeti és állami egységünk 
ellen.”  A  kolozsvári román diákság és az erdélyi római katholikus státus problémája 
című memorandumból idézi László Dezső. In: Vádolnak, mert nem ismernek. Erdélyi 
Fiatalok, 1931. 8–10. 154–155.
4 Lásd László Dezső: Onisifor Ghibu professzor könyve és az Erdélyi Fiatalok. In: 
Ugyanő: A  kisebbségi élet ajándékai. Publicisztikai írások, tanulmányok 1929–1940. 
Minerva: Kolozsvár, 1997. 30–37.

Kár oly, Makkai Sán dor, Kren ner Mik lós (Spectator), Jakabffy Elemér, 
Már ton Áron, Jancsó Bé la, Lász ló De zső, Bí ró Sán dor, Venczel Jó zsef 
gon do lat me net ében kö zös vo nás: nem bíznak sem a határrevízió ígé-
retében, sem a román parlamentben és a nemzetközi fórumokon foly-
tatott sérelmi politika jogorvoslásában – a belső revízió primátusát 
hirdetik; azt tartják szem előtt, hogy ez a tár sa da lom ön szem lé le té ben 
és ön szer ve ző dé sé ben minél előbb igazodjék a ki sebb sé gi hely zetből 
fakadó létkö ve tel mé nyek hez.

Az erdélyi magyar értelmiségnevelés műhelyei

Bármennyire is örvendetes jelenség volt 1929/1930 táján a magyar hall-
gatók tömeges jelentkezése a kolozsvári egyetemen, a román nyelven 
megszerezhető szaktudományos képzés önmagában nem tette lehetővé 
az értelmiségi utánpótlás biztosítását. Ezt ismerte fel idejekorán a sze-
gedi egyetemről 1928 nyarán hazatérő Jancsó Béla orvostanhallgató, 
aki már 1922/1923 fordulóján előkészítője volt – Balázs Ferenccel – a 
Tizenegyek néven ismert első erdélyi írónemzedék együttes fellépésé-
nek, és aki szegedi tanulmányévei alatt újjászervezte és eredményesen 
működtette az erdélyi diákok Bethlen Gábor Körét. Amerikából küldött 
leveleinek tanúsága szerint Tamási Áron jó ideig arra biztatta Jancsót, 
hogy indítson irodalmi lapot nemzedékük számára. Az Erdélyi Heli-
kon megjelenése után azonban erre már nem volt szükség.  Minthogy 
fogorvosi diplomájának a megszerzéséig évekig egyetemi hallgató volt 
maga is, és biztos anyagi háttérrel rendelkezett ahhoz, hogy vezető sze-
repet vállalhasson az ifjúsági közéletben – 1929 nyarán hozzálátott az 
erdélyi értelmiségnevelés kolozsvári műhelyének a megteremtéséhez, és 
1930 januárjában László Dezsővel elindítja az Erdélyi Fiatalok mozgal-
mát és lapját. Szoros együttműködésben a Bethlen Gábor Körből kinövő 
– Buday György vezette – Szegedi Fiatalok tanyakutató és tanyasegítő 
mozgalmával, a Fábián Dániel és József Attila eszmei irányítása idején 
szervezetileg is megújult – erdélyi, délvidéki, felvidéki értelmiségi fiata-
lokat tömörítő – budapesti Bartha Miklós Társasággal, a Balogh Edgár 
által szervezett felvidéki Sarlós mozgalommal.
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sokat. Tóth Árpád költészetéről Dsida beszélt, Móricz Zsigmond jelen-
tőségére Venczel József hívta fel a figyelmet.5

Nemzedékváltások – paradigmaváltások

A  húszas/harmincas évek fordulóján jelentkező fiatal ér tel mi sé-
gi tömörülést 1929 nemzedéke néven tartja számon a szakirodalom. 
Ennek programját azok fogalmazták meg és vállalták fel, akik már ki-
sebb sé gi hely zet ben esz mél ke dtek. Aki ket Kósék 1921-es ma ni fesz tu-
ma, a Ki ál tó szó ma ra dás ra, a Ti zen egyek moz gal ma (1923) cse lek vés re 
kész te tett, a Ma gyar fa sor sát (1927) és a Ma gunk re ví zi ó ját (1931) író 
Makkai Sán dor, il let ve az ön ren del ke zé sen ala pu ló ki sebb sé gi élet stra-
té gia meg te rem té sé ért fá rad ha tat la nul har co ló Krenner Miklós (Spec-
tator) pedig re á lis ön is me ret re ne velt. Az előt tük já rók küz del mei és a 
ma guk ta pasz ta la tai alap ján ha mar fel is mer ték, hogy a fő ha ta lom-vál-
to zás előt ti nem ze ti ön szem lé let a meg vál to zott vi szo nyok kö ze pet te 
tart ha tat lan. Ke res ték a ma gya rá za tot ar ra, hogy az er dé lyi ma gyar ság 
mi ért és mi ként ju tott ki sebb sé gi hely zet be, de múlt-fag ga tá suk nem 
re kedt meg ezen a szin ten. A tör té nel mi Er dély múlt já ból a kul tú rák 
egy más mel lett élé sé nek és köl csön ha tá sá nak „meg tar tó pél dá it” ele-
ve ní tet ték fel, kül föl di út ja i kon pe dig az eu ró pai ki sebb sé gek, ana lóg 
hely ze tet túl élt kis né pek, nem zet ré szek ön szer ve ző dé si mo dell je it ta-
nul má nyoz ták. Ezek alap ján ar ra a fel is me rés re ju tot tak, hogy min-
de nek előtt ma gát a kor szel le met kell meg vál toz tat ni ah hoz, hogy a 
nem ze ti ki sebb sé gek irány vesz tett sé ge meg szűn jék; hogy a ki sebb sé gi 
hely zet ne ér ték sor vasz tó ka lo dát je lent hes sen, ha nem épp el len ke ző-
leg: a sa já tos ér té kek fel mu ta tá sá nak – min den kit gaz da gí tó – le he-

5 Dr. Jancsó Elemér: Az Erdélyi Fiatalok Irodalmi Szemináriuma. EF, 1931. 5–6. 107. – 
„Az Erdélyi Fiatalok Irodalmi Szemináriumát az a szükség szülte, hogy a középiskolák 
magyar irodalomtanításának hiányait a maga szerény eszközeivel igyekezzék pótolni a 
főiskolai hallgatók között. Céljául tűzte ki előadások rendezését, amelyek feladata első-
sorban nem irodalomtörténeti adatok nyújtása (bár ezt is szükségesnek tartja), hanem 
magának az irodalomnak a megszerettetése.”

magyar szellemi olyan személyiségei szólhassanak az utánuk jövőkhöz – 
általában 100–120 fős hallgatósághoz –, mint Baráth Béla, Csűry Bálint, 
Dóczyné Berde Amál, Dsida Jenő, Imre Lajos, Járosi Andor, Kelemen 
Lajos, Kiss Elek, Kós Károly, Roska Márton, Szász Ferenc, Szentimrei 
Jenő, Tamási Áron, Vásárhelyi János és mások. És minthogy az éppen 
időszerű gazdasági, társadalmi, művelődési kérdések megvitatásán 
túl Jancsó a szociológiai/szociográfiai felméréseket is szorgalmazta a 
kisebbségi társadalom korszerűbb önszerveződése érdekében, a faluku-
tató és népművészeti pályázatok eredményét is itt hirdették ki – ugyan-
csak nagyszámú közönség előtt.

Az Erdélyi Fiatalok mozgalmát Jancsó Béla a felekezeti diák-
egyesületek autonómiájára építette. Az 1921-ben megalakult reformá-
tus Ifjúsági Keresztyén Egyesület (a ma is működő IKE), az 1927-ben 
indult Erdélyi Római Katolikus Népszövetség Egyetemi és Főiskolai 
Szakosztálya (ERKNSZEFSZ) és az ugyancsak 1927-ben életre kel-
tett unitárius Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági Körének (DFEIK) tagjai 
továbbra is valláserkölcsi és hitelvi kérdésekkel foglalkoztak elsődle-
gesen, ám azok érdeklődésében, akik felvállalták a felekezetek feletti 
diák-önszerveződés programját, egyre inkább előtérbe kerültek a tár-
sadalomtudományi és társadalompolitikai kérdések is. A  mozgalom 
fórumának a közleményeiből tudjuk, hogy például Dsida Jenő elnök-
ségének kezdetén a szerkesztőség megállapodott a Katolikus Népszö-
vetség ifjúsági szakosztályának vezetőségével csere-előadások tartá-
sában.4 Az első előadást a református Jancsó Béla tartotta „az ifjúság 
válságáról” – Imre Lajos, Krenner Miklós (Spectator) és Makkai Sán-
dor idevágó munkái alapján; az unitárius Mikó Imre joghallgató, az 
EF jogi szemináriumának vezetője a Szabó Dezső-ihletésű „új magyar 
ideológiáról” értekezett. A későbbi előadók a magyar ifjúság „világlátá-
sát”, az erdélyi magyar fiatalok létkérdéseit taglalták. Viszonzásképpen 
a szakosztály tagjai az EF irodalmi szemináriumában vállaltak előadá-

4 Az Erdélyi Fiatalok előadásai a Róm. Kath. Népszövetség Ifj. Szakosztályában. Erdélyi 
Fiatalok, 1931. 1. 24. 
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1929 nemzedékének közös programja

Az Erdélyi fiatalok folyóirat első számának szerkesztőségi írásában a 
meglepően pontos helyzetelemzés párosul a szubjektív hangú meggyőző 
erővel. Aligha tévedünk, ha ezt a dokumentumot tekintjük a második 
ifjúsági nemzedék közös kiáltványának.6 Amiként 1921-ben a Kiáltó 
szó, ez is a válsághelyzet kihívására született. Célja persze nem annyira 
átfogó, mint az 1921-es alternatívakeresés dokumentumáé, hiszen nem 
az egész romániai magyar entitáshoz szól, hanem annak egyik korosz-
tályához, és azon belül is az értelmiségi ifjúsághoz – annak helyzet- és 
önazonosság-tudatra ébresztése érdekében. Ennek függvényében állít 
azonnali meg távlati feladatokat a kolozsvári, temesvári, bukaresti 
magyar főiskolások és egyetemi hallgatók elé.

Amikor ez a szöveg megszületik, „már nem” és „még nem” a menni 
vagy maradni dilemmája a tét, mint 1921-ben, illetve 1937-ben, a Mak-
kai püspök távozása után kirobbant „Nem lehet”-vita idején. Hiszen 
1929 nemzedékét azok próbálták összefogni, akik külföldi tanulmány-
utakon szerzett világlátással érkeztek haza, és vállaltak részt a kisebbségi 
életépítésben. Balázs Ferenc előbb angliai, majd amerikai ösztöndíjat 
szerez, hogy aztán saját költségén bejárja a kerek világot; Jancsó Béla 
pesti és kolozsvári egyetemi kísérletei után négy évet végzett Szegeden 
(1924–1928), hogy aztán Kolozsváron jusson fogorvosi diplomához 
1933-ban; Jancsó Elemér az Eötvös Kollégiumban szerez doktori címet, 
majd két évig a Sorbonne-on folytat tanulmányokat (később Észak-Af-
rikába és Finnországba is eljut); László Dezső a kolozsvári református 
teológia elvégzése után egy évet tölt Glasgowban; Bányai László svájci, 
Bíró Sándor franciaországi tanulmányút (Sorbonne) után áll itthon 
munkába. Világlátásban, szaktudásban, élettapasztalatban jóval gazda-
gabbak voltak, mint a középiskolák padjaiból frissen egyetemre került – 
felekezeti és többnyire konzervatív szellemben nevelt – értelmiségi, kis-
polgári és falusi származású ifjak. Átfogó szellemi tájékozottságuk révén 

6 Erdélyi fiatalok. Erdélyi Fiatalok, 1930. 1. 1–2. – Debreczeni László és dr. László Ferenc 
közlése szerint a programcikk szerzője Jancsó Béla, aki a fogalmazása véglegesítéséhez 
kikérte az alapító-főmunkatársak mindenikének a véleményét.

tősé gét. Nagy vi lá gi tá jé ko zott sá guk ré vén „az egész lá tó ha tárt” (Sza bó 
De zső) szem mel tar tot ták, friss eu ró pai szel le mi áram la tok ba ka pasz-
kod tak, és az el ső vi lág há bo rú után meg úju lást ígé rő moz gal mak üze-
ne tét egye te mes pa rancs ként té te lez ték. Az zal a hit tel és re mény ség-
gel lát tak hoz zá az er dé lyi ma gyar szel le mi élet kor sze rű for má i nak 
a ki mun ká lá sá hoz, hogy a meg úju lás kor pa ran csá nak nem vet het nek 
gá tat a tri a no ni or szág ha tár ok.

A  Tizenegyek és az Erdélyi Fiatalok tájékozódásában egyaránt 
elsődleges szerepet játszott a gondolkodó Ady, Móricz és Szabó Dezső 
eszmerendszere; vagyis: a társadalmi és nemzeti felelősségérzet; ezt 
erősítette fel az Erdélyből menekülők áradatával szembeforduló Kós 
Károly és Benedek Elek magatartásmodellje, akik rövidesen Makkai 
Sándor író-püspökkel alkottak triászt az új erdélyi építésben. A köz-
életi cselekvést vállaló közvetlen elődeik felismeréseivel összhangban 
tágabb összefüggésrendszerben gondolkodnak: új viszonyulási rend-
szert kell kialakítani az élet minden területén: irodalomban, tudo-
mányművelésben, nevelésben, gazdaság- és társadalom-szervezésben. 
Nem tévesztik szem elől, hogy az új helyzetben – határoktól függetle-
nül – a „nyelvileg, lelkileg, tradicionálisan és történelmien egységes 
nemzet” újjáteremtése a követendő eszmény, végső soron pedig a kor-
szellem megváltoztatása. 

Időszerű célkitűzés ez ma is. 
Mert bár a diktatórikus rendszerek összeomlottak, a kisebbségi 

helyzet továbbra is fennmaradt a Kárpát-medencében. Az európai egy-
ségesülés távlatában is releváns lehet, hogy a két világháború közötti 
gondokkal szembesülő fiatal erdélyi értelmiségi nemzedékek milyen 
folyamatokat próbáltak beindítani kisebbségi társadalmunk önszemlé-
letében és önszerveződésében.

Az Erdélyi Fiatalok mozgalmának köszönhetően a helyzettudat 
egészséges működése nemcsak az elméleti érdeklődés határait tágította 
ki – a helyi autonómia-igények megfogalmazásától a trianoni ellentéte-
ket áthidalni hivatott „Duna-konföderációs” elgondolások újraértelme-
zéséig, a globalizációs jelenségek érzékeltetéséig és kritikai értékeléséig 
–, de a praxis irányában is hatott.
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keinek tiszteletén keresztül segítsük elő az erdélyiség gondolatát: 
fajok találkozását az emberi értékek magaslatán.”8

Ezekből a programpontokból is világosan kitűnik: az Erdélyi Fia-
talok törzsgárdája úgy próbálta megszervezni a kolozsvári, a bukaresti, 
a temesvári magyar diákéletet, hogy az modellérvényességű lehessen a 
fiatal értelmiségiek számára azután is, hogy az életbe kiléptek. Követ-
kezésképpen a mozgalom és a folyóirat dokumentumkötetét bevezető 
tanulmányomban magam is azt vizsgáltam, hogy:

a)  a diák-önszerveződés és az egyetemi szakképzést kiegészítő 
értelmiségnevelés kérdéseinek felkarolásával milyen eredmé-
nyekre jutott az Erdélyi Fiatalok; az intézményteremtés előtérbe 
állításával milyen akadályokba ütközött;

b)  a nemzeti múlt revíziója, a romániai létviszonyok megismerése 
és a világnézeti tájékozódás miként vezetett nemzedéki szem-
léletváltáshoz, és ez miként szolgálta a kisebbségi élet demok-
ratizálódását;

c)  az együttélés erkölcsi imperativusa miként vezetett a kisebb-
ségi modus vivendi célképzeteinek a felismeréséhez, egy lehet-
séges kisebbségi életstratégia kidolgozásához a harmincas évek 
második felében, miután a főiskolás fórum átalakult az új erdé-
lyi értelmiségi nemzedék folyóiratává. 

Szellemi függetlenségük megőrzése érdekében mereven elzár-
kóztak a politikai pártoktól, az ún. napi politikától. Anyagi támogatást 
senkitől sem fogadtak el: hazai és külföldi előfizetésekből próbálták 
biztosítani működésük feltételeit. Úgy gondolták – írta róluk Tamási a 
Vásárhelyi Találkozó előkészítésének időszakában –, hogy „a független-
ség és a féltve őrzött eszmekör az anyagiaknál nagyobb érték. Ez hatá-
rozottan úgy is van, különösen egy fiatal és irányításra törekvő moz-
galomnál. A  cselekedetük helyes volt, csakhogy nem számoltak kellő 
mértékben azzal, hogy a függetlenségük megőrzése micsoda anyagi és 
jellembeli küzdelembe kerül. Sem azzal, hogy amiatt ellenük hangoló-
dik a különböző érdekek és felfogások szerint beszervezkedett magyar 
vezető réteg: politikai párt, egyházi csoportok, sőt a tanulóifjúságnak 

8 Uo.

világosabban látták közösségük helyzetét, és megrendítő élményeik bir-
tokában mélyebben átérezték annak sorsát.  

Nem meglepő ezek után, hogy a nemzedéki összefogást sürgető 
kiáltvány egyenesen a válsághelyzet elemzéséből indul ki:

„Fiatalok vagyunk: a világháború utáni kor fiatalsága. Akiknek az 
emberiség nagy kataklizmája csak közvetett gyermek-emlék volt, s akik 
az öntudatuk első csírázásával egybeeső történelmi változásba mintegy 
beleszülettünk. Beleszülettünk egy nyomasztó gyermek- és ifjúkor után, 
amely illúziókat, gyermeki gondatlanságot korán letörölt, s helyébe hamar 
megéreztette a világ minden mai öntudatos, becsületes fiataljai elé meredő 
gigászi problémát: kiutat találni az emberiség legmélyebb és legáltaláno-
sabb válságából, és megkeresni a káoszban egy becsületes, alkotó, minden-
kinek termő munka lehetőségét.”7 

Majd miután ebből a perspektívából rávilágít arra, hogy 1929/1930 
fordulóján mit jelent erdélyinek és fiatal erdélyi magyarnak lenni, a hely-
zettudat és az együttélés erkölcsi parancsai szellemében a következő fel-
adatokat állítja a főiskolás ifjúság elé:

a)  „Szembe kell néznünk életünk problémáival, őszintén és szaba-
don, elfogultságoktól nem befolyásoltan, és csak lelkiismeretünk 
szavára hallgatva. És első feladatként meg kell teremtenünk az új 
erdélyi magyar generáció közös öntudatát, felekezeti és osztályel-
lentétek felett, és az egymástól távol élő külön főiskolai csoportok 
között, hogy anyagi és szellemi problémáink megoldására ez az 
öntudat keressen és találjon megoldásokat.”

b)  „A  kialakult ifjúsági öntudat további útja: olyan új erdélyi 
magyar gondolkozást, ideológiát teremteni, a közös érdek és 
közös lélek olyan öntudatát, amelyben minden dolgozó magyar 
megtalálja a maga helyét.”

c)  „És ezeken a problémákon túl és mellett: keresni akarjuk problé-
máink megértésének és megértetésének útját az együtt élő népek 
fiatalságával, kikkel közösen folyik a munka a főiskolák padjain, 
és közösen fog folyni az életünk, ha felismerjük közös problémá-
inkat, és fajunk emberi értékeinek elismertetése és más faj érté-

7 Uo.
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igazi rokona gróf Zrínyi Miklós, az író-hadvezér. De amíg eljutottam hozzá, 
egy kis kitérőt kellett tennem, [...] és [...] kimutattam, hogy a nagy liberális 
gondolkozású Eötvös, látási módjuk teljes ellentéte mellett is, milyen rokona 
a kritikában és az egyetemes magyar szemléletben Szabó Dezsőnek. A kitérő 
után most már egészen világos előttem a sor: Bethlen Gábor és Zrínyi Mik-
lós a XVII., gróf Széchenyi István és báró Eötvös József a XIX., Ady és Szabó 
Dezső a XX. században minden különbözőségük ellenére is egy szellemi 
vonulatot jelentenek a magyarság életében.”10

Mindegyikükről külön tanulmányt vagy könyvet írt László Dezső.
A Széchenyiről szólónak még kedvező volt a visszhangja, ám a Beth-

len-, az Eötvös-, a Szabó Dezső- és Zrínyi-tanulmányt magába foglaló 
kötetet, az 1935-ben – ugyancsak az EF kiadásában – megjelent A siető 
embert már „rosszindulatú hallgatás” övezte. Az erdélyi magyarság köz-
véleményét irányító/befolyásoló hivatalos politika nem akarta tudomásul 
venni – mutatott rá Vita Zsigmond az elhallgatás okaira –, hogy „itt egy 
új nemzedék új látása nyilatkozik meg, amely előítéletektől mentesen akarja 
megérteni nemzete múltját, és így új alapokra fektetni a jelenét”.11

Eb ben az össze füg gés ben ugyan csak fi gye lem remél tó, hogy az 
eu ró pai táv la tú er dé lyi ség je gyé ben fel lé pő Ti zen egyek moz gal ma a 
későbbiek során mennyi re meg ha tá ro zó nak bi zo nyult az újabb nemze-
dékek feladatvállalásaiban, illetve a ki sebb sé gi lét szük ség le tek kel szá-
mo ló in téz mény te rem tés ben. Az an to ló gia ter jesz té si mód sze re ad ta 
pél dá ul az öt le tet az Er dé lyi Szépmíves Céh meg szer ve zé sé hez (1924). 
Az antológiában még költőként szereplő Ke mény Já nos ne vé hez fű-
ző dik az Er dé lyi He li kon írói mun ka kö zös ség meg ala kí tá sa (1926), 
amely két év vel ké sőbb az azo nos cí mű iro dal mi fo lyó irat ki adá sát is 
fel vál lal ta. És még sok min dent, ami az iro da lom in téz mény rend sze-
ré nek fo lya ma tos működ te té sé hez nél kü löz he tet len nek bi zo nyult. Az 
első erdélyi írónemzedék fellépését előkészítő Jancsó Bé la 1930-ban 
élet re kel ti az ér tel mi ség ne ve lés ko lozs vá ri műhe lyét, De me ter Bé lá val 
és Venczel Jó zseff el be in dít ja a ki sebb sé gi lét vi szo nyok meg is me ré sét 

10 László Dezső: Reálisan látó nagy magyarok családfája. Erdélyi Fiatalok, 1934. 2. 
37–39.
11 Vita Zsigmond: A siető ember. Erdélyi Fiatalok, 1935. 2. 52–53.

érdekek szerint kialakult osztagai is. […] Mindenekelőtt az a törekvésük 
ütközött nehézségekbe, hogy a társadalmi életben való jogaikat meg-
szerezzék.”9

Tájékozódásukban meghatározó szerepet játszott, hogy 1) az itteni 
magyarság politikai érdekképviseletének nem sikerült elérnie az állam-
hatalom és a kisebbségi nemzetközösség viszonyának megnyugtató ren-
dezését; 2) nem jártak sikerrel a kisebbségi társadalom belső megszer-
vezésére irányuló törekvések sem; 3) éppen ezért munkálkodásuknak 
kritikai életszakaszában ezeket a kérdéseket állították előtérbe: a)  szi-
gorú múltkritika: miért jutott kisebbségi helyzetbe az erdélyi magyar-
ság?; b) a nemzettudat revíziója; c) a kisebbségi helyzetben is eligazítást 
nyújtó eszményképek keresése. 

Minthogy az építő életszakaszra tudatosan készültek, tájékozó-
dásuknak ugyancsak lényeges eleme volt a romániai életkeret megis-
merése, illetve a kisebbségi társadalom belső életének, adottságainak, 
értékdimenzióinak a tanulmányozása. Ezt követte aztán a harmincas 
évek derekától a tudatos jövőépítés követelményrendszerének a felállí-
tása, olyan életstratégia kialakítása, amely felvállalja mind az önvédelmi, 
mind az önépítési/önszerveződési célkitűzéseket.

László Dezső így összegezte 1934-ben a kritikai életszakasz tanul-
ságait:

„Makkai Sándor Ady-könyve megismertetett Ady modern kritikai 
magyarságával. Adytól egy lépést tettem, és próféciája általánosságaitól 
Szabó Dezső részletekre világító zsenijének fénykörébe jutottam. Tetszett 
nekem az az ember, aki a világháború után a legkritikaibb és legegyeteme-
sebb magyarságot jelentette. Miután a jelenben megtaláltam az élő magyar-
ság összes kérdéseinek reális és kritikai szemléletét, s megláttam, hogy ez 
a nemzetszemlélet még mindig idegen a ma élő, magukat igaznak tartó 
magyarok előtt, ennek a látásnak történelmi igazolást kerestem. Legelő-
ször Bethlen Gábor magyarságában láttam meg a ma kritikailag látók ősét, 
azután Széchenyi Istvánt vontam be ebbe a szellemi rokonságba. Mialatt 
Széchenyivel társalkodtam, felismertem, hogy az ő kétszáz évvel idősebb 

9 Tamási Áron: Cselekvő erdélyi ifjúság. In: Ugyanő: Tiszta beszéd. Kriterion Könyvki-
adó: Bukarest, 1981. 300–320.
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hivatkozás.13 Kizárólag az alapító-főmunkatársak hatáskörébe tartozott: 
a) az új beltagok felvétele (a fiatalítás érdekében 1933-ban 5 tulajdonjog 
nélküli főmunkatársat vettek fel); b) a fegyelmi ügyek megtárgyalása, 
tagok kizárása (1932-ben dr. Péterffy Jenőt, 1933-ben Demeter Jánost 
zárták ki fegyelmi vétség miatt); c) az EF  négytagú szerkesztőbizottsá-
gának, felelős szerkesztőjének és szerkesztőjének megválasztása; d) a lap 
munkatervének a jóváhagyása; e) az EF átalakításának előkészítése; f) 
az anyagi háttér biztosítása (támogatást senkitől sem fogadtak el: hazai 
és külföldi előfizetésekből próbálták biztosítani működésük feltételeit).

Az alapítói összejöveteleknek jól előkészített programjuk volt; ezek 
olykor többnapos munkaértekezletnek számítottak. A  gyűléseken fel-
váltva vezették a jegyzőkönyvet, a határozatokról írásban értesítették a 
távollevőket. A szemináriumok vezetőségét (elnököt, titkárt) felerészben a 
szerkesztőbizottságból, felerészben a munkaközösség tagjaiból választot-
ták. A tagok javaslatai alapján összeállított évi munkaprogramot az alapí-
tók gyűlése hagyta jóvá. Az elnökök havonta tájékoztatták a szerkesztőbi-
zottságot az elvégzett munkáról. A faluszemináriumban, a népművészeti 
szemináriumban évente falukutatási kérdőíveket dolgoztak ki, ezek alap-
ján kutatási pályázatokat hirdettek meg, és az Erdélyi Fiatalok Falufüzetei 
sorozatban megjelentették az arra érdemesített munkákat. Rendszeresen 
pályaválasztási tanácsadókat adtak közre, és minden tanév elején három-
napos konferenciákat rendeztek az elsőéves hallgatóknak. A lap belső és 
külső munkatársai száznál több előadást tartottak városokban és falvak-
ban a kisebbségi társadalom égető kérdéseiről. 

Nem véletlen, hogy az ifjúsági parlamentnek szánt Vásárhelyi 
Találkozó előkészítése idején Tamási Áron úgy értékelte az Erdélyi Fia-
talok értelmiségnevelő műhelyét, mint olyan közösségi alakzatot, amely 
önkörében is a kisebbségi társadalom belső demokráciájának a letétemé-
nyese volt.14 

13 Politikamentességi határozat. In: Erdélyi Fiatalok – dokumentumok, viták (1930–
1940). I. h. 165–167.
14 Tamási, 1981. Cselekvő erdélyi ifjúság, i.m.  300–320.

cél zó (falu)szociológiai ku ta tá so kat, Ba lázs Fe renc cel és Ka csó Sán-
dor ral együtt kor sze rű nép mű ve lé si prog ra mot dol goz ki, tá mo gat ja 
az ál ta luk fém jel zett szö vet ke ze ti moz ga lom ki épí té sét. Az esszé író-
ként és iro da lom-te o re ti kus ként in dult Jancsó Bé lát a hú szas évek vé-
gé től egy re in kább a ki sebb sé gi lét kér dé sek tár sa da lom- és mű ve lő-
dés po li ti kai ve tü le tei fog lal koz tat ják, az er dé lyi ma gyar szel le mi élet 
mo dell vál tá sán fá ra do zik. Felfogásában az iro da lom köz pon tú ság gal 
va ló szük ség sze rű sza kí tás ko ránt sem je len tet te az iro dal mi tu dat szfé-
ra alá be csü lé sét; el len ke ző leg: az ön szer ve ző ki sebb sé gi tár sa da lom 
va la mennyi élet funk ci ó ját „szem mel tar tó” szin té zis ben kap ta meg a 
ma ga sem mi más sal nem pó tol ha tó, fel nem cse rél he tő sze re pét. Az 
em lí tet t nevek voltaképpen három – egymást követő – nemzedéki cso-
portosulás – Ti zen egyek (1922–1923), EF (1930–1940), Hitel (1935; 
1936–1944) – markáns megjelenítői. Mindeniknek megvolt a maga 
saját(os) programja, amelyet a kisebbségi létszükségletekkel összhang-
ban alakított ki – a változó időnek és helyzetnek megfelelően más-más 
hangsúlyokkal. Ezek az – egy más sal pár hu za mo san fu tó – tö rek vé sek 
a ro má ni ai ma gyar ság el ső par la ment jé nek, a Vá sár he lyi Ta lál ko zó 
(1937) elő ké szí té sé nek idősza ká ban erő söd tek fel a leg in kább. Fő ként 
azt kö ve tő en, hogy a ki sebb sé gi élet prog ra mot a Magunk revíziójában 
(1931) a leg preg nán sab ban meg fo gal ma zó Makkai Sán dor 1936-ban 
vég le ge sen át te lep szik Deb re cen be, és 1937 feb ru ár já ban köz zé te szi 
nagy vi tát ki vál tó Nem le het cí mű írá sát, amely ben a ki sebb sé gi sors 
el vi sel he tet len sé gét, em ber hez mél tat lan vol tát te szi szó vá. A „ki sebb-
sé gi lét pa ra do xon” fel ol dá sá ra azon ban már nem ha gyott időt a Kár-
pát-me den cei vi szo nyo kat új ra össze zi lá ló tör té ne lem.

A  mozgalom és a lap minden ügyében a tulajdonjoggal rendel-
kező alapító beltagok (számuk 15 volt) gyűlése döntött, szótöbbséggel. 
Működésük alapelveit szervezeti szabályzatban rögzítették (1931. július 
13-án),12 ezt egészítette ki később az 1931. december 16-án kelt politi-
kamentességi határozat, amelyre a későbbi viták során gyakran történik 

12 Az Erdélyi Fiatalok szervezeti szabályzata. In: Erdélyi Fiatalok – dokumentumok, 
viták (1930–1940). I. h. 148–151.
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riumot létesített, hogy elméleti és gyakorlati képzésben része-
síthesse az érdeklődőket. Kérdőíveket szerkesztett, három falu-
pályázatot írt ki, a díjnyertes munkák kiadását is elkezdte a 
Falufüzetek sorozatban.15     

d)  Bár az Erdélyi Fiatalok a társadalomtudományi műveltséget 
helyezte előtérbe, a népi tájékozódást fektette tudományos 
alapokra, ez nem jelenti azt, hogy a modern magyar iroda-
lom korszerű tudat- és sorsformáló műveire ne hívta volna fel 
a figyelmet. Erre annál is inkább szükség mutatkozott, mivel 
az akkori középiskola jószerint konzervatív irodalmi nevelés-
ben részesítette az ifjakat. Az irodalmi szeminárium beindítá-
sát – Jancsó Elemér 1930-as ankétja után – éppen az indokolta, 
hogy a társadalmi és nemzeti lelkiismeretet, felelősségérzetet 
megszólaltató művek ismertté válhassanak az ifjúság körében. 
Ugyanezt a célt szolgálták később a középiskolát végzettek szá-
mára kiírt versenyek, a magyar nyelv és irodalom tanításának 
korszerűsítését célzó tanácskozások és az egyházakhoz intézett 
felhívások, nemkülönben a súlyos társadalmi és nemzeti kérdé-
seket felvető szociográfiai művek bemutatása a lap hasábjain. 

Ezek után lássuk: mit mutat a mérleg másik oldala? A nagy nehéz-
ségek árán megteremtett ifjúsági egység miért töredezett szét annyi 
épületes kezdeményezés után? Mivel nem számolt az Erdélyi Fiatalok 
törzsgárdája? Amennyire ígéretesen hangzott Jancsó Elemér bejelentése, 
hogy „minden megváltás csak önmagunkban rejlik”,16 épp annyira meg-
gondolkoztató ugyanakkor a folyóirat hasábjain olvasható „diagnózis” 
erről a nemzedékről.

15 Az EF Falufüzetei sorozatban az alábbi kiadványok láttak napvilágot: 1. Gyallay Pap 
Zsigmond: A nép és az intelligencia. Kv., 1931; 2. Hogyan tanulmányozzam a falu éle-
tét? (Szociográfiai kérdőív falumunkásoknak.) Összeállította: Demeter Béla. Kv., 1931; 3. 
Demeter Béla: Az erdélyi falu és a szellemi áramlatok. Kv., 1931; 4. Mikó Imre: Az erdélyi 
falu és a nemzetiségi kérdés. Kv., 1932. – Ugyancsak az EF kiadásában, de a sorozaton 
kívül jelent meg László Dezső két könyve (mindkettő a szerző anyagi fedezetével): 1. 
Akarom: tisztán lássatok. Kv., 1933; 2. A siető ember. Kv., 1935. 
16 Jancsó Elemér: A régi és az új magyarság harca. Erdélyi Fiatalok, 1931. 4. 65–67.

1929-es nemzedék paradigmaváltásának mérlege

Feladatunkat némiképp megkönnyíti, hogy az 1929-es nemzedék szín-
relépésének tízedik évfordulóján Jancsó Béla már vállalkozott a mérleg-
készítésre. Tanulmánya gondolatmenetét követve mindenekelőtt azt kell 
megállapítanunk, hogy 

a)  az értelmiségi ifjúság körében az Erdélyi Fiatalok tudatosította 
a romániai létkeretbe való behelyezkedés és az itteni sorsválla-
lás feladatait; ennek elméleti vetületeit és gyakorlati követelmé-
nyeit egyaránt megvilágította; vagyis olyan kérdésekre irányí-
totta a figyelmet, amelyek tanulmányozására a román nyelvű 
szakmai képzést nyújtó egyetemi és főiskolai oktatás eleve nem 
adott lehetőséget; ezek közül a legfontosabb a romániai valóság 
és ezen belül a magyar kisebbség társadalmi életének tudomá-
nyos megismerése s főként „egy sajátos itteni életlátás és gon-
dolkodásmód kialakítása”;

b)  mivel a kisebbségi élet belső szervezetlensége folytán nem akadt 
fórum, amelyik a romániai magyarság jövőformálásában fontos 
szerepet játszó értelmiség utánpótlásával foglalkozzék, az Erdé-
lyi Fiatalok magára vállalta a pályaválasztás, a diáksegélyezés és 
elhelyezkedés rendszeres tanulmányozását és irányítását;

c)  a romániai valóság tudományos megismerése során az érdeklő-
dést elsősorban a magyar és a vegyes lakosságú falvak helyzeté-
nek a feltárására összpontosították; ez nem csupán a mozgalom 
népi orientációjú eszmeiségével függött össze; abból a tény-
ből indultak ki, hogy a munkásság már megteremtette a maga 
önálló szakmai és öntudatfejlesztő szervezeteit, a falu viszont 
a legelhanyagoltabb területe a romániai valóságnak, amelynek 
gazdasági és szellemi felemelése az értelmiségre vár. Ebben a 
vonatkozásban az Erdélyi Fiatalok kétségtelen érdeme, hogy 
a húszas években elkezdődött (főként felekezeti diákegyesüle-
tekben folyó) falukutatási kísérleteket egységesítette, és terv-
szerű mozgalmat indított „a falu tudományos tanulmányozása, 
e tanulmányozás eredményeinek feldolgozása és a gyakorlati 
falusegítés” céljából. Munkája intézményesítésére faluszeminá-



170  Cseke Péter Új erdélyi tájékozódás 1929-1930 fordulóján. Egy nemzedéki paradigmaváltás tanulságai  171

erdélyi magyarság is keservesen megadja az árát…”20 Jancsó kifakadását 
az váltotta ki, hogy bár a szerkesztőség a faluszeminárium vezetősége 
helyett 1933 nyarára is kidolgozott egy falutanulmányozási kérdőívet, s 
azt kinyomtatta és kiosztotta kétszáz példányban, mégis mindössze öten 
(!) láttak munkához.

Hosszasabban időztünk e „látleleteknél”, hogy az Erdélyi Fiata-
lok törzsgárdájának erkölcsi-etikai felfogását is érzékeltethessük. Ere-
jét meghaladó feladatra vállalkozott volna indulásakor? Mindenesetre 
keservesen kellett megtapasztalnia, hogy az erkölcsi tökéletesedés meg-
hirdetése önmagában nem vezet eredményre. Különösen egy olyan 
kisebbségi társadalomban, amelynek morális gyengeségei a világgazda-
sági válság idején még inkább kiütköztek. Szembe kellett néznie azzal, 
hogy a nemzedéki öntudatosodás társadalmi és nemzeti megújhodást 
ígérő folyamata nem hatotta át a virtuális közösség egészét; másrészt lát-
nia kellett azt is, hogy ez a folyamat nem függetleníthető a társadalom 
egészében végbemenő változásoktól.

A Jancsó Béla által szervezett ifjúsági mozgalom fellépésekor egy-
séges volt abban, hogy szembefordult a retrográdnak minősített társa-
dalmi erőkkel; hogy nem fogadta el az apák nemzedékének – az adott 
helyzetben inadekvátnak bizonyuló – világszemléletét és magatar-
tás-modelljét. De amikor maga kezdte keresni a válságból kivezető út 
alternatíváit – és ennek volt a fóruma a világnézeti pluralizmust hirdető 
és a kisebbségi élet demokratikus megszervezéséért küzdő Erdélyi Fia-
talok –, akkor a közös eszmények nevében fellépő értelmiségi ifjak útja 
szükségszerűen szétválik. A leghamarabb a katolikus diákegyesületek-
ben nevelkedett ifjak találják meg a maguk világnézetét a szociális kül-
detést vállaló neokatolicizmusban; ezzel a mozgalom által egységesített 
falukutatás is újból szétforgácsolódik felekezeti keretekre. A marxizmus 
felé tájékozódó fiatalok a baloldali radikalizmus megerősödése és átme-
neti győzelmei idején osztályharcos alapon elégedetlenek az Erdélyi Fia-
talok törzsgárdájának a központi kérdések megoldására irányuló törek-
véseivel, és felzárkóznak a társadalom forradalmi átalakítását sürgető 
ideológia képviselőihez.

20 Ugyanő: Szégyen! Erdélyi Fiatalok, 1933. III., a hátsó borító belső oldalán.

Bíró Sándor már 1931-ben arra figyelmeztetett, hogy „ezt a munkát 
[amit az EF elindított – Cs. P.] nem lehet úgy végezni, mint eddig: hogy az 
ifjúság kisebb része küzd, törekszik, birkózik a munka elvégzésével, hanem 
– mivel mindnyájan az életre készülünk – mindnyájunknak melléje kell 
állnunk, hogy ne legyen passzív, visszahúzódó vagy éppen ellenséges réteg. 
A főiskolás élet mai kollektív formái már elég szélesek arra, hogy minden 
dolgozni akaró, becsületes szándékú magyar főiskolást befogadjanak; de 
eredményt csak úgy érhetünk el, ha senki sem vonja ki magát…”17 Ugyan-
ezt hangsúlyozza egy évvel később Jancsó Béla is, rámutatván arra, hogy 
„nem egyesek jó- vagy rosszhiszemű érvényesülésének problémája a mi 
ifjúsági életünk, hanem az egész erdélyi magyarság regenerálódásának 
problémája, amelynek éppen ezért minden magyar főiskolásra szüksége 
van.”18 Minthogy az 1200 magyar főiskolai hallgató közül mindössze 
26 végzett 1932 nyarán falumunkát, ebből Jancsó arra a következtetésre 
jut, hogy a minimális munkát sem végezték el, holott a falumunkának 
„tömegesnek kell lennie, hogy érvényes lehessen”.19 Ekkor azonban már a 
faluszeminárium vezetői sem végzik el a „minimális munkát”: Venczel 
József csak névlegesen titkár, Demeter Béla elnök pedig – saját könyvé-
nek sajtó alá rendezése után – lényegében névleges főmunkatárs. Amint-
hogy az is tény: a lap elismert szociológusára, Mikó Imrére sem lehe-
tett számítani a falumunka további irányításában, lévén, hogy az OMP 
bukaresti irodájában vállalt titkári állást. Nem csoda, hogy 1933 őszén 
Jancsó Béla kétségbeesetten teszi fel a kérdést: „Lehet-e így falumunkát 
végezni? Még elméletit sem. […] Felelőtlenül félreállunk, s a nemtörődöm-
ség boldog semmittevésének adjuk át magunkat. Falvaink pedig betegen, 
dermedten magukra hagyatva állanak. A tüdővész, a vérbaj gazdag ara-
tást végez bennük. A  felvilágosítás hiányából fakadó tudatlanság, elma-
radottság sűrű ködként üli meg végső bástyáinkat, mintha örök sötétségre 
lennének elátkozva. Mi pedig, új, fiatal Pató Pálok, lelkiismeret-furdalás 
nélkül tespedünk kényelmünk mocsarában. Ennek a tunyaságnak mi is, az 

17 Bíró Sándor: Lehetünk-e urai jövendőnknek? Erdélyi Fiatalok, 1931. 7.126–128.
18 Jancsó Béla: Főiskolás kérdések egysége. Erdélyi Fiatalok, 1932. 3–4. 41–46.
19 Ugyanő: Minden fiatal teljesítse kötelességét! Erdélyi Fiatalok, 1932. 5. 65–67.
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Bakk Miklós

Sorok Bodó Barna Civil szerepek – civil szereplők című 
könyve elé

Bodó Barna Civil szerepek – civil szereplők című kötetét cselekvő írá-
sok alkotják. A szerző több mint egy évtizede az erdélyi civil élet, civil 
összefogás meghatározó szervezője. Elnöke a Magyar Civil Szervezetek 
Erdélyi Szövetségének, és jelentős civil menedzsment tapasztalatot hal-
mozott fel a temesvári Szórvány Alapítvány és a kolozsvári Politeia Tár-
saság elnökeként is.

Ebből a nézőpontból születtek az itt közzétett írásai, amelyek egy-
szerre alkalmi írások, és elmélyült reflexiók. Bodó Barna értelmezve szer-
vezte a civil szférát: „csinálta” azt – vagyis részt vett az önszerveződési 
formák és célok kialakításában –, és közben folyamatosan „beszélt” is 
róla: elméleti és gyakorlati szempontok figyelembe vételével értelmezte, 
mi az a civil társadalom hic et nunc, miközben folyamatosan jelen volt, 
aktív alakítója volt a civil mozgalomnak.

A  Civil szerepek – civil szereplők huszonhárom írást tartalmaz a 
civil társadalomról, amelyek másfél évtizedet fognak át, 1999-től 2014-
ig. Az írások részben alkalmi írások, konferencia megnyitókra, a civil 
mozgalom fontosabb önépítkezési momentumaira, sajtóviták indítására 
fogalmazódtak meg, olykor közpolitikai vitaanyagként is fontosak vol-
tak. Ugyanakkor a kötet tartalmaz szakmai konferenciákon bemutatott 
tanulmányokat és elemzéseket. Túl az egyes írások konkrét intención és 
alkalmi szerepén, együttesük egyfajta átfogó értelmezésként is olvasható.

Az átfogó értelmezés egyik kiindulópontja alighanem Trianon. 
Trianon akkor következett be, amikor a modernizáló magyar állam 
intézményileg is megalapozott nemzetépítése (a nyugati szakirodalom 

A  mozgalom megmaradt és hamarosan kiegészített törzsgárdája 
azonban továbbra sem az osztályellentétekben látja az adott helyzet 
alapvető ellentmondását. A határvonalat a demokrácia igénylői és annak 
ellenzői között vonja meg. A romániai magyarság parlamentjének ígér-
kező Vásárhelyi Találkozó előkészítése idején pedig megpróbálja szín-
vallásra bírni a tőle jobbra, illetve balra elhelyezkedő ifjúsági erőket az 
együttműködés alapelveit illetően. Miután kísérletük kudarcba fulladt, 
a továbbiakban az 1937. szeptember 22-én nyilvánosságra hozott alap-
állásukhoz tartják magukat:

„Szellemi életünk egészséges továbbfejlődésére szükséges: 1. az egy-
ség. Ez azonban nem alapulhat sem megtévesztésen, sem jelszavakon. Az 
egység organikus lelki alapja a nemzeti érzésből kifejlődő öntudat, társa-
dalmi alapja a nép. 2. Ezt az egységet szellemi életünkben az erők terv-
szerű együttműködésének alapján kell kiépíteni. 3. Ez az együttműködés 
a már kialakult csoportok önmagukon belül tisztázott programja alapján 
alkotmányosan és szerves fokozottsággal fejleszthető csak ki. […] Véle-
ményünk szerint nem új mozgalom keretére, hanem az eddigi szétszórt 
akciók tervszerű összekapcsolására van szükség. Éppen ezért: ragaszko-
dunk az egyéni akciókkal szemben az alkotmányos kialakítási módhoz; 
ragaszkodunk az olyan megoldáshoz, mely szellemi erőink együttműködé-
sét mozdítja elő; ragaszkodunk a nemzeti alap félreértés nélküli kinyilat-
koztatásához és az aszerinti gyakorlati magatartáshoz, mert nem látjuk 
időszerűnek, sőt az ügyre nézve súlyosan veszélyesnek tartjuk olyanoknak 
akár egyénileg, akár csoportosan való bevonását, akik nem állanak nem-
zeti alapon, és azt ma csak taktikailag hangoztatják.”21     

21 Ugyanő: Az Erdélyi Fiatalok szerkesztőségének válasza a Vásárhelyi Találkozó elő-
készítő bizottságának nyilatkozatára. Erdélyi Fiatalok, 1937. 3. 15–18.


