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A második világháború után az erdélyi gondolat eszmeköre hosszú évtize-

dekre háttérbe szorult, minthogy a romániai magyarság akkori vezetői a baloldali 
orientáció elfogadásában látták az erdélyi magyarság jogvédelmének, sőt közös-
ségi fennmaradásának és a nemzeti identitás megtartásának az útját. Az erdélyi 
magyar szellemi élet a marxizmus-leninizmus normáihoz, illetve dogmáihoz al-
kalmazkodott, és a korábbi kulturális, irodalmi hagyományból csak a baloldali, 
mindenekelőtt a kommunista tradíciókat kívánta fenntartani. Mindez méltatlanul 
háttérbe szorította a helikoni, transzilvanista hagyományokat: az erdélyi gondolat 
nagy értékeit. Valójában csak Kántor Lajos és Láng Gusztáv 1971-ben megjelent 
Romániai magyar irodalom 1945–1970 című összefoglalása jelölte meg hiteles méltá-
nyossággal a transzilvanista irodalom értékeit, majd az eszmetörténeti kutatásai-
val nevet szerzett Nagy György tanulmányai hívták fel a figyelmet a tran-
szilvanista ideológia jelentőségére.1 

Ezt követve Fábián Ernő 1982-ben megjelent kis könyve, A tudatosság fokoza-
tai tett kísérletet a transzilvanizmus szellemi hagyatékának korszerű értelmezé-
sére. A tudós kovásznai tanár, könyve zárórészében, nem minden időszerű célzás 
nélkül állapította meg a következőket: „A transzilvanizmus mondhatni esélytelen 
volt, s mindinkább esélytelenebbé lett egy olyan politikai struktúrában, melyet az 
»etnikus apriorizmus«, az »etnokrata állam«, a »stílus-ár« és más, ezekhez hasonló 
ideológiai téveszmék vezéreltek a vélt beteljesülés felé. A transzilvanizmus csak 
egy demokratikus politikai konszenzus keretében válhatott volna hatékonnyá. 
Amiből következik, hogy amennyiben egy ilyen konszenzus, és annak alapfeltéte-
leként egy új, korszerű azonosságideológia megteremtése napirendre kerül, a ki-
indulópontul szolgáló ideológiai minták sorából a transzilvanizmust semmilyen 
körülmények között sem szabad kifelejtenünk.”2 

A nyolcvanas évek bukaresti diktatúrájának fojtogató légkörében ezt a gondo-
latot természetesen nem lehetett tovább építeni, és az erdélyi gondolat hagyo-
mánya csak az 1989-es romániai átalakulások után kaphatott ismét szerepet a 
közgondolkodásban. A diktatorikus korszak, illetve valójában a Trianon óta eltelt 
évtizedek elnyomó kisebbségi politikája igen sok, főként a fiatalabb korosztály-
hoz tartozó erdélyi magyar értelmiségi esetében azzal a következtetéssel járt, 
hogy a transzilvanista ideológia eszményei valójában már régen érvényüket veszí-
tették, ha egyáltalában érvényben voltak valaha. Így a kisebbségi humánum ideál-
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ját vagy az erdélyi népek együttműködésének és testvériségének eszméjét kétség-
telenül megkérdőjelezték azok a súlyos tapasztalatok, amelyeket az erdélyi ma-
gyarságnak el kellett viselnie. 

Az az Erdély, amelyben a Trianont követő két évtizedben a magyarságnak 
még viszonylag jó pozíciók birtokában kellett a kisebbségi életre berendezkednie, 
különben is igen nagy mértékben megváltozott. Az erdélyi magyarság igen nagy 
tömegeinek magyarországi repatriálása (az 1919 és 1989 közötti hét évtizedben 
nagyjából félmillió magyar hagyta el Erdély területét) és a régi királyságbeli 
(regáti) románok beözönlése (ez több mint egymillióra tehető) alapjában változ-
tatta meg az országrész etnikai viszonyait: az 1910-es utolsó osztrák—magyar 
népszámlálás alkalmával a terület lakosságának 53,9%-a román, 31,6%-a magyar 
volt, ez a szám az (…) 1992-es román népszámlálás szerint 73,6%, illetve 20,8% 
lett. Az abszolút számadatok szerint Erdélyben ma kevesebb magyar él, mint 
Trianon előtt, ugyanis 1910-ben 1 millió 650 ezer, 1992-ben pedig 1 millió 603 
ezer magyart számoltak össze, ugyanakkor a románok létszáma tetemesen emel-
kedett: 1910-ben 2 millió 811 ezren, 1992-ben 5 millió 684 ezren vallották ro-
mánnak magukat (a románok száma tehát a kétszeresére növekedett). Erdély et-
nikai képének átalakulását mutatja az erdélyi szászok és a bánsági, illetve szatmári 
németek számának igen radikális csökkenése is. 1910-ben számarányuk 10,7%, 
1992-ben pedig 1,4% volt, létszámuk 1910-ben 562 ezer, 1992-ben pedig mind-
össze 109 ezer.3 

Az a „methamorphosis Transilvaniae”, amely a Trianon utáni évtizedekben, 
kivált a kisebbségi magyarság elnyomását és elnemzetietlenítését stratégiai céljá-
nak tekintő Ceauşescu-korszakban bekövetkezett, szinte teljesen megfosztotta az 
erdélyi magyarságot azoktól az intézményektől és eszközöktől, amelyek a két vi-
lágháború közötti korszakban nemzeti önazonosságának és kultúrájának fenntar-
tását lehetővé tették. Az erdélyi magyarság elveszítette gazdasági erejét: a földre-
form, az államosítások, a kolhozok megszervezése, a kisipar és kiskereskedelem 
tönkretétele (a németek mellett) elsősorban a magyarságot sújtották, követ-
kezésképp a kommunista dogmákat a valóságba átültető gazdaságpolitika nem 
pusztán a magyarság javainak elkobzásával járt, hanem ezek román kézbe juttatá-
sával is. Az erdélyi magyar egyházakat, amelyek mindig is igen tevékeny szerepet 
vállaltak a nemzeti identitás és kultúra védelmében, minden számottevő vagyo-
nuktól (például épületeiktől) megfosztotta a kommunista hatalom, ezzel felszá-
molták az önálló, az állami nevelési politikától lényegében függetlenül működő 
anyanyelvű iskolahálózatot is. Az állami oktatás keretében működő magyar isko-
lák, amelyeknek száma és szerepe máskülönben is nagymértékben csökkent, csak 
korlátozott módon szolgálhatták a nemzeti nevelés ügyét, és az ilyen nevelést 
fontosnak tartó pedagógusoknak általában személyes áldozatokat kellett 
vállalniok. A tömegtájékoztatás ki volt szolgáltatva a kommunista pártállam ideo-
lógiai stratégiájának, és ez a stratégia kifejezetten nagyromán nacionalista célokat 
követett. Ezért is jár megbecsülés azoknak a szerkesztőknek, akik egy-egy 
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könyvkiadó vagy folyóirat élén mindent megtettek az erdélyi magyar kultúra vé-
delméért: a többi között a Kriterion kiadót vezető Domokos Gézára, a 
KORUNKot szerkesztő Gáll Ernőre, Balogh Edgárra és Kántor Lajosra, a bu-
karesti HÉT munkáját irányító Huszár Sándorra és Gálfalvi Zsoltra gondolok. 

Az erdélyi magyarság valójában igen nagy veszteségeket szenvedett a romániai 
kommunista diktatúra évtizedei alatt. Tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy 
egyedül a szépirodalom volt képes hatékonyan ellenállni az erdélyi magyarságra 
nehezedő politikai elnyomásnak. Az erdélyi magyar költészet, elbeszélő irodalom 
és irodalmi szociográfia ezekben az évtizedekben valóban a kulturális élet közép-
pontjában helyezkedett el, mint identitásvédő erő végezte alkotó munkáját, és 
ennek során valódi szellemi értékeket hozott létre. Az erdélyi magyar szépirodal-
mat a második világháború után is átszőtte a transzilvanizmus korábbi szellemi-
sége, ez az irodalom továbbra is fenn kívánta tartani a transzilvanista tradíciókat 
és értékeket, mindenekelőtt az irodalom közösségi ethoszát, a kisebbségi humá-
num és népszolgálat morálját, az erdélyi kulturális hagyományokat. 

Valójában a második világháború utáni korszakban is a korábbi helikoni iro-
dalom eszményei és poétikája alapozta meg mindazt, amit a későbbiek során er-
délyi magyar irodalomnak nevezhetünk. Így a „második” erdélyi nemzedék köl-
tőinek (Szemlér Ferenc, Horváth Imre, Szabédi László, Kiss Jenő, Horváth Ist-
ván) és elbeszélőinek (Bözödi György, Asztalos István, Kovács György és az 
emigrációba kényszerített Wass Albert) művészetét. Majd a hatvanas években 
kibontakozó új erdélyi magyar irodalmat: Kányádi Sándor, Székely János, Szi-
lágyi Domokos, Lászlóffy Aladár, Hervay Gizella, Király László, Farkas Árpád, 
Szőcs Géza és Kovács András Ferenc líráját és az erdélyi regényirodalom nagy 
teljesítményeit, így Sütő András „lírai szociográfiáját” (Anyám könnyű álmot ígér), a 
társadalmi tablót festő „városi” regényt (Bálint Tibor: Zokogó majom), a lélektani 
elemző regényt (Szilágyi István: Kő hull apadó kútba) és mindenekelőtt a történeti 
regényt (Szemlér Ferenc: A mirigy esztendeje, Szabó Gyula: A sátán labdái, Pusztai 
János: Futótűz, Hamu). Az „erdélyi gondolatot” sokan (és több oldalról) vitatták 
az elmúlt évek során, a szépirodalom mindazonáltal azt tanúsítja, hogy ez a gon-
dolat egyáltalán nem veszítette el hatékonyságát és szemléletképző erejét. Az er-
délyi magyar irodalom, fenntartva, sőt megerősítve a maga egyetemes magyar és 
európai irodalmi kapcsolatait, ma is a transzilván hagyományok köré épül, mint-
hogy ezekben a hagyományokban valóban az erdélyi magyarság kultúrája és lelki-
sége nyilvánul meg, és ezáltal a transzilván hagyomány kínálja az erdélyi magyar 
kulturális identitás és önvédelem legfontosabb támaszát. 

Igaz, ezek az irodalmi művek többnyire igen súlyos történelmi tapasztalatok-
ról hoznak hírt, akárcsak a két világháború közötti évtizedekben, Trianon után. 
Valójában ezeknek a szomorú történelmi fejleményeknek és súlyos kisebbségi ta-
pasztalatoknak a következtében jutott el az erdélyi magyar értelmiség néhány ki-
tűnő képviselője arra az álláspontra, hogy radikális kritikának vesse alá a 
transzilvanista eszméket és eszményeket. Ennek a kritikának volt a leginkább 
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színvonalas eredménye Cs. Gyimesi Évának a nyolcvanas évek elején keletkezett 
tanulmánysorozata, amely azután 1991-ben Gyöngy és homok címmel került nyil-
vánosságra. A cím eredetileg Áprily Lajostól való, aki 1921-ben egy előadásában, 
amelyet a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban tartott, a kagyló szenvedése árán ke-
letkezett igazgyöngyhöz hasonlította a Trianon után kisebbségi sorsba taszított 
erdélyi magyarság értékeit, mindenekelőtt a kisebbségi humánum eszmeiségét. 
Ebben, A produktív fájdalom című előadásban olvashatjuk a következőket: „Túlsá-
gosan ismerős talán, de olyan tolakodó erővel jelentkezik ennél a pontnál egy na-
gyon találó illusztráció, hogy felhasználása elől lehetetlen elzárkózni. Az igaz-
gyöngyről van szó, melynek keletkezéséről azt tanítja a természettudomány, hogy 
sebzésből lesz, abból a fájdalmas izgalomból, mellyel idegen test, többnyire ho-
mokszem, sérti meg a kagylóállatot. A megsértett állatka testének a fájdalom által 
kiváltott reakciója indítja meg azt a kiválasztást, melynek végső eredménye az 
igazgyöngy.” A szenvedés árán létrehozott értékvilágnak ezt a költői metaforáját 
később a következő megállapítás követi: „A világ fájdalmas vajúdásának ebben 
az apokaliptikus korszakában nem árt néha a fájdalom teremtőerejéről elmélkedni. 
Megkínzott százai és ezrei a világvonaglásnak: ma mindannyian gyöngykagylói va-
gyunk egy felkavart tengerfenéknek, melyeket sebző homokszemekkel szórt tele 
az elementáris kavarodás. És talán a mi homok sebezte testünk sem szenvedhet 
haszontalanul, a mi fájdalmunknak is teremtenie kell valamit: az emberiség tö-
megfájdalmából az emberiség jobb jövőjének igazgyöngye fog megszületni.”4 

A „gyöngy” és „homok” metaforája ettől kezdve a kisebbségi helyzetértelme-
zés állandó toposza lett, és Cs. Gyimesi Éva ennek a toposznak az elemzése nyo-
mán jut el arra a következtetésre, miszerint a nagy közös fájdalmak nyomán szü-
lető szellemi értékek, a kisebbségi humánum eszméje által megjelölt erkölcsiség 
végül is nem lehet egy mindenétől megfosztott és alávetett helyzetbe kény-
szerített nemzeti kisebbség önvédelmének stratégiája. „A romániai magyar iro-
dalomnak […] ideológiai-erkölcsi értékjelképei — hangzik az érdekes tanulmány 
végső következtetése — változatok a teremtő fájdalom paradoxális értékszer-
kezetet hordozó motívumára, amely az úgynevezett »kisebbségi humánum« legjel-
lemzőbb irodalmi vetülete. Ez az erőteljes erkölcsi értéknyomatékot is közvetítő 
eszme- és irodalomtörténeti vonulat a kisebbség helyzete és azonosságtudata közöt-
ti diszharmóniát mintegy átesztétizálva, az értelmiség körében hatékony esz-
ménnyé tesz egy olyan értékalakzatot, amelyben a különböző értékek nem szoli-
dárisak, ám ezt a »kognitív disszonanciát« etikai-esztétikai síkon katartikusan feloldja, 
és távlatosabb programadás helyett (mely feltehetően objektíve is lehetetlen) a min-
dennapi helytállás próbáját jelentő adottságok elviselésére tesz képessé. Kétséges 
azonban, hogy a benne kifejeződő, eszkatológikus hitmozzanatot is tartalmazó 
magatartásmodell az erkölcsi mintát vállaló egyes kivételes személyiségek szűk 
körén kívül közösségi érvénnyel is bírhat. Az utóbbi tényező — a tömeghatás le-
hetőségének — hiánya viszont csökkenti ideologikus hatóerejét, hiszen szoci-
ológiailag feltehetően igazolható, hogy a vitális-világnézeti érdekeltségek s az en-
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nek megfelelő értékek, a létbiztonságtól az önérvényesítés lehetőség skálájának 
tágasságáig, tömegszinten sohasem rendelhetők alá az erkölcsi értékeknek.”5  

A transzilván eszmék és eszmények történelmi megrendüléséről adott jelzést 
az a hosszasan elhúzódó eszmecsere is, amely 1990 decemberétől 1991 májusáig 
zajlott az EURÓPAI IDŐ című erdélyi hetilapban. Az eszmecsere fiatalabb 
résztvevői (közöttük Sántha Attila, Virágh Zsolt, Sólyom Noémi, Kozma Emese 
és mások) általában elutasították a transzilvánista ideológiát, annak következté-
ben, hogy az (jórészt a másik két erdélyi nemzetiség közönye, illetve a román ál-
lamhatalmi törekvéseik és elnyomó kisebbségi politikája miatt) nem volt képes 
követhető szellemi stratégiát adni az erdélyi magyarság számára. Hasonló követ-
keztetésekre jutott az idősebb nemzedék néhány tekintélyes képviselője, így a 
költő Székely János, az etnológus Tánczos Vilmos és az eszmetörténész Bíró Bé-
la is. Mások, így Fábián Ernő, Puskás Attila és ennek a tanulmánynak a szerzője 
inkább az erdélyi gondolat előnyös tulajdonságait: a kisebbségi magyarság identi-
tásának és kultúrájának védelmében betöltött szerepét emelték ki. Időközben 
mások, többek között Gáll Ernő, Láng Gusztáv, Kántor Lajos is szóltak a 
transzilvanizmus közösségi és kulturális értékeiről. 

A Gyöngy és homok írója is elismerte azt, hogy a transzilván ideológiának a 
Trianon után kialakult helyzetben igen fontos önvédelmi szerep jutott. Mint írta: 
„Eredeti szerepe szerint ez a transzilvanizmus válasz az erdélyi magyarság hely-
zetében előállott változásra: a Trianon utáni kisebbségi létre, az anyaországtól el-
szakított nemzettöredék új politikai adottságaira. Ebben a helyzetben kellett a ki-
sebbségi magyarság helyzettudatát megfogalmazni, és — ami talán még sürgő-
sebb volt — újrafogalmazni, megerősíteni nemzeti azonosságtudatát. […] A 
transzilvanizmus szellemi-erkölcsi védekezés, pozitív válasz volt az elnyomatás, 
az elhagyatottság negatív következményeivel szemben, minthogy segített erköl-
csileg elfogadtatni azt a helyzetet, amelybe az itt élő magyarság került. Min-
denekelőtt az volt az ideologikus funkciója, hogy szükségből erényt kovácsoljon: 
a hátrányt mintegy előnynek mutatva, a kisebbség magárautaltságát az önállóság 
szép lehetőségeként, a sajátos értékteremtés esélyeként mutassa fel.” Ugyanakkor 
azt is nyomatékkal jelentette ki, hogy „a transzilvanizmus nem a kisebbségi hely-
zet és az alapérdekek józan tudatosítása volt, hanem »hit és aspiráció«, vágyálom, 
amely hamis valóságképet konstituált. Az érvül használt történelmi tények mind 
csupán részigazságok, melyeket az író-ideológusok túláltalánosítottak, hogy el-
fedjék velük az egyéb, főleg negatív történelmi tényeket.”6 

Az erdélyi magyar irodalom mibenlétével számot vető irodalomtörténetíró 
mindenképpen úgy látja, hogy az erdélyi gondolatnak igen nagy szerepe volt ab-
ban, hogy a nagyromán állam keretei közé került magyarság nem roppant össze 
az uralomváltozást követően az elnyomó bukaresti kisebbségi politika súlya alatt. 
Ellenkezőleg, igen hamar magára eszmélt, és megindult azon a küzdelmes úton, 
amely az önszerveződéshez, az identitásvédelemhez és nagyszerű kulturális (iro-
dalmi) értékek létrehozásához vezetett. Az erdélyi gondolat egy jelentékeny lét-
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számú (az elcsatolás idején a magyar nemzeti közösség egyhatodát alkotó) ma-
gyar népcsoport önvédő eszmeisége volt, és mint ilyen, kulturális, erkölcsi és po-
litikai integráló erőként fejthette ki jótékony hatását. Sőt, ezen túl a szellemi mű-
hely szerepét tölthette be, olyan műhelyét, amely egy nemzeti, nyelvi, kulturális, 
vallási és politikai tekintetben erősen tagolt társadalom magasabb integrációjának 
a terveit dolgozta ki. Ebben a tekintetben európai küldetést vállalt magára: azzal 
kísérletezett — sajnos eredménytelenül — amit aztán a nyugat-európai régió ol-
dott meg eredményesen a második világháború után, a kommunista fenyegetés ár-
nyékában. Ahogy Kacsó Sándor mondotta volt 1938-ban az erdélyi gondolatról 
zajló viták idején: „Az erdélyi lombikban az emberiség jövendő békéjének egyik 
nagy és szép kísérlete folyik.”7 

Az erdélyiség-tudatra ezért minden bizonnyal szükség van a jelenben is, sőt az 
erdélyiség azok közé az eszmei kategóriák közé tartozik, amelyeket, ha nem vol-
nának, ki kellene találni. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy az erdélyi-
ségnek mint mentalitásformának és kultúrának el kellene különülnie a magyar 
nemzeti tudattól és kultúrától. Ellenkezőleg, mind erősebben kell tudatosítani 
azt, hogy az erdélyi magyarság a magyar nemzet és az erdélyiség a magyar nem-
zeti kultúra természetes alkotórésze, és ahogy a magyar nemzeti kultúra követke-
zetesebb integrációja nélkül nincs erdélyi magyar kultúra, úgy az erdélyi magyar 
kultúra nélkül sincs magyar nemzeti kultúra és lelkiség. A most is bizonytalan 
közép-európai helyzet kétségtelenül fenyegető veszélyeket is magában rejt — 
éppen az erdélyi magyar kultúra számára —, de nagyszabású feladatokat is meg-
jelöl. Ezek egyike, talán legfontosabbika: a magyarság nemzeti integrációja lega-
lább a kultúrában, a szellemben és a lélekben. Ezeket a feladatokat, ezt a törté-
nelmi küldetést nekünk, magyarországi és erdélyi magyaroknak együtt kell vállal-
nunk és betöltenünk. 
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