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A trianoni trauma kialakulása és kihatása  
a Népies Irodalmi Társaság létrejöttében

(Elméleti bevezetQ) A modern nemzet egy konstruálás végtermékeként alakult ki, mely 
tárgyi valóssággá érett. Ahogy Benedict Anderson is kifejti elméletében, a nemzet egyfajta 
elképzelt közösségként értelmezhetQ, melyben egy adott csoport tapasztalatait, intézmény 
rendszerét fogja össze.1 A nemzet fogalmának azonban, van más értelmezése is, mégpedig 
emlékezeti, illetve politikai közösségként való megállapítása. Ezen álláspontok képviselQi a 
francia eszmetörténeti fejlQdésbQl eredeztetik a nemzet definícióikat. Ernest Renan, francia 
teoretikus emlékek gazdag örökségének a közös birtoklásaként írta le a nemzetet. A nemzet 
és annak ideává válása a 19. századi eszméknek köszönhetQ, a nacionalizmus által vált a 
19–20. századra elvárt és fontosnak tartott attribútummá.2 Ennek következtében erQsödtek 
fel Európában a nemzetiségi mozgalmak és az egységesülni vágyó olasz és német mozgal-
mak törekvései. Azonban az 1789-es francia forradalom és az azt kísérQ és kiváltó eszmék 
nélkül a nemzet, illetve a nemzetté válás igénye más fejlQdési ütemen ment volna keresztül. 
Legyen szó arról, hogy egy nép évszázados jogi hagyományai által kíván egy politikai nem-
zetet kovácsolni országa lakosaiból, mint Magyarországon, vagy mint a franciák esetében 
és más népeknél a territoriális elv érvényesült a sajátos nemzeti definíció megalkotásakor.

Ha elfogadjuk azt, hogy a nemzet egy emlékezeti-politikai közösség, akkor az ebbQl 
fakadó identitás szorosan összeköti a csoport (nemzet) tagjait. A közös tapasztalatok során 
olyan elsQdleges szocializációs közegbe születik bele a társadalom minden tagja, mely a 
család mellett a legerQteljesebben befolyásolja személyiségét.

Ahogy Assman fogalmaz, az emlékezetközösség központi helyet foglal el és megszabja 
a csoport identitását.3 Az emlékezés kultúrája a közösségalapító emlékezettel függ össze. 
Az emlékezés m_vészete – ahogy Assman utal rá – a tanuláshoz járul hozzá, az emlékezés 
kultúrája pedig a tervezéshez és a reménykedéshez. A tanulás és tervezés az, mely egy 
olyan nemzeti identitást hoz létre, amely a társadalom számára elfogadott normává vá-
lik, amelyet a szocializáció során elsQként épít be az egyén a tudatába. A közös emlékek 
és tapasztalatok esetében, melyek a nemzetet és az ahhoz viszonyuló társadalmat, mint 
emlékezeti közösséget meghatározzák, a múlthoz való viszony és az emlékezés rekonst-
rukciója befolyásolja leginkább.

Ezen a ponton azonban meg kell említeni a Maurcie Halbwachs által megalkotott 
kollektív emlékezetet.4 A Durkheim „kollektív tudat” elméletébQl továbbfejlesztett kol-
lektív emlékezet nagyban megalapozza a nemzet, mint emlékezeti közösség létrejöttét. 
Halbwachs kifejti, hogy az emlékezet a szocializáció során tapad az emberhez, és furcsa 
mód, az egyén hiába rendelkezik emlékezQképességgel, mégis egy kollektív egész részét 
képezi emlékezQképességével. Az egyén a szocializáció során elsajátít olyan sémákat, 
melyek a társadalmi normák közé beépülnek és olyan alapot szolgáltatnak, akár a nemzeti 
identitás terén is, melyek lehet, hogy részeiben eltérnek a különféle társadalmi csoporto-
kétól, illetve rétegekétQl, melyek nem hasonulnak az egyén saját csoportjához, társadalmi 
rétegéhez, de alapjaiban mégis megegyezik a társadalom által elfogadott nemzeti identi-
tással, mivel az a közös norma részévé vált.

A kollektív emlékezetet tovább erQsítik az emlékezet alakzatai. Ezen alakzatok meg-
követelik, hogy az emlékezet térbeli alakként manifesztálódjon, és meghatározott idQhöz 
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kösse Qket a társadalom.5 Minden csoport olyan helyszíneket teremt meg, amelyek a 
csoport-identitást és az emlékezést erQsítik. Pierre Nora volt, aki ezen a szálon elindulva 
alkotta meg az emlékezeti helyek fogalmát. Pierre Nora külön kiemeli a hely központi 
szerepét a nemzethez való megváltozott viszonyban. Egyszerre beszél az anyagi – fizikai, 
a szimbolikus, valamint a funkcionális helyekrQl, amelyek át is alakulhatnak egymásba.6 

Pierre Nora kiindulópontja a nemzet és annak fogalmának vizsgálata. A nemzet háttérbe 
szorulásával kerül véleménye szerint elQtérbe a lieu de memoire. Az emlékezeti hely ott 
ragadható meg legkönnyebben, hogy abban az esetben, ha az emlékezet elt_nt, megsz_nik 
annak közege, így csak a helyei maradnak fent. A társadalom képtelen a múltat megfe-így csak a helyei maradnak fent. A társadalom képtelen a múltat megfe- csak a helyei maradnak fent. A társadalom képtelen a múltat megfe-
lelQen rekonstruálni, és emlékezeti helyek létrehozásával próbálja azt vissza-/felidézni. 
A kollektív emlékezet mindemellett rendelkezik csoportfüggQséggel is, mivel az saját 
hordozóihoz tapad, ezáltal akinek része van benne, az a csoporthoz tartozást tanúsítja 
vele. Az emlékezés alakzatai nem csupán a csoport múltját reprodukálják, hanem sajátos 
jellegét, tulajdonságait és gyengéit is kijelölik.

Assman, aki szintén foglalkozott az emlékezet természetével, azt két válfajra osztja: 
kommunikatív és kulturális emlékezetre. Míg elQbbi a közelmúlt eseményeit, emlékeit 
tartalmazza és adja vissza pontosan, valamint vész el hordozói elmúlásával, addig utóbbi 
mitizálja a történelmet és a megtörtént események bizonyos elemeit képes csak a társa-
dalom emlékezetében tartani különféle rituálék, ceremóniák során, melyek által a társa-
dalom igyekszik rekonstruálni a történelmet. A kommunikatív emlékezett 80-100 éves 
idQtartamot képes felölelni, úgy, hogy viszonylag pontos információkat továbbítson az 
azt befogadó közegnek, ezáltal egy kortársi emlékezetközösségrQl beszélhetünk. Ennek 
elmúltával, ahogy korábban említésre került, a történelmi tapasztalatok szimbolikus, 
akár szóbeli közvetítQcsatornák segítségével hagyománnyá válnak, melyek a társadalom 
kultúrájának részét képezik.7

A fentieket összegezve, arra kívántam rámutatni, hogy a szocializáció által fejlQdik az 
egyén, a csoportok identitása, melybe beletartozik a kollektív emlékezet kialakítása. Az 
identitás létrehozásában a kulturális emlékezet hangsúlyosan megjelenik és befolyásolja 
a szocializációt. A kulturális emlékezet befolyásolja a társadalmi normák kialakulását is, 
ezáltal az egyén, csoportok szocializációs közegeit, az elsQdleges és a másodlagos szo-
cializációs közegekben (család, iskola) így szinkronba kerülnek olyan sémák, melyek 
megszilárdulnak az egyén és csoport identitásában. A kollektív emlékezet ezzel a tanulási 
folyamattal épül be az emberi tudatba, az elsajátított kollektív múlt az egyén részévé vá-
lik. Ebbe a folyamatba ezáltal beletartozik a kollektív trauma is, mely a kollektív emlé-
kezetben gyökeredzik. A kollektív traumák a tanulási, szocializációs folyamatok révén a 
normákkal és más, az adott társadalom által fontosnak és elismertnek vélt dologgal együtt 
beleivódnak az egyén személyiségébe.

A magyar társadalom, illetve a magyar nemzethez tartozók számára a Trianon trauma 
hasonlóképpen vált személyiségük, tudatuk részévé. A magyar történelemben fellelhetQ 
rengeteg trauma. Felhozhatjuk példának a tatárjárást, mohácsi vészt, az 1699-ig tartó 
visszahódító háborúkat, az 1848-as szabadságharc következményeit, és még bQvíthet-
nénk bátran a listát. Viszont Trianon esetében következik be az a fejlemény, mikor az 
átélt társadalmi trauma összhangba kerül a magyar kormányzati politikával, valamint 
ennek hatásaiként az elsQdleges és másodlagos szocializációs közegekben harmonizálnak 
egymással a Trianonnal kapcsolatos negatív élmények, történetek. Ennek következtében 
erQteljesen épül be a társadalom tagjainak tudatába és identitásába (legyen szó arról, hogy 
valakit közvetlenül vagy közvetetten ért a trauma), másrészt erre a részben a magyar 
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kormányzat által mesterségesen kialakított traumára több mint 20 évnyi magyar bel- és 
külpolitika épült, mely meghatározta akár 3 generáció (20 év alattiak, 20–40 közöttiek 
és 40+) nemzetfelfogását, identitását. Ezt a tényt az sem csorbítja, hogy a magyarság je-
lentQs része kénytelen volt több mint 50 évnyi szocialista berendezkedést elviselni, mely 
nem szolgálta a nemzeti identitás erQsítését. SQt a magyarság jelentQs hányada, közel 
harmada, olyan szocialista berendezkedés_ országban viselte el a szocializmus oktatásban 
megjelenQ negatív hatásait, amelyek egyfajta nemzeti-nacionalista alapú szocializmust al-
kottak meg (Románia) és bizonyos esetekben a kisebbségi sorsban élQ magyarok millióit 
kiáltotta ki háborús b_nösnek (Csehszlovákia) és folyamodott akár népirtáshoz is köreik-
ben (Jugoszlávia). A környezQ országokban élQ magyar kisebbségek ezekben a különösen 
nehéz idQkben is a kulturális emlékezet révén, mely a szegregált magyar társadalomban 
volt jellemzQ a határon túli magyarság körében, nemhogy halványította Trianon trau-
máját, hanem éppen erQsítette azt. Kivétel lehet ez alól az olyan kisebbségi sorsban élQ 
magyarok esete, akik nem egy nagyobb etnikai tömbben, hanem erQsen vegyes lakosságú 
területeken éltek, mivel ott az asszimiláció könnyebben végbemehetett a kisebbségellenes 
oktatás- és kultúrpolitika következtében is. A Trianon szindróma így kultikus emlékezet 
hellyé is vált a magyarság számára.

Másik aspektusból megközelítve a kérdést. A kulturális trauma az, amelyen keresztül 
legjobban érzékeltetni lehet a Trianon szindróma hatását. Azáltal, hogy a kulturális trauma 
a kollektív emlékezet részét képezi, beépül a társadalom identitásába. Azonban ki kell térni 
Jeffrey C. Alexander feltevésére, amely tovább erQsíti a korábban leírtakat. A kulturális tra-
umát szociológiai alapon vizsgálta. Az egyén helyett a kollektívát tette meg a trauma vagy 
a traumatikus tapasztalatok hordozójává. Akkor keletkezik kulturális trauma, ha egy kollek-
tíva tagjai úgy érzik, hogy olyan iszonyú eseményt éltek át, amely kitörölhetetlen nyomokat 
hagy a csoporttudatában, identitásában, sQt áthatja ez a traumatikus esemény a csoport jövQ-
beli identitását. Olyan egyén, csoport is képes traumatizált állapotba kerülni, aki valójában 
nem élte át az eseményt, hanem „csak” ebbe beleszületik.8 Történhet ez úgy esetünkben, 
hogy Trianon bekövetkezte után az ország és a magyar társadalom, akár saját családjuk 
és egzisztenciájuk szétesését átélQk tudatában olyan trauma következik be, amelyet a 
gyermekeikkel a szocializáció során megismertetnek, eleinte csak családi körben, majd a 
magyar politika revizionista hozzáállása által az elemi iskolától az egyetemig, a családi szín-
tértQl a hétköznapi életig áthatja a társadalom életét. Ezáltal a késQbb születettek ugyanúgy 
ki vannak téve a trauma hatásának, csak nem közvetlenül, mint ahogy szüleik, hanem köz-
vetett módon. Együtt éreznek és azonosulnak a traumatikus eseménnyel és az áldozatokkal, 
amely ha az egyén saját családját érinti, még hatványozottabban lép fel. Alexander szerint a 
trauma nem természetes módon keletkezik, hanem a társadalom hozza létre mesterségesen.9 

És hogy ez mennyire igaz, azt az I. világháború elQtti magyar politikai felfogásból lehet a 
legjobban levezetni. Adott Magyarország, egy olyan ország, amely a koraújkorig a hungarus 
tudat által magába olvasztott megannyi nemzetiségét, melyek késQbb alkotórészeivé váltak, 
azonos kilátásokkal, mint az adott társadalmi réteghez tartozó magyarság része. A francia 
forradalom és az azt követQ eszmék terjedése, ezáltal a nacionalizmus terjedése Európában, 
így Magyarországon is a nemzetiségek, azon belül is az értelmiség körében gondolatébresz-
tQnek hatott. A magyar politikai elit a kiegyezésig a Habsburg Birodalommal szemben kí-
vánta pozícióit, jogait meghatározni és erQsíteni, nem foglalkozva a nemzetiségi kérdéssel, 
melyet az egyéni polgári szabadság és felekezeti téren kívánt orvosolni, majd a kiegyezés 
után a dualista rendszerben változtatott ezen a stratégián. Bár a magyar politikai elit a kor-
szakhoz képest kiemelkedQen nagyvonalú volt a nemzetiségekkel (1868. évi XLIV. nemze-
tiségi törvény), és a korábbiakhoz képest megannyi jogot adott a nemzetiségek kezébe, a fQ 
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vitapontokban, az autonómia kérdésében az egy politikai nemzet és a történeti jogok hang-
súlyozásával egyértelm_vé tette, hogy Magyarországon, bármennyire is kedvezQ helyzetbe 
hozták a nemzetiségi törvény által a kisebbségeket, a magyarság politikai érdekeit a többi 
nemzetiségi fölébe helyezték. A korszakban természetesen ez általánosnak volt elfogadható, 
de az I. világháború kitörése felé haladva a nemzetiségek és a magyar politikai elit viszonya 
folyamatosan romlott, bár a vádak a nemzetiségek részérQl sok esetben alaptalanok voltak. 
Mikor eljött az a pillanat, az I. világháború vége felé közelítve a nemzetiségek már nemcsak 
parlamenti beszédek által állhattak ki autonómia-törekvések mellett, hanem intézményesí-
tették ezen igényeiket (Román Kormányzó Tanács Erdélyben). Az I. világháborút lezáró 
békeszerzQdés, míg a magyarság számára egy megrázó esemény volt, addig a magyaror-
szági nemzetiségek számára a mai napig ünnepnapként jelenik meg (Erdély Romániához 
csatolása – december 1-je). Ezt követQen, miután a Horthy-korszak kezdetét vette, a revízió 
alapvetése lett a magyar politikának. Aki Magyarországon a politikában el akart helyezked-
ni, annak vallania kellett Trianon revízióját, különben kizárta volna magát a politikai élet-
bQl. A magyar kormányzatban megjelent az erdélyi arisztokrácia több képviselQje (Bethlen 
István, Bánffy Dániel, Teleki Pál… stb.), akiknek szintén alapvetQ volt, magától értetQdQ 
módon a területi revízió. Ez a legfelsQ szintekrQl jövQ revízió a magyar kormányzat min-
den területén megjelent. Kiépültek ifjúsági és kulturális egyesületek, egyetemi egyesületek, 
Magyarországon és a szomszédos országokban is. A magyar politikai kommunikáció kül- 
és belföldi propagandája folyamatosan hangsúlyozta Trianon igazságtalanságát és az általa 
kiváltott negatív kulturális-társadalmi-gazdasági hatásokat, melyek Magyarországot érték. 
A revizionista politika által Trianon traumája beleivódott nemcsak a kormányzati és más 
társadalmi intézményi rendszerbe, hanem az olyan másodlagos szocializációs közegek ál-
tal, mint az oktatási intézmények, az emberek hétköznapjaiba is. A magyar politika éppúgy 
hozzájárult Trianon traumatikus jellegéhez, mint az azt megalkotók Versailles-ban. Ezáltal 
látszik beigazolódni Alexander azon állítása, hogy a trauma utólagos megkonstruálása segíti 
hozzá azokat, akik személyesen nem élték át a traumatikus eseményt, hogy abba kerülje-
nek. A trauma társadalmi úton közvetítetté válik, azonban a megrázó esemény késQbb fejti 
ki hatását. A nemzeti identitás létrejöttéhez jelentQs mértékben hozzájárulhatnak az olyan 
kulturális traumák, mint Trianon. A közösségi trauma – Alexander szerint – a valóságos 
vagy képzelt eseményhez a közösség által társított jelentést hozza létre, ami abban a szín-
ben tünteti fel a történést, hogy hirtelen, minden elQzmény nélkül drasztikus módon tör 
felszínre.10 Így képes a kulturális trauma tartósan kihatni az önazonosság kollektív tudatára. 
Megjegyezném, hogy a traumatizáltság állapotát tovább erQsíti és tartósítja az Assman által 
kifejtett „hideg” emlékezés. „Hideg” az a társadalom, amely intézményei révén maga hárít-
ja el a változásokat, amelyek hatással lennének a rendszer már rögzült struktúrájára. Saját 
egyensúlyára és folytonosságára koncentrál a „hideg” társadalom, és így minden ellenállást 
legyQznek, amely struktúrájuk változtatására kényszerítené Qket. A „hideg” emlékezés nem 
járul hozzá, hogy a kanonizált történelmi múltat feltárják és tovább fejlesszék, másfajta al-
ternatív értelmezési keretben tárgyalják. Befagyasztja azokat az állapotokat, ahogyan azt a 
kezdeti idQszakban rögzítették. Ezáltal képes egy „hideg” társadalom tovább életben tartani 
és megszilárdítani egy kulturális/nemzeti traumát a társadalom identitásában.11

Visszatérve Alexander elméletére: a traumatizáltság állapota egy hosszantartó értelme-
zési folyamat eredménye egy közösség számára, amely a traumatikus eseményt képzelet-
beli újraalkotáshoz, reprezentációhoz köti. Ebben az esetben az esemény és a reprezentá-
ció közti rést a trauma tölti ki. Úgy kaphat nemzeti színezetet egy trauma, hogy a hordozó 
csoport (magyar politikai elit) az, amely birtokolja azt a különleges diszkurzív tehetséget, 
hogy elQállítsa az eseményt traumaként azonosító jelentést. Az így megalkotott kulturális/
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nemzeti trauma új identitásbiztosító tudásként épül be a társadalmi identitásba.12 A trau-
ma, mint reprezentációs folyamat születik meg, amely a társadalmi szenvedést jeleníti 
meg mesterelbeszélés formájában. Ahhoz, hogy a kulturális, nemzeti trauma jöhessen 
létre, kell lennie szervezeti háttérnek, s hogy olyan társadalmi elit közvetítse, amely a 
hierarchia tetején áll. A késQbbiekben a „Keleti Akció” és az annak nyomán létrejövQ 
Népies Irodalmi Társaság tevékenységén keresztül kívánom illusztrálni, hogy az állami 
bürokrácia a trauma létrehozásának mechanizmusában hogyan m_ködött közre és a szo-ában hogyan m_ködött közre és a szo- hogyan m_ködött közre és a szo- közre és a szo- és a szo-
ciális térben hogyan fejtette ki hatását.

(1920 után) Az elsQ világháborút követQen felbomlott az Osztrák–Magyar Monarchia és ez-
által a Trianon elQtti Magyarország is. A Kárpát-medencét egységbe fogó Magyarországot a 
trianoni békeegyezmények során feldarabolták, milliós számú magyar közösségek kerültek 
közvetlenül a határon túlra. Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia, valamint Ausztria egy-
aránt részesedett magyar területekbQl, illetve ezzel együtt az ott élQ magyarságból is. Ennek 
folyamán megszakadt az összeköttetés a magyar kormányzat és az elszakított területeken 
élQ magyarsággal idQlegesen. Az áthidaló megoldások egyike volt – mely egybe esett a 
szervezQdQ magyar revizionista politikával – a volt magyarországi területek magyar intéz-
ményrendszerének anyaországi támogatása, melynek sajátos neve a budapesti kormányzati 
körökben a Keleti Akciót viselte. A magyar kormányzat több irányból igyekezett kapcso-
latot létesíteni a határon túli magyarsággal és politikai vezetQivel.13 Ennek folyamán feltár-
ták a határon túli magyar kisebbségek helyzetét, állami segélyezést dolgoztak ki, melyet a 
magyar kormányzat folyósított határon túli szervezeteknek (egyházi iskolák, egyházak), 
valamint igyekeztek szoros kapcsolatot kiépíteni a határon túli magyar politikai szerveze-
tekkel. Ennek a folyamatnak volt az egyik legfontosabb lépése a Népies Irodalmi Társaság 
támogatása, segélyezése, melyet a Keleti Akció keretein belül valósítottak meg. Ez a kap-
csolatlétesítés nem volt ismeretlen a magyar és külhoni magyar politikusok számára sem, 
mivel az I. világháború elQtt hasonló módon igyekezett a bukaresti Liberális Párt az erdélyi 
román közösségek politikai, kulturális életét befolyásolni, támogatni. Fontos azonban, hogy 
az ezzel a témával kapcsolatos forrásanyag töredezett és hiányos. Ritka esetben maradtak 
fent az elszámolásokkal kapcsolatban feljegyzések vagy levelezések a magyar kormányzati 
minisztériumok és a Népies Irodalmi Társaság vezetQivel kapcsolatban.

(Népies Irodalmi Társaság) Kormányzati szinten 1921 Qszéig a Béke-elQkészítQ Iroda B cso-
portja mellett több minisztérium és hivatal is foglalkozott a Magyarországon párhuzamosan 
futó erdélyi ügyekkel. Eleinte a Propaganda Minisztérium kezelte az elszakított területekkel 
kapcsolatos ügyeket, majd ennek felügyeletéért a Külügyminisztérium és a Nemzetiségi 
Minisztérium versengett.14 A Külügyminisztériumhoz azért nem kerülhettek az elszakított te-
rületekkel kapcsolatos ügyek, mivel ha azokat nemzetközi politikai keretekben vizsgálta volna 
a minisztérium, akkor a magyar kormány szerepvállalását nem lehetett volna hosszútávon el-
fedni. Míg a Nemzetiségi Minisztériumban lehettek még politikailag megbízhatatlan hivatal-
nokok, ezért került át a határontúliakkal kapcsolatos ügyek intézése a Miniszterelnökséghez, 
ahol a III., majd a késQbb az e célra szervezett II. osztály foglalkozott ezzel. Ezzel párhuzamo-
san a kormányzat megszüntette az Erdélyi Székely–Magyar Szövetséget, melyet 1919 Qszén 
emigráns székelyföldi tisztviselQk alakítottak meg a Nemzetiségi Minisztérium támogatása 
révén, s a Bocskay Szövetség ellenlábasának számított.

Trianon után Magyarországra menekült erdélyi revíziót szorgalmazó magyarok ala-
pították, maguk közt „Erdélyi Szövetségnek” nevezték az alapító tagok. A társaságot 
Bocskay Szövetség néven alapították, a kezdetek után, a megalakulás után pár évvel 
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Népies Irodalmi Társaság néven m_ködött.15 A Népies Irodalmi Társaság politikai, iro-
dalmi és propagandatevékenységet végzett Erdélyben, valamint nyugat-európai sajtó-
orgánumokban is rendszeresen jelentetett meg tanulmányokat, sQt tagjai angol, német, 
francia nyelven írtak könyveket, melyeket szintén megjelentettek nyugaton. FQ feladatuk 
Erdély politikai, gazdasági és társadalmi viszonyainak az ellenQrzése volt, mindemellett 
aktívan figyelték az óromániai és erdélyi sajtómegjelenéseket, melyek a magyarsággal 
foglalkoztak. Több alkalommal felvették a kapcsolatot a Népszövetséggel és több pa-
naszos beadvánnyal is éltek.16 JellemzQen nyitott volt a társaság az erdélyi magyarság 
minden rétege felé, de kiemelt figyelmet tulajdonított a szellemi-tudományos utánpótlás 
képzésére is, így azoknak az erdélyi magyar egyetemi-fQiskolai hallgatóknak, akik leg-
fQképpen Debrecenben és Szegeden végezték tanulmányaikat, azoknak internátusokat 
vásárolt az egykori Bocskay Szövetség, melyek üzemeltetésével valamely ott m_ködQ 
irodalmi társaságot, szövetséget ruházta fel.17 Fontos, hogy ezen hallgatók számára is 
létezett egyesület, melyet a NIT támogatott, a Székely Egyetemi és FQiskolai Hallgatók 
Egyesülete. A Népies Irodalmi Társaság emellett rendelkezett sajtómegjelenésekkel is, 
mint pl. a Magyar Hetilap, volt kQnyomatos napilapjuk és kéthetente francia nyelv_ új-
ságjuk is megjelent.18 A külföldi propaganda nehézkesen indult, mivel a bizalmas külföldi 
sajtóorgánumokkal nehezen vették fel a kapcsolatot pénz hiányában (amerikai propa-
ganda – erdélyi reformátusoknak gy_jtés). A korábban Bocskay Szövetség néven futó 
társaság fejlett belsQ szervezettel rendelkezett. VezetQik több alkalommal jelentést tettek 
és kapcsolatot tartottak az aktuális magyar külügyminiszterrel. Több ügyosztálya volt, 
ahol munkacsoportok haladtak a sajtófordításokkal, tanulmányok írásával, gazdaság- és 
politikai elemzéssel. A Politikai ügyosztály vezetQje Jancsó Benedek volt, aki szellemi 
táptalaja volt a magyarságpolitikának.19 Tagja volt annak a delegációnak, ami 1916-ban, 
mikor Bukarest kapitulált, feltárta és lefordította a bukaresti levéltári anyagot, melybQl 
igyekeztek rájönni a Monarchián belül, hogy milyen belsQ politikai irányvonalak és szel-
lemi csoportok vezérelték a román politikát a háborút megelQzQ években, évtizedekben.20 

Alá volt beosztva Balássy Dénes,21 aki az erdélyi kérdéssel foglalkozó német, francia 
folyóiratok és lapok tartalmát figyelte és fordította. Ezeket nyilvántartotta és kommentárt 
f_zött hozzájuk. Ezen felül a bel- és külföldi propaganda számára egyes kérdések iro-
dalmi feldolgozását végezte el. Both Péter az erdélyi viszonyokat tárgyaló román törvé-
nyeket, rendelkezéseket gy_jtötte össze és rendszerezte, fQleg azokat, melyek a magyar 
kisebbség számára fontosak voltak. Népszövetségi beadványok elkészítésében is segéd-
kezett, mint pl. a Csík vármegye erdQbirtokait sértQ román agrárreform. Emellett román 
parlamenti tárgyalások figyelése, tanulmányozása volt a feladata és a törvények kritikáját 
fogalmazta meg. Dr. Fülöpp Károly a román lapok erdélyi vonatkozású közleményeibQl 
csinált szemlét, csakúgy, mint Beke András. A magyar Külügyminisztériummal folytatott 
levelezések alkalmával sokszor mellékletben csatolták az eredeti román sajtótermékek 
cikkeit is. A Politikai osztály általános feladataiba tartozott még a belpolitika, parlament, 
pártok és programjaik, választások lefolytatásának vizsgálata. Az osztály figyelemmel 
kísérte a besszarábiai, bukovinai, dobrudzsai állapotokat, Románia viszonyát a nagy- és 
kisantanthoz, a román irredentista törekvéseket (konfliktus Jugoszláviával a Bánság mi-
att, macedóniai és ukrajnai románság helyzete és az ott élQk alapján területi követelések 
feléjük, valamint Magyarországgal szemben a Tisza vonaláig terjedQ részek megszerzé-
se).22 Továbbá a magyar–román viszony külpolitikai szemszögbQl való vizsgálata, ma-
gyarellenes romániai és külföldi propaganda figyelése, magyar irredentista mozgalmak 
számontartása és az erdélyi magyar kisebbségi ügyek segítése. A Kultúra osztály felada-
tába az egyházi iskolák, a vallási és nyelvhasználati kérdéskör tartozott, a közm_velQdés 
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és társadalmi egyesületek vizsgálása, valamint a múzeumi-irodalmi és nemzeti emlékek 
ápolása.23 A Közgazdasági osztály a kereskedelem–ipar–bányászat–közlekedés–vasút–
posta és távirdával foglalkozott, valamint pénzügyi–adóügyi–bankügyi–hitelszövetkezeti 
és szociális, munkásügyi kérdéseket tárgyalt.24 Az Agrárpolitikai osztály az agrárreform 
hatásaival, a földtörvénnyel, a kényszerbetétekkel, szövetkezetekkel és mezQgazdasági 
hitel lehetQségekkel foglalatoskodott.25 A Közigazgatási osztály a következQket ölelte 
fel: népszámlálási eredmények, közigazgatási beosztás, tisztviselQi kérdés, csendQrség, 
közbiztonság, állampolgári ügyek, kiutasítási és lakásrendeletek, közegészségügy.26 Az 

Igazságszolgáltatási osztály feladatköre a bíróságok, ügyvédségek, polgári és büntetQ 
törvénykönyvek, politikai perek, ítéletek, letartóztatások köré csoportosult.27 A Katonai és 
HírszerzQügyek osztályába a román hadsereg szervezete, mozgósítási és sorozási folya-
matok feltárása, fQleg a kisebbségekkel kapcsolatban, valamint kémgyanús és megbízha-
tatlan személyek nyilvántartása (a magyar külügyminisztérium is folyamatosan frissítette 
azon emberek jegyzékét, akik a Sigurantia emberei lehettek) és a román közéleti szemé-
lyek adatainak és életrajzának összegy_jtése.28 Az Atrocitások és Korrupciós osztály a 
fizikai és erkölcsi atrocitások ügyeit gy_jtötte össze, foglalkozott a román korrupcióval, 
amely a közéletet érintette és a hatósági visszaélésekrQl, erQszakoskodásokról gy_jtött 
adatot. Létezett még a Vegyes ügyekkel foglalkozó osztály is, mely erdélyi magyar és né-
met lapokat rendszerezett, azok pártállása szerint, az erdélyi román sajtó ügyeit figyelte, 
rendszerezte az óromániai lapokat, tevékenysége közé tartozott a román–magyar viszony 
számontartása a nemzetközi sajtóban, és minden olyan adatot összeszedett még, amely 
ha érintQlegesen is, de foglalkozott az erdélyi magyar kérdéssel.29 A különbözQ csopor-
tok munkáját Barabás Endre30 irányította, aki egyházi és iskolaügyekkel foglalkozott 
leginkább. Tervezeteket írt, valamint kommentárokat a román törvényekhez, amennyi-
ben az sértette a magyar kisebbség érdekeit, és a népszövetségi beadványok ráesQ részét 
írta meg. Ezeket a tanulmányokat, tervezeteket, írásokat a Sajtó Tudósító is leközölte, 
valamint a La Transylvanie Enchainée.

Sajnálatos módon elmondható, hogy az alkalmazottak, akik lehetQségeikhez mérten 
igen jelentQs munkát végeztek, nem rendelkeztek magas jövedelemmel, sQt a gazdasági 
világválság, mely az 1930-as évek elején teljesedett ki Magyarországon, azt eredményez-
te, hogy kisebb végkielégítéssel elbocsájtották Qket, a megmaradt munkaerQ-állomány 
fizetését harmadával csökkentették. Lehet, hogy többségében inkább reprezentatívabb 
szerepet töltöttek be sokan a vezetQség tagjai közül, de véleményem szerint Pataky Tibor 
(Miniszterelnökség II. osztályának vezetQje), mindamellett, hogy egyik irányítója volt az 
erdélyi magyar ügyeknek, aktívan foglalkozott a lapok anyagának rendszerezésével, a fo-, aktívan foglalkozott a lapok anyagának rendszerezésével, a fo-
lyóiratokat beköttette és katalogizálta a könyvekkel együtt. FQbb feladatai közé tartozott 
a társaságnak a propagandam_vek, sajtótermékek kiadása, melyek az erdélyi helyzettel 
kapcsolatos magyar és idegen nyelv_ történelmi, irodalmi és kulturális jelleg_ témákkal 
foglalkoztak.31 Jancsó Benedek, mint a társaság egyik legjelentQsebb, alkotó személyisé-
ge számos m_vével járult hozzá a magyar tudományosság és az erdélyi magyar helyzet 
terjesztéséhez, megismertetéséhez Nyugat-Európában. Ilyenek pl.: Defensio nationis 
Hungaricae. – Recours en appel auprés du tribunal de l’opinion scientifique impartiale 
de l’humanité. (Budapest, 1920); Hungary and Romania (Budapest, 1921); A székelyek 
(Történeti és néprajzi tanulmány, Budapest, 1921).32 A társaság kiadásában jelentek 
meg még: Benedek Elek: Történetek, mesék Hargita mellQl (Budapest, 1921); Bartók 
Béla – Kodály Zoltán: Népdalok (Budapest, 1923); Joseph de Makoldy: Pictures of 
Transylvania (Budapest, 1920). Sajnálatos módon pár évvel késQbb a társaság kénytelen 
volt beszüntetni m_veinek kiadását, mivel anyagi helyzete korántsem volt kiegyensúlyo-
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zott. Ezt bizonyítja az is, hogy többször folyamodtak államsegélyhez.33 Az államsegélyt 
a miniszterelnökség révén a II. Kisebbségi Ügyosztály és a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium folyósította. Erdélyben a segély több mint 2/3-át kulturális-iskolai jelleg_ 
tevékenységekre fordították.

Másik fQ feladata a társaságnak, melyet a korábbiakban részleteztem fentebb, az anyag-
gy_jtés volt, mely során a romániai és nyugat-európai folyóiratokat, lapokat, könyveket 
szerezték be és dolgozták fel folyamatosan. Mint korábban említettem, a felt_nést kerülen-
dQ a társaság igyekezett nem kivívni a romániai hatóságok ellenszenvét, illetve nem akart 
gyanúba keveredni, mert az könnyen jelenthette volna a sokkal nehezebb kapcsolatfelvé-
telt az erdélyi ifjú magyar értelmiséggel. Ezért különbözQ illetQk nevére kérték ezeknek 
a könyveknek, lapoknak, folyóiratoknak az elQfizetését. Jancsó Benedek feladatai közé 
tartozott a fentebb említett dolgai mellett, hogy az ügyosztályokat megfelelQ mennyiség_ 
anyaggal lássa el. Ennek a munkának a megkönnyítésére külön díjazásban részesítették 
dr. Fülöp Pált, a bukaresti magyar követség sajtóattaséját. Másfél évtizedig m_ködött az 
a jól bevált gyakorlat, hogy dr. Fülöp Pál az aktuálisan összegy_jtött könyveket, folyó-
iratokat stb. diplomáciai küldeményként adta fel a budapesti Külügyminisztériumba, ahol 
a Népies Irodalmi Társaság megbízottjai át tudták venni a csomagokat. Mester Miklós 
megemlékezéseiben kijelenti, hogy 1920 és 1944 között olyan mennyiségi irodalmi, 
kulturális, politikai anyag gy_lt össze a társaság könyvtárában, amelybQl egy politikai 
intézetet is lehetett volna csinálni. Az anyagok jelentQs részét azonban 1945-ben be kel-
lett szolgáltatni megsemmisítésre, ezen felül rendszeresen jöttek tisztogatni a könyvtár 
tartalmát, azzal az indokkal, hogy azok nem felelnek meg az aktuális rendszer ideológiai 
követelményeinek. Szerencsés módon Mester Miklósnak sikerült az anyag megmaradt 
részét Tolnai Gábor politikushoz és irodalomtörténészhez eljuttatnia 1946-ban, akinek 
még 1944-ben segítségére volt, ugyanis üldözöttnek számított és elintézte mentesíté-
sét.34 A gesztusért cserébe Tolnai, aki 1945-ben politikai szerephez jutott (a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium egyetemi és tudományos fQosztályát vezette) a Mester 
Miklós 1936 óta irányítása alatt álló egyetemi és fQiskolai diákotthontól megvásárolta a 
Kultuszminisztériumon keresztül, az anyag az akkori Budapesti Tudományegyetem és a 
Nemzeti Múzeum könyvtára közt lett szétosztva. A már említett feladata volt a társaság-
nak szerepkörébQl adódóan, hogy az erdélyi magyar fiatalság számára lakhatást biztosít-
son diákotthonai révén, jelen voltak Budapesten, Szegeden és Debrecenben. A budapesti 
diákotthont 1920 és 1930 között Bethlen Internátusnak nevezték, de Jancsó Benedek 
felvetésére átnevezték Külföldiek Kollégiumává, és némileg változtattak is addigi szere-
pén a diákotthonnak.35 Jancsó az intézet átalakítását, névváltoztatását azért szorgalmazta, 
mert félt, hogy az Erdélybe visszatérQ magyar diákok nem tudnak mit kezdeni ott a ma-
gyar diplomával és értelmiség nélkül maradna Erdély. A Külföldiek Kollégiumának célja 
szerinte az volt, hogy a diplomás erdélyi magyaroknak szakmai továbbképzést tartson, 
valamint román egyetemekre kell besegíteni az erdélyi magyarokat, hogy ott szerezzenek 
diplomát, a magyar egyházak segítségével. A társaság ösztöndíjban részesítette az erdélyi 
magyarokat, mely fél-egy évre szólt. A külföldiek diákotthona 1930–1940 között m_kö-ülföldiek diákotthona 1930–1940 között m_kö-–1940 között m_kö-
dött, 1936-ig Barabás Endre tanítóképzQ fQigazgató volt, titkára Mester Miklós volt, aki 
1936-tól az igazgatói szerepkört is betöltötte.

A társaságnak Budapesten a Gyorskocsi utcában volt még ingatlana, valamint AlgyQn 
200, míg Baracskán 30 hold földbirtokkal rendelkezett. A Horthy-korszakban az egye- földbirtokkal rendelkezett. A Horthy-korszakban az egye-irtokkal rendelkezett. A Horthy-korszakban az egye-
sületek, társaságok a félhivatalos, illetve földalatti szervezetek mind arra voltak részben 
hivatottak, hogy olyan kapcsolati hálót építsenek ki, melyek révén befolyást tudnak 
gyakorolni minél több helyen (Etelközi Szövetség, Magyar Közösség), ha nem is ilyen 
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szinten, de a Népies Irodalmi Társaság is hasonló kapcsolatot igyekezett kialakítani az 
erdélyi magyar értelmiségekkel. Mester Miklós írásai alapján elmondható, hogy 1920 
és 1944 között a befolyásos erdélyi gazdasági, kulturális, politikai szereplQk mind meg-
fordultak a társaság akkori központjában, a Budapest VI., Vilmos császár út 55. szám 
alatt. A Külföldiek Kollégiuma 1940-ben, Észak-Erdély visszacsatolásakor megsz_nt, 
helyébe lépett a Székely Diákotthon, mely 1944-ig egyetemi-fQiskolai hallgató székely-
magyaroknak adott otthont. 1945-tQl a Mester Miklóssal jó viszonyt ápoló Bereczky 
Albert református lelkész, akkori Vallás- és Közoktatásügyi minisztériumi államtitkár 
lett az igazgatója. Kieszközölte, hogy a Népies Irodalmi Társaság Egyetemi és FQiskolai 
Diákotthona ezen a néven fennmaradhasson, egészen 1949-ig, amikor is megszüntették a 
diákotthont a társasággal együtt, mely ezekben az években szegény sorsú, falusi diákok-
nak nyújtott továbblépési lehetQséget az életben. Bereczky Albert még az utolsó idQkben 
elérte, hogy több alkalommal is államsegélyben részesüljön a Kultuszminisztérium által 
a társaság, illetve a diákotthon.36

(Összegzés) A Népies Irodalmi Társaság egy olyan nagy ív_ szervezet volt, mely az 
egész Horthy-korszakban megbízhatóan és kiemelkedQen m_ködött. Tudományos 
munkásságával hozzájárult ahhoz, hogy Nyugat-Európában a magyar tudományosság 
kiválóságát terjesszék, tanulmányaikkal igazolni igyekeztek az elszakított területe-
ken élQ magyar közösségekkel kapcsolatos traumákat és jogi igazságtalanságokat is. 
Propagandatevékenységük inkább a tudományosság és a kultúra irányába hatott, nem úgy, 
mint a NIT-hez hasonló felvidéki és délvidéki társszervezetek esetében, ahol az államtól 
kapott segélyt inkább propagandára használták fel, mintsem kulturális-oktatási célokra. 
A NIT tudományos tevékenysége mellett fontos összekötQ kapcsot jelentett az erdélyi 
magyar értelmiségek tehetséggondozásában, és elévülhetetlen szerepet játszottak abban, 
hogy Magyarországon ösztöndíjasként végezhessék el tanulmányaikat. Elévülhetetlen 
szerepet játszott a NIT az erdélyi magyarság társadalmi-kulturális és politikai életében a 
két világháború között, melyet a II. világháború és az azt követQ szocializmus zárt le mind 
Magyarországon, mind Romániában.
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