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A kolozsvári Helikon irodalmi
folyóirat 1990 januárjában indult, az
1946 óta folyamatosan megjelenő
Utunk utódaként. A névváltás nem a
véletlen műve volt, hanem az 1989-es
romániai események következménye,
velejárója. A szemléleti váltáson túl a
név a folyóirat kötődéseit is jól mutatja,
hiszen a két világháború közötti időszak
egyik legrangosabb irodalmi folyó irata,
az Erdélyi Helikon néhány évfolyama is
így: Helikon néven jelent meg; az új
Helikon címbetűi is a Kós Károly által
metszett betűket idézik.

A lap alapító főszerkesztője Szilágyi
István Kossuth-díjas író, a szerkesztőség
tagjai között olyan jeles személyiségek-
kel, mint Lászlóffy Aladár, K. Jakab
Antal, Egyed Emese, Király László,
Mózes Attila, Sigmond István, Szőcs
István, Szabó Gyula, Molnos Lajos.

A kilencvenes évek elején a koráb-
ban hetilapként megjelenő irodalmi
folyóirat havonta kétszer jelent meg,
akárcsak napjainkban. A szerkesztő-
ség olyan értékes tagjait veszítette el a
XXI. század első évtizedében, mint
Szabó Gyula, K. Jakab Antal és
Lászlóffy Aladár. A szerkesztőség tag-
jai között az ifjabb generációk jelenlé-
te is egyre hangsúlyosabb, először
Karácsonyi Zsolt, majd Demeter
Zsuzsa és Papp Attila Zsolt lett a szer-
kesztőség tagja.

A szerkesztőség új tagjainak köszön-
hetően több változás, hangsúlyeltolódás
is megfigyelhető a lap struktúrájában.
A Serény Múmia oldalak A nagy Kilo -
metrik címen futnak tovább Kará csonyi
Zsolt szerkesztésében, állandósult az
interjú- és a filmrovat, megerősödött és
rendszeressé vált a kritikarovat, az elmúlt
évben a színikritika is rendszeresen meg-
jelent a lap hasábjain. Miköz ben a
Helikon megőrzi irodalmi folyóirat jelle-
gét, állandó teret biztosít a társművésze-
teknek: filmnek, színháznak, zenének.

A szerkesztőség irányultsága szem-
pontjából fontos a fejlécen is felbukka-
nó, Kós Károlyra történő utalás, mert az
1990-ben Helikon néven induló lap az
elmúlt két évtized során mindig is fon-
tosnak tartotta az irodalmi hagyomá-
nyok ápolását, a memorialisztikai jelle-
gű írások rendszeres publikálását,
miközben az ifjabbak felé is szívesen
tekintett. A Serény Múmia címen futó,
Fekete Vince által szerkesztett oldala-
kon folyamatosan közölt minden orosz-
lánkörmeit próbálgató, elsősorban erdé-
lyi „kadét”. A biztató kezdet után pedig
a szerzők a tehetség könyvformájú bizo-
nyítékait is egymás után helyezték arra a
bizonyos asztalra – és ez A nagy
Kilometrik hasábjain publikáló szerzők
esetében sincs másként.

A folyóirat hasábjain rendszeresen
jelennek meg a kortárs magyar irodalom
jelesei.

A lap az újságosstandok mellett meg-
található az erdélyi könyvesboltok több-
ségében és az Írók Boltjában. Az előfize -
téssel kapcsolatos információkat a folyó-
irat világhálós oldalán, a www.helikon.ro
honlapon találhatja meg a nagyközönség. 

Dienes László 1926-ban alapította
Kolozsváron a Korunk című havi
folyóiratot olyan kulturális szemleként,
amely társadalomtudományos háttérrel
és megalapozottsággal követte a világ
szellemi és társadalmi-politikai újdonsá-
gait, egyfajta vitafórumként, amely
különféle világnézetek számára nyújtott
találkozási lehetőséget. A legendás

folyóiratnak a két világháború között
olyan szerzők küldtek írásokat, mint
Kassák Lajos, József Attila, Illyés
Gyula, Déry Tibor, Németh Andor,
Faludy György vagy Tamási Áron.

A mai Korunk a lapalapító koncepció
alapelveit átvéve a különböző nézeteket,
tudományágakat, művészeti törekvése-
ket összefogó szerkesztésmódot érvé-
nyesíti. 1990 óta, Kántor Lajos akkori
főszerkesztő kezdeményezésére havon-
ta tematikus összeállításokat közöl,
amelyek szellemi értelemben „tartósab-
bá” teszik a lapot.

Több tudományág képviselője és több
generáció dolgozik együtt a lapnál szer-
kesztőként: Balázs Imre József irodalom-
történész 2008 óta főszerkesztőként jegy-
zi a lapot, Horváth Andor összehasonlító
irodalomkutató és Kovács Kiss Gyöngy
történész a lap főszerkesztő-helyettesei.
Szerkesz tő ként részt vesz a lap munkájá-
ban Cseke Péter, a médiatudományok
egyetemi professzora, Rigán Lóránd filo-
zófiatörténész és Keszeg Anna irodalom-
és társadalomtörténész, kommunikáció-
tudományi szakértő.

A Korunk nem egyszerűen folyóirat:
a szerkesztőség abból a tényből indul
ki, hogy a tudást nem csupán egy
módon, havi folyóirat formájában lehet
közvetíteni a közösség felé. A honlapon
a lap teljes anyaga és több évtizedet
felölelő digitális archívuma mellett szá-



mos egyéb írás is olvasható – lap- és
könyvszemlék, fesztivál-beszámolók,
interjúk. A Korunk 1992 óta könyveket
jelentet meg a Komp-Press Kiadó és a
Korunk Baráti Társaság közös gondo-
zásában. Leg ismertebb könyvsorozata
az esszé- és tanulmányköteteket megje-
lentető Ariadné Könyvek, amelyben
több mint 50 könyvcím jelent meg az
évek során. Több évtizede működik a
Korunk Galéria, amely befutott és
pályakezdő képzőművészeknek kínál
bemutatkozási lehetőséget. Legújabb
fejleményként néhány éve a Korunk
képzési központot is működtet Korunk
Akadémia néven, ahol amellett, hogy
neves kutatók, művészek tartanak elő-
adásokat, műhelyjellegű képzések,
workshopok is működnek (kreatív írás,
műfordítás, folyóirat-szerkesztés).

A Korunk jelen van a magyarországi
országos lapterjesztő hálózat, a Lapker
elárusító helyein (Inmedio, Relay),
ismertebb budapesti könyvesboltokban
(mint például az Írók Boltja vagy a
Ráday Könyvesház), megrendelői révén
pedig a világ számos országában. A
folyóiratról további információk szerez-
hetők a www.korunk.org honlapon.

A Művelődés folyóirat 1948 óta van
jelen a romániai magyar sajtóban. Ko -
rábban a Román Művelődésügyi Minisz -
térium Bukarestben szerkesztett lapja
volt, 1991 óta Kolozsvárról szolgálja a ro -
mániai magyar közművelődés ügyét.

Bizonyos, hogy régiónkban is jelentős
társadalmi értékváltozás, va lamiféle visz-
szakanyarodás zajlik a diktatúra előtti
állapotokhoz: újra felértékelődnek az
egyéni kezdemé nyezések, a kisközössé-
gek, egyálta lán a polgári értékek, vissza-
szoruló ban van az öncélúvá vált közpon-
to sítás, az állam mindenható szerepe.
Hitünk szerint valamiféle társadalmi köz-
megegyezés fogja biztosítani majd az
egyensúlyt az egyéni és a közösségi érde-
kek ütközésében. Ebben segíthet a Mű -
velődés ak kor, amikor felvállalja a romá-
niai magyarság közművelődési hagyo -
mányainak ápolását, az európai mércéjű

anyanyelvi műveltség ter jesztését, a hon-
ismeret tárgykörén belül helytörténeti,
népismereti, művelődéstörténeti kutatá-
sokra buzdítja olvasóit.

Jószerével alig van már olyan vidé-
künk, ahová még nem sikerült eljut-
nunk a rendszeressé váló Mű velődés-
talál kozók keretében, közel háromszáz
alkalom mal álltunk olvasóink elé.
Megmé rettetni, de gyakran erőt is
meríteni a to vábbiakhoz, mert ebben az
ál talános elbizonytalanodásban nagy
szükségünk van nekünk is olvasóink
hűségére, biztatására.

Különösen súlypontos száma inknak
volt nagy sikerük. Szilágysá giak, udvar-
helyiek, vásárhelyiek, gyergyóiak, ara-
nyosszékiek, sepsiszentgyörgyiek, nagy-
enyediek, mezőségiek, kalotaszegiek és
még sokan mások olvashattak szű kebb
pátriájuk történelméről, helytörténetéről,
néprajzáról. Jeles sze mélyiségeinkről:
Sütő Andrásról, Kós Károlyról szóló lap-
számaink nemcsak a szak ma érdeklődé-
sét keltették fel. A lengyel–magyar,
japán–magyar, olasz–magyar–erdélyi és
szász–ma gyar kapcsolattörténeti lapszá-
ma ink nemzetközi visszhangot váltot tak
ki. A ma gyar színjátszás kétszáz éves
évfor dulóját köszöntő lapszámunkban az
erdélyi magyar színjátszásig min den
hivatalos műhelyéről szóltunk. Bemu -
tattuk az erdélyi magyar nyomtatott és
sugárzott sajtó közel száz műhelyét. Az
EMKE-t köszön tő kettős lapszámunk oly

sikeres volt, hogy különnyomatként szét -
kapkodták az olvasók. Ez volt az első
önálló kiadványunk, amit aztán 1998-tól
kezdődően a pályázati támogatástól füg-
gően 4–8 könyv követett évente, s ha
megérjük, jövőre olvasóink kezébe adjuk
századik könyvünket. S akkor még nem
is szóltunk képzőművész- progra munk -
ról, Művelődés-galéria rovatunkról és a
kiállításainkról, vándorkiállításainkról,
melynek rendjén idehaza nemcsak
Kolozs várt, de sok más helységben is
népszerűsítettük az erdélyi magyar
művészeket. A november 5-én megnyi-
tandó Wagner Péter mezőségi témájú
kiállításával a 17 éve kezdett programunk
keretében a jubileumi 300. kiállításnál
tartunk, s ebből közel félszázat az ország
határain túl rendeztünk.

A 65. születésnap küszöbén lehet,
hogy többen nyugdíjba küldenék a
Művelődést. De talán szükség van még
arra a társadalmi tapasztalatra, amely
eddig segített olvasóinknak eligazodni
válságos helyzetekben. A csupán ki -
nyilatkoztatásaiban közösségi köz pontú
politikai kollektivizmus he lyett az egyéni
érvényesülést segítő kisebb-nagyobb
közösségek szer veződését, fejlesztését, a
közösségi érdekek, célok megfogalmazá-
sát, tudatosítását, értékeinek felmutatá sát
tekintjük járható útnak. A köz művelődés
pászmáján maradva fi gyeljük, s lehetősé-
geinkhez mérten segítjük továbbra is a
művelődési egyesületek, kulturális célo-
kért létrehozott alapít ványok munkáját,
népszerűsítjük eredményeiket, már csak
azért is, mert elsősorban rájuk számítunk
a lap támogatásában.

A Művelődés tagja a Magyar Napló
vezette FOKUSZ, a Kárpát-medencei
Kulturális Kapcsolatokért Egyesületnek,
amely a határokon átnyúlva igyekszik a
magyar nyelvű irodalmi és (köz)művelő-
dési értékek cseréjét elősegíteni, közös
bemutatkozásokat szervezve. A folyóirat
előfizetésére és a kiadványok megrende-
lésére a szerkesztoseg@muvelodes.ro e-
mailcímen és a Művelődés honlapján
(www.muvelodes.ro) van lehetőség.

Szabó Zsolt
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A II. Kolozsvári Magyar Napok
A katolikus egyház építészettörténeti szerepe

Bolyai János, az enciklopédikus
Nagy Endre műtermében
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