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Cseke Péter

KISITBBSEGBEN

Kisebbségi létértelmezések - kisebbségi életstratégiák-

Az Et déIyi Fi atalok p aradi gm av áItő törekv é s ei
a harmincas években

.I

1) Előadásom élére óhatatlanul az a kérdés kívánkozik: miért is foglalkozom a
címben feltüntetett témakörökkel? Több oka is van ennek: a) először is az, hogy
az Európa jövőjét új alapokra helyező változások ellenére térségünkben a ki-
sebbségi he7yzet máig fennmaradt; b) magam is beleszülettem a kisebbségi hely_
zetbe, s ma is abban élek; c) éppen ezért mondhatom: nem én választottam kuta-
tási témámat, ő választott engem; d) és mivel a kutatáshoz Szerencse is kell' azt
hiszem, ebben a tekintetben igazán nem panaszkodhatom: máig sem tudtam tel-
jesen feldolgozni azt az izgalmas forrásanyagot, amelyre negyedszázadda| ez-
előtt egy kényszerű leletmentés során bukkantam.

Még emlékezhetünk rá: a kelet-közép-európai politikai rendszerváltás után jó
ideig még abban lehetett reménykedni, hogy az evópai egységesülés távlatában
feloldódnak azok a kisebbségi létparadoxonok, amelyeket a két világháború kö-
zött Erdélyben az 793']-es Nem lehet-vita exponált'l Valami lényeges elmozdu-
lás mégiscsak történt a totalitárius diktatúrák homogenizálő, a nemzeti kisebbsé-
gek felszámolására/beolv asztására törekvő politikáj ához képest : a politikai rend-
szerváltás után maga a kisebbségi sors is felcserélhetővé vált. Nem tekinteném
ezt feltétlenül ,,szabad váIasztás" eredményének, hiszen kezdetben a kisebbség-
ellenesség nyílt agressziója váltotta ki, ma pedig egyszerűen a megélhetési kény_
szer aZ indítéka. Akik a rendszerváltás idején és azt követően eszmélkedtek,
azoklól ta|án már elmondható, hogy szabadon dönthettek/dönthetnek a helyben

* 
A tanulmány a szerző a Domus Alapítvány budapesti vend,égházában tartott előadásának rövi-
dített és sZerkesZtett v á|ÍozaÍ"a.

1 Lásd: Cseke Péter_Molnár Gusztáv szerk''' Nem Lehet. A kisebbségi sors vitája. Héttorony
Könyvkiadó, Bp.' 1989.; Cseke Péter szerk.: Lehet _ nem lehet? Mentor Kiadó. Marosvásár-
hely, 1 995.
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maradás, a kisebbségi sorsválla|ás, illetve a magyarországi éIetkezdés, vagy pe_

dig a nagyobb önmegvalósítási lehetőségekkel kecsegtetó nyugati diaszpóra-lét

*áll"tt, ÉL a folyamai a 1egnagyobb határon túli magyar nemzetrész esetében iS

erőteljes népességcsöttenÁnez vezetett' és az é7et minden terü]etén térvesztés-

sel jáit. BzietleniútyozhatÍa voIna az európai egységesülés távlata, amely lehe_

tősjget kínált a Trianonban feldarabolt nemzet újraegységesítésének, csakhogy

az 1956 utáni nemzetidegen politika következtében a magyarországt lakosság

többsége nem volt felkésálve ene. Mi több: a határon túli magyar nemzetrészek

tigye n"em vált prioritássá az anyaországi politikai pártok érdekszférájában, kül-

kípcsolataiban, ráadásul az erdé|yi magyarság 1989 utáni önszerveződésében is

súiyos károkat okozott, hogy a kommunista diktatúra megakadályozta a két vi-

lág'háború közötti idoszak Éisebbségépítő tapasztalatainak.áthagyományozását'

Ulyancsak jel1egzetes' hogy a napi küzdelmekben formálódó politikai elitnek és

a 
"kisebbségr 

táriadaloms i"rr"raáe' folyamatait irányító szellemi erőknek igé_

nyük sem iott a szóban forgó korszak tanulságainak megismerésére, hiszen ér-

tetmisegl nemzedékek egész sora nőtt úgy fel, hogy nem volt szemléletformáló

értesüléSük annak u p"iiód.,rnak a kisebbségvédelmi gyakor1atáról és társada-

lomépítő törekvéseiről.

2) Nekem volt? S ha igen: miért lehetett?

A székelyfötdi ttlmumagyarság körében eszmélkedtem a második világháború

után. Még a Sztálin ideJéuen létrehozott tartománynak a neve is magyar volt:

Magyar Áutonóm Tartómány. Később, amikor a tartomány neve ,,Maros-

vtu!yu.'' lett, már sejteni lehetett a politikai szé|!árás megvá7tozását. A hatvanas

évek derekán másodéues magyar nyelv és irodalom szakos egyetemi hallgató

koromban mégkézbe vehettem szülőföldemen az egyházi anyakönyveket (ti' ké-

sőbb a Securitate begyíijtötte azokat). Akkor tudtam még, hogy a Nyágulyok, a

Rádulyok, az Óprák,-Gódrak, a Daradicsok, a Balágák, az Antónyák valamikor a

SzékeíyfÖldre beszivárgott román családok voltak, 1848-ban vették fel az unitá_

rius vallást. A két világháború között megpróbálták visszarománosítani őket. de

ők - egy-két kivételtől eltekintve _ ,,nagyobb székelyek'' :.oltuk 
a tősgyokere-

seknél. i'Tem ok igényelték a ,,hagymakupolás honfoglalás'' korabeli jelképeit'

amelyeket aztán I94O ószén,jóval a honvédcsapatok bevonulása elótt órák alatt

eltüntettek. Az egyetemi diákotthonban nyolcan laktunk egy szobában: hat ro_

mán, egy magyar, egy német arányban. Akkor még voltak Erdélyben született

német (szász,-sváb) hallgatói a kolozsvári egyetemnek' Ma a román és a magyar

mellett németül is folyik oktatás, de nem a németeknek. Merthogy Ceaugescu a

zsidók után a szászokiól és a sváboktól is igyekezett feltűnés nélkül megszaba-

dulni: egyszerűen áruba bocsátotta oket. A jóI ismert Kányádi-versből is tudjuk,

hogy mI nem kellettünk senkinek. Egyébként is túl nagy falat voltunk a homo_

geííziló hatalom torkán. Más módszerekhez kellett folyamodnia, s leleményes-

Iegeu"n a rendszer felü1múlhatatlannak bizonyult. Katonaság és egy évi buka-
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resti posztgraduális képzés után egészen más Kolozsvárra kerülök vissza lap-
szerkesztőnek, mint amilyent diákkoromban megismertem. A hivatalokban nem
értik' miként kaphattam letelepedési engedélyt, lévén Kolozsvár zárt város.
Mármint a magyarok számára' Amikor Ceaugescu l9"7Í-ben meghirdeti az első
kulturális forradalmat, bukaresti kollégáim még ajól ismert román bölcsességgel
vigasztalnak: Opa trece, pietrele römdn (Wass Alberttől eztígy tucljuk: avtziia-
lad, a kő marad). A második kulturális forradalomra már ők sem legyintenek
19]4-et követően, és a román kultúra értékeinek a védelmére kezdik kialakítani
a hatalom kijátszásának technikáit' E tekintetben tanulékonyak voltunk mi is, bár
meglehet, hogy nem e|éggé. Hiszen ekkor már utóvédharcot folytattunk, a túl-
élésre kellett berendezkednünk. A nyolcvanas évek derekán már mindenik
könyvünk úgy ment nyomdába: lehet, hogy azlesz az utolsó. Ha azt mondom'
hogy az 19]7 -ben ',felszámolt" cenzűra hétfejű sárkányként született újjá' aligha
túlzok. Merthogy egyik feje mi magunk voltunk (szerző, szerkesztő, tüooi igáz-
gató) _ az oncenzíra formájában. 1986-ban napvilágot nem látott Erdélyi Fia-
talok - dokumentuntok, vitdk című munkám kézirata például három előcenzúrá-
zást követően jutott el a nyomdába' és mindenik alkaiommal ,,etetni'' kellett va-
lamivel a ,,fölöttes én'' molochj át.z Egyébként teljesen hiábavalóan , mert az e\ké-
szült kötetet az t'ttócenz(lra végül is bezűzásra ítélte. De most nem ts ez az érde-
kes, hanem a leletmentéS története. A nyolcvanas évek elején, amikor Jancsó
Béla (1903-1967) lakását felszámolták, kevesen tudtak már arról, hogy milyen
értékes irodalom- és művelődéstörténeti örökséget rejt a Monostori útra néző
szoba, illetve a mély kapubejárat jobb oldali falába epitett - ,,titokzatos,, - VaS-
pántos szekrény.

3.) Ki voIt Jancsó Béla?
Az első világháború utáni első Írónemzed,ék, a Tizenegyek megsze rvezője, az
Erdélyi Fiatalok néven ismert értelmiségnevelő műhely ipiritusziektora, egyéb-
kónt esszéíró, akinek a munkásságára a Nyugat-szerkesito osvát Ernő rlgyun-
olyan várakozással tekintett, mint a Németh Lászlóéra, azIl|yés Gyuláéra.

Padlóra szórt levelek, levélmásolatok,kéziratok, újságkivágatok látványa fo-
gadott, amikor Debreczeni Lásztó telefonhívására - kerésenek megfelelően: jó-
kora bőrörrddel - a ,,lerobbant'' Jancsó-lakásban megjelentem. Kapóra jon ne_
kem akkor ez a forrás-kiegészíti5 leletmentés. Korántsem 

',hasznosíthattam'' per-
sze mindent az Erdélyi Ficltalok dokumentumgyűjteményének sajtó alá rende-
zése során, amire pedig az éIetmuvel felérő Jancsó'levelózés lehetőséget kínált'
Mulasztásaimra nemsokára a szellemőrség csengetése ,,ébresztett rá'' _ 1985. ok-
tóber l-jének hajnalán _, a három elócenzúrázáson átesett harmincíves kötet

2 Erdélyi Fiatalok _ tlokunlentwttok, viták (1g30_]940)' Közzéteszt' Dr. Lász|ó Ferenc és Cseke
. Péter. A bevezető tanulmányt és a jegyzeteket Cseke Péter írta. Kriterion Könyvkiadó, Buk.,

1986t1990.
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nyomdába adása után. Addig sejtelmem sem volt arról, hogy mikro_filológiában

3ártas tir"t"k is ,,szolgálnakí az állambiztonságnál. Pontosan tudták, mit keres-

nek. Azt is, hogY hol.
Ha csupán a magam irományairól lett volna sző, ta|án nem esem annyira két-

ségbe. oe rrat a tét vitagháború közötti periódus kisebbségi mentalitástörté_

neíének alapvető dokumentumait fenyegette a megsemmisítés veszélye' Ha a

gondjaimba vett Jancsó-levelezésnek nyoma vész' miként számolok majd el az

itókórnak? Ezek a nem várt látogatások riasztottak még csak igazán munkára'

Amit reggeltől estig legépeltem, azt naponként biztonságosnak tűnő helyre me-

nekítettem.
1986 karácsonyán Jancsó Béla és Makkai Sándor levélváltásait gépeltem.

Akkor ütott szíven az idegeinkben máig vibráló kisebbségi non possumus, aZ

Erdélyből áttelepült Makkai Sándor püspök vllággá kiáltott Nem lehe4e'

Eredeiileg doktori értekezésem újabb fejezetével akartam elkészülni az I9]]
januárjárá átmentett évi pihenőszabadságom idején, de nem tudtam kitérni a
',,dráÁaír6 

tcirténelem'' tragikus felhangjai elől. Nekiláttam tehát amáig időszerű

Nem lehet-vita Kolozsváion fellelhető anyagának az osszegyújtéséhez, majd

egybeszerke sztéséhez' Akkoriban nyilván semmi kilátás nem volt Romániában a

vZrirut megjelentetésére. Nem is ez volt a célom vele' hanem hogy a Molnár

Gusztáv által megsz ervezett Limes-körben a magunk he|yzetére vonatkoztatva

továbbgondoljuk á féIévszázaddal korábbi kisebbségi létérte|mezések tanulsága-

it. Hog} felkéizülhessünk az elkerülhetetlen ,,romániai fordulat'' utáni korszakra.

KeveJen tudják, hogy a Limes-körből kinőtt második erdélyi szamizdát, a Kióltó

Szó éItelőször ezze7 a szóhasználattal.

II

Ennyiből is kitetszik, hogy nem mócJszeresen készültem fel a kisebbségkutatásra.

Semmiképp nem úgy jutottam a magam felismeréseihez, ahogy most mesterkép-

zős és doktorandus hallgatóimat igyekszem felkészíteni a tudományos igazságok

feltárására. Negyedszázáda az erdé7yi magyarság egyetlen évtiz'edéve7 és abban

is egyetlen értelmisegi nemzedék szellemi műhelyével foglalkozom intenzíven'

vaáar úgy ítélem meg, hogy ennek a kisebbségi évtizednek a sűrűsodési pont-

jai is kiináulási alapotJeleniónek ahhoz, hogy jobban megértsük, mintegy alul_

nézetbő| érte7mezzik áz egész Kárpát-medencei magyarság utóbbi csonka év-

századát, magáÍ a zsákutcás tcirténelmet. De politika- és eszmetörténeti vonatko-

zásbanvisszamehetünk akár az 1848-as, 1849-es időkig. Hiszen a trianoni kény-

szerhelyzetből kiutat kereső második erdélyi értelmiségi nemzedék is vissza_

nyúlt Kossuth konföderációs elgondolásáig'
Most már aZ Sem lep meg, hogy a diktatúra vészkorszakában egészen mást

olvastam ki az Erdétyi Fianlok történetébol, mint a rendszerváltás kezdetén'

amiképpen az ElJ-integráció kapcsán is más összefüggések kerültek előtérbe'
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A dokumentumkötet szerkesztése idején revelációként hatott rám, hogy két vi-
lágháború közötti szellemi elődeink mennyire nyíltan beszélhettek a li'isebbségi
sors emberhez méltatlan Voltáról, korántsem belenyugvással, hanem a változta-
tás akaratával; ők a kisebbségi társadalom demokratikus önszervezésének mo-
delljét teremtették meg''Számln]*a. Hogy a kötetet 1986-ban bezú.zásra ítélték,
jól mutat1a a diktatÍrra tűréshatását, u -úit.u vonatkozóan is veszélyes vo|t az a.-
ternatíva-keresés. Az l989-es fordLrlat után immár szabadon _ megtorlásmente-
sen - lehetett Íljragondolni értelmiség és hatalom , egyén, (kis)köáösség és ki-
sebbségi társadalom' kisebbség és többség, nemzetrészés nemzet, állam és nem-
Zet, nemzet és emberiség 

-viszonyát; a nyilvánosság előtt lehetett megtárgyal_
nllértelmezni a rendszerváltás utáni romániai élet j"elenségeit, a romániai ma-
gyarság létkérdéseinek összefüggéseit. Az Erdélyi iratobí targykörében szüle-
tett tanulmányaimban arra igyekeztem felhívni a figyelmet, htgy jelenbeli ki-
sebbségi gondjainknak nincsen úgyszólván 

"gyette,i 
otyan vetülete Sem' ame-

lyekre ne kerestek volna, és ne taláitak volna megfelelő megoldást elődeink; raj-
tunk is múlik tehát, hogy tudunk-e élni újabb koi lehetőseg'elnttet. Aztán kide-
rült, hogy a globalizáció korában, az európai integráció íe.JJrto.euen is van
mondanivalój a az Erdélyi Fiataloknak: az erclélyi'ség, magyarsóg, európaiság
fogalmainak újragondolására késztet; a társadalmi r"rJro'.eliől áthatott nemzet_
tudat új rateremté s ének s züksé ge s s é gér e f i gy elmeztet.

LászIó Dezső, a transzszilvanistá ideoúgusok második nemzedékének képvi-
selője, az Erdélyi Fiatalok (l93O_Ig4O) szárkesztője nem osztotta a kisebbségi
sorsvállalásból kilépő püspökének, Makkai Sándornak a Nem lehet címíj ,,ki-sebbségi elégiájában" megfogalmazott nézetert. Ő a urgurt, ,rrízióját megíróMakkai eszmerendszerét gondolta tovább, Ba1ázs Ferenccel és Jancsó Bélával
együtt egy olyan kisebbségi életstratégiát dolgozott ki, amely kedvez a kisebbsé-gi társadalom - autonómiákra épülő - demokratikus önszerveződésének és ön-építésének, a Kárpát-m:d"-l.'"i magyarság szellemi gyarapodásának' a térséggeopolitikai stabilitásának' Világosan felismerte ugyanis, hogy korának egyetlen
válsága sem oldható meg másképpen, csakis 

"gy.ló-". t 
".Ját t,i, ött. ,,El kelljönnie annak az időnek _ jÖvendölie 1931-ben -, amikor az orszá|hatdrok elhal-

Yy:,::r:, megalakul a viltigdltam vagy legalábbis az ,irapot átlamok konfr)-
aerocto.la.'

Helyettesítsük az európai államok konföderációj át az EIJ-val, a világállamot
a globalizáctóval _ és máris a mába érkeztünk. Éi ez már azt is mutatja, hogymilyen elméletileszmetörténeti keretben lehet értelm ezni az Erdélyi Fiatalok
működósét, illetve azokat a kérdéseket' amelyek intenzíven fogúkoztatták őket.
Csak néhányat említek ezek közül: autonómia (az autonómia-érte|mezések év-
százada); dllatnszövetság (Kossuth és Iászi konföderácio, 

"tgonootásainak 
ér-

telmezései); decentralizáció,régió, régiók Európája; globalizáíió, integráció; ki-
sebbségi helyzeÍ, kisebbségi éIetkerei(Bíró Sánáor|rabbs"ag.uen as krsebbség-
ben' Románok é.s magyarok); kisebbségpolitika, kisebbségpJlititat; kisebbségi



CsBrB PÉrgn
38

életstratégiák; nemzeti identitás, nemzetépítéS; a transzszilvanizmus színeválto-

zásai napjainkig.
Mikóimre, akl az 1930-ban indult - a Szegedi Fiatalokkal, a budapesti Bart-

ha Miklós Társasággal és a felvidéki Sarlóval rokon - erdélyi ifjúsági mozgalom

tárzsgárdájánat tegiiatalabb tagja volt, a bécsi döntés után pár hónappal megírta

u .o'iániui magyaiság két Vilagháború közötti politikai történetét' A Husz'onkét

év |apjainterm?izeteíen n"*r"déke szocia1tzálódásával és közéleti szerepvá1la-

tasaivh is foglalkozik. Megállapításai közül a leglényegesebbek:

a) ',mindúgig az an"-'"dót tartotta kezében a politikai vezetést, amelyik a

hataíomváltozási márjava férfikorában éne meg, S így múltja és műveltsége a

világháború előtti kiegyezési korban gyökerezett'';

ő) ,,u, új nemzedéi képviselői, akiknek a világháború gyermekkori emlék,

akik az iskolában román tánterv szerint tanultak, s akik nevelésüknél fogva az

idősebbeknél harcképesebbek lehettek volna, csak a román uralom legutolsó

éveiben jutottak némi szerephez'';
c) a Íancsó Béla kezdeményezésére és Lász]ó Dezső szerkesztésében megje-

lent'Erdélyi Fiatalok körül tömörült ifjúSági élcsapat ,,a fiatalság öntudatra éb-

resztését és a magyarság szellemt vezetésére való felkészülését tartotta legelső

feladatának'';
d) ,,A polrtikai küzdelmek iskoláját szintén aZ egyetem padjaiban jártavégig

az ítj ntemzedék. A Székely Társaság keretében kezdett, majd az Erdélyi Fiatalok

mogott folytatott közjogi szeminárium megismertette a joghallgatókat a nemze-

tiségi kérdés tofténetével és a tételes kisebbségi joggal''';

ő) az egyetemi egyesületért folytatott harcuk nem járt ugyan eredménnyel, de

,,u ,ík", eiáaradásáipótolta az aneve|ő hatás, amit a mozgalom az egyetemi if-

júságra gyakorolt'';" ri nJÁrokára a harmincévesek (1931) és a húszévesek (1935) nemzedéke is

felsorakozott;
g) az egymással is harcban álló csoportosulásokat Tamási Aron próbálta kö-

zös munkára összefogni a Vásárhelyi Találkozó e\őkészítésének és lefolyásának

időszakában (1936-I93'D.3

ilI

1) A Trianon utáni első évtized végére nyilvánvalóvává|t, hogy a romániai ma-

gyarrag önerejéből nem tud vá1toziatni kisebbségi he1yzetén, sorsajobbra fordí-

iá'ano|' pedig külső segítségre aligha számíthat. Az anyagi és erkölcsi romlást -

3MikóImre:Azítjnemzeclék,In:Huszonkétév,A,,.erdélyimagyarságpolitikaitörténete1918.
december 1-től 1940. ougurrtu. 30-ig. Szöllősy Árpád bevezetőjéve|' Az Európai Protestáns

Magyar Szabaclegyetem íiadása, seri, t98z. 188-193. _ A kötet első kiadása: Studium, Bp''

194r.
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amit a világgazdasá.ei válság csak felgyorsított _ nem lehetett kizáró'ag külsőokokkal magyarázni, csupáí a főhatalám -vá\tozás számlájára ími. Az előzmé-nyek ugyanis mélyen benne gyökereztek az e|ső világháború előtti évtizedek bu-
91p:'t1,,Erdély-politikájában';' Ady, Benedek Elek, 

-ro, 
ra.oty sorozatos vész-jelzései - mint tudjuk - hatástalanotnut bizonyultak . n, o;rag,reszejtés után akisebbségi megmaradás egyedüli lehetőségét.'" u"r'.l -"g.r:",a. kínálta. Ady,Móricz' Szabó Dezső kuzáólmei tudatosíto]ták: ennek utt-oi'i, be kellett volnakövetkeznie a magyarság életében, ha nem Trianon tenyrr".iti ti'A mérvadó' emblematikus erdélyi személyiség"t ."na." r"iismerik: kisebbsé-gi társadalmunk csak űgy őrizhetL meg életképességét, ha átértékeli történe'mimúlt1 át, me gv álto ztad a gondolkoaasmóo; at e' er.tr"iioga, a,,'ier-e.i erotartal é-kait' kiépíti és hatékonyan működteti a kisebbségi i;;.;;;?g,","tt"t számolóintézményeket' Vagyis korszerű szemléleti urupo,it.."Áii i1iá, t"rritartalmassáa maga életkereteit. Kós Károly, Makkai Sánior, r'"''*.'iüik1ós (Spectator),Márton Áron, Jancsó Beh, Lasi'ő o""rá, Bíró Sándor, 

';";;"l 
József gondolat-menetében közös vonás: nem bíznak sem ahatárr evízióígéretében, sem a románparlamentben, illetve a nemzetközi fórumokon folytatotfJreimi politika jogor-voslásában - a belső revízió primátusát lii1!91it; uir r^n1ai_rÁm előtt' hogy ez atársadalom önszemléletében és önszerveződésében .i*i 

"rolu 
igazodjék a ki-sebbségi helyzetből fakadó létkövetelm ény ekhez.

2) Az Alsósófalván született és Franciaor szágban elhunyt Bíró Sándo r (1907_1975) az Erdétyi Fiatalok alapító_főmunkatáisakén t ,atí a narmincas évekbenindult fiatal magyar történész-ne mzedék mérvadó személyiségévé. Jancsó Bé1á-va| és László Dezsővel együtt meghatároző Szerepe volt abban, hogy a kolozsvá-ri egyetemi és főiskolás iErsag erádeti forráskutatá'"t ár"pil' irn'"..1" meg minda magyarság, mind az erdélyi románság - nemzeti elfogult'ságoktól mentes - tör-ténetét' Húszéves vi'Sszapillantásában"gí.o ket évtized politikatörténeti esemé-nyeit' valamint gazdasági' társadalmi és mrívelőde'l onrriru")?iéSeit tekinti át afolyóirat 1939. évi első számában.a Kimutada, hogy u.o-anlui'-agyarság párt-politikai szervezkedései nem jártak a kívánt eredménnyel. A román és a szászpártokkal kötött egyezségek rlndre kudarccal vegződtők. e, órsragos MagyarPárt vállalta ugyan a romániai magyarság ocintő tc;ibsege'J pJirikai, gazdaságiés művelődési érdekképviseletét, Jnn"t ízonban - gy.íg. izlríezettsege, illetveszervezet1ensége okán _ nem tudott kellőkeppen etJie, *"i-iv"- voltak átfogókapcsolatai például a romániai magyar lakosság i"grra;;ti"i,obb rétegeivel.Mivel erejét felőröltók a kisebbségi jólvédelem politikai harcai, nem tudott éléreállni aZ erdélyi magyarság gir{asag., társadalmi és művelődési ön-szerveződéseinek. A gazd'asági egyestileteik (EGE, Hangya r'ou"tt"'"tek) csak aharmincas évek dereká.a e.,iúatJt meg annyira, hogy Z'e^ráárásiélet korszerű-

4 Bíró Sándor: Húszéves vi'sszapilLantás. Erdélyi Fiatalok, lg39. 1.7_g'
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sítését elkezdhessék. A vagyonuktól megfosztott tudományos és művelődési

egyesületek (EME, EMKE)l; ez időben, jogi helyzetiktisztázása után láthattak

kámolyabb munkához. Bár tevékenységi körük egy részét átvették a kisebbségi

*ugyu, egyházak és kulturális egyesületek, a 15 évi hátramaradás eroteljesen

éreáíette u hutá.át. Különösen így volt ez a tudományművelésben' amely - önál-

ló egyetem híján - visszaszorult az egyházi lntézményekbe' illetve az áLtaluk

műkó-dtetett kózépiskolák tanári szobáiba.5 A kisebbségi nevelés akut kérdései-

nek a megoldásais elhúzódott a harmincas évek derekáig. Ekkor kezd körvona-

lazódni egy korszerűbb nemzetpedagógiai szemlélet, amely _ elsősorban az egy-

házak életében bekövetkezett belső megújulás révén _ áthatotta a családi neve-

tést éppúgy, mint az iskolán kívüli népnevelést. Történik mindez Balázs Ferenc,

Makká S7ndor, Lász|ő Dezső, Bíró Sándor, Márton Áron' Venczel József felis-

meréseinek és áldozatos munkájának köszönhetően.6 Bíró 1939-ben már ,,az

egészséges fejlődés'' jeleit figyelhette meg a kisebbségi élet minden területén.

H"iányo{a viszont, hógy nem folyik céltudatos, szervezett munka a szétszőrt

ke'dáményezések összófogására, a párhuzamosságok kiiktatására. Ezt az érve-

léSt erőSítették fel akkoriban Márton Áron, László Dezső és Venczel József ok-
.1

telteser.'

3) A Trianon utáni helyzetben eszmélkedő fiatalerdélyi értelmiségi nemzedékek

- a Tizenegyek, az Erdélyi Fiatalok - Íájékoződásában közismerten nagy Szere-

pet játszot| agondolkodó Ady' Móricz és Szabó Dezső eszmerendszere; vagyis:

a táisadalmi és nemzeti felelősségérzeÍ; ezt erősítette fel az Erdélyből menekü-

lők áradatával szembeforduló Kós Károly és Benedek Elek magatartásmodellje,

akik rövidesen Makkai Sándor író_püspökkel alkottak triászt az (tj erdélyl épí-

tésben' A kozéleti cselekvést vállaló közvetlen elődeik felismeréseivel össz-

hangban, tágabb összefüggésrendszerben gondolkodnak: új viszonyulási rend-

s'"ri k"Il kiálaki'tani az é|et minden területén, az irodalomban, tudománymiíve-

lésben, nevelésben, gazdaság'és társadalom-szervezésben. Nem tévesztik szem

elől, hogy az íj heÍyzetben - határoktól függetlenül _ a ,,nyelvileg, lelkileg,

tradicionálisan és történelmien egységes nemzet'' újjáteremtése a követendő

eszmény, végső soron pedig a korszellem megvdltoztatása. Az Erdélyi Fiatalok

működésének köszönhótően a helyzettudat egészséges működése nemcsak az

elméleti érdeklődés határait tágította ki - a helyi autonómia-igények megfogal-

mazásátóIa trianoni el]entéteket áthidalni hivatott ,,Duna-konföderációs'' elgon-

Cseke Péter: Tudománymíivelés _ egyetem néIktil. In: Cs. P.: Paradigmaváltó erdélyi törekvé-

sek' Kriterion Körryvkiadó, Kolozsvár, 2003. 266-27 4'
Í,Jő'.' Keresztény erkölcs és kisebbségi ifjúsítgnevelés.In: I. m' 256-265.', Népfőiskolai kezde-

ményezések Erdélyben. I. m.:215_286.; Csíksomlyói katolikus népfőiskolr&. I. m-:28'I-307.

Lásd az előző jegyzetben hivatkozott tanulmányokat'
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dolások űjraértelmezéséig, az európai egységesülés és a globaljzáció távlatának
érzékeltetéséig, kritikai értékeléséig -, de a praxis irányában is hatott.

Tájékoződásukban meghatározó szerepet játszott, hogy: 1) az itÍeni magyar_
ság politikai érdekképviseletének nem sikerült elérnie az államhatalom és a ki-
sebbségi nemzetközösség viszonyának megnyugtat6 rendezését; 2) nem jártak
sikerrel a kisebbségi társadalom belső megszervezésére irányuló törekvések
sem; 3) éppen ezért munkálkodásuk kritikai szakaszában a következő kérdéseket
állították előtérbe: a) szigorú múltkritika: miért jutott kisebbségi helyzetbe az er-
délyi magyarság?; b) a nemzettudat revíziőja; c) a kisebbségi helyzetben is el-
igazítást nyúj tó eszményképek keresése'

Minthogy az építő életszakaszra tudatosan készültek, tájékoződásuknak
ugyancsak lényeges eleme volt a romániai életkeret megismerése, illetve a ki-
sebbségi tiírsadalom belső életének, adottságainak, értékdimenzióinak a tanul_
mányozása. Ezt követte azÍán a harmincas évek derekától a tuclatos jövőépítés
követelményrendszerének a felállítása, olyan életstratégia kialakítása, amely vál-
lalja mind az önvédelml, mind az önépítési/önszen,eződésl célkitűzéseket.

4) Igaza van Mikó Imrének, amikor azt írja, hogy az űj nemzedék már aZ egye-
tem padjaiban kijárta a politikai küzdelmek iskoláját.8 Már maga a mozgalom el-
indítása és azErdélyi Fiatalok megjelenése is politikai tettnek minősíthető. Ket-
tős ér1elemben is. Hiszen kezdeményezésévelJancsó elébe vágott annak, hogy
az oMP indítson ifjúsági lapot Albrecht Dezső szerkesztésében, aki különben
sem örvendett népszerűségnek a főiskolai és egyetemi hallgatók körében. Más-
részt meglepetésként hatott, hogy ez a nemzedék deklaráltan is a ,,politikamen-
tesség'' jegyében indult. Az Erdélyi Fiatalok tagjai ugyanis - a korabeli válság-
ból kivezető utat keresve _ nem tudták, és nem is akafták pártpolitikai érdekek-
nek alárendelni a kisebbségi létérdekek szolgálatát, mivel az egyetjelentett vol-
na valamely csoportérdek indokolatlan előtérbe á|Lításával. Átfogóbb kisebbségi
érdekérvényesítésre és életépítésre akarlák felkészíteni az értelmiségi pályákra
készülő ifjúságot' Jancsó Béla és elvbaráti úgy vélték, hogy a felekezeti hovatar-
tozás és a vl7ágnézeti meggyőződés kinek-kinek a magánügye, s ez nem lehet
akadálya a kisebbségi létérdekek felismerésén alapuló együttműködésnek. Az
Erdélyi Fiatalok tőrzsgárdája tehát (lgy próbálta megszervezni a kolozsvári, a
bukaresti, a temesvári magyar diákéletet, hogy az modellérvényességű lehessen
a fiatal értelmiségiek számára azután is, hogy az életbe kiléptek. Működésük
alapelveit Szervezeti szabólyzatban rőgzÍtették (1931. július 13_án),9 ezt egészí-
tette ki később az 193l' december 16-án kelt Politikamentességi határoz'at,

Mikó Imre: I. m. I. h.
Lásd: Az Erdélyi Fiatalok szeruezeti szabályzata ( 1931. VII. 13.). In: Erdélyi Fiatalok _ doku-
mentumok, viták (1930_i940).Közzéteszi dr. László Ferenc és Cseke Péter. Kriterion Könyv-
kiadó' l986/I990. l48_i 5l.

8

9
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amelyre a későbbi viták során gyakran történik hivatkozás. A határozatban ol-

vasható elvek leszög ezését aZ tette szükségessé, hogy 193I végén az oMP kísér-
letet tett az Erdélyt Fiatalok irányítóinak bevonására a párt megalakítandó ifJú-

sági tagozatába'l0

IV

1) Miként értelmezték a v1lágnézet' az ideológia és a politika fogalmát?
E tekintetben a rokonmozgalmak (a felvidéki Sarló, a budapesti Bartha Miklós
Társaság, a Szegedi Fiatalok) kétségtelenül előbbre álltak, ámazisl'gaz, hogy a

vllágnézetl rad1kallzá\ódás miatt bekövetkezett meghasonlásuk (obb-, illetve
baloldali lecsatlakozásuk) az Erdélyi Fiatalokra leselkedő veszélyekre is idejeko-
rán figyelmeztettek. Az egyre inkább aktlvizálődó nemzetközi eszmeáramlatok
(neokatolicizmus, szocializmus, nemzetiszocializmus) megismertetésétől az Er-
délyi Fiatalok szerkesztői sem zárkóztak el' Ezt nem is tehették volna meg, hi-
SZen a tudományos megismerésen alapuló szabad véleményalkotás jogát tiszte-
letben tar1ották' Viszont tudatosan arra törekedtek, hogy az Erdélyben meg-
születő vi7ágnézeÍteI vértezzék fel az ifiúságot' László Dezső kedvelt kifejezésé-
ve|: erdélyi életlótással. Ennek alapját pedig az újraértékelt transzszilvanizmus-
ban fedezték fel. Alapelvük szerint: mi mondjuk meg, hogy mi kell azokból ne-

künk, nem pedig fordítva' A demokratikus életelvek mellett döntöttek, elhatá-
rolták magukat a diktatúrával megvalósítható eszmerendszerektől. A szocializ-
mussal foglalkoztak a legtöbbet. Pontosabban: azza| az életsziikséglettel, amely-
bőlr ez kinőn.

Jancsó Bélát és László Dezsőt egyébként nem érte váratlanul, amikor a poli-
tikai pártok érdeklődése - utánpótlásukat keresve _ aZ egyetemi és főiskolás if-
júságot vette célkeresztbe. Előbb a Romániai Szociáldemokrata Párt szólította
fel a kolozsvári román ós a magyar diakokat: lépjenek be a pártba; nem késleke-
dett az országos Magyar Párt sem, hogy aztán az llllegalitásban működő kom-
munista párt is _ illegális és legális - munkába állítsa az Erdél'yi Fiatalok két
(,,katolikus alapon bevont'') alapító-főmunkatársát (Bányai Lászlót és Demeter
Jánost). Az Erdélyi Fiatalok alapítói értekezlete mindhárom esetben intranzigens
álláspontra jutott: nem járult hozzá ahhoz, hogy a munkaközösség tagjai egyi-
dejűleg valamelyik politikai pártban is tevékenykedjenek. A tanulságokat László
Dezső Afőiskolás ifjúság és a politikai pártok című írásában 1931 tavaszánteszi
egyértelművé: ,,Ma az ifjűságűgy po|ittzál, hogy életprogramot készít.''

László Dezső érveléséből emeljünk ki néhány gondolatot:
a) a társadalmi tényismeretet és a nemzeti érdekfelismeréseket mellőző poli-

tikának _ hosszú távon - sem többségi' sem kisebbségi helyzetben nincs esélye;

10 Polítikamentességi határozat' In: I. m. 165_167.
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b) a társadalmi modernizáció és anemzeti felemelkedés gondolata egymástól
elválaszthatatlan, móg ha annak - időlegesen - gátat is szabnak a trianoni or_
szághatárok;

c) vllágnézeti függetlenség és objektív valóságismeret nélkül nem képzelhető
elegyetlen politikai opció kialakítása sem;

d) kisebbségi helyzetben annak a politikának van létjogosultsága, amelyik a
megoldásra váró társadalmi és nemzeti gondokat egyaránt felvállalja.1'

Az Erdélyi Fiatalok szerkesztője már csak azért ls óvta a vllágnézeti tájéko_
zódás ,,heveny fázisát" átélo diákokat az aktív politizálástól, mert ez az adottkö-
rülmények között együtt járhatott volna az egyetemről Vagy a főiskolákról tör-
ténő eltávolítással. Mint később kiderült, ennéljóvaI nagyobb volt a tét. A ko-
lozsvári magyar egyetemet 19l9' május 1Z-énkarhatalmi segédlettel elfoglaló
Onisifor Ghibu (1883-1976) nemzeti paraszÍpárti politikus a katolikus egyház
ellen írt hírhedt konyvében (Un anacronism si o sfidare: Statul Romano-Catolic
Ardelean) azzal vádolta meg 1931-ben az Erdélyi Fiatalok fedőnevű ,,titkos
egyesület''-et' hogy az 7) az országos Magyar Pár1 politikájának exponense, 2)
magyarországi pénzzel ,,valóságos magyar nemzeti egyetemet szervezett", és 3)
ádáz harcot folytat ,,Erdély Romániától való elszakítása érdekében''. Ghibu
erélyesen kcjvetelte, hogy a hatóságok sürgősen lépjenek fel e ',burkoltegyetemmel'' szemben' Szerencsóre a bukaresti lapok egészen más szellemben
írtak a Dimitrie Gusti professzor szociológiai műhelyével SZoroS kapcsolatot
fenntar1ó Erdélyi Fiatalokról, így a hatósági megtorlás elmaradt.l2

Bár az Erdélyi Fiatalok mozgalma kezdettől v|Lágnézeti függetlenséget
hirdetett, LászIó Dezső 7932 tavaszán kénytelen mind nyomatékosabban felhívni
a figyelmet: ,,Y||ágnézetek omlanak és omlottak össze, ne kössük le magunkat át
nem értékelt világnézetekhez; ifjtlságunk jogán keressiik meT a magunkét' Ez a
kereső út a legnehezebb' Könnyebb lett volna akkár jobbra, akár balra lekap_
csolódni' de ez a lépés éretlen, komolytalan és egészségtelen lett volna. Nem
kész eredményeket akarunk elfogadni' hanem eredményekre akarunk eljutni'''l3

Avllágnézeti és a felekezeti függetlenség gondolata végül is illúziónak bizo-
nyult.1932_1933 fordulóján előbb a katolikus v1lágnézetíi, majd a baloldali ide-
ológia felé tájékozódő fiatalok váltak ki a munkaközösségből.

A tanulságokat 1934 elején Debreczeni I-ászIő így vonta le: ,,Az Erdélyi Fi-
atalokvilógnézetifüggetlenséget hirdetett! És siettek rásütni' hogy világnizrttr-
lenséget terjeszt. Ami pedig nyilvánvalóan hamisításl

llU(5.: Afőiskolás ifjústig és a poLitikai pártolc.Erdélyi Fiatalok, 1931.3.62_63.
12 Lásd uő': onisifur Glübu professzor könyve és az Erdélyi Fiatalok. Erdélyi Fiatalok, 1932. I_2.

3-10. Kcitetben in: L. D.: A kisebbségi élet ajándékai. Publicisztikal írások, tanulmányok 1929-
1940. Minerva, Kolozsvár, 199'I . 30_3'7 '

13László Dezső'. Az Erdélyi Fiatalok világnézeti fiiggetlenséget hirdet. Etdé|yi Fiatalok, 1932.
3-4.29-30.
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}lert az Erdélyi Fiatalok nem merev formula akart lenni, hanem küzdőpo-

roncl|. Az Erdélyi Fiatalok nem eroszakolt senkit, de ugyanakkor elvárta, és joga

is volt erre, hogy őt se erőszakolják. Ha valaki >bal<-oldali, legyen - de legyen

becsül.etesen! Ha valaki >iobb<-oldali, legyen, de szintén becsi.iletesen. Azonban

bármilyen oldali is valaki, tudnia kell - ha b-ecsületes -, hogy elsősorban magya-

rok vagyunk, kisebbségi sorssal sújtottan. És ezen a ponton létünket, mivoltun-

kat a kiforgatás, a pusztulás veszélye fenyegeti. Hiába esküszünk bármilyen vi_

Iágnézetre, mint egyedül üdvözítőre, ha nem nézünk a lábunk alá' faji alapon fo-

gunk elbukni. Es feltétlenül el fogrrnk bukni !

Y1lágnézete szabadon lehet bárkinek bármilyen, de ez nem lehet bénítója a

köznek az önvédelmi munkában. Ha egy ilyen >világnézetes<< köztünk és belő-

Iiink akar élni' akkor a v|Lágnézetét minden körülmények között alá kell rendel-

nre, sőt szolgálatába kell állílania az önvédelem magasabb gondolatának.''la

Lászlő Dezső erre a következtetósre jutott:

,,Naiv dolog a kis erdélyi magyarságtól várni a mai világkrízis megoldását.

A mi igazi problémáink magunk között vannak, s nekünk magunknak olyan kér-

dések megoldásán kell fáradoznunk, amelyeket helyettünk nem old meg senki' s

amelyeket ha mi meg nem oldunk, akkor is elveszünk, ha a kapitalizmus, vagy

ha a kommunizmus győz. A világválság megoldása nem Erdélyben lesz' Még
kevésbé fog az a mi most elfoglalt magatartásunktól döntően függeni. Nem

mondom, hogy el kel7 zárkőznunk az egyetemes mozgalmak elől. De a Sort meg

kell fordítanunk' Nem az egyetemes mozgalmak beidegződéseivel kell Erdély
felé jönnünk, hanem Erdélyből kell azokra néznünk' Ne azok mondják meg'

hogy mi kell Erdélynek, hanem mi mondjuk meg, hogy mi kell belőlük nekünk.''
1938-ban, amikor ViLágnézetünk apológiája címú vitacikkében hozzászől a,,Jel-
szó és mítosz'' vltához, az új racionalizmussa\ és a materializmussal szemben a

t rans z's z.ilv anizmu st részesíti előnyben.
2) AzF'rdéIyi Fiatalok kisebbségi életstratégiájának megfoga|mazői közülel-

sősorban a már többször emlegetettBalázs Ferenc, Jancsó Béla és László Dezső

idevágó munkássága jön számításba' Mindhárman aZ írői pá\yát adták fel a ki-
sebbségi társadalom demokratikus átépítéséért. Hármójuk közül Jancsó volt a

modellteremtő stratéga, Lászlő Dezső a modellt érvényesítő ideológus, Ba|ázs

Ferenc a gyakorló tórsadalomépítő.Balázs Ferenc világtávlatból nézte az erdélyi
élet kérdéseit, Jancsó Béla a Kárpát-medencei összeftlggéseket tartotta szem

e1őtt. Az ő stratégiai célÍ'elismeréseinek és feladatkijelölő képességének is kö-

szönhető, hogy egy évtizeddel az irodalmi paradigmaváltás után felgyorsult a

szemlélet- és szerkezetváltás a tudományművelésben, a nevelésben, a gazdaság-

és társadalomépítésben is. László Dezső a romániai életkeretre figyelt elsődlege_

sen.

14 Debreczeni Lászl'ó: Úi upa' előtt.Erdélyi Fiatalok' 1934'|.2_6.
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Amikor a harmincas évek második felében felerősödnek a kisebbségi élet
belső vitái, Jancsó Béla és László Dezső emeli elméleti szintre Ba7ázs Ferencnek
A rög alatt című szociográfiai művében rögzített társadalomépítő tapasztalatait,
amához szóló felismeréseit. Németh Lászlő Romeiniai útinaplójának fogadtatása
1935-ben, Makkai Sándor Nem leheqének vitája 1937-ben, a Vásárhelyi TaláI-
kozó előkészítésének és lefolyásának vitája ugyancsak I93]-ben, a ,,Jelszó és
mítosz'' Vita 1938-ban voltaképpen azt is lehetővé tette, hogy a sorozatos konf-
rontálódások során Jancsó Béla és László Dezső célképzete egyre nagyobb nyil-
vánosságot kapjon, és egy tágabb szellemi erőtérben markánsan körvonalazód-
jék.

V

1) A két világháború közötti kisebbségi tapasztalatokból fakadó tanulságok feltá-
rására és továbbadására csak a ,,második nyilvánosság'' megteremtésére irányuló
kísérletek nyújtottak némi esélyt a letűnt diktatúra idején. Az akkori ,"ndrr".
,,tűréshatárát'' mindennél szemléletesebben bizonyítja, hogy a kisebbségi értel-
miségnevelés műhelyének dokumentumait bemutató - háromszo ri előceizűrázás
után 1986 tavaszán kinyomtatott _ Erdélyi Fiatalok-kötetet aZ utócenzírabezú,-
zásra ítélte, az 7937-es Nem lehet vita anyagából összeállított könyvterjedelmű
kéziratra pedig azonnal lecsaptak a mikrofilológiai adatfeltárásra is rendkívül
,,érzékeny" szellemőrség emberei; az Ellenpontok címú szamizdát lap szerkesz-
tőit az országból kizsuppolták, egykori munkatársait a legszigorúbb megfigyelés
alatt tartották; pár év múlva hasonló Sorsra jutottak a kelet-közép-európai iend-
szerváltás utáni évek perspektívájában gondolkodó Limes Kör tagjai ís (akiket
töfténetesen épp akkor némítottak el, illetve késztettek - a Makkai sorsát ismétlő
- áttelepülésre, amikor a Nem lehet vitából adódó újabb tanulságokkal próbáltak
számot vetni a kommunizmus vészkorszakában). Szerencsére a második erdélyi
szamizdat lapnak, a Kiáltó Szónak a szerkesztői és munkatársai megús zták a ha-
tósági retorziőt. Az 1989_es esztendő végének fejleményei rij korúakhatárt je-
|eztek a kelet-közép-európai tcirténelemben.

A kilencvenes évek elején derült ki: a romániai magyarság zöme lényegében
felkészületlenül került a diktatúra összeomlását követő ,,átmeneti'' helyzetbe; űj-
donsült szellemi/politikai vezetőinek alig volt közéleti tapasztalata, Sem a bekö-
vetkezett helyzetben gyakorlatilag érvényesíthető, elméletileg kellőképpen meg-
alapozott alternatívája. Valójában nem is nagyon lehetett, hiszen erielmiségi
nemzedékek egész sora úgy nőn fel a totalitarizmus időszakában, hogy nem szó-
rezhetett áthagyományozott ismereteket a két világháború közötti önvéde1mi és
társadalomépítési tapasztalatokról.
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Ennek a felismerése riasztott munkára a kilencvenes évek első felében, ennek

a jegyében születtek meg a Metaforótól a7 éle.t-felé, illetve a Paradigmaváltó er-

djlyi- tarekvések címtl köteteim tanulmányai,L5 ennek az érdeklődésnek a foko-

ződásakésztet azótats a nyolcvanas évek derekán elkezdett kutatásaim folytatá-

s ára' a ki s ebb sé gi | étételmezés ek elmélyültebb vizs gá|atár a.

2) Mlhez kezdjiink azokkal a tapasztalatokkal, amelyeket a Kárpát-medencei
magyar nemzetrészek a rájuk kényszerített kisebbségi helyzetében szereztek?

MerÍ az mégiscsak elképzelhetetlen, hogy a hiábavalóság oltárán áldoztak fel
bennünket kétszer is a csak geopolitikai érdekeikre figyelő nagyhatalmak. Leg_

alább annyit kellene elérnünk, hogy egy megtisztult nemzettudat feledtesse a

Trianon utáni szenvedéstör1énetet.
A harmincas években Lász\ó Dezső nemegyszer megfogalmazta: a kisebb-

ségi helyzetbe jutott erdélyi magyarság nagyon sok hátramaradásának az volt az

oka, hogy nem ismerte eléggé önmagát, illetve azt aZ életkeretet, amelybe aka_

ratától függetlenül került' Magyarországon tartott előadásaim kapcsán az utóbbi

két esztendőben többször is megkérdezték tolem: miért foglalkozom olyan ki-
tartóan kisebbségi létételmezésekkel? Hiszen az európai csatlakozás távlatában

amúgy is megszűnik a ,,kisebbségi kérdés''. Bárcsak úgy lenne. Abban talán jog-

gal reménykedhetünk _ válaszoltam -, hogy újjáteremtődik a Kárpát-medencei
magyarság szellemi egysége _, de az eddigi visszajelzések máris azt igazolják:
az Európai Unióban az egész magyarság óhatatlanul kisebbségi helyzetbe kerül.
Vagyis: ebben a helyzetben kell úrjrafogalmaznia önmagát. Eppen ezért a kisebb_

ségi élet törvényszerűségei a közeljövőben csak felértékelődhetnek. Néhány éve

megielent kötetemnek már a címével is ezt kívántam sugallni: Legyen eszünk, ha

mdr volt.t6

15 Cseke Péter: MetaforótóI az étet feLé. Kriterion Könyvkíadó, Bukarest-Kolozsvár, 1997':

uő: Paradigmaváltó erdélyi törekvések. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2003.

16 |Jő: Legyen esz[ink, ha már volt' Fe|jegyzések Európán innen, Erdé1yen túl (199C}_2005).

Felsőmagyarország Kiadó _ Szépírás Kiadó, Miskolc _ Szolnok, 2006.


