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BODOR PÁL 


A romániai magyar sajtóélet 


 
 
A nemzetiségi sajtó fölépítettségében, mondandóiban, sze- 


repében, szerveinek munkamegosztásában összetéveszthetetle- 
nül sajátos. Elsősorban abban, hogy módszeresen és elkerülhe- 
tetlenül a nemzetiségi létet, tehát magát az együttélést tük- 
rözi a többségi államkeretben; közvetíti a más nyelven szüle- 
tett törvényeket, az egész országra érvényes híreket, magát az 
állampolitikát – külső és belső vetületeiben egyaránt; ámde 
ezen túl a sajtóban tükröződő egész életanyag millió sajátos 
elemtől duzzad, hiszen a nemzetnek s a nemzetiségnek nem- 
csak földrajzi együttlakásáról van szó, hanem mélyebb, bonyo- 
lultabb, a valóság minden szemcséjében jelen való, szervesebb 
viszonyról. 


Hadd említsük meg mindjárt itt azt az át nem léphető 
tényt is, hogy a romániai magyar sajtó szerkezetében, fölépí- 
tettségében is sajátosan romániai; az összromániai sajtóélet tük- 
röződik benne. A román sajtót a központi és nem-központi la- 
pok (vidéki helyett szándékos itt e szó!) érdekes, hajlékony, 
okos egymás mellé rendelése jellemzi; a nagy központi napi- 
lapok és folyóiratok mellett a fővárosi és nem-fővárosi állam- 
polgár természetszerűleg olvassa a nem Bukarestben megje- 
lenő lapokat is, a kolozsvári vagy iaşi-i kulturális hetilapnak 
országos olvasótábora van, a galaţi-i embernek egyaránt szük- 
séglete a helyi és a központi napilap – tehát a központi és 
vidéki sajtóorgánumok kapcsolata nem alá- s fölérendelt, noha 
ésszerű országos hálózattá állnak össze. 


A romániai magyar sajtónak is – a lapok székhelyétől 
függetlenül – épp így megvannak központi és nem-központi 
szervei: országos, erős tudósítói hálózattal működő s nagy ha- 
gyományú napilapja, a mintegy 150 ezer példányban meg- 
jelenő Előre, a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsát is ma- 
gába foglaló Szocialista Demokrácia és Egység Frontjának az 
orgánuma; emellé zárkóznak fel az egyediségüknél és gazda- 
intézményüknél fogva ugyancsak központi és országos szere- 
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pet játszó hetilapok: a szakszervezetek lapja (Munkásélet – 
Bukarest), az ifjúsági szervezet országos hetilapja (Ifjúmunkás 
– Bukarest), a földművelőké (Falvak Dolgozó Népe – Buka- 
rest), a pionírok képeslapja (Jóbarát – Bukarest) és A Hét, 
a Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács 1970 óta megjele- 
nő bukaresti társadalmi, politikai, művelődési hetilapja, és az 
Írószövetség három és fél évtizede (1946 óta) megjelenő lapja, a 
romániai magyar irodalomban vezérszerepet játszó kolozsvári 
Utunk. Példányszámuk tíz és harmincötezer között mozog, ol- 
vasótáboruk 70–95 százaléka előfizető. Ugyanilyen értelem- 
ben országos és központi jellegű a Kolozsváron szerkesztett, 
döntően társadalomtudományi, több mint félévszázados Ko- 
runk, aztán az Írószövetség Marosvásárhelyen készülő, több 
mint negyedévszázados, műfajához képest magas (csaknem öt- 
ezres) példányszámú Igaz Szó, az ugyanott kéthetente meg- 
jelenő, húszezren felüli példányszámban nyomott Új Élet, a 
Bukarestben megjelenő, harmincnegyedik évfolyamában járó 
Művelődés, a Kolozsváron, havonta 80 ezres példányszámban 
kiadott, képes Dolgozó Nő, az ugyancsak Kolozsváron készülő 
színes gyermeklap, a közel ötvenezres példányszámú Napsugár, 
s a kicsik nemrég indult nagy példányszámú lapja, A Haza 
Sólymai. Feltétlenül meg kell említenünk, hogy egyiknek-má- 
siknak melléklete, évkönyve van; az Előre évtizedek óta vas- 
kos, gazdag naptárt ad ki (és éveken át népszerű, termékeny 
könyvkiadóként is működött), A Hét havi könyvszemlét és 
rövid ideje Tett címen valóban folyóiratarcú, kitűnő fogadta- 
tatásban részesült, negyedévenkénti tudományos mellékletet és 
az utóbbi időben nagy terjedelmű évkönyveket, az Utunk több 
mint egy évtizede a lap példányszámát meghaladó, tekintélyes, 
remek grafikájú irodalmi-művészeti évkönyvet dob piacra; tu- 
dományos jellegű, egy-egy érdekes témát tárgyaló évkönyvvel 
van jelen a romániai szellemi életben a Korunk – és így to- 
vább. 


Az Előre mellé erős erdélyi és bánsági magyar politikai 
napi- és hetilaphálózat zárkózik fel. Magyar napilap jelenik 
meg Temesvárott (Szabad Szó), Aradon (Vörös Lobogó), Nagy- 
váradon (Fáklya), Szatmáron (Szatmári Hírlap), Kolozsváron 
(Igazság), Csíkszeredában (Hargita), Marosvásárhelyen (Vörös 
Zászló), Sepsiszentgyörgyön (Megyei Tükör), hetilap Nagybá- 
nyán (Bányavidéki Fáklya) és Brassóban (Brassói Lapok). Pél-
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dányszámuk 10 és 35 ezer között van. Az utóbbi 15 esztendő- 
ben az együttélő nemzetiségek nyelvén megjelenő sajtótermé- 
kek évi összpéldányszáma 30 millióval nőtt. A szatmári, csík- 
szeredai és sepsiszentgyörgyi lap 1968 óta jelenik meg. S mert 
az imént szó esett a lapok kiadványairól, hamar ide iktatom: 
nagy keletje van a Hargita Kalendáriumnak és a nagyváradi 
lap időszakos, Bihari Napló című, lap alakú, 24 oldalas mel- 
lékletének; hasonló mellékletet adott ki Forrás címmel a szat- 
mári és Fórum címmel a sepsiszentgyörgyi újság is. Érdemes 
egyébként magyarázó gondolatokkal elidőzni egy pillanatig e 
jelenségnél. A szerkesztőségek és lapok fényudvarában te- 
hetséges emberek jelennek meg, poéták és szakírók, riporte- 
rek és műfordítók, gazdagodik a helytörténeti, néprajzi és folk- 
lórkutatás. Az önismeret igénye honismereti kíváncsiságot, tu- 
dás- és tudományszomjat, információéhséget, történelmi érdek- 
lődést is magában foglal; s lévén, hogy az ország kivétel nél- 
kül minden megyéje jóformán már alig követhető gazda- 
sági gyarapodás, mezőgazdaság-korszerűsítés és főként heves 
iramú iparosítás színhelye, s a helyi lap földrajzi körében gyár- 
és iskolaalapítás, városiasodás, lakosságsűrűsödés, mesterségek- 
beli arányeltolódás, nagy tömegeket átfogó demográfiai válto- 
zás megy végbe: az olvasótábor is változik, de főként – az 
életforma és tudatszint módosulásaival – átalakul, bővül és 
mélyül érdeklődési köre. Mindezzel persze lépést kell tartania 
a sajtónak – és lépést tartani távolról sem csak tükrözést, 
sokkal inkább megfelelést jelent: a társadalomszerkezeti vál- 
tozásokat átélő és elvégző ember számtalan új kérdésére kell 
válaszolnia, s mi több, a válaszokkal elébe kell vágnia a kérdé- 
seknek. A fiatal tömegek szakképesítése, városiasodása, kiszaka- 
dása a faluközösségből, az óriásüzemek kialakulása, melyekben a 
munkások átlagéletkora húsz év körül van, a hagyományos és 
meghaladott elméleti oktatás átminősülése szakoktatássá olyan 
„információs feszültséget“ okoz, amelyben a sajtónak történelmi- 
leg páratlan népoktató szerepet kell játszania. Egyébként az 
egész romániai sajtót mélységesen áthatja a filozófiai, a társa- 
dalomtudományi, a politikai, a gazdasági és a jogi ismeretek 
terjesztése, a jogok és kötelességek demokratikus egyensúlya 
elvének és gyakorlatának népszerűsítése – és tán fölösleges 
is aláhúzni mindezek (egyben) nemzetiségi jelentőségét. Nos, 
e nagyarányú társadalmi, anyagi, szellemi metamorfózis köze-
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pette a sajtókeretek bővülése, árnyalódása, szakosodása a ter- 
mőképesség és szükségletgyarapodás szerves találkozásának je- 
gyében megy végbe; innen a számos jó törekvés, kezdeménye- 
zés is. A folyamat természetesen az egész ország sajtóéletét jel- 
lemzi: szinte valamennyi romániai magyar lap részt vállal a 
szellemi élet különféle formáinak kialakításában. A csíkszere- 
dai Hargita hézagpótló (például: munkavédelmi, közlekedési) 
szakkönyveket is kiad; irodalmi oldalain új, eredeti folklór- 
gyűjtéseket ad közre; műsoros irodalmi estekkel keresi föl 
olvasóit, régebbi és mai író-szerkesztői, jórészt országos sikerű 
kötetek szerzői (a maiak közül Oláh István, Váli József, Fe- 
rencz Imre – a lapnál régebben dolgozott munkatársak közül 
Ferencz Zsuzsanna, Ferencz S. István, Miklós László, Molnos 
Lajos, Zsibói Béla), akárcsak a lap főszerkesztője, a Társada- 
lom- és Politikatudományi Akadémia tagja, Albert Antal és 
jótollú újságírói (Kolozsi Márton, Bálint András, Székedi Fe- 
renc és Bereczki Károly, Borbély László, Zöld Lajos stb.) több- 
ségükben szerepet játszanak a megye művelődési életében is. 
A sepsiszentgyörgyi Megyei Tükörnél – főszerkesztő: Jecza 
Tibor – dolgoztak vagy dolgoznak olyan neves, élvonalbeli 
írók, költők, kritikusok, mint Farkas Árpád, Magyari Lajos, 
Csiki László, Vári Attila, Veress Dániel, Bogdán László, Czegő 
Zoltán, publicisták, szakírók, mint Dali Sándor, Tompa Ernő, 
Kónya Ádám, Fábián Ernő, Kisgyörgy Zoltán, Áros Károly. A 
kolozsvári Igazság (amelynek legelső száma 1939-ban, a fasiz- 
mus idején, illegálisan jelent meg) hajdani vezetőinek és ve- 
zető újságíróinak (Nagy István, Gáll Ernő, Aszódi János, Er- 
délyi László, Salamon László, Orosz Irén, a festőként is neves 
Szolnay-tanítvány Balázs Péter, Balla Károly, Tamás Gáspár, 
Mikó Ervin) keze alatt igen sokan dolgoztunk; hadd soroljak 
fel néhányat azok közül, akik az elmúlt három évtizedben eb- 
ből a rangos kolozsvári műhelyből kerültek ki s ma lapok, in- 
tézmények vezetői, és egyikük-másikuk tekintélyes író: Hu- 
szár Sándor (A Hét főszerkesztője), Hajdu Győző (az Igaz Szó 
főszerkesztője), Albert Sándor (a Brassói Lapok főszerkesztője), 
Panek Zoltán, Márki Zoltán, Bálint Tibor, Banner Zoltán, Lász- 
lóffy Csaba, Baróti Pál, Herédi Gusztáv, Jánosházy György, 
Jánky Béla, Kovács András, Kádár János, Borghida István, 
Bretter György, Orbán Ferenc, a mai szerkesztőség „kötetes 
szerzői“ közül Bazsó Zsigmond, Murádin Jenő, Szőcs Géza, Mol-
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nos Lajos neve kívánkozik ide, s a főszerkesztőé, a közgazdász 
és közíró Keszthelyi Gyuláé. A lap állandó külső munkatársai 
közé mintegy huszonöt írót és kritikust sorolhatunk – közöt- 
tük Kányádi Sándort, Fodor Sándort, Kántor Lajost, Beke 
Györgyöt, Lászlóffy Aladárt, Szőcs Istvánt és Palocsay Zsig- 
mondot. Talán még ennél is többet mond – különösen sajtónk 
demokratizmusáról –, hogy a lapnak csaknem kétszáz, jórészt 
üzemekben és mezőgazdasági szövetkezetekben dolgozó, állandó, 
önkéntes levelezője – mondjuk így: szenvedélyes amatőr új- 
ságírója – van, ami nyilván döntő szerepet játszik életképes- 
ségének, hitelességének, valóság-ízének biztosításában. Aki 
azonban hangulatilag is érzékelni szeretné, hogy ez a közel 
30 ezer példányos lap milyen érzelmi és értelmi szerepet ját- 
szik Kolozs megye életében, annak ott kellene ülnie üzemi és 
falusi és városi műsoros, nagy nézőterű találkozóin, amelyeken 
a népdal és a vita szellemi varázsa forrasztja össze a lapot ol- 
vasóival. Talán kuriózumként hat, ami olyan természetes: ami- 
ként az Igazság a bánffyhunyadi népi egyetem magyar tanfo- 
lyamát patronálja, szervezi, látja el előadókkal, ugyanúgy tá- 
mogatja-szervezi a temesvári Szabad Szó vagy az e tekintet- 
ben szép eredményeket fölmutató Brassói Lapok a maga me- 
gyéje népi egyetemeinek magyar tanfolyamait. (A Brassói La- 
pok a maga irodalmi körein, műsoros vándorestjein, találkozóin 
kívül öt általános műveltséget terjesztő népi egyetemi tanfo- 
lyamot tart fent a megyében.) A Szabad Szó nagyszámú ma- 
gyar diákot megmozgató honismereti vetélkedőket rendez és 
közreműködik sportversenyek megszervezésében. Nyilvános 
jogi tanácsadó fogadódélutánjain évente mintegy félezer ember 
fordul meg, a Temesváron nagy számban tanuló magyar (kö- 
zép- és főiskolai) diákságnak Diákszó címmel külön oldalt szen- 
telt – és mindebben nem kis szerepe van annak, hogy belső 
munkatársai közül sokan a lap keretein túl is tekintélyt vívtak 
ki maguknak: a főszerkesztő Gherasim Emil költő és műfor- 
dító, a rovatvezető Pongrácz Mária prózaíró. A riportkötetes 
Józsa Ödön a lap munkatársa. A lap sport-újságírója, Dudás 
József a temesvári labdarúgás történetét írta meg románul ki- 
adott könyvében. Az olvasónak talán nem terhes és kellemet- 
len, ha ennyi részlet-ismeretet kap kézhez, de végül is nem 
sajtótörténeti tanulmány ez, hanem jelzése annak, hogy a nem- 
zetiségi létben milyen góc-szerepet játszik jóformán minden
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lapunk. Hiszen sovány és csonka képet nyújtanánk az aradi 
Vörös Lobogóról, ha e sorokból nem tűnne ki, hogy a lap ott 
áll a Tóth Árpád irodalmi kör mögött (irányító Ujj János), hogy 
Zerinden megszervezte az Olosz Lajos irodalmi kört, s szerepe 
volt abban – a Falvak Dolgozó Népe és A Hét mellett –, hogy 
itt állandó falusi képtár teremtődött; hogy az aradi újságíró- 
klubban minden évnegyedben vitaesten találkoznak az olva- 
sókkal a lap belső munkatársai, Kilin Sándor, Czakó Margit, 
Puskel Péter, Morócz Tibor, Jámbor Gyula, Oroszhegyi Károly, 
Simonfi Imre s a főszerkesztő Péterffy Rozália; hogy rovatve- 
zetője, Mózer István megbecsült irodalomtörténész. A lap jó 
szolgálatot tesz azzal is, hogy kéthetente magyar nyelven jogi 
tanácsokkal látja el az érdeklődőket. És kanyarodjak még egy- 
szer északabbra: a Fáklya nélkül épp úgy nem lehetne a váradi 
Ady Endre vagy a szalontai Arany János irodalmi körről be- 
szélni, mint ahogy a lap képzőművészeti galériája, folklórgyűj- 
tése (amelyből kötetet ad ki a kolozsvári Dacia), színész- 
bemutató sorozata vagy hagyományápolása ugyancsak jeles szel- 
lemi tett. A híres váradi újságírás mai folytatói – Illés Ferenc 
főszerkesztő, Implon Irén, Nagy Béla, Tőke Csaba, Kiss Sándor, 
Pető Pál és a többiek – nevéhez tehát nemcsak cikkek és ri- 
portok érdeme fűződik. A Bányavidéki Fáklya élén Klacsmányi 
Sándor áll. Szerkesztői (Balog Ferenc, Fried Endre, Csoma 
György, Krizsán Géza, Fazekas György, Markovits Hortenzia, 
Szóbel Miklós, Rencz Gizella) közül jó néhányan a helyi népi 
egyetem és magyar közművelődés, színjátszás katalizátorai. 
A nagy példányszámú vásárhelyi lap, a Vörös Zászló történe- 
téhez hozzátartoznak a Téli esték címmel főként falvakon szer- 
vezett műsoros esték, s ha a lap évente átlag 3500–4000 leve- 
let kap, az azt is jelzi, hogy munkatársai – a főszerkesztő 
Incze Gábor, a munkásból lett íróként is jól ismert Oltyán 
László, azután Petelei István, Szabó Dénes, Lajos Antal, Bakó 
Zoltán, Varga Sándor – híven a lap első főszerkesztőjének, Ko- 
vács Györgynek a közírói szellemiségéhez – igyekeznek való- 
ban helytállni. A Szatmári Hírlapnál dolgozik a költő Irinyi 
Kiss Ferenc s még számos jótollú újságíró: Szteklács László, 
Krilek Sándor, Lapka Tibor, Kilyén János, Ágopcsa Marianna, 
Máriás József. A lap jelenlegi főszerkesztője Varga Aranka. 
Ugyancsak itt dolgozott a fiatal prózaíró, Gúzs Imre. Van, ahol 
a lapok vezetői maguk is kiemelkedő közéleti szerepet játsza-
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nak. Albert Sándor, a Brassói Lapok főszerkesztője egyúttal a 
Magyar Nemzetiségű Dolgozók Brassó Megyei Tanácsának el- 
nöke, s az országos tanácsnak is tagja. A lap szellemi körében 
született meg egyébként a városi Művelődési Házhoz tartozó 
Magyar Népi Művészeti Együttes (amelynek turnézó „csángó 
guzsalyosáról“ a televízió is riportban számolt be); 1969 óta 
rendszeresen megtartják a Brassói Lapok művészeti matinéját, 
voltak Hévízen, Rákoson, Apácán, Fogarason, Hétfaluban és 
másutt; a lap szerkesztői, Madaras Lázár, Szenyei Sándor, Sipos 
András, Gellért Lajos, Vásárhelyi Katalin, Balázs János, az is- 
mert grafikus Csutak Levente munkájának is köszönhető, hogy 
jól működik az Unirea Líceum Arany János irodalmi köre, a 
főiskolások magyar színjátszó csoportja, a zajzoni borica-tánc- 
csoport; a lexikonszerű Írói Albumában publikált kétszáznál több 
romániai magyar címszó vagy az ezt követő Elődök és Kor- 
társak című sorozat is messze túlmutat a helyiérdekűségen. 


Rendkívül érdekes a heti- és havilapok nyújtotta összkép. 
Az Ifjúmunkás – amelynek első száma 1922. január elsején 
jelent meg, a román nemzetiségű, magyarul kiválóan tudó Ti- 
ron Albani szerkesztésében – a felszabadulásig számos betil- 
tást, névváltozást élt át; a harmadik sorozat kezdetének tekin- 
tett, háború utáni megjelenésekor (1945–1953) Sebestyén 
György, illetve Majtényi Erik, majd Kántor György ve- 
zette. A mostani, negyedik sorozat negyedszázada indult 
Domokos Géza szerkesztésében, akitől Dali Sándor, majd 
Cseke Gábor (költő és prózaíró) s a lapot most irányító Varga 
József vette át. Ötvenedik évfordulóján a lapot a Munkaérdem- 
rend I. fokozatával tüntették ki. Mintegy 30 ezer példányban 
jelenik meg; mai belső munkatársai közül a riportkötetes Mol- 
nár H. Lajos, a prózaíró Tarr Károly, az ifjúsági szakirodalmat 
publikáló Kovács Nemere, valamint Bodor Tamás, Müller Fe- 
renc, Mirk László, Bodó Barna, Lázár László, Nits Árpád ne- 
vét említjük meg. (Gyűjteményes riportkötetük is megjelent 
a Politikai Kiadó gondozásában.) Sokáig dolgozott a lapnál a 
műfordító Harasztosi Éva. Hosszú évek óta szervezik vándorló 
irodalmi matinéikat, műsoros irodalmi délutánjaikat, amelye- 
ken – akárcsak Irodalmi Mellékletük hasábjain – elsősorban 
a legfiatalabb tehetségek jutnak szóhoz. 


1932. szeptember 30-án jelent meg a Falvak Népe (ma: Fal- 
vak Dolgozó Népe) első száma. Alcíme így szólt: földművesek
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és falusi szegények hetilapja. Első számának címeiből: Akasztó- 
fát vagy gyümölcsfát? A magyar tanítóság kálváriája, Nő a fa- 
lusi munkanélküliség. Huszonöt számot ért meg. Főszerkesztője 
Demeter János volt. Első számaiban Tamási Áron, Erdélyi Jó- 
zsef, József Attila, Méliusz József, Tamás Gáspár, Nagy István 
(Gyökér István néven) írásai jelentek meg. A felszabadulás 
után újraindult lapot Asztalos István, Horváth István, Kós Ba- 
lázs, Sütő András neve fémjelezte. Mai főszerkesztője, Simonka 
László agrármérnök, közíró; a szerkesztőségben számos, próza- 
írói és szakírói munkásságáról is ismert újságíró dolgozik, kö- 
zöttük Gy. Szabó Gyula, Cseke Péter, Zágoni Attila, Ferencz S. 
István és Muzsnai Árpád. A lapnak szerepe volt az agrártudo- 
mányt népszerűsítő magyar szakirodalom kialakulásában; Lő- 
rinczi László, Nagy Miklós, Sipos György, Veress István, Pap 
István és mások szakkönyvei e hetilap hasábjain indított cikk- 
sorozatokból születtek meg. Fennállása során a lap nagy pél- 
dányszámú naptárakat adott ki, vetélkedőket és találkozókat 
rendezett. 1980-ban jelent meg a Politikai Könyvkiadónál a lap 
1968–78-as évfolyamaiból összeállított Kötések, sodrásban c. 
riportkötet. Rendkívül jó, gyümölcsöző az együttműködése az 
Agricultura Socialistă című román testvérlapjával. 


A Munkásélet első száma 1926. augusztus 19-én jelent 
meg; persze a szókimondó szakszervezeti lapnak is igen hánya- 
tott sorsa volt a felszabadulásig. 1946-tól 1953-ig Szakszerve- 
zeti Élet címen jelent meg újra, 1957. május elsején ismét újra- 
indult – mai címével. Ötvenedik évfordulóján (1976 decembe- 
rében) a Munkaérdemrend I. fokozatával tüntették ki. Mai pél- 
dányszáma 20 ezer fölött van. Belső munkatársai közül meg- 
említjük a regényíró és költő Bányai Józsefet, a lap főszerkesz- 
tőjét, az egyéni hangú, többkötetes költőt, Kenéz Ferencet, a 
prózaíró Szaniszló Józsefet, a tanulmányíró Barabás Lászlót. 
Rendszeresek a lap találkozói, műsoros estéi, vetélkedői; az 
utóbbiakon főleg munkások mérik össze szakmai tudásukat. 
Nyelvművelő felelősségtudatára jellemző, hogy egyetlen lapunk, 
amely műszaki szótár rovatot közölt. 


Öt magyar képeslap jelenik meg Romániában: a gyerme- 
kek Napsugár című, Asztalos István indította, közel 50 ezer pél- 
dányú havilapja (főszerkesztő: Farkas János, szerkesztői Bálint 
Tibor, Fodor Sándor, Jánky Béla, Kányádi Sándor, Kádár Já- 
nos, Soó Zöld Margit) s a szerkesztőség gondozásában megje-
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lenő A Haza Sólymai című lap; aztán a 7–14 évesek hetilapja, 
a 30 ezer példányú Jóbarát (főszerkesztő: Bartha Zoltán, szer- 
kesztők: Takács Gizella, Tóth Mária, Hadai Jenő, Bokor Kata- 
lin, Şerbescu Klára, Horváth Stefánia, Bogdán Zörgő Zsuzsa); 
a kéthetenként megjelenő, Marosvásárhelyen szerkesztett Új 
Élet (főszerkesztő: Sütő András, helyettese: Török László, szer- 
kesztői: Nagy Pál, Katona Szabó István, Erdélyi Lajos, Sze- 
kernyés László, Bodor András, Szépréti Lilla, Zsehránszky Ist- 
ván, Elekes Ferenc, Bartis Ferenc); végül a havonta 80 ezer 
példányban megjelenő Dolgozó Nő (főszerkesztő: Jakab Irma, 
helyettese: Fábián Magda, szerkesztők: Páll Árpád, Lászlóffy 
Csaba, Len Ilona, Tichy Magda, Kozma Elza, Kovács Magda; 
a régebbi belső munkatársai közül két előző főszerkesztő: Látó 
Anna és Erős Blanka, a költő Hervay Gizella és Tamás Mária 
nevét kell megemlítenünk). 


A Napsugár a hazai magyar gyermekirodalom termékeny 
serkentője; e lapnak is köszönhetjük, ha gyermekirodalmunk 
– Benedek Elek és Asztalos István szellemében – mindig a 
legigényesebb elvárások, a remekműre törekvés jegyében áll. S 
tegyük hozzá, talán egyetlen lap sem tesz annyit olvasóiért 
s olvasóival való kapcsolataiért, mint a Napsugár; aki megsze- 
reti a lapot, felnőtt korában sem mond le róla – s ma már ren- 
geteg olyan gyermek kezében kerül, akinek apja-anyja is a 
Napsugár olvasója gyerekkora óta. A Napsugár a legelső olvas- 
mány, sőt gyakran: felolvasmány; akit kicsi korában rászok- 
tattak, azt nem kell félteni később sem attól, hogy hibásan, 
helytelenül, csúnyán beszél majd... A Jóbarát is fürge, szí- 
nes, érdekes lap; történetéhez országos, a „gyermeksajtó“ körét 
messze meghaladó kezdeményezések, mozgalmak fűződnek, mint 
például a népviseletgyűjtés, azaz a hiteles helyi népviselet el- 
készítése kicsiben (ezrek vettek részt a mozgalomban, s a leg- 
szebb Zsuzsi- meg Andris-babákból állandó kiállítás nyílt a 
kézdivásárhelyi múzeumban), népi gyermekjátékok gyűjtése 
(hasonló eredménnyel), tantárgyolimpiák egész országot, sok- 
sok ezer gyermeket átfogó sorozata, sokoldalú találkozók és így 
tovább. A lap – amely a Cutezătorii című román testvérlap- 
pal azonos színes nyomással jelenik meg – kötetlen oldalain 
igyekszik legjobb íróinkat is megszólaltatni, s fordításban – 
miként a legtöbb romániai magyar lap – értékes román írá- 
sokat is közöl. 
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A húszezer példányos Új Életről el kell mondani, hogy 
kitűnő fotóanyaga (Erdélyi Lajos és Haragos Zoltán), olvasmá- 
nyossága mellett a Katona Szabó István szerkesztette, főleg 
romániai magyar személyiségeket bemutató kislexikon-soroza- 
ta, képkiállításai, irodalmi estjei, széles körű levelezői hálózata 
jól meghatározott helyet biztosít számára sajtóéletünkben. 


A Dolgozó Nő (amelynek első főszerkesztője Berde Mária 
volt) 1945-ben, a nők napján, március nyolcadikán indult; 25. 
évfordulóján a Munkaérdemrend I. fokozatával tüntették ki. 
Hatalmas példányszámával gyakorlatilag a családi lap szerep- 
körét tölti be; rendszeresek találkozói az olvasókkal, valamint 
„Ki mit tud“ versenyei. 


S miután ismertető felsorolásunk végére értünk, be kell 
vallanunk, hogy közismertsége miatt keveset foglalkoztunk épp 
legnagyobb napilapunkkal, a Romániai Magyar Szó-ból lett 
Előrével (főszerkesztő: Szilágyi Dezső, helyettesei: Lakatos 
András, Fülöp Ernő, felelős titkár: Antal András), noha belső 
munkatársai között olyan nevek szerepelnek, mint Barabás Ist- 
ván, Bogdán Tibor, dr. Csapó József, Cseke Gábor, Csire Gab- 
riella, Gáspár Tibor, Gyarmath János, Györffy Kálmán, Jakab 
Márta, Kiss Zsuzsa, Lányi Gábor, Lászlóffy Aladár, Lázár Edit, 
Majtényi Erik, Marosi Barna, Miklós László, P. Nagy Erzsé- 
bet, Román Győző, Sike Lajos, Szász János, Székely László, 
Szőcs István, Szűcs Olga, Várdai Ferenc. A nagy alakú, terje- 
delmét tekintve is legjelentősebb, nagy átfogású napilap a fel- 
szabadulás után 1947-ben jelent meg a MADOSZ, illetve a Ma- 
gyar Népi Szövetség lapjaként (a lap élén Kacsó Sándor, a Ma- 
gyar Népi Szövetség elnökének, a hajdani Brassói Lapok szel- 
lemi vezérének neve állt, első főszerkesztője az irodalomkriti- 
kus, publicista és regényíró Robotos Imre, a régi Korunk ne- 
ves publicistája volt). Az Előre munkásságának elismeréséül 
megkapta a Munka Érdemrend, valamint az RSZK Csillaga Ér- 
demrend első fokozatát. 


Nem szóltunk az Akadémia kiadásában megjelenő Nyelv- 
és Irodalomtudományi Közleményekről, a méhészek lapjáról, a 
különféle rendszeres kiadványról, amilyen például a sepsiszent- 
györgyi múzeum Aluta című közlönye, nem említettük a számos 
középiskolai diáklapot, a kolozsvári diákok háromnyelvű lap- 
ját, az Echinoxot (amelynek 24 oldalából 5 magyar és 2 német
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nyelvű), nem szóltunk a hazai magyar nyelvű jogi kultúrát és 
tájékozódást szolgáló Hivatalos Közlönyről – és még lenne 
mit említeni. 


A Román Rádió magyar nyelvű adásai kevéssel a felsza- 
badulás után indultak Bukarestben. Azóta magyar nyelvű mű- 
sort sugároz a marosvásárhelyi és a kolozsvári stúdió is – a 
három együtt napi 7 órát, összekapcsolt, több állomáson és hul- 
lámhosszon. A bukaresti egyórás műsor főként a központi bel- 
és külpolitikai hírszolgálatot látja el, zenét, irodalmi-művé- 
szeti, tudományos és publicisztikai műsorokat sugároz, a maros- 
vásárhelyi és kolozsvári stúdió „komplex“ műsorokat közve- 
tít; színes, sokrétű adások szólnak gyerekekhez, ifjúsághoz, 
nőkhöz; sugároznak riportokat, rádiójátékot, színházi felvéte- 
leket, portrékat, közkedveltek a Kolozsvári Állami Magyar 
Opera, a vásárhelyi Maros, a sepsiszentgyörgyi Vadrózsa, a 
csíkszeredai Hargita népi együttesek műsorai, nagy szerepet 
játszanak a nótafák, az eredeti folklórgyűjtések, a műkedvelő 
mozgalom legjobbjaival készült felvételek, a vitaestek, tudo- 
mányos előadások, vetélkedők; miként az egész hazai magyar 
sajtó, a rádió is az egész ország életét tükrözi. Jelesebb rádió- 
riporterek és szerkesztők: Bukarestben Kónya Anna, Birta Jó- 
zsef, Jakab Mária, Ferencz Zsuzsanna, Kabay Annamária, Sal- 
lay Ibolya, Vásárhelyen Sebesten Liviu, Csifó János, Tófalvi 
Zoltán, Kovács István, Jászberényi Emese, Borbély Zoltán, 
Soós Árpád, Ágoston Vilmos, Kolozsváron Polacsek József, Da- 
rida György, Porzsolt Viktor, Bisztricsányi Klára, Somai Fe- 
renc, Vajda András, Székely Raymond, Balla Zsófia, Muzsnai 
Magda, Kovács Ferenc. 


Az egybefűzött műsorok hallgatottságára jellemző, hogy 
a szerkesztőségek évi több tízezer levelet kapnak. 


1969 novemberében indult Bukarestben a román televízió 
magyar nyelvű műsora. Ma a műsor 180 perces; minden hétfőn 
délután sugározzák. Felépítése: politikai, gazdasági és művelő- 
dési szemle, társadalmi riport és ankét, gyerekműsor, iskolai, 
műkedvelői, irodalmi-művészeti, tudományos és nyelvművelő 
rovat, zene (folklór, népi muzsika, operett, opera, könnyűzene, 
kamaramuzsika stb.), vetélkedő, portré- és dokumentumfilmek, 
színdarabok. Jelesebb belső munkatársak: zenei szerkesztők: 
Boros Zoltán, Feczkó Zoltán, Simonffy Katalin; riporterek és
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szerkesztők: Aradits László, Csáky Zoltán, Csép Sándor, Hu- 
szár Irma, Jakab Mária, Józsa Erika, Kovács András, Labancz 
Frida, Mag Péter, Majtényi Ágnes, Tolcsvai László; rendezők: 
Cselényi László, Dan Grigore Popa, Leonard Popovici; opera- 
tőrök: Adelman Alfréd, Bogdan Mircea, Lungu Emil, Florin 
Orezeanu, Ölleler József, Xantus Gábor. 


A televízió magyar nyelvű műsorainak szerkesztői számol- 
nak azzal, hogy a romániai magyarság igen jelentős része rend- 
szeresen nézi a heti mintegy 90 órányi román nyelvű műsort 
is, így hát a magyar műsor döntően és elsősorban azt közvetíti, 
amit – az anyanyelv kötöttségeinél fogva – a román nyelvű 
műsor a legjobb akarattal sem nyújthat a magyar nézőnek; 
ilyen értelemben, noha a műsor témaköre valójában teljes, 
mindenre kiterjedő, mégis van némi komplementáris, kiegészítő 
jellege. Szimfonikus zenét, koncertet a román műsor is köz- 
vetít, ehhez nem kell szótár, ez tehát nem lehet központi fela- 
data a magyar műsornak, mert nézője ezt a fajta szellemi-ér- 
zelmi táplálékot megkapja a többi műsorban. Mégis, például a 
világirodalom és a román irodalom színpadi remekeit akkor is 
közvetíti magyarul a műsor, ha azok a román műsorban esetleg 
szerepeltek már, mert az anyanyelv érzelmi ereje, közvetítő 
hatalma megkönnyíti a mű mélyebb, teljesebb befogadását, át- 
élését. A magyar szerzők tévéjátékait román felirattal is el- 
látja a szerkesztőség, így ezeket az egész ország nézheti, kö- 
vetheti, megértheti; a legszélesebb román tömegekhez is így 
jutottak el Vörösmarty, Tamási Áron, Benedek Elek, Csiky 
Gergely, Móricz Zsigmond, Barta Lajos, Molnár Ferenc, Ka- 
rácsony Benő, Tomcsa Sándor, a mai romániai magyar írók 
közül Sütő András, Huszár Sándor, Molter Károly, Kocsis 
István, Deák Tamás, Méhes György és mások művei. A romá- 
niai magyar közönség pedig maradéktalanul élvezhette Cara- 
giale, Liviu Rebreanu, Victor Eftimiu, Aurel Baranga, Paul 
Everac, Titus Popovici, Iosif Naghiu, Corneliu Leu, Petru 
Vintilă és mások munkáit. 


Tudomásunk szerint egyébként a Román Televízió magyar 
nyelvű műsora úttörő szerepet játszott a teljes körű, összetett, 
egy tömbben jóformán minden tévéműfajjal jelentkező nem- 
zetiségi adástípus kialakításában, amely teljes egészében ki- 
zárólag saját termeléséből építkezik. 
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Az igazság kedvéért hozzá kell tennünk, hogy amiképpen 
a romániai magyar sajtó, rádió és televízió az összromániai 
életet, valóságot tükrözi, azonképpen a román nyelvű sajtó, 
rádió és televízió rendszeresen foglalkozik a romániai magyar- 
ság életével is; a riportalanyoktól a költőkig, a helységektől a 
színdarabokig a román lapokban, rádió- és tévéműsorokban 
jelen vannak a magyarok és a magyarok alkotta értékek. 


 
Ismertetésünkből kitűnik, hogy a romániai magyar sajtó 


intézményes keretei biztosítva vannak, és lehetővé teszik a ro- 
mániai magyarság jelenének és történelmi jövőjének szolgála- 
tát, művelődése, szellemisége, sajátságai ápolását. 
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BALOGH EDGÁR 


A közírás történetéből 


Irodalomtudományunkban még nem kapta meg méltó he- 
lyét a publicisztika, holott a szépirodalom és a tudományos iro- 
dalom között az írásbeliség olyan válfajáról van szó, amely 
mindig a legközvetlenebbül szólt hozzá az emberi sors alaku- 
lásához, s egyáltalán nem kevesebb gonddal és gondolatisággal, 
mint a versek, novellák, regények és drámák, avagy a legkülön- 
bözőbb tudományos közlések. 


Nem véletlen, hogy az irodalomoktatás alapanyagát szol- 
gáltató klasszikusok legtöbbje maga is élt a közírás hatékony 
eszközeivel. Petőfi publicisztikában is jeles, sőt irányadó, Ady 
tízszer annyi politikai esszét írt, mint ahány verset, Móricz 
Zsigmond pedig nemcsak az utólag felfedezett legnagyobb ma- 
gyar riporter, hanem közügyi cikkeiben is maradandó. A ro- 
mán irodalom olyan példákkal szolgál, mint Eminescu stílusuk- 
ban oly sajátos újságcikkei vagy Arghezi annak idején várva 
várt tablettái. A szépírók kitűnő publicisták, hát a csak-publi- 
cisták? A történelmi fejlődés során egyre nagyobb jelentőségű 
lett a művészi technikájú közírás. Marx publicisztikája esztéti- 
kumot és tudományosságot, erkölcsöt és politikumot egyesít; 
Kelet-Európát emancipálja Kossuth vagy Bălcescu sajtómun- 
kája is, vitairatok és közéleti kritikák jelzik a munkásosztály 
feltörését, s Lenin meg is mondja magáról, hogy ő publicista. 


Társadalmi szerepében csökkenti az irodalmat az, aki egy- 
oldalú esztétizmussal írói életművekből hántja le a közügyi 
közlést, vagy kihagy az irodalom fogalomköréből művészileg 
is teljes publicista pályaíveket. A romániai magyar irodalom 
összképéből sem rekeszthető ki, jelentőségében sem csökkent- 
hető a politikai irodalom, szóval mindaz, amit a közírás a „ki- 
sebbségi humánum“-tól a mai szocialista tudatig írók és olva- 
sótömegek kapcsolatában jelent. 


Ha csak vázlatosan is akarjuk megrajzolni a hazai magyar 
nemzetiségi irodalmi eszmélkedés kezdeteit, az elismerés sem- 
miképpen sem egy búskomor végvári letargiáé, amely az
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Osztrák–Magyar Monarchia bukásában a világ végét látja, ha- 
nem azé a változásokra bátran körültekintő bizakodásé, amely a 
románsággal való gyümölcsözőbb együttélésért száll síkra. A 
forradalmi munkásosztályt ért súlyos csapások után a radiká- 
lis polgári értelmiség idealista megfogalmazásairól van szó, esz- 
ményi általánosításokról és utópisztikus vágyképekről, de mind- 
ezek mélyén kitapogatható már az elindulás egy reális tájé- 
kozódás felé. Paál Árpád, a később jobbfelé elcsúszott, akkor 
még republikánus székely az 1920 őszén induló Napkelet ha- 
sábjain a napfelkeltéhez igazítja nézését, s a „kisebbségi“-vé 
vált magyarok sorsát a zsidókéhoz hasonlítva hazát, jogot ke- 
res „más nép szívében“. Számára a székelység és Kalotaszeg 
különösen gazdag etnikuma a fogódzó, itt fedez fel a fennma- 
radáshoz „ősszellemet és ősanyagot“, közös román–magyar– 
szász hagyományokra hivatkozik, ezekből indulva akarja elfog- 
lalni „az átívelő, összefoglaló magaslatokat“. Romantikus líra 
buggyan ki ebben az útkereső publicisztikában, melynek to- 
vábbi lengései hol egy Dunai Szövetség, hol egy „világdemok- 
rácia“ szép képzelgéseibe vesznek, magként azonban megőr- 
zik a hazai magyar népi forrásokhoz való ragaszkodást. 


A józanodás folyamatát természetesen a szépirodalom új 
s újabb vetületeiben is megkereshetjük, de még irodalomtör- 
ténetnek is érdemesebb a publicisztikai menet figyelése. 1921 
elején már Kós Károly, az ezermester író-grafikus-építész ve- 
szi kezébe az eszmei irányítást, nagyvonalú terveket dolgozva 
ki egy reális romániai magyar népi politika számára. A Zágoni 
Istvánnal és Paál Árpáddal közösen kiadott Kiáltó Szó a sa- 
ját erőre való támaszkodást tekinti egy kívánatos politikai cse- 
lekvőség feltételének, a magyar irredentizmus kalandor-ábránd- 
jaival szembehelyezkedve Erdély román–magyar–szász tör- 
ténelmiségéből indul a magyar népi erőknek az új államba 
való reális behelyezkedése felé. A biblikus szépségű sajtómeg- 
nyilatkozást (itt még a szépirodalom és a közírás egymástól el 
sem vált) hamarosan politikai tett követi: Bánffyhunyad főte- 
rén még ugyanebben az évben lezajlott az első romániai ma- 
gyar népgyűlés. Felvirágozott szekereken sereglett a színhelyre 
harminc kalotaszegi község magyar paraszti küldöttsége. 
,,Egyenlő kötelességek teljesítése mellett egyenlő jogú állam- 
polgárok akarunk lenni“ – hangzott el a jelszó, s Kós Ká- 
roly bemutatta demokratikus követeléseinek kilenc pontját,
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ezekben a magyar kulturális szervezkedést, a munkásság szer- 
vezeteinek elismerését, a nagytőke megfékezését, az egyéni 
és köz-szabadságjogok gyakorlását sürgette. A néptanácskozást 
az Erdélyi Magyar Néppárt megalakítása követte, számolva egy 
közös román–magyar–szász társadalmi kibontakozás lehető- 
ségeivel. A publicisztika és a politika áttűnése itt már világos, 
de a bekövetkező fordulatok inkább a publicisztikának az iro- 
dalomba való visszasiklását igazolták. 


Ne is menjünk át a külön megírandó politikatörténetbe, 
maradjunk a publicisztikánál. A Néppárt hamarosan beolvadt a 
romániai magyar földbirtokos és nagypolgár osztályok uszályá- 
ba, s ha Kósék újabb s újabb kitörési kísérletei és belső reform- 
csoportok ki is kezdték az Országos Magyar Párt látszategy- 
ségét, komoly történelmi szerephez mégis csak a külön ellen- 
zéki szervezkedés, majd az abból alakult MADOSZ, a már kom- 
munisták vezette Magyar Dolgozók Szövetsége jutott. Mindez 
a mozgás ideológiai síkon, sajtópolémiák, kiáltványok, vezér- 
cikkek, felmérő értekezések publicisztikai műfajaiban is je- 
lentkezett, s ha illúzió is volt Krenner Miklós – a „hídverő“ 
Spectator – ama kívánsága, hogy a Magyar Párt átdemokra- 
tizálódva „az erő sisakját, ne pedig az erő parókáját viselje“, 
ami megmaradt, az nem a közéleti eredmény, hanem a publi- 
cisztikai érték. Maga Kós Károly többször elkezdett politikai 
transzilvanizmusából végül teljesen az Erdélyi Helikon irodal- 
mi transzilvanizmusába lényegült át, új, gondolatibb síkra rög- 
zítve spiritualizálódó néppártiságának publicisztikáját. 


Az irodalmi transzilvanizmus irányzata erős segédhadat 
kapott a Tizenegyek nemzedéki csoportosulásában, ahol az élen- 
járó Balázs Ferenc a táj mítoszát megtoldotta az „erdélyi lé- 
lek“ mítoszával. Kósékat igyekszik filozófiailag igazolni Ta- 
vaszy Sándor idealista tana is az erdélyi magyarság „önössze- 
szedés“-éről, a közben lepergő évtized alatt azonban belülről 
támadt szakadás a helikonista táborban. A Dienes László alapí- 
totta Korunk hiányzó honi jellegével szemben Kós Károlynak 
még látszólag igaza van egy 1928-ban támadt vitában, de ami- 
kor Berde Mária éppen az Erdélyi Helikon hasábjain veti fel 
a „vallani és vállalni“ kényes kérdését, számon kérve a tör- 
ténelmi regények útvesztése helyett a „ma“ megmutatásának 
erkölcsi, bátorságát, a kerekedő vitában szétfoszlik az aranyköd, 
s a fiatal Kacsó Sándor a publicisztika időszerűségét követeli
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meg a valóságnak hátat fordító regényirodalomtól. Erre már 
Gaál Gábor is a környező valósághoz való viszonyulás követel- 
ményét fordítja szembe az epigonizmussal s „egy álproble- 
matika esztéta csinálmányai“-val. A kitört irodalmi polémia 
nemcsak egykorú kritikaként értékelhető, hanem mint a ha- 
zai önismeret és közvélemény alakításának publicisztikai mű- 
vészete is hasznos örökségünk. 


Két jellegzetes publicista-karrier ívelődik irodalmi életünk 
fölé a 30-as években: a transzilvanizmusában köznapi érzékét 
el nem veszítő Szentimrei Jenőé és a műteremirodalommal sza- 
kító székely népi csoportot képviselő Kacsó Sándoré. Mindket- 
ten foglalkozásbeli újságírók, erkölcsi rangjukkal kiemelve az 
egykorú polgári sajtót a felelőtlen üzletiesség és a politikai 
mellébeszélés posványából. Bármiről szólnak: egészséges vi- 
hart támasztanak, s a legszélesebb nagyközönség előtt bontják 
ki a történelmileg esedékest és szükségest. Nem zárt irodalmi 
per, hanem a közélet és irodalom viszonyának helyreállítása, 
amikor Kacsó Ki a kastélyból a kertbe! címen emeli fel lelki- 
ismerete szavát a helikonista kasztszerűség „szaga“ ellen, s 
gondolatát Szentimrei Jenő Ki a szalonból az ugarföldekre! jel- 
képes címmel a leszegényedő tömegekhez fordulás követelmé- 
nyévé élesíti. 


A reális befelé-látás publicisztikája nem maradhatott adós 
a nagyvilág dolgainak hasonlóan reális megítélésével. Nem 
véletlen igazodás, hanem a törvényszerű nemzetközi párhuza- 
mosságok felfedezése vette rá Kacsó Sándort, hogy a Brassói 
Lapok vezérhelyén a spanyol köztársaságot védő antifasiszta 
népfront igazát vállalja, s A spanyol polgárháború erdélyi 
frontján című – nagy visszhangot keltő – írásában leszögez- 
ze: „Igen, erdélyi lecke lett a spanyol polgárháború abban a 
pillanatban, amikor a »nemzeti« szó fogalmát itt is meghami- 
sította s azután meghamisított formájában kisajátította, eloroz- 
ta az az »új korszellem«, amelynek külpolitikai vonzásai olyan 
sodró erővel kezdik elragadni magukkal az erdélyi magyar 
kisebbség hagyományosan haladó szellemiségét. [...] Vidéki 
közösségeinkben, szervezeteink központi tanácsaiban egyre 
gyakrabban akadnak aprócska Mussolinik s törpe Hitlerek, akik 
hirdetik, hogy bebizonyosodott: a demokratikus politikai for- 
mák kiélték magukat, s igazi fegyelmet csak parancsuralmi 
rendszer alapján lehet teremteni. [...] Az erdélyi magyarság-
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nak sajátos helyzetében meg kell állania azon a helyen, ame- 
lyet eszmei szempontból századok érleltek ki biztonságosra 
olyan értelemben, hogy küzdhet, verekedhetik jogaiért, igazsá- 
gaiért, amelyek nemzetközileg elismert jogok és igazságok. Ad- 
dig, amíg magunk is annak hisszük és valljuk őket a demokrá- 
cia minden szép vívmányainak a nevében.“ Elvi jelentőségű 
közeledés volt ez hazai értelemben a román és magyar de- 
mokratikus erők felé egy nálunk is esedékes népfronti össze- 
fogás jegyében. 


A haladó szellemű publicisták fellépése egyfelől a közéleti 
elszigetelődéssel, másfelől a fenyegető fasizálódással szemben 
egybeesik egy új realista irodalmi nemzedék fellépésével. Ez 
a nemzedék egyelőre ellentétekbe sarkult, de a Korunk köz- 
ben bekövetkező népfronti kiszélesedésével és a MADOSZ 
mozgalmi jelentőségének megnövekedésével egyidőben egyre 
határozottabb arcot öltött: energiáinak egybeterelése történel- 
mi s egyben publicisztikai feladattá vált. Így került sor Ta- 
mási Áron hívogatójára. A Brassói Lapok adott teret cikkei- 
nek (íme, író, aki egyben publicista is a kor követelménye sze- 
rint!), a kolozsvári Független Újság ankétja volt a válasz, s 
a kölcsönös szóértésből megszületett 1937-ben a romániai ma- 
gyar értelmiség Vásárhelyi Találkozója. A legsürgősebb és leg- 
jelentősebb kérdés felvetésére és megoldására itt Kacsó Sándor 
vállalkozott, már előadása címében megadva mondandója lé- 
nyegét: Az erdélyi magyarság és a román nép építő együtt- 
élésének útja és feltételei. 


A népi publicista-triász – Szentimrei, Kacsó és Tamási 
– eredményesen szembe tudott szállni a romániai magyar köz- 
vélemény jobboldalra lendülésével, a nacionalista szenvedé- 
lyekből indult, többé-kevésbé nyíltan fasiszta ideológiák elha- 
rapózásával s azzal a csodavárással, amely a társadalmi élet 
nem egy csoportosulását és rétegét passzívvá tette és elszige- 
telte az országos tennivalóktól. Az inkább erkölcsi jellegű, sze- 
mélyi magatartásra hivatkozó, mélyebb gazdasági és társa- 
dalmi összefüggésekig nem hatoló gond és példa azonban nem 
teremthetett volna a jövő számára tartós biztosítékokat, ha a 
népfronti időszakban fel nem fejlődik a tudományos szocializ- 
mus publicisztikája is. A Korunk kommunista törzsgárdájára 
várt itt nagy feladat, az antifasiszta arcvonal belső megerősíté- 
sére innen indult ki a kezdeményezés. 
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A Román Kommunista Párt neveltjeinek egyidejűleg kel- 
lett a nemzetiségi és országos román–magyar összefogásra 
ügyelniük, s ugyanakkor a honi kérdések megoldására kellő 
marxi–lenini tudományos felkészültséget biztosítaniuk. Gaál 
Gábor a transzilvanisták és az új realisták ellentétét feloldó 
„romániaiság“ találó képletével segítette a fogalmak tisztázását: 
az erdélyiséget megőrizve haladta meg az ország-egész törté- 
nelmi kibontakozásának osztályszemléletű vállalásával. Bár te- 
vékenysége elsősorban a levelezés belterjes műfajával járó lap- 
szerkesztésben merült ki, sikerült olyan írógárdát gyűjtenie 
maga köré, amely a válsággal küzdő középosztály és paraszt- 
ság, a nemzetiségi lét és a román néppel való együttélés, haza- 
fiság és nemzetköziség, a fasiszta háttérből manipulált faji kér- 
dés, nemkülönben az irodalom társadalmi felelőssége ügyében, 
valamint sok más kérdésben hovatovább megfelelő történelmi 
materialista választ tudott adni. 


Nagy István és a szociáldemokrata oldalról egységfrontba 
lépő Jordáky Lajos munkás-szociográfiái, ha nem is tudomá- 
nyos kiterebélyesedéssel, de feltétlenül rangos publicisztikai 
eszközökkel ki tudták egészíteni a baloldalon kiadásra találó 
Bözödi György népi-paraszti székely társadalomrajzát, s nö- 
vekvő ideológiai erőt mutatott Kovács Katona Jenő publicisz- 
tikai igyekezete „a nép közügyek iránti érdeklődését felébresz- 
teni és saját sorsának irányítására bírni“, akárcsak Bányai Im- 
re és Gáll Ernő bekapcsolódása a román szociológiába vagy Mé- 
liusz József elemzése a Népi Toll Versenyének eredményeiről. 
E szakasz vezető politikai közírója, Bányai László is főleg a 
Korunk hasábjain teszi közzé marxista elemzéseit a romániai 
magyarság kérdéseiről, a Hitler-ellenes Duna-völgyi összefo- 
gásról, a közös román–magyar népi hagyományokról, az írók 
társadalmi hivatásáról vagy azokról az akadályokról, melyeket 
a kisebbségi kérdés rendezése elől az igazi hazafiság szellemé- 
ben el kell távolítani. 


A honi kérdésekbe begyökerezve termékennyé vált marxis- 
ta gondolkodás népszerűbb s egyben hatékonyabb publiciszti- 
kája a közben betiltott MADOSZ illegálisan továbbható vo- 
nalán bontakozott ki, s főleg a Józsa Béla és Szabó Árpád cik- 
keit közlő Erdélyi Magyar Szóhoz fűződik. 
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Nemzetiségi publicisztikánk múltjának és jelentőségének 
a romániai magyar irodalomtörténetből még hiányzó méltatá- 
sához a főirányzat megvonásával járultunk hozzá. Lap sok volt, 
újságíró még több, alkalmi közírásra sokan vállalkoztak, ami 
azonban a nemzetiség létkérdését, a jogegyenlőségen alapuló 
együttélést és közös alkotó hazafiságot illeti akár a nemzeti ki- 
zárólagosságokkal, akár a felelőtlen közönnyel szemben, az 
ezen a csapáson bejárható és felmérhető. Hogy igazunk van, 
azt egyszerű tény bizonyítja: a második világháború megpró- 
báltatásait követően, a felszabadulás nyomán egységes, új, át- 
fogó közügyi feladatokra – a népi demokrácia megteremtésére 
és a szocializmus alapjainak lefektetésére – azok a publicis- 
ták állottak össze, írásaikkal szolgálva az általános felemelke- 
dést, akik már azelőtt, a két világháború között is emberség 
és honiság, nemzetiség és országépítés, együttélés és nemzet- 
köziség előharcosai voltak. 


A megnyílt új történelmi szakaszban újra megszólal Kós 
Károly, irányt vall és vállal Szentimrei Jenő és Kacsó Sándor, 
írói tevékenysége közepette közügyekre figyel és biztat Nagy 
István, a munkáskultúra fórumait nyitja meg és propagálja 
Jordáky Lajos, a Magyar Népi Szövetségben a hagyományos 
MADOSZ-politikát folytatja s újra a publicisztika élvonalán 
jelentkezik Bányai László, az antifasizmus hevével fog új iro- 
dalompolitikába Méliusz József, a dolgozó nőknek adja tollát 
Berde Mária, s új irodalmi lapot szerkeszt Gaál Gábor, írók 
és közírók következő nemzedékét indítva útjára. 


Ennek a munkásközpontú, párt vezette népi-nemzetiségi 
főirányzatnak az erkölcsi igazát jelzi publicisztikánk vértanú- 
áldozathozatala is: Józsa Béla, Szabó Árpád, Kovács Katona 
Jenő nem érte meg a felszabadulást, mindhármukat a fasiz- 
mus gyilkolta meg. 


E sorok írója is publicista, s múltjának tapasztalatait a 
Babeş–Bolyai Egyetem magyar irodalmi tanszékén a 60-as 
években úgy igyekezett a köz javára hasznosítani, hogy külön 
előadássorozatot és szemináriumi munkálatokat indított a pub- 
licisztika tárgyköréből. 


A közírás tere a szocializmusban kitágult, témaköre meg- 
sokszorozódott, s átfogja a politikai, gazdasági és társadalmi- 
kulturális élet minden területét. Amióta azonban a szocialista 
államrendszer sokoldalú teljessége a dolgozó tömegek közügyét
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szolgálja, azóta szerepét egyre nagyobb mértékben átveszi a 
közös szervek létrehozta dokumentumok, a párthatározatok, a 
törvényhozás, a központi rendelkezések irodalma, olyan írás- 
beliség tehát, amely millió gyökerű és milliókra hat. Publicisz- 
tikai óráimon végül is ilyen pártdokumentumokat, jeles poli- 
tikai beszédeket elemeztünk és értelmeztünk, bontottunk elvi 
tételekre és gyakorlati teendőkre, arra utalva, hogy ezek alkal- 
mazásáról, a helyi viszonyok közti érvényesítéséről, a töme- 
gek számára való magyarázatáról kell ma a sajtó embereinek 
gondoskodniok, s így a közírás lényeges része a felvilágosítás 
és népszerűsítés feladatkörébe tartozik. 


A mai közírónak már nem a maga emberségéből kell a 
változtatások, az újítások, a gazdasági, műszaki és tudományos 
haladás, az általános művelődés követelményeiért kiállania, 
mint régen, hanem a hatalomra jutott és hivatalossá vált tel- 
jesebb emberség szószólójaként léphet fel. S itt vagyunk ta- 
núi a publicisztika – s a közösbe integrálódva a honi magyar 
közírás – sajátos szakosodásának. A jelenség lényege, hogy a 
nagy átalakulásban hasznos hozzájárulással szerepelhet a köz- 
író, ha olyan részletekre irányítja a figyelmet, melyek még 
homályban vannak, s az egészbe, a szocialista összképbe, a tár- 
sadalmi mozgások főirányába való beemelésük időszerűvé vált. 


A tárgyköri szétágazás következményeképpen a mai tár- 
sasélet teljes – globális, mindenre kiterjedő – előbbrejutásá- 
nak színképét ölti magára a publicisztika új szakasza. A ter- 
melékenység fokozását célzó technikai látástól a közösségi er- 
kölcs növekvő követelményeiig, vagy a szocialista törvényes- 
ség megerősítésétől a népi-nemzetiségi művelődés korszerűsí- 
téséig jelentkeznek ezek a közügyi témák, s ha átlapozzuk a 
romániai magyar napilapokat, folyóiratokat s bő könyvkiadá- 
sunk termékeit, vagy meghallgatjuk a rádió és televízió anya- 
nyelvünkön szóló műsorát, immár százakra menő új közírói 
gárda eredményeiről beszélhetünk. Igazán csak beletallózva a 
nevek tömkelegébe: nem publicisztika-e a javából Bálint Ti- 
bor, Kántor Lajos, Szász János irodalmi naplója, László Fe- 
renc zenei vagy Banner Zoltán szépművészeti kommentárja, 
Bodor Pál, Veress Zoltán immár kötetekre menő etikai és tu- 
dományos írásai, Murádin László, Cs. Gyímesi Éva nyelvmű- 
velő rovata, Benkő Samu művelődéstörténeti esszéje, Faragó 
József, ifjabb Kós Károly néprajzi felvilágosítása, Fazekas Já-
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nos, Imreh István, Demény Lajos történelmi és honismereti 
szülőföld-kultusza, Gáll Ernő, Nagy György nemzetiségtudo- 
mánya, Herédi Gusztáv, Beke György szociográfiai riportja? 
Sok száz közírónk jeleskedik sok-sok tárgykörben, s ebből a 
publicisztikai áradásból csap ki az új romániai magyar közírás 
növekvő ígérete. 


Folyóiratkultúránk mai fokán – nemcsak a Korunknak, 
hanem már A Hétnek is köszönhetően – irodalmi s általában 
humán-szakmai fellendülésünket nyomon követi a műszaki és 
természettudományok, a modern fizika, kémia, biológia, a ma- 
tematika és kibernetika s annyi más, a tudományos-műszaki 
forradalmat képviselő ismeretágazat és határtudomány nép- 
szerűsítő irodalma, s ahol mindezek közvetlenül is hasznos köz- 
ügyi töltetet kapnak, kialakul a tudományos publicisztika is. 
Mert természetesen, ahogyan a szépirodalmat a közirodalom- 
tól, úgy a tudományos vagy tudománynépszerűsítő szakirodal- 
mat is meg kell tudnunk különböztetni a tudományos közírás- 
tól: ez ugyanis már nem öncélúan az ismeretterjesztéshez, ha- 
nem közcélúan a termeléshez, a munkához, a társadalmi cse- 
lekvéshez igazodik. Már meg is született élvezetes formája: a 
tudományos esszé. Szakmai közlései mellett éppen úgy él vele 
Barabás Endre, a kémikus és Szabó Attila, a biológus, mint 
Maurer Gyula, a matematikus vagy Nagy Miklós, az agrármér- 
nök. És tanáraink? Benedek Zoltán, Fábián Ernő, Fey László 
s annyi más – akár reál, akár humán szakon – középiskolai 
kötöttségében is országos nevet szerzett magának közügyi esz- 
széirodalmával. Mondjuk csak ki: az esszé műfaja bizonyult 
legalkalmasabbnak bármely szakterület közügyi kapcsolására, 
átvéve a vezércikkírás klasszikus helyét. 


A szocialista hazafiság komplex témakörében és erkölcsi 
rangján folytatódik mindaz, amit a romániai magyar publicisz- 
tika előőrsei – más haladó erőkkel együtt – demokráciáért 
és humánumért, anyanyelvért és jogegyenlőségért, testvéri 
együttélésért, nemzetközi szolidaritásért, a békéért és szocia- 
lizmusért a múltban kifejtettek. 
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PÉNTEK JÁNOS 


A romániai magyar nyelvtudományi 
kutatások 


Az egyik rokonszenves megállapítás szerint a nyelvtudo- 
mánynak az az elsődleges feladata, hogy azt tanulmányozza, 
mennyi a szabadságunk és a kötöttségünk a legfontosabb em- 
beri magatartásban, a beszédben. Az előbbihez, a „szabadság“ 
fölméréséhez a nyelv hagyományait, gazdagságát, végtelensé- 
gét, sokszínűségét, teremtő erejét, kreatív és produktív jellegét 
kell tudatosítania, a kötöttségek ismeretéhez a nyelv rendszer- 
szerűségét, fejlődésének és működésének szabályszerűségeit, lo- 
gikáját és logikátlanságát. Ennek a két tényezőnek, a szabad- 
ságnak és a kötöttségnek a viszonya szabja meg, hogy mennyi- 
re sikeres a nyelvet beszélő egyénnek a társadalomba való 
beilleszkedése (szocializációja) és ezzel párhuzamosan egyéni- 
ségének, benső énjének megvalósulása, kifejeződése (individua- 
lizációja). A nyelvhasználat azonban nyilván nem valami el- 
vont művelet, hanem igen jelentős mértékben függ a kortól, a 
földrajzi helyzettől, a társadalmi körülményektől és magának 
a nyelvnek a belső állapotától. Ezért nyilvánvalóan nyelven- 
ként, koronként, országonként más és más formában konkreti- 
zálódik a nyelvtudománynak az előbbiekben jelzett általános 
célkitűzése. Hogy a nyelv vizsgálói felismerik-e legfontosabb 
feladataikat, megkísérlik-e és milyen eredménnyel meg is ol- 
dani őket, az részint – de talán kisebb részben – magukon 
a kutatókon múlik, felkészültségükön, kitartásukon, részint 
pedig a társadalmi feltételeken, szervezeti kereten, anyagi és 
erkölcsi támogatáson, megbecsülésen. 


A romániai magyar nyelvészek munkájának mind az anya- 
gi támogatás, mind a társadalmi megbecsülés tekintetében ösz- 
szehasonlíthatatlanul kedvezőbb feltételei vannak, mint a máso- 
dik világháború előtti időszakban, amikor például az egyete- 
men a magyar nyelvtudománynak nem is volt külön előadója. 
Ma viszont a kolozsvári egyetem magyar nyelv- és irodalom-
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tudományi tanszékének 10 tagból álló nyelvészeti csoportja, 
valamint az akadémia nyelvtudományi intézetének három ku- 
tatója a román nyelvészkollégákéhoz hasonló erkölcsi és anya- 
gi támogatást élvez. Ezek a kedvező feltételek tükröződnek ab- 
ban is, hogy a fiatalabb nemzedékhez tartozó nyelvészek kö- 
zül tizenhatan szereztek tudományos minősítést az ötvenes 
évektől kezdődően. Az aspirantúra az egyetemi tanszékhez kap- 
csolódik, jelenlegi irányítója Szabó T. Attila és Szabó Zoltán 
professzor. Épp a tudományos továbbképzés, valamint a tanári 
továbbképzés hatósugarának kiszélesedése révén lényegesen bő- 
vült azoknak a köre, akik tanári vagy szerkesztői munkájuk 
mellett a nyelvészeti kutatómunkába is bekapcsolódnak. 


A magyar nyelvészeti munkacsoportok rövidebb-hosszabb 
távú feladatait a tanszéki és az intézeti tudományos tervek ha- 
tározzák meg. Az időszaki publikálási lehetőségeket az akadé- 
mia folyóirata, az évenként kétszer megjelenő, XXIV. évfolya- 
mánál tartó Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények bizto- 
sítja (jóval kisebb mértékben az egyetem 1956-tól megjelenő 
tudományos orgánuma, a Studia Universitatis Babeş-Bolyai, 
Series Philologia), de a magyar nyelvészek nem ritkán közöl- 
nek a hazai román és idegen nyelvű szakfolyóiratokban, a ma- 
gyarországi szaklapokban és más nemzetközi kiadványokban, 
részt vesznek hazai és nemzetközi nyelvtudományi tanácsko- 
zásokon, kongresszusokon. A nagyobb lélegzetű tanulmányok, 
monográfiák, szótárak megjelentetésében, hozzávetőleg 1970- 
től kezdve, nagy szerepet vállal a Kriterion Könyvkiadó (meg- 
jelentette Szabó T. Attila tanulmányainak háromkötetes gyűj- 
teményét, megkezdte az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár 
kiadását, évente kiad egy-egy monográfiát az egyelőre még 
névtelen, de már hetedik kötetére rúgó nyelvészeti sorozatá- 
ban, nagy példányszámú Kriterion Kézikönyvek sorozatában 
szaklexikonok, két- és többnyelvű szakszótárak mellett ott talál- 
juk a Magyar helyesírási szótárat és az Idegen szavak szótárát, 
a Korunk Könyvek sorozatban pedig helyet kapott egy. stilisz- 
tikai és egy szemiotikai tanulmánykötet is – hogy csak a 
nagyobb ilyen vállalkozásait említsük). A kiadó, Domokos Géza 
irányításával, jó érzékkel ismerte föl a humán tudományok- 
nak (elsősorban a nyelvtudománynak, a történettudománynak, 
az irodalomtudománynak és a néprajznak) a nemzetiségi kul- 
túra hagyományainak megőrzésében, az értékek szelektálásá-
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ban és tudatosításában, valamint az élő kultúra szervezésében 
és irányításában játszott szerepét. Ebből a szempontból nem- 
csak a kiadási lehetőségeket teremtette meg, de ugyanakkor 
az olvasói igények közvetítőjévé, a kutatások ösztönzőjévé is 
vált. A nyelvtudomány esetében a kiadói szerkesztő, Szilágyi 
N. Sándor egyben igényes és lelkiismeretes szaklektora is a 
megjelentetésre javasolt kéziratoknak. 


Hogy a rájuk háruló sajátos feladatokat milyen mérték- 
ben tudták megoldani az adott körülmények között a magyar 
nyelvtudomány hazai művelői, ezt szeretném bemutatni a kö- 
vetkező lapokon, ha vázlatosan is, csupán a leltárszerű szám- 
bavétel igényével. Munkámat jelentős mértékben megkönnyí- 
tették a Márton Gyula (Orbis VII, nr. 2, 361–371; StUBB. 
Phil. XII, 27–38; Korunk Évkönyv 1973. 173–193), valamint 
a Szabó T. Attila tollából származó korábbi összefoglalások 
(MNy. LI, 468–476). Különösen a leíró nyelvészeti és a sti- 
lisztikai kutatások eredményeiről szóló részek megírásában ha- 
szonnal értékesíthettem Szabó Zoltán egy egészen friss szinté- 
zisének megállapításait (Hungarian: Current Trends in Roma- 
nian Linguistics. Ed. by A. Rosetti and Sanda Golopenţia Ere- 
tescu. Bucharest, 1978. 463–480). E dolgozat megírása után 
jelent meg a Korunk nyelvészeti számában (1978. 10. szám) 
Gálffy Mózesnek (789–798) és B. Gergely Piroskának (799– 
802) a hazai magyar nyelvtudomány történetét elemző cikke. 
A legfrissebb a visszatekintő-értékelő tanulmányok sorában 
Szabó T. Attilának az erdélyi magyar nyelvtudományra vo- 
natkozó számvetése (Nyr. CIII, 257–267). (L. még: Hugo Plom- 
teux e Lajos Balogh: La dialettologia ungherese recente. In: 
Rivista Italiana di Dialettologia II (1978), 2, 409–427.) A bib- 
liográfiai utalások tekintetében nem törekedhettem teljességre; 
további adatok a következő bibliográfiákban találhatók: Nagy 
Jenő: A romániai finnugor vonatkozású közlemények könyvé- 
szete 1919–1969. NyIrK. XV, 193–217; Toós Magdolna: A 
NyIrK. I–XX. évfolyamának repertóriuma. NyIrK. XX, 225– 
238; Activitatea ştiinţifică a Universităţii din Cluj-Napoca 
1919–1973. Bibliografie selectivă. Limbă si literatură, arte. 
Cluj-Napoca, 1974; Activitatea ştiinţifică a Universităţii din 
Cluj-Napoca 1974–1978. Bibliografie selectivă. Filologie. Cluj- 
Napoca, 1979. 
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Előzmények 
Bár a második világháborút követően gyökeresen megvál- 


tozott társadalmi körülmények és feltételek közepette, új igé- 
nyeknek és célkitűzéseknek megfelelően alakult a magyar nyel- 
vészeti kutatómunka, folytatása is egyszersmind egy több száz 
esztendős hagyománynak. Első művelői között ott találjuk a 
gyermekkorában török rabságot szenvedett, később gyulafehér- 
vári püspökké lett Geleji Katona Istvánt, az 1645-ben megje- 
lent Magyar grammatikátska szerzőjét, az először 1708-ban ki- 
adott latin–magyar szótár orvos és polihisztor szerzőjét, Pá- 
pai Páriz Ferencet (válogatott munkáinak gyűjteményét 1977- 
ben jelentette meg a Kriterion Könyvkiadó Nagy Géza elemző 
tanulmányával), a foglalkozása szerint szintén orvos Gyarmathi 
Sámuelt, aki az egyetemes nyelvhasonlításnak is jelentős elő- 
futára, a finnugor nyelvhasonlítás egyik megteremtője 1799- 
ben megjelent munkájával (Affinitas linguae Hungaricae cum 
linguis Fennicae originis grammatice demonstrata). Az erdélyi 
polihisztorok sorában utolsónak tekintett Brassai Sámuel, a 
kolozsvári egyetem tanára szintén jelentős munkásságot fej- 
tett ki a nyelvtanelmélet és különösen a szintaxis kutatásában. 
Nyelvészeti szempontból is forrásértékűek a XIX. század má- 
sodik felének népköltészeti (Kriza János) és történelmi-nép- 
rajzi munkái (Orbán Balázs). 


Századunk első éveiben úttörő munkát végzett a székely 
nyelvjárás egyik első kutatója, Horger Antal, az akkor újdon- 
ságnak számító nyelvföldrajzi módszer alkalmazója. A kolozs- 
vári egyetemnek is tanára volt Szinnyei József, a nagyszabású 
tájszótár szerkesztője, valamint Gombocz Zoltán, a Magyar 
etymológiai szótár társszerzője. 


A két világháború között két ágon folytatódik a hazai ma- 
gyar nyelvtudományi kutatás. Az egyiket Csűry Bálint neve 
fémjelzi. Az első, mindmáig legjelentősebb tájnyelvi szótár, a 
Szamosháti Szótár megalkotása mellett ő az egész magyar 
dialektológia módszertani megújítója. A korábbi, mindenre ki- 
terjedő, de mindenről felszínes képet nyújtó nyelvjárási mo- 
nográfiák helyett az ún. jelenség-monográfiák írását szorgal- 
mazza, amelyek csupán egy vagy néhány rokon jelenségre kon- 
centrálnak ugyan, de azt a teljesség igényével mutatják be 
mind más nyelvjárásokkal, mind az irodalmi nyelvvel össze- 
vetve. Szorgalmazója a nyelvföldrajzi kutatásoknak is, ame- 
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lyeknek első eredményeit éppen kolozsvári tanítványai való- 
sítják meg, már a háború idején (Szabó T. Attila, Gálffy Mó- 
zes, Márton Gyula: Huszonöt lap „Kolozsvár és vidéke nép- 
nyelvi térképé“-ből. Erd Tud Füz. 181. sz.). Az ő iskolájából 
nőtt ki a népi terminológia gyűjtésének és vizsgálatának az az 
új szemlélete, amely szoros kapcsolatot teremt a népi kultúrá- 
val, valóban szintézist valósít meg a szavak és a szavak jelölte 
dolgok vizsgálatában. Ezeken túlmenően a hazai magyar nyelv- 
tudomány szempontjából Csűry munkásságának talán mégis az 
a legfőbb eredménye, hogy kolozsvári tanárkodása idején je- 
lentős hatással volt néhány akkor induló, tehetséges fiatal ku- 
tatóra, Szabó T. Attilára, Nagy Jenőre, Márton Gyulára, Gálffy 
Mózesre, akik a következő korszak kutatásainak kiemelkedő 
egyéniségei. 


A másik ág, amelyet jeleztem, a levéltári kutatásokból nő 
ki Kelemen Lajos csendes, szinte észrevétlen irányítása és pél- 
dája nyomán. Mellette kezdi meg levéltári kutatásait Szabó 
T. Attila, megvetve ezzel a későbbi szótörténeti, nyelvtörténeti, 
történeti névtani vizsgálatok alapjait. 


Vannak ennek az időszaknak ma már szinte elfeledett, csak 
a könyvtár-katalógusokban és műveikben tovább élő kutatói. 
Ilyen például Cs. Bogáts Dénes, első történeti tájszótárunk, a 
Háromszéki oklevélszójegyzék és más, kisebb nyelvtörténeti ta- 
nulmányok szerzője, a nyelvművelő Brüll Emánuel, aztán né- 
hány korán elhunyt kutató: Mikecs László, Gergely Béla, Sán- 
dor Gábor. 


A korszak legfontosabb szakfolyóiratát, az Erdélyi Mú- 
zeumot sem tárta még föl, nem értékelte szerepének és szín- 
vonalának megfelelően a tudománytörténet. Sajnos, az irodal- 
mi lapok, újságok nyelvművelő, tudománynépszerűsítő tevé- 
kenységéről sem készült átfogó fölmérés, bár minden bizonnyal 
megérné az elemző feldolgozást. 


A dialektológia 
Már a második világháborút megelőző időszakban szoros 


kapcsolat alakult ki a román nyelvtudománnyal. Ezt a kap- 
csolatot több tényező is erősítette. Ilyen volt elsősorban a min- 
dennapos személyes érintkezés, a kölcsönös megbecsülés, aztán 
a témák egy részének (mint a román–magyar nyelvi kölcsön- 
hatás, földrajzinév-kutatás stb.) közös volta, az egymásrautalt- 
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ság ezeknek a kérdéseknek a tisztázásában és végül a tanár- 
tanítvány viszony olyan esetekben, amikor leendő magyar 
nyelvészkutatók éveken át hallgatták neves román nyelvész- 
professzorok előadásait (a Sextil Puşcariuét, a Sever Popét, az 
Emil Petrovici-ét stb.). Ismeretes, hogy a romanisztika mindig 
élen járt a nyelvjáráskutatásban, több jelentős módszertani el- 
képzelés, megvalósítás innen indult el. Ezek közül nem egyet 
a román nyelvtudomány közvetített a romániai magyar nyelv- 
tudomány és így az egész magyar nyelvtudomány felé. Nem 
véletlen például, hogy bár a nyelvföldrajz módszere ismere- 
tes volt a magyar nyelvtudományban, az első jelentős nyelv- 
atlasz-kísérlet a hazai magyar nyelvtudományból indult, és 
a felszabadulás után is az atlasz-munkálatok állnak az első 
helyen a dialektológiai kutatásban (vö. Márton: MNny. IV, 233– 
267). Hatása volt a román nyelvtudománynak abban is, hogy a 
nyelvtérképek szerkesztésével párhuzamosan a szókincsvizsgá- 
latban tért hódít az onomasziológiai (jelöléstani) szemlélet. 


Felületesen nézve egyoldalúságnak is tekinthetnők, hogy 
nyelvészeink, fontosságát tekintve, első helyre tették a dia- 
lektológiát. Ennek azonban két igen lényeges oka van, ami két- 
ségtelenül igazolja, hogy ez volt az egyedüli helyes álláspont. 
Az egyik, a leglényegesebb ok az, hogy a romániai magyar 
nyelvjárásokat mint az ország területén beszélt, történetünkben 
és fejlődésünkben sok sajátosságot mutató belső nyelvtípuso- 
kat csak a hazai magyar nyelvészek tárhatják föl. Helyzetünk- 
ből fakadó kötelesség tehát a nyelvjárások vizsgálata, és ha- 
laszthatatlan is egyben és ez a második indoka a dialektológia 
előtérbe helyezésének. Olyan korban élünk, amikor minden 
nyelvben rohamosan integrálódnak a köz- és irodalmi nyelvnek 
alárendelt belső nyelvtípusok (a szakmai nyelvek kivételével), 
ez az integrálódás leginkább a nyelvjárásokat érinti. Nálunk 
ehhez az általános helyzethez társul még egyes vidékek erőtel- 
jes bilingvizmusa: a csángó mellett, ahol a kétnyelvűség el- 
mélyült, illetőleg az anyanyelvjárás az idősebbek családi érint- 
kezésének eszközévé vált, kiterjedt a mezőségi és más nyelv- 
járások kétnyelvűsége is. 


A nyelvjáráskutatásból szinte az összes hazai magyar nyel- 
vészek kivették, kiveszik a részüket. Jellemző, hogy a kandi- 
dátusi és doktori disszertációk túlnyomó többsége is ebből a 
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témakörből készült. Az egyéni kutatásoknál, témáknál fonto- 
sabbak, átfogóbb jellegűek a közösségi munkálatok. 


Az első kutatócsoportok irányítója Szabó T. Attila volt. 
Később, az ötvenes évektől, egy negyedszázadon át, 1976-ban 
bekövetkezett haláláig Márton Gyula volt ennek a diszciplí- 
nának az előadója és tanszékvezetői minőségében a tanszéki 
kutatócsoportok szervezője is. Tudományirányítói és -szervezői 
tevékenységével elévülhetetlen érdemeket szerzett. Hogy ha- 
zánkban nemcsak magyar nyelvészek munkásságáról lehet be- 
szélni, hanem egy nyelvészeti iskola eredményeiről, ebben két- 
ségtelenül Márton Gyulának volt a legnagyobb szerepe. Csak 
közeli munkatársai tudják, bár az eredményekből a kívülálló 
is következtethet rá, milyen harmonikusan egyesült benne az 
energikus szervező és a tudományos irányító. Felismerte a leg- 
sürgősebb feladatokat, és anélkül, hogy a közvetlen publikálás, 
siker esélyeit latolgatta volna, kutatócsoportokat szervezett, 
meghatározta a tennivalókat, szigorúan számon kérte és számon 
tartotta, ki mennyit teljesített. 


Az első atlasz-munkálatok irányítója – mint már emlí- 
tettük – Szabó T. Attila volt. Még a háború idején megkez- 
dett Kolozsvár környéki kutatások után ő indította el a csángó 
nyelvjárás komplex vizsgálatát. Ennek is fő célja a nyelvjárás 
atlaszának az elkészítése volt. A mintegy 1400 nyelvi tényre 
kiterjedő kérdőívét Szabó T. Attila szerkesztette. A több tagú 
kutatócsoport 1949 és 1962 között minden nyáron bejárta a 
csángó nyelvjárásterület jelentős részét. A mintegy 900 lapos, 
3 kötetes kéziratos atlasz 43 kutatópont hangtani, lexikológiai 
és grammatikai sajátosságait tükrözi. Az ekkor lejegyzett szö- 
vegek és szavak egy hozzávetőleg húszezer címszavas új csángó 
szótár megszerkesztését tennék lehetővé. 


A kolozsvári Nyelvtudományi Intézet az ötvenes évek kö- 
zepén tervbe vette a Romániai Magyar Nyelvjárások Atlaszá- 
nak megszerkesztését (vö. Szabó T. A.: NyIrK. I, 13–26; VII. 
35–55). Ezt a nagyszabású vállalkozást is Szabó T. Attila ké- 
szítette elő és irányította. Gazda Ferenc és Nagy Jenő közre- 
működésével ő szerkesztette meg a mintegy 3340 kérdést tar- 
talmazó kérdőfüzetet. A helyszíni gyűjtés 1956-ban indult meg, 
1959-től ez a feladat egyetlen személyre, Murádin Lászlóra há- 
rult, aki a gyűjtést el is végezte 132 kutatóponton. Ő folytatja 
az atlasz megszerkesztését is (l. még: Szabó T. A.: A Romániai 
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Magyar Nyelvjárások Atlasza anyaggyűjtő munkájának állása 
és a további feladatok: Anyanyelvünk életéből. 539–546). 


Tanszéki tervmunkaként készült el a három részből álló 
székely tájnyelvi atlasz Gálffy Mózes és Márton Gyula veze- 
tésével. A 724 nyelvi adatot tartalmazó kérdőívet 310 hely- 
ségben kérdezték ki 1954-gyel kezdődően (vö. Gálffy: Orbis 
XVIII, 405–411). 


Murádin László 1956 és 1958 között gyűjtötte össze 32 pon- 
ton az aranyosszéki nyelvjárás atlaszának anyagát (vö. NyIrK. 
II, 171–191). Balogh Dezső és Teiszler Pál, a székely nyelv- 
járási atlasz folytatásaként, 1959-ben megkezdte a marosszéki 
nyelvjárás atlasza anyagának gyűjtését. Az atlasz megszer- 
kesztése folyamatban van (vö. StUBB. Phil. VIII, 103–132). 
Teiszler Pál a szamosháti tájnyelvi atlasz anyagát gyűjtötte 
össze, Vöő István a bánsági nyelvjárásét. Vöő István időköz- 
ben megszerkesztette és sokszorosított formában közölte a hét 
kutatópontra kiterjedő hétfalusi csángó nyelvjárás kis atlaszát. 
Márton Gyula élete utolsó éveiben minden erejét a szilágy- 
sági nyelvjárás atlaszának szentelte, a gyűjtést teljes egészé- 
ben be is fejezte, mutatványt is közölt belőle (NyIrK. XX, 
3–20), az atlasz megszerkesztése azonban tanítványaira, mun- 
katársaira maradt. 


Mint a csángó nyelvjárás kutatásával kapcsolatban jelez- 
tük, az atlaszok anyaga szókincskutatásra is alkalmas, sőt né- 
mi kiegészítéssel megszerkeszthetők belőle az egyes nyelvjá- 
rások tájnyelvi szótárai, illetőleg az egészből egy hazai ma- 
gyar tájszótár is elkészíthető. Miután korábbi gyűjtésükből 
Gálffy Mózes és Márton Gyula gazdag anyagot tartalmazó ka- 
lotaszegi tájszójegyzéket jelentettek meg (Tájszók Kalotaszeg- 
ről és környékéről: Studii de lexicologie. Cluj, 1965), kiegészí- 
tették, ellenőrizték és kiadták Nemes Zoltánné torjai tájszó- 
gyűjteményét (Torjai szójegyzék. Sepsiszentgyörgy, 1974), 1967- 
ben felvetődött egy átfogó tájszótár megszerkesztésének a gon- 
dolata. Ez is bekerült a tanszéki tudományos tervbe, a kérdő- 
íves gyűjtés meg is történt (ebben a tanszéken dolgozó Balogh 
Dezsőn, Gálffy Mózesen, Kósa Ferencen, Péntek Jánoson, Teisz- 
ler Pálon, Vöő Istvánon, Zsemlyei Jánoson és az irányító Már- 
ton Gyulán kívül részt vett néhány magyar szakos tanár is: 
Bakos Klára, Bura László, Lovas János, Sípos Jenő), a továb- 
biakban kerül majd sor a szerkesztésre. Remélhetőleg emellett
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a legfontosabb nyelvjárási egységek külön szótárai is elké- 
szülnek. 


A szókincsgyűjtés azonban önmagában még nem vezet el 
a népi szókincs tudományos megismeréséhez. Ezt folytatni kell 
behatóbb lexikológiai és onomasziológiai elemzéssel, sőt a to- 
vábbiakban a nyelvjárások jelentéstanára is ki kell terjednie a 
vizsgálatnak. A nyelvjárások integrálódásának, a hagyományos 
faluközösségek felbomlásának sok, éppen a szókincsben jelent- 
kező szociolingvisztikai vetülete van. Ennek egyik vonatkozá- 
sát, a szókincs rohamos gazdagodását kísérelte meg fölmérni 
Kelemen Béla (NyIrK. VI, 253–276) és Vöő István (NyIrK. 
VII, 97–106). 


A nyelvföldrajzi kutatások alapján lehetőség nyílt az ono- 
masziológiai módszer bevezetésére. Ennek az a lényege, hogy 
nem a szóalakokból indul ki a vizsgálat, hogy eljusson a hozzá 
kapcsolódó jelentésekig, hanem ellenkezőleg, egy fogalom vagy 
fogalmi kör jelenti a kiindulópontot, és azt kell feltárni, hogy 
milyen lexémákkal fejezik ezt ki a különböző nyelvjárások. A 
kétféle szempont, a hagyományos szemantikai és az újabb ono- 
masziológiai, strukturálisan kiegészíti egymást. A hazai kuta- 
tásban Gálffy Mózes (StUBB. Phil. VII, 35–50), Márton Gyula 
(NyIrK. XI, 215–223), Murádin László (NyIrK. XI, 75–81, 
275–279) és Vöő István (NyIrK. IX, 107–122) ennek a mód- 
szernek az első alkalmazói. 


A Csűry-féle iskola hagyományainak megfelelően jelentős 
erőfeszítés történt a különböző népi foglalkozások és kismes- 
terségek terminológiájának gyűjtésére. Ebből a szempontból 
kiemelkedik Kósa Ferencnek, Vöő Istvánnak és Zsemlyei Já- 
nosnak a fazekasmesterség hazai központjaira kiterjedő gyűj- 
tése, Csák László (NyIrK. II, 157–167; III, 91–97) és Teiszler 
Pál (MNyj. IX, 165–177; X, 150–166) közleménye a földmű- 
velés szakszókincséről, Bura László dolgozata a szatmári fa- 
feldolgozó kisipar terminológiájáról, Csák Lászlóé és Gálffy 
Mózesé a mérai ruházat nyelvi anyagáról (MNyj. XI, 85–94; 
XII, 181–186; XIII, 144–152), Szász Lőrincé a gyergyói fa- 
kitermelésről (NyIrK. XV, 223–233). A kalotaszegi népművé- 
szet egyik legsajátosabb ágának, a népi hímzésnek és a vele 
kapcsolatos terminológiának szentelt monográfiát Péntek Já- 
nos (A kalotaszegi népi hímzés és szókincse. Bukarest, 1979). 
Ebben a népnyelv és a népi kultúra törvényszerűségeinek belső
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összefüggéseit elemzi, tágítva a kutatásokat a népnyelv szeman- 
tikája és a kultúra szemiotikája felé. 


Ebben az időszakban tovább folytatta a különböző tájegy- 
ségekre vonatkozó terminológia-vizsgálatait Nagy Jenő (ebből 
a szempontból a többi néprajzkutatónak is sokat köszönhet a 
nyelvjáráskutatás: Kós Károlynak, Szentimrei Juditnak, Fa- 
ragó Józsefnek, Vámszer Gézának – hogy csak a legfontosabb 
neveket említsük). A marosvásárhelyi fazekasság terminológiá- 
ját közölte Balogh Ödön (NyIrK. X, 158–172), a bihari, érmel- 
léki, szatmári és szilágysági botanikai terminológia gazdag adat- 
tárát Vigh Károly (NyIrK. I, 149–156), több népi foglalkozás 
szókincsét Márton Béla (NyIrK. IX, 324–329; XI, 143–146). 
A népi terminológia ismerete szempontjából sok új adatot ho- 
zott felszínre az a népi növényismereti gyűjtőmozgalom, amely- 
nek eredményeit Szabó Attila és Péntek János foglalta össze 
(Ezerjófű. Etnobotanikai útmutató. Bukarest, 1976), és még gaz- 
dagabbnak ígérkezik kalotaszegi növényismereti gyűjtésük 
anyaga, amelyből mutatványt közöltek (NyIrK. XX, 52–60). 


A Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények adatközlé- 
seiben viszonylag nagy helyet foglaltak el a tájszóközlések. A 
Romániai Magyar Nyelvjárások Atlaszának orvanyagából sokat 
közölt Murádin László, saját gyűjtéséből állított össze jegyzé- 
ket a költő Horváth István, aztán B. Kovács Júlia, Kósa Fe- 
renc, Vöő István, Lőrinczi Réka, Péntek János, Zsemlyei Já- 
nos stb. 


A korábbi korszak jellegzetes műfaja, a jelenségmonográfia 
főleg szemléletében újul meg az ötvenes-hatvanas években. A 
monográfiák szerzői asszimilálják a nyelvelmélet legújabb ered- 
ményeit, sok részletkérdésben, módszertani megoldásban egyé- 
ni, új utakat keresnek. Ezt a szemléleti megújulást jelzik pél- 
dául a hangtani és fonológiai tanulmányok, amelyek címük- 
ben többnyire konzervatívabbak, mint tartalmukban, szemlé- 
letükben (Gálffy Mózes: A moldvai csángó nyelvjárás hang- 
rendszere. NyIrK. VIII, 31–43; Lakó Elemér: A kalotaszegi 
nyelvjárás magánhangzó rendszere. Bukarest, 1974; Teiszler 
Pál: A Nagykároly környéki magyar nyelvjárás magánhangzó 
rendszere. Bukarest, 1973; Vöő István: A bánsági magyar nyelv- 
járások magánhangzó rendszere. Bukarest. 1975; rajtuk kívül 
Márton Gyula, Murádin László és Péntek János közölt hangtani 
dolgozatot). 
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Az alaktani tanulmányokra is a funkcionális szemlélet erő- 
södése jellemző. A névszóképzők egy sajátos csoportjával, a ki- 
csinyítő-becéző képzők csángó nyelvjárásbeli állományával fog- 
lalkozott Szabó T. Attila (A kolozsvári Bolyai Tudományegye- 
tem. 1945–1955. Bukarest, 1956. 445–491), a kalotaszegi nyelv- 
járás igeképzőit Szabó Zoltán dolgozta föl (A kalotaszegi nyelv- 
járás igeképzőrendszere. Budapest, 1965). A nyelvjárási igera- 
gozásról Márton Gyula közölte a legtöbb tanulmányt, közülük 
kiemelkedik két monográfia: egyik a borsavölgyi nyelvjárás 
(Nyelvtudományi Értekezések 32. sz.), a másik a csángó nyelv- 
járás igetöveiről és igealakjairól (Igetövek, igei jelek és sze- 
mélyragok a moldvai csángó nyelvjárásban. Bukarest, 1974). A 
kalotaszegi nyelvjárás igeragozási rendszeréről Vámszer Márta 
írt több tanulmányt és összefoglaló monográfiát (A kalotaszegi 
nyelvjárás igeragozási rendszere. Bukarest, 1972). 


Az intenzív anyaggyűjtés, az adatok feldolgozása számos 
módszertani és elméleti kérdést is fölvetett, amelyre a gyakor- 
latban mindenképpen választ kellett adni, de gyakran önálló 
tanulmányt kellett szentelni teoretikus és tudománymetodoló- 
giai kérdéseknek. Ilyen volt többek között a tájnyelvi atlasz 
módszertana (Szabó T. A.: NyIrK. I, 13–26; Gálffy M.: SCL. 
XIII, 69–72; Márton Gy.: NyIrK. XIV, 10–25), a nyelvjárási 
fonológiai rendszerek leírása (Teiszler P.: NyIrK. XIII, 253– 
263), a népi terminológia és a tájszavak osztályozása (Péntek J.: 
NyIrK. XVI, 231–241). 


A nyelvtörténet 
A magyar nyelvtörténet bizonyos kérdéseinek és a romá- 


niai magyar nyelvjárások múltjának a vizsgálata szintén csak 
az itt élő kutatóktól megoldható feladatok közé tartozik. Ha- 
gyományai, eredményei és mai helyzete jórészt Szabó T. Attila 
személyéhez és félévszázados tevékenységéhez kapcsolódnak. 
Ismeretes, hogy a Szabó T. Attila tudományos munkássága 
nemcsak ebben a szigorú következetességre és kitartásra valló 
folytonosságában egyedülálló, nem is csak műveinek nagy szá- 
mában és e művek értékében, színvonalában, hanem tematikai 
sokoldalúságában, sokszínűségében is, amely a nyelvtudomá- 
nyon kívül kiterjed a művelődéstörténetre, történelemtudo- 
mányra, néprajzra, népköltészetre, a nyelvtudományon belül a 
nyelvtörténet mellett a dialektológiára, névtanra, tudomány-
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történetre, nyelvművelésre – jóformán a nyelvtudomány min- 
den ágára. Amikor itt mégis elsősorban nyelvtörténeti munkás- 
ságának főbb eredményeit vesszük számba a behatóbb elemzés 
igénye nélkül, ezt természetesen nem a leszűkítés szándékával 
tesszük, hanem abból a kényszerből, amely beszámolónk té- 
májából, terjedelméből és belső tagolásából ered. 


A nyelvtörténetnek is, mint minden induktív jellegű szak- 
tudománynak, elsősorban az adatokat kell feltárnia, hozzáfér- 
hetővé tennie, sőt nem ritkán megmentenie a további kallódás- 
tól, netalán a végleges megsemmisüléstől. Ebben a tekintetben 
munkája érintkezik a történész, a levéltáros tevékenységével, 
illetőleg e társtudományok szakszerű közléseit a nyelvtörténész 
is felhasználhatja. E területek közelsége, bensőséges kapcsolata 
adja meg a magyarázatát annak, miként válhatott a történész 
és levéltáros Kelemen Lajos a hazai magyar nyelvtörténeti ku- 
tatások egyik elindítójává: „Nyelvemlék- és helynévtörténeti 
adatközlő, valamint a helynévkutatásra ösztökélő tanári mun- 
kájával Kelemen Lajos a magyar nyelvtudomány történetében 
is megbecsülést szerzett nevének“ – írja róla Szabó T. Attila 
(Nyelv és múlt. Bukarest, 1972. 481). Ő tette közzé a nyelvtu- 
domány számára az egyik legrégibb erdélyi magyar nyelvű ok- 
levelet (1508), több más nyelvemlékkel együtt. A hazai magyar 
történészek – elsősorban Jakó Zsigmond, Imreh István, Csetri 
Elek, Pataki József, Dani János, Kiss András – szintén hozzá- 
járultak a források feltárásához, közzétételéhez, elismerésre kö- 
telezve ezzel a nyelvtörténet művelőit is. 


Ezzel az adatfeltáró munkával, a levéltári kutatással kezdte 
pályáját Szabó T. Attila is. Ebből a forrásból erednek szótörté- 
neti, nyelvjárástörténeti, hangtörténeti tanulmányai, névtörté- 
neti dolgozatainak adatai, az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár 
adalékai. Jelezni is alig lehet, nem hogy felsorolni oklevél- 
közléseit (válogatott tanulmányainak II. kötetében, a Széljegy- 
zetek nyelvemlékeinkhez című fejezetben talál az olvasó ilyen 
témájú dolgozatokat). Több kiadásban is megjelent – először 
1957-ben, legutóbb 1973-ban – a tőle és Farczády Elektől fel- 
dolgozott hatodik magyar szövegemlék, a Marosvásárhelyi So- 
rok és a Marosvásárhelyi Glosszák. 


Jelentős helyet foglal el Szabó T. Attila munkásságában 
a szótörténet, szókincstörténet. Nagyon sok új szótörténeti 
adatot közölt, szótörténeti dolgozatainak a száma pedig megha-
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ladja a kétszázat. Ezekben a dolgozatokban jelentős helyet fog- 
lal el a szófejtés, de nem egyszerűen nyelvi-etimológiai érte- 
lemben, hanem a szó életének a felvázolásával együtt, amely a 
legtöbb esetben társadalomtörténeti, művelődéstörténeti vagy 
néprajzi vonatkozásokat is tartalmaz. 


Szótörténeti kutatásainak szintézise az 1975-től megjelenő 
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárral valósul meg. De nem csu- 
pán ennyi a Tár, nem is csupán egy kivételes tudósi pálya ösz- 
szegező teljesítménye, hanem – és ezt már az első kötet alap- 
ján is meg lehet állapítani – a hazai magyar tudományosság 
talán legjelentősebb műve. Minden eddigi történeti szótárunk 
közül kiemelkedik enciklopédikus jellegével, amely egyaránt 
szolgálja a nyelvtörténeti, történeti néprajzi, művelődéstörté- 
neti, társadalomtörténeti kutatásokat, fontos történeti forrása 
az Erdélyben élő népek nyelvi és kulturális kapcsolatainak. A 
XV. század közepétől a XIX. század végéig tartó hosszú törté- 
nelmi korszak erdélyi magyar nyelvének szókincsét foglalja 
magába, az idegen és a jövevényelemeket, a táj- és szaknyelvi 
elemeket egyaránt, megszabadulva ezzel a korábbi történeti 
szótárak purista szemléletétől. A kontextus gazdagsága, az ada- 
tolás bősége, a nyelvi adatok következetes lokalizációja nélkü- 
lözhetetlen munkaeszközévé avatja a történeti grammatikának, 
jelentéstannak és stilisztikának is. A II. kötettől kezdődően 
munkatársakból, tanítványokból alakult munkaközösség segíti 
Szabó T. Attilát a szerkesztés fáradságos munkájában (jelen- 
leg, a IV. kötet lezárásakor és az V. kötet szerkesztésének meg- 
kezdésekor, a következők vesznek részt a szerkesztésben: P. 
Dombi Erzsébet, B. Gergely Piroska, Kósa Ferenc, Kürthy Mik- 
lós, Maksay Mária, Nagy Jenő, Vámszer Márta, Vigh Károly, 
Zsemlyei János). 


Szabó T. Attila egyik tanítványa, Lőrinczi Réka a magyar 
rokonsági terminológia vizsgálatában ért el számottevő ered- 
ményeket (NyIrK. XVI, 105–114; XVII. 221–236). 


A szótörténet mellett a nyelvtörténet más ágaiban is je- 
lentős eredmények születtek. A történeti hangtan több jelen- 
ségével foglalkozott Szabó T. Attila (bilabiális v, nyílt e, ls>rs 
változás stb.), Murádin László az -ít igeképző alakulásmódjával 
(NyIrK. X, 315–323), Szilágyi N. Sándor az ómagyarkori pót- 
lónyúlás és a tővégi rövid magánhangzó lekopásának összefüg- 
gésével (NyIrK. XX, 126–136). 
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A történeti alaktan néhány sajátos kérdését szintén Sza- 
bó T. Attila elemezte tanulmányaiban: a magyar felező szám- 
nevek alakulásmódját (NyIrK. IV, 105–115), a -bali képző er- 
délyi régiségbeli életét (MNy. XLVIII, 224–226), a -ni, -nit, 
-nul, -nül rag elterjedtségét (MNyj. VI, 3–22), a felelin-féle 
igealakokat (MNy. LIV, 333–334; LV, 273–279; NyIrK. VIII, 
77–92) stb. Szabó Zoltán néhány nyelvjárási igeképző alaku- 
lásmódját vizsgálta, több származékszó etimológiáját tisztázta. 
Számos tanulmányban foglalkozott a magyar képzők történeti 
vizsgálatának szempontjaival (pl. CLTA. I, 235–243). 


A nyelvtörténeti és nyelvjárástörténeti vizsgálatoknak egy 
sajátos változatát alakította ki Szabó T. Attila, amikor ugyan- 
azon szerzőtől származó levéltári anyag alapján azonosította 
a szerző anyanyelvjárását, megállapítva e nyelvjárás legfon- 
tosabb sajátosságait (Temesvári János deák. NyIrK. II, 97–118). 


B. Gergely Piroska ugyanezt a módszert alkalmazva álla- 
pította meg a XVI. században élt Kászoni Ferenc leveleinek 
nyelvjárási sajátosságait, fontos adalékokkal gazdagítva a keleti 
székelység nyelvjárástörténeti képét (StUBB. Phil. III, 55–69). 


Hasonló tanulságokkal szolgált Kósa Ferenc számára Apor 
Péter leveleinek és más írásainak vizsgálata. Alkalma volt 
meghatározni a szerző nyelvének nyelvjárási sajátosságait, 
helyesírásának és nyelvhasználatának egyéni jellegzetességeit 
(NyIrK. XIII, 101–109; XV, 93–99; XVI, 289–293; XVIII, 
37–51; XX, 137–151). Megállapítása szerint ebben az esetben 
már – még inkább, mint más szerzők írásaiban – egyéni 
módon ötvöződnek és egyensúlyozódnak ki a nyelvjárási voná- 
sok és a kialakulóban lévő irodalmi nyelvi normák. 


Mindezeknek a tanulmányoknak, általában a hazai nyelv- 
történeti kutatásoknak alapvető vonása, hogy az idő mint alap- 
vető tényező mellett mindig figyelembe veszik a földrajzi 
aspektust is a nyelvi elemek változásának vizsgálatában. A 
nyelvi változások ugyanis nem valami elvont jelenségek, hanem 
a beszélt nyelv földrajzi és társadalmi változataiban realizálód- 
nak. A mai nyelvjárási változatok részben az időbeli változások 
„lerakódásai“, a régebbi korok nyelvi állapota pedig földrajzilag 
mindig differenciált. Ez a kettősség teszi szükségessé a nyelv- 
járástörténeti kutatásokat, amelyekhez jelentős mértékben já- 
rultak hozzá a romániai magyar nyelvtörténészek. Hogy a
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nyelvjárástörténetről mint az elmúlt két évtizedben fokozatosan 
önállósuló területről beszélhetünk, ebben nagy szerepe van a 
kolozsvári iskolának és elsősorban Szabó T. Attilának. 


A nyelvi kölcsönhatás 
Erdély a több évszázados román, magyar, szász (sváb) 


együttélés és nyelvi kölcsönhatás földje, ezért érthető, hogy a 
kölcsönhatás vizsgálatának is nagy hagyománya van, és hogy 
a mai kutatók is elsőrendű kötelességüknek tekintik mind a 
múltbeli, mind a jelenkori nyelvi folyamatok tisztázását. A 
nyelvtudomány módszertanát ismerve nem meglepő, hogy jóval 
nagyobb irodalma van a kölcsönelemek vizsgálatának, szám- 
bavételének, mint magának a kölcsönzés folyamatának, a beil- 
leszkedésnek vagy – ami még elhanyagoltabb terület – az 
aktív bilingvizmusnak, a kétnyelvűség állapotának és folya- 
matának. 


A magyar nyelv egyes román eredetű elemeiről már Gyar- 
mathi Sámuel helyes eredeztetést ad 1816-ban megjelent Voca- 
bulariumában. A múlt század közepén az enyedi Gáspár János 
kéziratos tájszógyűjteményében, amelyet 1964-ben Szabó T. 
Attila jelentetett meg, jó néhány erdélyi tájszó román megfe- 
lelőjét is megjelöli. Később Vass József közöl ilyen jellegű 
adalékokat, 1876-ban pedig Edelspacher Antal már összefoglaló 
tanulmányt ír a magyar nyelvnek erről a kölcsönszórétegéről. 
Tájszótára alapján Szinnyei József jelentős mértékben gaz- 
dagítja és pontosabbá teszi a korábbi kutatások eredményeit. 
Az etimológiák számát tovább gyarapítja Damián István, ő 
azonban már a kölcsönzés folyamatának hangtani, jelentéstani 
és grammatikai vonatkozásait is alaposabban elemzi. Az utóbbi 
szintézis ebben a témakörben Blédy Gézának 1942-ben Sze- 
benben megjelent monográfiája (Influenţa limbii române asupra 
limbii maghiare. Studiu lexicologic). 


A felszabadulás után két irányban mélyül el a román 
nyelvi hatás vizsgálata: részint ennek a hatásnak a múltját 
igyekeztek földeríteni a kutatók a levéltári anyag és a régi 
nyelv más (nyomtatott) forrásainak alaposabb kiaknázásával; 
másrészt a nyelvjárások kutatásával párhuzamosan számba vet- 
ték a ma használatos román kölcsönelemeket, elemezték e 
nyelvi hatásnak a folyamatát és következményeit. A vizsgála- 
tok első iránya Szabó T. Attila szótörténeti kutatásaihoz kap-
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csolódik, elsősorban az ő levéltári gyűjtésének anyagát haszno- 
sította. A magyar nyelv feudalizmuskori román kölcsönszavai 
című tervmunka keretében az első román kölcsönszó előfor- 
dulásától (1376) a XIX. század közepéig követte a Szabó T. At- 
tila vezette munkaközösség (B. Gergely Piroska, Kósa Ferenc, 
Szabó Zoltán, Vámszer Márta, Zsemlyei János) a román köl- 
csönszavak megjelenését és beilleszkedését. 


A munkálatokról több ízben beszámolt a munkaközösség 
vezetője is (NyIrK. V, 170–173; Omagiu Rosetti. Bukarest, 
1965. 873–876), a közösség három tagja mutatványt is közölt 
belőle (B. Gergely P., Kósa F., Zsemlyei J.: NyIrK. X, 93–110). 
Ezekből kitűnik, hogy a készülő munka az említett korszak 
román kölcsönszavainak monográfiája. Elméleti fejezeteiben, 
amelyeknek jó részét a munkaközösség tagjai megírták és rész- 
ben közölték is, összefoglalják mindazt, amit a kölcsönszavak 
első előfordulásáról és további sorsáról tudunk, továbbá a köl- 
csönzések szóföldrajzi hátterét, hangtani és alaktani beillesz- 
kedését. Szabó Zoltán a román kölcsönszavak változatos nyelvi 
funkcióit vizsgálta meg az irodalmi nyelv régebbi korszakai- 
ban (SCL. XIX, 553–559). 


Márton Gyulát román nyelvészeti képzettsége, valamint a 
romániai magyar nyelvjárások alapos ismerete vezette el a 
román–magyar nyelvi kölcsönhatás vizsgálatához. Egészen 
fiatalon a román nyelvatlasz első három kötetének magyar 
eredetű anyagát dolgozta föl az Erdélyi Tudományos Intézet 
1940–1941-es Évkönyvében. Később, az ötvenes években, fő- 
ként a csángókutatás élményei alapján részleteiben is foglal- 
kozni kezdett a román nyelvnek a magyarra, elsősorban a 
romániai magyar nyelvjárásokra gyakorolt hatásával. Ehhez a 
kiindulópont a bilingvizmus előrehaladott stádiumában lévő, 
külső nyelvszigetnek tekinthető moldvai csángó nyelvjárás szó- 
kincse volt. Az első tanulmánya 1957-ben jelent meg ebből a 
témakörből, a végső szintézis 1972-ben a Kriterion Könyvki- 
adónál: A moldvai csángó nyelvjárás román kölcsönszavai. A 
két időpont között még legalább húsz magyar, román és fran- 
cia nyelvű tanulmányban foglalkozott e kérdés részleteivel. 


1959-ben az egyetem tudományos ülésszakán tartott előa- 
dásában átfogó felmérést készített a magyar nyelvet ért ro- 
mán nyelvi hatás vizsgálatának eredményeiről, és ennek alap- 
ján a tennivalókat is felvázolta. A következő években tanszéki 
kutatócsoportot szervezett, hogy megvalósíthassa a tervezett
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szintézist. Ennek a több mint másfél évtizedes közös munkának 
az eredménye a Péntek Jánossal és Vöő Istvánnal közösen írt A 
magyar nyelvjárások román kölcsönszavai (Bukarest, 1977) cí- 
mű monográfia. Közben maga Márton Gyula és munkatársai 
is több részlettanulmányt közöltek ebből a témakörből: így 
a kezdetben a munkacsoport keretében dolgozó B. Kovács Júlia 
(NyIrK. VII, 277–293), aztán Nagy Jenő Omagiu Iordan. Bu- 
karest, 1958, 617–625), Murádin László (FD. IV, 251–255), 
Kósa Ferenc (NyIrK. VIII, 97–105), a csángó származású Du- 
mea Franţ (NyIrK. XIX, 177–180). A legjelentősebb részmo- 
nográfia a Zsemlyei János munkája: ő a Kis-Szamos mente 
nyelvjárásának román kölcsönszavait dolgozta föl (A Kis-Sza- 
mos vidéki magyar tájszólás román kölcsönszavai. Bukarest, 
1979). 


Az ellenkező irányú, a magyar nyelvnek a románra gyako- 
rolt hatásának a vizsgálata természetszerűleg elsősorban a ro- 
manistákra, illetőleg a román nyelvészekre hárult. Önálló 
monográfiát és több tanulmányt szentelt a magyar kölcsönele- 
mek fonetikai beilleszkedésének a temesvári egyetem előadója, 
Király Ferenc. Ennek a folyamatnak az alaktani vonatkozásait 
Kis Emese vizsgálta behatóan (monográfiája a főnevek alaktani 
beilleszkedését tisztázza: Încadrarea substantivelor de origine 
maghiară în sistemul morfologic al limbii române. Bucureşti, 
1975). 


A mezőségi kétnyelvűség kutatására Balázs László vállal- 
kozott. Elméleti és módszertani tekintetben is úttörő vizsgálatai- 
hoz a Belső-Mezőség egyik nagyközsége, Magyarszovát biling- 
vis lakossága szolgáltatta a nyelvi anyagot (vö. StUBB. Phil. 
X, 80–92, XVI, 43–51). 


Viszonylag kisebb figyelemben részesült a magyar–szász 
és magyar–sváb nyelvi kölcsönhatás. A Beszterce környéki 
szász nyelvjárás levéltári emlékei alapján a magyar eredetű 
elemek történeti rétegéhez Nagy Jenő közölt gazdag adalékot 
(NyIrK. XII, 193–208). Teiszler Pál a Nagykároly környéki 
magyar nyelvjárás sváb alaprétegével foglalkozott (StUBB. 
Phil. III, 479–482). 


A névtan 
A magyar névtan II. világháború utáni fejlődését Szabó 


T. Attilának már a húszas évek végén megkezdett levéltári 
kutatásai, adatközlései, majd a harmincas években közölt mód-
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szertani tanulmányai alapozták meg (vö. MNy. XXX, 160–180). 
Ennek a kutatómunkának az első szintézisei már a világháború 
idején megjelentek (a legfontosabb: Szabó T. Attila, Kalotaszeg 
helynevei, I. Adatok. Kolozsvár, 1942). A felszabadulás után 
Szabó T. Attila tovább folytatta mind a földrajzi nevek, mind 
a személynevek levéltári gyűjtését, vizsgálatuknak pedig több 
tanulmányt szentelt (e tanulmányok közül a legfontosabbak 
válogatott tanulmányainak I. és III. kötetében olvashatók). A 
XVI–XIX. századi kolozsvári beceneveket 1968-ban jelentette 
meg (Nyelvtudományi Értekezések 59. sz.). 


1958-ban felvetette az Erdélyi Helynévtörténeti Adattár 
kiadásának tervét (MNy. LIV, 503–509). Ennek mintegy 650 
ezerre becsült adatát maga gyűjtötte levéltári kutatásai rend- 
jén, és nemcsak magyar földrajzi neveket tartalmaz, hanem 
román és szász neveket is. Ennek a nagy értékű adattárnak a 
megszerkesztése azonban, főként az Erdélyi Magyar Szótörté- 
neti Tár intenzív munkálatai miatt, sajnos háttérbe szorult. 
Szabó T. Attilán kívül Cs. Bogáts Dénes közölt még történeti 
helynévanyagot (NyIrK. II, 213–224), valamint Ráduly János 
(NyIrK. XIV, 372–375). 


A jelenkori földrajzi nevek gyűjtésével hosszú ideig jó- 
formán senki nem foglalkozott. Egyedül Janitsek Jenő végzett 
és végez hosszabb távú feltáró és feldolgozó munkát azzal a 
céllal, hogy pontosabb képet rajzolhasson a román–magyar– 
szláv helynévanyag kapcsolatáról (NyIrK. XIII, 150–155; 340– 
347; XIV, 364–371; XV, 347–361 stb.). Tibád Levente a 
Fehér-Nyikó völgyének földrajzi neveit gyűjtötte össze, és a 
földrajzi nevek tipológiájával is behatóan foglalkozott (NyIrK. 
XIX, 17–24; 196–199; XX, 91–92; 197–198). Egy-egy falu 
földrajzi neveit közölte még Fejér Miklós (NyIrK. XVI, 130– 
138), Mózes András (NyIrK. XV, 131–133), Szász Lőrinc 
NyIrK. XX, 85–91), Csák László (NyIrK. XI, 320–325). 


Jóval intenzívebb volt ebben az időszakban – bár szintén 
későn indult meg – a személynevek vizsgálata. Szabó T. Attila, 
mint említettük, behatóan foglalkozott történeti személynevek- 
kel, egyes névtípusokkal. A jelenkori anyag gyűjtésében és 
feldolgozásában a B. Gergely Piroskáé az úttörés érdeme. 1959 
és 1965 között összegyűjtötte Kalotaszeg teljes személynévanya- 
gát, mintegy nyolcvanezer adatot. Ebből a ragadványneveket 
dolgozta föl 1977-ben megjelent monográfiájában (A kalota-
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szegi magyar ragadványnevek rendszere, Bukarest), és több ta- 
nulmányt szentelt a névtani kutatás és elemzés módszertaná- 
nak is (MNyj. XIV, 3–15; NyIrK. XVII, 21–35). 


Csák László, az akadémiai Nyelvtudományi Intézet főku- 
tatója Bélfenyérről közölt történeti és jelenkori személyneve- 
ket, több dolgozatában foglalkozott terminológiai és névtan-el- 
méleti kérdésekkel is (NyIrK. IX, 99–106; XIV, 59–73; XV, 
307–314; XIX, 181–185). Kirsch Lajos a Nyárádmentén 
(NyIrK. XV, 245–258), Kovácsné József Magda az udvarhely- 
széki Havasalján (NyIrK. XVI, 115–120; XVII, 303–311; XIX, 
142–155), Forrai Erzsébet a Nagy-Szamos mente falvaiban 
gyűjtött gazdag anyagot. Mind a gyűjtésben, mind a feldolgo- 
zásban nagyobb figyelmet szenteltek a kutatók a ragadvány- 
neveknek. Az említetteken kívül ilyen jellegű anyagot közölt 
még Szász Lőrinc (Gyergyócsomafalváról: NyIrK. X, 77–92), 
Bura László (a moldvai Bogdánfalváról: NyIrK. X, 369–377). 
Kocsis István (Kőszegremetéről: NyIrK. VIII, 243–247), De- 
mes Gabriella (Csíkszentimréről: NyIrK. IV, 362–367). A dévai 
csángó beceneveket Kásler Mária dolgozta föl (NyIrK. VIII, 
235–241), Adyfalva családneveit pedig Bakos Klára (NyIrK. 
XII, 77–84). 


A leíró nyelvészet 
A leíró nyelvészeti kutatások kevésbé fejlődtek, és mind 


intenzitásuk, mind eredményeik tekintetében szerényebb he- 
lyet foglalnak el. A tisztán fonológiai, lexikológiai és gramma- 
tikai kérdések inkább másodlagos szerepet játszanak a dialek- 
tológia és a nyelvtörténet mellett. Így az eredmények java 
része is inkább ezekkel a területekkel kapcsolatos. A nyelvjá- 
rási sajátosságok vagy a nyelvi változások vizsgálata közben 
rendszerint szembe kerül a kutató a magyar leíró fonológia, 
lexikológia és grammatika megoldatlan kérdéseivel, amelyeket 
aztán magának kell tisztáznia, hogy kutatásaiban továbbhalad- 
hasson. Ilyen értelemben a leíró nyelvészetben elért eredmé- 
nyek jó része vagy a grammatika-központú egyetemi oktatással 
kapcsolatos, vagy pedig más, intenzívebb művelt nyelvészeti 
diszciplínákkal. 


Gálffy Mózes, a mai magyar nyelv előadója jelentős mér- 
tékben járult hozzá a leíró kutatások fejlődéséhez. Két mun- 
katársával, Balogh Dezsővel és J. Nagy Máriával 1971-ben 
megjelentette A mai magyar nyelv kézikönyvét. Ez a szintézis
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az akadémiai leíró nyelvtan hagyományos vonalát követi, de 
érvényesíti a szerzők egyéni hozzájárulását és álláspontját is, 
hasznosítva az újabb kutatások eredményeit. 


Nyelvtani elemzéseket tartalmazó kötetében Gálffy Mózes 
elsődleges jelentőséget tulajdonít a nyelvi értéknek és a nyelvi 
funkcióknak, mintegy összekötve ezzel – a szerző szándéka 
szerint – a grammatikát és a stilisztikát (Nyelvi forma – 
nyelvi érték. Alak- és mondattani elemzések. Bukarest, 1972). 


Gálffy Mózes fonetikai tanulmányai a dialektológiához 
kapcsolódnak, alaktani és mondattani kutatásai már inkább a 
köznyelvre irányulnak. 1963-ban megjelent tanulmányában a 
magyar névszói szóalakok morfémákra való szegmentálásának 
kérdéséhez, az úgynevezett „kötőhangzó“ vitájához szólt hoz- 
zá, ahhoz az állásponthoz csatlakozva, amely a vitatott státusú 
magánhangzót a toldalékhoz tartozónak tekinti (MNy. LIX, 
439–445). (Legújabban Szilágyi N. Sándor foglalta össze kri- 
tikailag ezt a vitát, fontos módszertani érvekkel bizonyítva 
egy az eddigieknél dinamikusabb, a nyelvi valóságnak job- 
ban megfelelő tagolásmódot: NyIrK. XXI, 145–160.) A másod- 
lagos árnyalatú jelzői mellékmondatokról szóló tanulmányában 
Gálffy Mózes egy mondattípus jelentéstanával foglalkozik 
(NyIrK. V. 39–49). 


Szabó Zoltán számos tanulmányt írt a szóképzés köréből. 
Megkísérelt kidolgozni egy, a képzők produktivitásának meg- 
határozására szolgáló módszert. Tanulmányainak másik témája 
a szóképzés jelentéstana. Ebben a kutatásban a transzformációs 
analízist hasznosítja azzal a céllal, hogy elkülönítse a gramma- 
tikai és a lexikológiai képzést (CLTA. II, 305–311). Ez vezeti 
el a szóképzés generatív szempontú tanulmányaihoz (RRL. 
XV, 385–388). A tipológiai szempontot érvényesítve vázolta 
föl a magyar szóképzés megkülönböztető vonásait (Some Cha- 
racteristics of Agglutinative Type in Derivation: Theoretical 
Problems of Typology and the Northern Eurasian Languages. 
Budapest, 1970. 157–163). Több tanulmányt szentelt az igei 
aspektusnak és a vele kapcsolatos kérdéseknek is (NyIrK. III, 
81–90). 


A modern módszerek térhódításának köszönhető a gépi 
fordítás iránti érdeklődés. A hatvanas évek közepén egy né- 
pesebb kutatócsoport Máté Jakab és Schveiger Paul vezetésé- 
vel a gépi fordítás megvalósítása szempontjából kezdett 
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foglalkozni több nyelvvel, köztük a románnal, orosszal, ma- 
gyarral. Kutatásaik eredményeként több tanulmány született 
a magyar névszóragozás, igeragozás témaköréből (StUBB. Phil. 
VIII, 85–92; CLTA. II, 263–265; IV, 97–106). 


A modern leíró kutatások másik forrása a generatív 
grammatika. Máté Jakab az orosz mondattal foglalkozott, de 
a magyarral való összehasonlítás révén a magyar generatív 
grammatika néhány szemantikai problémájára is ráirányította 
a figyelmet (NyIrK. XIII, 223–239). – Hasonlóképpen Kis 
Emese modern nyelvészeti és tipológiai kutatásainak is sok 
magyar vonatkozású eredménye van. 


A fonológia és a lexikológia jóval kevesebb kutatót von- 
zott, mint a grammatika, illetőleg ezeknek a területeknek a 
művelése szinte teljes egészében alárendelt a nyelvjáráskuta- 
tásnak. Kivételnek tekinthető az elméleti kérdések iránt külö- 
nösen érzékeny Szilágyi N. Sándor tanulmánya: A fonológia 
módszere mint filozófiai kérdés (Szövegek és körülmények. 
Bukarest, 1974. 77–99). Teiszler Pál a magyar helyesírás fo- 
nematikusságáról közölt dolgozatot (NyIrK. XII, 279–285). 


A lexikológiának és a stilisztikának egyaránt jelentős nye- 
resége Balogh Dezső munkája: Horváth Imre költői nyelvének 
szótára. A kéziratos szótár bevezető részében és a költői szó- 
kincsről közölt dolgozataiban Guiraud statisztikai módszerét 
hasznosítja (NyIrK. X, 261–274; XI, 285–288). 


A romániai magyar leíró nyelvészetnek gyakorlati szem- 
pontból is fontos ága a lexikográfia. Az akadémia Nyelvtudo- 
mányi Intézetében dolgozó munkaközösségnek kezdettől fogva 
legfontosabb feladata volt különböző típusú román–magyar 
és magyar–román szótárak szerkesztése. Ennek a munkakö- 
zösségnek Kelemen Béla a vezetője. Az ő irányítása alatt ké- 
szült el a román–magyar nagyszótár, a román–magyar és a 
magyar–román kéziszótár, valamint két zsebszótár. Folya- 
matban van a magyar–román nagyszótár kiadása és más 
típusú szótárak szerkesztése is (a munkaközösségnek tagja 
többek között Csák László és Szász Lőrinc is). A szótárszer- 
kesztés elvi és gyakorlati kérdéseiről Kelemen Béla tanulmá- 
nyai tájékoztatnak (NyIrK. I, 33–49; Contribution à la mé- 
thode de rédaction des dictionnaires bilingues: Mélanges 
linguistiques... Bucarest, 1957. 235–248). 
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A stilisztika 
A romániai magyar stilisztikai kutatásoknak hagyományuk, 


múltjuk jóformán nincs. Az első lépéseket ezen a területen 
Szabédi László, a korán elhunyt kiváló tudós és költő tette 
meg az ötvenes években. A magyar ritmus formái című 
könyve (Bukarest, 1955) a ritmus eredetére vonatkozó felfo- 
gásával gazdagítja a verselméletet. Másik könyve, a Nyelv és 
irodalom (Bukarest, 1955) legfontosabb tanulmányait tartal- 
mazza, amelyekben az irodalmi forma kutatásának szükséges- 
ségét sürgeti. 


1959-től Szabó Zoltán fejlesztette tovább a stilisztikai 
kutatásokat. Mint a magyar leíró stilisztika és az irodalmi 
nyelv történetéhez kapcsolódó történeti stilisztika előadója, 
elsősorban a nyelvi elemek stilisztikai értékelésére helyezte a 
súlypontot. Bartha Jánossal, Horváth Tiborral, J. Nagy Má- 
riával közösen írt Kis magyar stilisztika (Bukarest, 1969) a 
magyar stilisztika szintetikus áttekintését tartalmazza, kiegé- 
szítve ezt a funkcionális verstannal és az irodalmi szövegek 
elemzésével (ebben még többnyire a tradicionális elemzési 
technikát érvényesítve). 


A hetvenes évek stilisztikai kutatásait már a módszertani 
alapok korszerűsítése, a tematikai gazdagodás jellemzi. A 
módszertani és elméleti korszerűsítés tanulságait összegezi 
Szabó Zoltán legújabb könyve (A mai stilisztika nyelvelméleti 
alapjai. Kolozsvár, 1977). Több tanulmányában a modern szö- 
vegnyelvészet eredményeit gyümölcsözteti a stilisztikai kuta- 
tásban (RRL. XX, 421–424; XXI, 117–120). – J. Nagy Mária 
könyve (A szó művészete. Bevezetés a stíluselemzésbe. Bu- 
karest, 1975) az irodalmi szövegelemzés új módszereit foglalja 
össze, a Murvai Olga szerkesztette antológia pedig tíz olyan 
tanulmánynak a magyar fordítását tartalmazza, amelyek a 
stíluselmélet újabb problémái iránt ébresztenek érdeklődést 
(Stilisztikai tanulmányok. Bukarest, 1976). 


A konkrét kutatások ebben az időszakban tanszéki terv- 
munkaként a magyar impresszionista stílusra összpontosultak. A 
szöveg nyelvi elemeinek leírásában a modern nyelvészet egzakt 
kritériumai és technikája hódít teret. E kutatások eredményei- 
nek egy része már nyomtatásban is megjelent, például a kö- 
vetkező témakörökben: Fonetika-verstan (Tiszai: NyIrK.
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XVIII, 313–320; Túros Endre), szemantika (P. Dombi: NyIrK. 
XVIII, 111–119; Zoltán Ildikó: NyIrK. XIX, 25–36), szeman- 
tika és szintaxis (Szabó Z.), nominális szerkesztésmód (Dobos B. 
Magda: A nominális szerkesztésmód a magyar impresszionista 
szépirodalomban. Bukarest, 1979), szabad indirekt stílus (Mur- 
vai Olga: NyIrK. XVIII, 91–97; MNy. LXXV, 170–175) (vö. 
még: Tanulmányok a magyar impresszionista stílusról. Buka- 
rest, 1976). 


Az említett tervmunkán kívül széles körű egyéni kutató- 
munka is folyik. J. Nagy Mária több tanulmányt közölt Vajda 
Jánosról (NyIrK. XIV, 27–38; XVIII, 103–110). P. Dombi 
Erzsébet a szinesztézia vizsgálatával foglalkozott behatóan 
(RRL. XV, 571–577; XVI, 47–52; Nyr. XCV, 15–28; CLTA. 
VIII, 175–180; Poetics XI, 23–44). Elméleti kutatásainak ered- 
ményeit az impresszionista stílus tanulmányozásában gyümöl- 
csöztette (Öt érzék ezer muzsikája. A szinesztézia a Nyugat lí- 
rájában. Bukarest, 1974). Cs. Gyímesi Éva egyik tanulmányában 
a fonetikai és szemantikai paralelizmust vizsgálja a modern 
líra tárgyias-intellektuális stílusában (NyIrK. XVI, 23–35). 
Egyébként ennek a stílusnak a vizsgálata áll kutatásai közép- 
pontjában: közelebbről a tárgyias-intellektuális stílus definiá- 
lása, főbb stilisztikai jegyeinek feltárása, a romániai magyar 
irodalom stílusvonulatának feltérképezése (Találkozás az 
egyszerivel. Kísérlet mai líránk értelmezésére. Bukarest, 1978). 
Kutatásaiban gyümölcsözően alkalmazza a pragmatikai szem- 
pontot. Ez jellemzi például a mondattan stilisztikájának kor- 
szerűsítését sürgető tanulmányt (Nyr. XCIX, 143–156). 


A leíró stilisztikai kutatások mellett a történeti stilisztika 
terén is mutatkoznak eredmények, főleg Szabó Zoltán jóvol- 
tából, aki már a hatvanas években megjelent több tanulmá- 
nyában megkísérelte tisztázni a diakronikus sztilisztika számos 
elméleti problémáját. Összegező jellegű munkája, a Kis magyar 
stílustörténet (Bukarest, 1970) átfogó képet nyújt a magyar 
szépírói stílus kialakulásáról és fejlődéséről a kezdetektől nap- 
jainkig. 


Nyelvművelés, a nyelvi műveltség emelése 
Az előbbiekben sorra vett nyelvtudományi kutatások 


nemcsak magát a nyelvtudományt gazdagítják, hanem a nyelvet 
beszélő közösség nyelvi műveltségét is gyarapítják, nyelvi ön-
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tudatát is erősítik. A könyv alakban megjelent munkák pél- 
dányszáma azt jelzi, hogy a szakközösség mellett nagy a széle- 
sebb olvasóközönség érdeklődése is. Ennek a kettős igénynek 
a kielégítésére a legtöbb szerző tudatosan is törekszik, és ez 
természetes is, bár az állandó egyensúlyozás a szaktudományos 
igényesség és a közönség számára való érthetőség között sok, 
nem mindig kikerülhető buktatóval jár. 


Van azonban a nyelvtudománynak egy ága, ez az alkal- 
mazott nyelvészet, amelynek művelői a lehető legközvetleneb- 
bül próbálnak beleavatkozni, a jobbítás szándékával, a nyelv- 
használat közösségi ügyeibe. Ilyen jellegű tevékenység a 
nyelvművelés. Ennek elvi kérdéseivel, konkrét hazai feladatai- 
val többen is foglalkoztak, így Szabó T. Attila (vö. az Anya- 
nyelvünk életéből I. és II. fejezete), Gálffy Mózes, Márton 
Gyula és mások. Az ötvenes évek elején Írjunk, beszéljünk 
helyesen (Bukarest, 1952) címmel Márton Gyula jelentetett meg 
egy könyvecskét a legfontosabb helyesírási, szóhasználati és 
grammatikai tudnivalókról. A hatvanas évek végétől több na- 
pilap és irodalmi lap indított nyelvművelő rovatot, a rádió is 
sugároz nyelvművelő előadásokat, újabban meg a televízió is 
bekapcsolódott a nyelvi ismeretterjesztésbe. 1970-ben Nagy 
Kálmán jelentkezett egy nagysikerű nyelvművelő könyvecské- 
vel: Kis magyar nyelvtankönyv különös tekintettel a nyelvhe- 
lyesség mindennapi kérdéseire. Négy év (1968–1972) gazdag 
nyelvművelő irodalmának teljes könyvészetét is tartalmazza az 
a válogatás, amely Gálffy Mózes és Murádin László szerkeszté- 
sében jelent meg 1975-ben (Anyanyelvünk művelése). Ugyan- 
ebben az évben hagyta el a nyomdát Cs. Gyímesi Éva hatásos 
cikkeinek gyűjteménye, a Mindennapi nyelvünk. Szavak titka 
a címe Murádin László könyvecskéjének, amelynek írásait 
nyelvművelő rovatában megjelent cikkeiből válogatta a szerző 
(Kolozsvár, 1977). 


A nyelvművelés hazai képviselői jól tudják, hogy a nyelv- 
romlás ellen nem lehet csupán a hibák, a vétségek üldözésével 
küzdeni. Nem felesleges az sem: felfedni a felesleges idegen 
szót, a hibásan használt szóalakot, a rossz vonzatot stb., ez 
azonban hatásában gyakran nem több, mint talicskával és la- 
páttal állni neki a hegynek. Ennél jóval fontosabb a nyelvi 
műveltség emelése, a nyelvi öntudat erősítése már a gyermek-
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kor első éveitől. Csak így lehet elérni azt, hogy mindenki szá- 
mára zökkenőmentes legyen az átváltás az otthoni (családi) 
nyelvváltozatról a köznyelvre és fordítva, hogy a kétnyelvűség 
is tudatos legyen, és ne kevertnyelvűség (még a szaknyelvben 
és a hivatali nyelvben sem), hogy minél több emberben le- 
gyen meg az önkifejezés igénye és képessége. Ezt a célt is 
szolgálta a Gálffy Mózes, Kelemen Béla, Márton Gyula és 
Szabó T. Attila gondozásában 1969-ben megjelent Helyesírási 
Tájékoztató (ennek átdolgozott kiadása 1978-ban jelent meg Ma- 
gyar helyesírási szótár címen, Balogh Dezső, Gálffy Mózes, Ke- 
lemen Béla és Szabó T. Attila szerkesztésében). A nyelvelmélet 
alapkérdéseit, a nyelvtudomány ágait és legfontosabb módsze- 
reit Péntek János, Szabó Zoltán és Teiszler Pál foglalta össze 
a nagyközönség számára (A nyelv világa. Kolozsvár, 1972), 
Péntek János és Teiszler Pál egy általános nyelvészeti antoló- 
giát is kiadott (Nyelvelméleti tanulmányok. Bukarest, 1975). 
Máté Jakab és Schweiger Paul a modern nyelvészeti irányza- 
tokról írt tömör tájékoztatót (Nyelvészet és matematika. Ko- 
lozsvár, 1977). Elméleti igényességével, nyelvfilozófiai tájéko- 
zottságával, gondolatainak eredetiségével és meggyőző kifej- 
tésével Szilágyi N. Sándor Világunk, a nyelv című könyve 
(Bukarest, 1978) már jóval túllép a nyelvi, nyelvtudományi is- 
meretterjesztés körén. 


Legfontosabb azonban, mint már jeleztük, az anyanyelv 
iskolai tanulmányozása, épp az anyanyelvi nevelésre a szemé- 
lyiség fejlesztésében betöltött központi jelentősége miatt. Az 
anyanyelvi nevelés tartalmi és metodológiai korszerűsítésének 
gyakorlati irányításában kulcsszerepet vállaltak a tanár-tovább- 
képző intézet kolozsvári fiókjának magyar szakos előadói 
(Kuszálik Piroska, Péterfy Emília, illetőleg Tibád Levente), az 
egyetem pedagógiai-módszertani tanszékének metodistái (Deb- 
reczi Sándor, majd Nagy Géza és P. Dombi Erzsébet), valamint 
az akadémia pedagógiai kutatóintézetének magyar szakos mun- 
katársai (Nagy Jenő, Györffy Ibolya). 


A Pedagógiai és Didaktikai Könyvkiadó kezdettől fogva 
különös figyelmet szentelt az anyanyelv tanításával kapcso- 
latos elméleti és gyakorlati jellegű kiadványoknak. Kuszálik 
Piroska és Szabó Hajnal kézikönyve (Nyelvtantanítás. A magyar 
nyelvtan tanításának módszertana. V–VIII. osztály. Bukarest,
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1968) után Debreczi Sándor módszertani munkái (A magyar 
nyelv és irodalom tanítása. Bukarest, 1970; A helyesírás tanítása. 
Bukarest, 1973. – társszerző Szabó Hajnal) érdemelnek figyel- 
met. Az elemi iskolai anyanyelvi nevelés elvi és módszertani 
kérdéseiről két kiadvány is napvilágot látott Kuszálik Piroska 
és Péterfy Emília tollából (Gyakorlati útmutató a nyelvtan és 
a helyesírás tanítására az I–IV. osztályban. Bukarest, 1969; A 
tanító kézikönyve. Anyanyelvi nevelés az I–IV. osztályban. 
Bukarest, 1977). 


Az említett kiadó szerkesztőinek érdeme az is, hogy az is- 
kolai tankönyvek lépést tudtak tartani az anyanyelvi nevelés- 
nek a társadalmi követelményektől támasztott egyre összetet- 
tebbé váló feladataival. Már a nyelvtankönyvek szerzőinek 
puszta névsora is fémjelzi, hogy valóban felelősségteljes mun- 
kának tartják nyelvészeti körökben az anyanyelv iskolai tanul- 
mányozásának ügyét, hiszen a módszertan gyakorlati kérdései 
mellett csaknem valamennyien egyben a nyelvtudomány vala- 
mely ágának is aktív művelői: Balogh Dezső, P. Dombi Erzsé- 
bet, Kuszálik Piroska, Málnási Ferenc, Nagy Jenő, Nagy 
Kálmán, Zoltán Ildikó. 


A tanulók anyanyelvi műveltségéhez kapcsolódnak két is- 
mert pszichológusunknak, Farkas Cs. Magdának és Fodor Ka- 
talinnak a gyermeknyelvvel, illetőleg a verbális intelligenciával 
kapcsolatos nyelvlélektani vizsgálódásai is. 


A romániai magyar nyelvészeti kutatómunkát elismerés és 
megbecsülés övezi. Ez elsősorban azoknak az intézményeknek 
az anyagi és erkölcsi támogatásában nyilvánul meg, amelyek- 
hez a kutatók tartoznak, így mindenekelőtt a kolozsvári egye- 
tem támogatásában. A megjelent kiadványokat az olvasóközön- 
ség érdeklődéssel fogadta, a hazai és a külföldi szakkritika 
kedvező visszhangja sem maradt el. Ahol magyar nyelvészeti, 
finnugrisztikai kutatásokkal foglalkoznak a világon, mindenütt 
számon tartják a romániai magyar nyelvészet eredményeit. Nem 
véletlen, hogy két nyelvészünket, Szabó T. Attilát és Márton 
Gyulát a Finnugor Társaság is tagjai sorába választotta. Szabó 
T. Attilát 1977-ben a Magyar Tudományos Akadémia válasz- 
totta tiszteletbeli taggá, az RSZK Akadémiája pedig a Cipariu- 
díjat ítélte oda az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár első köte- 
téért. 
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NAGY FERDINÁND 


Kovászna megye – ma 


Azoknál a népeknél, amelyek a történelem folyamán visz- 
szamaradott stádiumban voltak, a jelenkori ipari és műszaki- 
tudományos fejlődés körülményei között egyre erőteljesebben 
jelentkezik az emancipációra, a magasabb anyagi és szellemi 
életszínvonalra való törekvés. 


Románia mint szocialista és ugyanakkor fejlődő ország 
egyesíti a nép magas fokú civilizációra való törekvését az ösz- 
szes dolgozóknak azzal az állandó erőfeszítésével, hogy gyors 
ütemben gyarapítsák az ország termelő potenciálját, korszerű- 
sítsék az összes nemzetgazdasági ágakat, megteremtsék a la- 
kosság általános életszínvonalának emeléséhez szükséges felté- 
teleket. Országunk egységes elképzelésre és széles távlatokra 
alapozva fejleszti az egész nemzetgazdaságot, az összes me- 
gyéket, s egyben harcol a nagy fontosságú követelmény meg- 
valósulásáért, azért, hogy megszűnjék a világ gazdag és szegény 
országokra tagozódása. 


A megyék fejlesztését egybehangoljuk a termelőerők ki- 
egyensúlyozott területi telepítésének, az elmaradott övezetek 
gazdasági, társadalmi és kulturális fellendítésének, a külön- 
böző országrészek és települések közötti, múltból örökölt szint- 
különbségek felszámolásának politikájával. 


Sok más megyéhez hasonlóan Kovászna is a lakosság 
többségének sok fájdalmat és keserűséget okozó gazdasági 
örökséget kapott a múltból. A század elején Hoffman Géza A 
Székelyföld kincsei című, 1909-ben Baróton kiadott munkájá- 
ban rámutatott, hogy évente több mint 30 000 ember vándorol 
el munkát keresni, hogy a fejlődés évtizedek óta elérhetetlen 
álom, s hogy minden mozdulatlanságba merevül. A szerző e 
tájak munkaerőfölöslegét 40–50 ezer személyre becsülte. A 
megye történetének szomorú fejezetét képezte annak a több 
ezer fiatal lánynak a sorsa, akinek választania kellett az ott- 
honi nyomorúság és a kilátástalan vándorút között, amely 
szülőföldjétől messze vitte a munkakeresésben. Jó néhány vá-
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rosban ezek a lányok alkották a cselédek külön társadalmi 
rétegét, vállalták a megannyi megaláztatást. 


Három évtizeddel később, 1938-ban a megye egy főre jutó 
ipari termelése 13 négyzetméter kelmére, 3 kiló húsra és 2 kiló 
sajtfélére korlátozódott. Ehhez még hozzá lehetett számítani 
elhanyagolható mennyiségű lignitet és fűrészárut. Az ipari 
munkásság összlétszáma nem haladta meg az 1500 főt, a me- 
zőgazdaság is csak helyi jelentőségű volt. Bár a vidék kedvez 
a burgonya- és cukorrépa-termesztésnek, a bevetett területek 
és a terméseredmények kicsik voltak. Hasonló helyzet ural- 
kodott a gazdasági és társadalmi élet más vonatkozásaiban is. 
E mostoha viszonyoknak csak az ország felszabadulása vetett 
véget. 


A második világháború utáni gazdasági helyreállítást kö- 
vető években is csak lassan fejlődött a megye. A hatvanas 
évek közepétől azonban – minden túlzás nélkül állíthatjuk – 
meglepetésszerű fejlődésnek indult. Fejlődését, akárcsak a töb- 
bi megyéét, tudatosan és tervszerűen szabták meg. 


1. Elsősorban az ipari termelés fejlődéséről szeretnénk 
szólni, hiszen az számottevő változásokat hozott a gazdasági és 
társadalmi élet minden területén. Az iparosítás célja – a me- 
gye gazdasági fejlesztése keretében – az volt és marad, hogy 
magasabb fokon hasznosítsuk az anyagi és munkaerőforráso- 
kat, harmonikusan egybehangoljuk az ipari, a mezőgazdasági 
termelést és a többi gazdasági-társadalmi tevékenységet, fo- 
kozottan hozzájáruljunk a nemzeti vagyon gyarapításához, vál- 
toztassunk az élet minőségén, bővítsük és fejlesszük a dolgo- 
zók érvényesülési lehetőségeit a gazdasági, a társadalmi és a 
kulturális életben. A megye ipari fejlődése szervesen illeszke- 
dik a nemzetgazdaság egységes szerkezetébe, ami feltételezi a 
helyi anyagi és szellemi adottságokból fakadó követelmények 
és lehetőségek figyelembevételét. Éppen az említett szerves 
integrációban valósul meg az általános, országos és a sajátos 
helyi követelmények összhangja. 


Ha az 1965–1977 között épült gyárakat és üzemeket 
egyenlően osztanánk el, minden esztendőre két új ipari egység 
jutna. Huszonkét új vállalat gazdagította tájaink összképét, 
megváltoztatta a megye gazdasági-társadalmi arculatát. 1965- 
ben mindössze néhány vállalat működött Kovászna megyében, 
jelenleg egész iparágakról beszélhetünk. Az egyik, merőben
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új ágazat a gépgyártás és a fémmegmunkálás. Hozzá tartoznak 
a következő egységek: a szerszámgép- és gépegységgyár, az 
autóalkatrészgyár, az autóvillamossági és villanymotorokat 
gyártó vállalat Sepsiszentgyörgyön, a mechanikai üzem és a 
szigetelőgyár Kézdivásárhelyen, a traktoralkatrész-gyár Bod- 
zafordulón. E fiatal iparág 1980-ban a megye ipari összter- 
melésének értékben több mint 45 százalékát szolgáltatta. Gyor- 
san fejlődött a fafeldolgozó ipar is, új, korszerűen felszerelt 
egységek épültek s tették lehetővé a nagy termelékenységű, 
fejlett technológiák bevezetését és alkalmazását. Ez az iparág 
a kovásznai forgácslemezgyárral és műbútorgyárral, a bodza- 
fordulói székgyárral és a sepsiszentgyörgyi bútorgyárral bő- 
vült. Bár a fafeldolgozás volumene és értéke jelentősen meg- 
növekedett, részaránya az ipari össztermelésben – az új 
iparágak kifejlődése révén – csökkent. Míg 1965-ben a me- 
gye ipari termelésének csaknem egyharmadát, 1980-ban már 
csak 12 százalékát képezte. Az új egységek üzembe helyezése 
nyomán számottevően növekedett az élelmiszeripari cikkek 
termelése is. Az új egységek között találunk három tej- és tej- 
termékgyárat, egy vaj- és tejporgyárat, egy keményítő- és sző- 
lőcukorgyárat és egy húsfeldolgozó vállalatot, malom- és 
sütőipari egységeket, szesz- és likőrgyárakat. Megyénkben a 
textiliparnak két kiemelkedő egysége van: a kézdivásárhelyi 
ruhagyár és a sepsiszentgyörgyi textilgyár. Az utóbbit, bár a 
múlt század végén alapították, a korszerűsítés nyomán új vál- 
lalatnak lehet tekinteni. 


A megye ipari vállalataiban dolgozó személyzet 1980-ban 
megközelítette a 35 ezer főt. 


Az ipari egységek telepítése a gazdasági és társadalmi-szak- 
mai követelmények és lehetőségek figyelembevételével történt. 
Egyebek között az volt a cél, hogy a gépipari és fémmegmun- 
káló vállalatok munkáját összehangoljuk a szomszédos Brassó 
megyében működő erős gépgyártó egységekével. Egyébként a 
Brassó megyei ipar, amely sok Kovászna megyei dolgozót is 
foglalkoztatott, megkönnyítette a városainkban felépült új vál- 
lalatok számára szükséges szakképzett munkások toborzását. 
Az ipari egységek telepítése során természetesen szem előtt 
tartottuk a nyersanyagforrásokat is. A legjobb példa erre a 
gazdag erdőállományt hasznosító fafeldolgozó egységek háló- 
zata. Itt kell megjegyeznünk, hogy az évek során megyénkben 
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számos kiválóan képzett munkás és szakember nevelődött, 
akik ma, az új körülmények között ipari méretekben haszno- 
síthatják szaktudásukat és készségeiket. 


A szakemberek a gazdasági mutatók egész rendszerét ve- 
szik igénybe az ipar és a többi tevékenységi terület fejlődé- 
sének szemléltetésére. Viszont még nincs olyan mutató, mely 
érzékeltethetné a megye dolgozóinak érzelmi viszonyulását az 
új építőállványok, emelődaruk megjelenéséhez, egy olyan vi- 
dék gazdasági felemelkedésének szimbólumaihoz, ahol a gyár- 
kéményeket egykor a fél kezünkön megszámolhattuk. Állítá- 
sunkkal pedig, hogy minden új üzem, minden új gyár 
befejezése igazi esemény, amelyet a megye lakossága a jól 
végzett munka örömével fogad, még igen keveset mondtunk. 


Köztudott, hogy az ipar fejlesztése nem csupán a terme- 
lési folyamatok és technológiák megszervezését és biztosítását, 
a gyártási követelmények általános kielégítését jelenti. Éppen 
ezért a termelőmunkával párhuzamosan igyekszünk követke- 
zetesen megoldani a vállalatok szociális problémáit (étkezde, 
napközi otthon, bölcsőde, orvosi rendelő, klub stb.), akárcsak 
a gyárak és üzemek kereteit meghaladó gazdasági és szociális 
kérdéseket (szállítás, ellátás, tervezés és építés, urbanizáció és 
településrendezés, oktatás, a kulturális igények kielégítése, 
környezetvédelem stb.). 


2. A gazdasági-társadalmi fejlődés elemzéséből kitűnik, 
hogy a mezőgazdaság továbbra is a megye gazdaságának egyik 
alapvető ága. A mezőgazdasági termelés növelésével kapcsola- 
tos erőfeszítéseket elsősorban a műszaki-anyagi alap biztosí- 
tására összpontosítottuk. Ennek fő irányai: a területrendezés, 
a gépek, elsősorban a traktorok biztosítása, növekvő mennyi- 
ségű műtrágya beszerzése és alkalmazása. 


Kihasználásának módja szerint a megye 370 500 hektáros 
területe a következőképpen oszlik meg: 44 százalék erdőség, 
50,2 százalék mezőgazdasági terület, a többi 5,8 százalék tele- 
pülés, út stb. A 186 064 hektár mezőgazdasági területből 48,6 
százalék szántó, 50,5 százalék legelő és kaszáló, 0,9 százalék 
gyümölcsös. Lévén, hogy az éghajlati és a talajviszonyok ked- 
vezőek a burgonya és a cukorrépa termesztésére, a területren- 
dezés keretében e két növény termőterületének bővítésére 
törekedtünk. A burgonya termőterülete az 1938. évi 7,5 szá- 
zalékról 1980-ban 21,5 százalékra emelkedett, a cukorrépáé
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a szántóterület 1,4 százalékáról 4,7 százalékra. A fontosabb 
kultúrnövények átlagos terméshozamának alakulása a termő- 
föld jobb kihasználására irányuló munkát tükrözi. 1980-ban a 
hektáronkénti terméshozam búzából 32,5 mázsa, burgonyából 
192 mázsa, cukorrépából 205 mázsa volt, szemben az 1938. évi 
11,8; 122,2, illetve 103,7 mázsával. Az itteni burgonya kiváló 
minősége arra késztetett, hogy nagy területeken termesszünk 
vetőburgonyát, ami a megye szükségletein felül 7000 hektárra 
elegendő. 


A termelés alakulását meghatározó tényezők között döntő 
szerepet kapott a gépesítés. A két világháború közötti eszten- 
dők statisztikái 84 traktort jegyeztek fel a megyében. A trak- 
torokat akkor elsősorban a kalászosok cséplésénél használták. 
Ma merőben más a helyzet, gazdag traktor- és mezőgazdasági 
gépállomány áll rendelkezésünkre: 1321 traktor, 355 gépi kul- 
tivátor, 329 vetőgép, 169 műtrágyaszóró gép, 142 permetező- 
és porszórógép, 420 kombájn és 164 silókombájn. 


A terméshozam növeléséhez a talajjavítási munkálatok is 
hozzájárultak. Ezeket a falusiak együttes munkája és az állami 
költségvetésből kapott jelentős beruházási alapok révén va- 
lósítottuk meg. Megemlítendő, hogy 11 549 hektár területen 
öntözéses földművelésre rendezkedtünk be, 13 000 hektáron 
eróziógátló munkálatokat végeztünk, 33 300 hektárt lecsapol- 
tunk. 


Földrajzi adottságaink és hagyományaink egyaránt ked- 
vező feltételeket kínálnak az állattenyésztésre. Ennek ellenére 
az ország fasiszta uralom alóli felszabadulása előtt az állatállo- 
mány minden fajból csekély volt. E helyzet felmérése kapcsán 
feltártuk a jelenség gazdasági-társadalmi okait, és kidolgoztuk 
az állattenyésztés fejlesztésének fő irányait. A termelés egyre 
jobb megszervezését, a fajták feljavítását és az állomány nö- 
velését célzó erőfeszítések nyomán a mezőgazdaságnak ez az 
ágazata a két világháború közötti helyzethez viszonyítva mi- 
nőségi és mennyiségi szempontból egyaránt jelentősen fejlő- 
dött. A szarvasmarhaállomány 1980-ban meghaladta a 105 ez- 
ret, szemben az 1938. évi 36 ezerrel, a sertésállomány 70 ezerre 
rúgott, szemben a 35,4 ezerrel, a juhállomány 76,3 ezerről 202 
ezerre emelkedett. 


A mezőgazdasági termelésben és ennek megszervezésében, 
a fejlett tudomány és korszerű eljárások alkalmazásában fon-
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tos szerepet töltenek be a szakemberek. Az egész mezőgazda- 
sági tevékenységre kedvezően hat az agronómusok, a kerté- 
szeti mérnökök, az állattenyésztési mérnökök és állatorvosok, 
valamint a gépészmérnökök jelenléte. Számuk 1965 és 1980 
között 86-ról 216-ra gyarapodott. 


A jelentős eredmények felmérésében kitűnnek a terme- 
lésben alkalmazott módszerek, a mezőgazdaság irányítása te- 
rén érvényesített gazdasági-szervezési elképzelések. A nagy 
mezőgazdasági egységek kialakítása – a munkaerő és az anya- 
gi források egyesítése és elsősorban az ezernyi parcellára ta- 
gozott föld összevonása révén – a gyakorlat során mindenben 
helyesnek bizonyult. 


Agrárpolitikánk érdeme éppen az, hogy a nagy mezőgaz- 
dasági egységek – állami mezőgazdasági vállalatok és mező- 
gazdasági termelőszövetkezetek – kialakításának körülményei 
között módot talált a termelés példátlan növelésére. A termés- 
hozam gyarapodása és az állatállomány fejlődése arányában 
növekedett a parasztság jövedelme is, biztosítva a termelők 
érdekei és az általános társadalmi érdekek harmonikus egybe- 
kapcsolását. 


3. A megye termelőerőinek gyors fejlődése, új iparválla- 
latok létesítése, nagy mezőgazdasági egységek kialakítása szük- 
ségessé tette az egyre átfogóbb területszervezést és -rende- 
zést, a gazdasági, a kereskedelmi, az oktatási, az egészségvé- 
delmi stb. egységek megfelelő telepítését. E tevékenység 
dimenzióinak meghatározása és irányítása szükségessé tette a 
demográfiai jelenségek lényegesebb vonatkozásainak figyelem- 
bevételét. 


1977 elején a megye lakossága 199 017 fő volt, ebből 41 060 
román, 155 133 magyar, 2824 más nemzetiségű. A háború 
utáni időszakban a természetes szaporulat tekintetében kieme- 
lendő jelenségek nem mutatkoztak. 1968 és 1979 között a 
szaporulat 11 ezrelék körül mozgott. 


Az ipar fejlődése nyomán példátlan ütemű és méretű tár- 
sadalmi mobilitás jelentkezett. Változások történtek és történ- 
nek a társadalmi szerkezeten belül a foglalkozás, a szakkép- 
zettség, a munkahely és munkafeltételek, az iskolázottság foka, 
a javadalmazás szintje, a kulturális javak fogyasztása, az ér- 
dekek alakulása stb. tekintetében. 
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A múlttól eltérően ma a vándorlásnak nincs különösebb 
jelentősége, csupán a megyébe jövők és az innen kitelepülők 
elhanyagolható jelenségének vagyunk tanúi. Ezzel szemben a 
megyén belül igen hangsúlyozott a területi mobilitás, a város- 
lakók részaránya például 1965 és 1980 között 31,3 százalékról 
52 százalékra emelkedett. A munkahely változtatását jelző 
legfontosabb irányvonal a mezőgazdaság felől az ipar és más 
nem mezőgazdasági ágak felé mutat. A megye foglalkoztatott 
lakosságának 71,5 százaléka az iparban és más, nem mező- 
gazdasági ágazatokban dolgozik, szemben az 1938. évi 7,7 szá- 
zalékkal. Hasonló mobilitás észlelhető a múltban elmaradt ösz- 
szes megyékben. A jelenség nálunk a gyors gazdasági növe- 
kedés nyomán lépett fel, s országos viszonylatban tudatosan 
egybehangolódik az összes termelési ágazatok fejlesztésével, 
a társadalom általános fejlődésével. 


A társadalmi szerkezet változásával kapcsolatosan rá kell 
mutatnunk: egyesek attól tartanak, hogy az ipar fejlődése et- 
nikai szempontból veszélyezteti a lakosságot. Megyénk élete 
azonban azt bizonyítja, hogy minden ilyen aggodalom alapta- 
lan. Jelenkori valóságunk egyik összetevője az a tény is, hogy 
megyénk dolgozói nemzetiségi hovatartozástól függetlenül el- 
szántan és nagy lendülettel építenek minden új gazdasági egy- 
séget, és ha valaki azt állítaná, hogy az ipar fejlesztése az 
etnikai létet veszélyezteti, nevetséges helyzetbe kerülne. 


A területrendezés és urbanizáció keretében nagy figyelmet 
fordítunk a megye természeti szépségei, a föld, a vizek, az 
erdőségek, a történelmi és a műemlékek megóvására. 


A megye gazdasági fejlődésével párhuzamosan hatványo- 
zódott a termelőegységek és a lakosság energiafogyasztása. A 
szükséges hőenergiát a termelőegységek és a lakónegyedek 
erőművei termelik a köz- és háztartási fogyasztás kielégítésére. 
Az ország villamosenergia-termelése különösen az utóbbi 15 
évben rendkívül gyorsan növekedett. A tüzelőanyag-források 
közelében, illetve a nagy energiaigényes ipari kombinátok 
szomszédságában erős energiatermelő központok épültek. Ki- 
alakult a villamosenergia termelésének, szállításának és fo- 
gyasztásának hatalmas, országos rendszere. Kovászna megyét 
az országos energetikai rendszer látja el, s ezért a helyi tö- 
rekvések a szállítóhálózat biztosítására és a villamosenergia 
takarékos felhasználására összpontosulnak. 
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A víztartalékok tanulmányozása során kitűnt: a megye 
vízszükségleteit biztosítani tudjuk még akkor is, ha a követ- 
kező években a termelés volumene a többszörösére emelkedik, 
s ennek megfelelően meggyorsul a vízfogyasztás üteme. Bo- 
nyolultságánál fogva a kérdés megoldása nyilván bizonyos 
nehézségekkel jár. Figyelembe kell venni egyebek között az 
össz-szükségletet, a folyók többé-kevésbé állandó vízhozamát, 
az évi csapadékmennyiséget és annak megoszlását, tartalékok 
képzésének lehetőségét, az alkalmazható gazdasági-műszaki 
megoldásokat stb. 


A szükséges vízmennyiség biztosítását célzó erőfeszítések 
keretében nem mellőzhetők a fogyasztás természetéből adódó 
minőségi vonatkozások és a fogyasztók területi megoszlása 
sem. A minőség tekintetében az ipari víz, az ivóvíz és az ön- 
tözővíz biztosítását tartjuk szem előtt. Persze vannak másod- 
lagos problémák is, de ezek nem érdemi jellegűek, s különle- 
ges megoldást nem is igényelnek. Az ivóvízkutak felszámolása 
például folyamatosan, a városi és falusi ivóvízhálózat fejlő- 
dése arányában történik. Gelence faluban például az 1017 la- 
kóháznak több mint a fele (495) nem használja a kutakat. A 
vízelosztó hálózat összhossza a megye viszonylatában 1950 és 
1979 között 7,5 kilométerről 138 kilométerre gyarapodott, az 
egykori minimális csatornahálózaté pedig elérte a 78,8 kilo- 
métert. Bár 1979-ben csaknem 13,2 millió köbméter víz került 
a kiépített hálózatba, a fogyasztás gyors növekedése továbbra 
is alaposan átgondolt, jól megszervezett munkát igényel. Az 
idevágó tervek számottevő anyagi- és pénzeszközök felhaszná- 
lását, vízgyűjtők építését irányozzák elő, hogy rendszeresen 
biztosítani lehessen a vízszükségletet egész éven át, beleértve 
a csapadékszegény nyári hónapokat is. Ugyanakkor az emlí- 
tett tervekben jelentős szerepet kap a környezetvédelem is. 


Az urbanizáció folyamata során körvonalazódott és a to- 
vábbiak során még hangsúlyozódni fog városaink fejlesztésé- 
nek szüksége, amit gyakran számottevő átépítés útján valósí- 
tunk meg. Városainknak ugyanis az úgynevezett hagyományos 
funkcióik mellett új, ipari funkciókat is el kell látniuk. Köz- 
tudott, hogy az ilyen típusú urbanizálás gazdasági, szociális, 
szociológiai stb. kérdéseinek megoldása nem könnyű feladat. 


A városok fejlesztésében, az új lakónegyedek kiépítése- 
kor – a lakosság változatos igényeinek kielégítésével párhu-
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zamosan – igyekszünk a hagyományos és modern építészet 
értékeit hasznosítani mind az architektúrában, mind pedig az 
összkép kialakításában. Azoknak a bonyolult feladatoknak a 
megoldására, amelyek ebben az összefüggésben jelentkeznek, 
egyebek között megfelelő, a tervezést biztosító erőket kellett 
összpontosítani. A kérdést a kétszáz műépítészt, mérnököt, 
technikust és műszaki rajzolót foglalkoztató tervezőintézet 
megalakításával oldottuk meg. Az intézet dolgozza ki minden 
megyei szociális-kulturális létesítmény építéstervét, míg az 
ipari létesítmények terveit a központi szakintézetek biztosít- 
ják. Tervezőintézetünk szakemberei magas fokú hozzáértésről 
tettek tanúságot az összes települések rendezési vázlatának ki- 
dolgozása alkalmával, amely meghatározza a megye valameny- 
nyi falujának és városának összképét és részletes fejlődését 
az utcahálózat, a központ, a szociális-kulturális létesítmények, 
a pihenőövezetek, a közszolgáltatási tevékenység stb. tekinte- 
tében egyaránt. Alkotó szellemükről tanúskodik az is, hogy a 
hagyományos és korszerű műépítészeti elemek egyidejű fel- 
használásával eredeti külsőt, sajátos összképet kölcsönöznek a 
városoknak. Ilyen irányú sikerként említjük meg egyes tömb- 
házak esetében a tetőszerkezet hagyományos formáját és a 
helyi népművészeti díszítőelemek hasznosítását. A tervezők 
alkotó szellemben, a forma és a tartalom szerves egységének 
megvalósításával és az optimális társadalmi-gazdasági funk- 
cionalitás biztosításával tanúsítják, hogy helyesen, korszerűen 
viszonyulnak a környezet-esztétika, a városi és falusi összkép 
kialakításának összes lényeges problémáihoz. 


A városi lakosság gyarapodásával egyidejűleg növekedett 
a megye városainak száma, nőttek a városok méretei is. A két 
régi város, Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely mellett az 
utóbbi tíz év során még három helység, Barót, Kovászna és 
Bodzaforduló emelkedett városi rangra, s öt éven belül Bereck 
és Uzon is város lesz. A kereskedelmi és a szolgáltatási háló- 
zat, a bölcsődék, az óvodák és az iskolák, az egészségvédelmi 
egységek létesítésekor a lakosság igényeit tartottuk szem előtt. 
Minden városlakó lakhelyétől 400–500 méterre találhat egy- 
egy egységet az említett kategóriákból. 


A szolgáltatások bővítése és fejlesztése szervesen hozzá- 
tartozik a gazdaság fellendítéséhez és korszerűsítéséhez. A 
szolgáltatási tevékenység ugyanis nemcsak civilizációs tényező,
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hanem módot nyújt a társadalmi termelékenység növekedése 
nyomán jelentkező munkaerőfölösleg felszívására. 


Kovászna megyében, akárcsak másutt, folyamatos erőfeszí- 
tések történnek a szolgáltatási hálózat megfelelő szerkezetű 
és nagyságú kialakítására, hogy az egységek idejében és a kí- 
vánt minőségi követelményeknek megfelelően elégíthessék ki 
a szükségleteket. Igyekeztünk és igyekszünk fejleszteni az 
alábbi tevékenységi ágakat: tartós fogyasztási cikkek karban- 
tartása és javítása, lakásépítés és -javítás, község- és lakásgaz- 
dálkodás, villamosenergia-szállítás, posta- és telefonszolgálta- 
tás, városi szállítás. Munkánk ezen a téren is tervszerű. 
Jelenleg arra törekszünk, hogy minél jobb összhangot bizto- 
sítsunk a lakosság által fizetett szolgáltatások és az állami 
költségvetésből szociális-kulturális akciók formájában fedezett 
szolgáltatások (orvosi ellátás, oktatás, sport, kulturális tevé- 
kenység stb.) között. 


Kovászna megye esetében a városba település pozitív je- 
lenség, hiszen be kell tölteni az új iparvállalatokban létesülő 
új munkahelyeket. A városba érkezők azonban nemcsak mun- 
kaerőt (rendszerint szakképzetlen munkaerőt) jelentenek. Ter- 
mészetesen dolgozni akarnak, városlakók akarnak lenni, jobb 
anyagi és szellemi életkörülményeket elérni. És kevés kivétel- 
től eltekintve, erőfeszítések, sokszor hosszas erőfeszítések, át- 
meneti kudarcok árán ez sikerül is nekik. Bár a munkahelyen 
vannak kitéve a legnagyobb igénybevételnek, a beilleszkedés 
nehézségeit itt gyűrik le a leghamarabb. Ez jórészt abból adó- 
dik, hogy mindenki tudja: a remények megvalósításának fő 
tényezője a munka és a javadalmazási szint. De ennyivel nem 
érhetjük be, azt akarjuk, hogy az új városlakók mindenben 
beilleszkedjenek a városi körülményekbe. Azt kívánjuk, hogy 
ismerjék a művelődési házakat, a színházat, a mozikat, a mú- 
zeumokat, a könyvtárakat, részt vegyenek minden társadalmi 
kérdés megoldásában, a szocialista civilizáció alkotói és ha- 
szonélvezői legyenek a szó legtágabb és legnemesebb értelmé- 
ben. 


A megye intenzív gazdasági fejlesztésére irányuló erőfe- 
szítések célja: szüntelenül emelni a dolgozók anyagi és szel- 
lemi jólétét, az élet civilizációs fokát. Igyekszünk következete- 
sen és egyre jobb körülmények között kielégíteni a civilizált, 
modern élet legkülönbözőbb követelményeit, az oktatási, az
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egészségvédelmi, a pihenési és a művelődési szükségleteket, 
méltó életet biztosítani az idősebbeknek. 


4. Minthogy az iskola az ifjú nemzedék nevelésének és 
képzésének fő tényezője, pártunk oktatáspolitikájának megfe- 
lelően Kovászna megyében is erős közoktatási hálózatot építet- 
tünk ki, ahol a modern tudomány és kultúra legújabb vívmá- 
nyait ismerő szakembereket képeznek ki minden tevékenységi 
terület számára. 


Oktatásunk nemcsak az anyagi feltételek tekintetében, 
hanem lényegében, tartalmában és társadalmi funkciójában 
egyaránt új. Az anyagi jólét biztosítása együtt jár a minőségi- 
leg új, magasabb rendű életmód megteremtésével. Az iskolára 
fontos feladat hárul ebben, de egészen a szocialista építés kor- 
szakáig jórészt adós maradt vele. Az 1938–1939-es tanévben 
megyénkben 460 fiatal végzett általános iskolát, s mindössze 
101 gimnáziumot vagy líceumot. Az 1979–1980-as tanévben 
6378 végzős tanulónk van, ebből 3041 a nyolcadik osztály, 
1482 a líceum I. fokozatát, 866 a líceum II. fokozatát végzi, 
837-en szakiskolát, 152-en pedig mesteriskolát végeznek. 


Megyénkben az iskola biztosítja nemzetiségi különbség 
nélkül valamennyi gyermeknek és fiatalnak az anyanyelvű 
ismeretszerzés korlátlan lehetőségét. Ez a gyakorlatban, az ok- 
tatás jó menetéhez szükséges összes anyagi és szervezési fel- 
tételek biztosítása révén történik. Az iskolahálózat tekintetében 
az 1979–1980-as tanév a következő helyzetképet mutatja: 


 


Az óvodások és iskolások száma a következő: óvodás 2231 
román, 9074 magyar, elemi iskolás 3743 román, 12 087 magyar, 
gimnáziumi tanuló 3925 román, 12 337 magyar, líceumi tanuló 
1789 román, 6095 magyar. 


 román magyar vegyes 


 tannyelvű oktatási egységek egységek 


Óvodai oktatás 25 153  – 


Elemi oktatás 12   66  – 
Gimnáziumi oktatás 21   41 18 
Líceumi oktatás   1  – 12 
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Az iskolahálózat tannyelv szerinti megoszlásának megfe- 
lelően alakult a tanszemélyzet nemzetiségi összetétele is. A 
megyében jelenleg 2794 óvónő, tanító és tanár dolgozik (szem- 
ben az 1938. évi 550-nel), ebből 617 román és 2177 magyar. A 
tannyelvnek megfelelően állnak rendelkezésre a tankönyvek 
és a többi tanfelszerelések. 


Amint az elmondottakból kitűnik, Kovászna megyében, 
akárcsak szerte az országban, a közoktatás modern, demokra- 
tikus, minden gyermek és fiatal számára nyitott, nemzetiségre 
való tekintet nélkül, egyenlő esélyeket kínál a felkészülésre és 
az érvényesülésre a gazdasági, társadalmi élet minden terüle- 
tén. 


5. Az ismeretszerzés és az önképzés Kovászna megyében 
sem szűnik meg az iskola elvégzésével, csupán a formák és 
módozatok változnak, melyek révén a dolgozók tovább gyara- 
pítják tudásukat, elsajátítják a tudomány és a kultúra vívmá- 
nyait. Bár a modern tömegkommunikációs eszközök – a tele- 
vízió, a film, a sajtó stb. – igen elterjedtek, az ismeretek 
gyarapításának hagyományos formái nem tették fölöslegessé. 
Következésképpen kötelességünk biztosítani minden települé- 
sen a kulturális-tömegnevelő tevékenység anyagi és szellemi 
feltételeit. Tapasztalatból tudjuk, hogy a tudásgyarapításhoz 
tartozik az ismeretek felhasználása is. Ebben az összefüggés- 
ben a válogatás, az értékelés, az értékrend felállításának ké- 
pessége vitathatatlan követelmény. Márpedig a tömegkommu- 
nikációs eszközök útján történő ismeretgyarapítás inkább a 
passzív elsajátítást serkenti, mint az ismeretek alkotó haszno- 
sításának készségét. Mi abból indulunk ki, hogy a műveltség, 
ezen belül az egyéni műveltség nemcsak az információk és az 
ismeretek összességét jelenti, hanem szellemi potenciált is, 
amely élteti az egész politikai, gazdasági és társadalmi tevé- 
kenységet. Azzal egyidejűleg tehát, hogy a korszerű tömegkom- 
munikációs eszközöket hozzáférhetővé tesszük a lakosság szá- 
mára, különböző módszerekkel és formákban egyre kedvezőbb 
feltételeket teremtünk arra is, hogy helyi viszonylatban a kép- 
zés és a nevelés átfogó folyamata bontakozzék ki, biztosítva 
a szakmai, a tudományos és a kulturális ismeretek gyarapítá- 
sának, az emberi egyéniség akadálytalan érvényesülésének le- 
hetőségeit. 
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A megye valamennyi ipari, szállítási és építkezési egysé- 
gében működnek szakmai továbbképző körök és kurzusok, a 
szövetkezeti parasztokat, az állami mezőgazdasági vállalatok- 
ban és a mezőgazdaság más területén dolgozó munkásokat pe- 
dig az agráripari tömegoktatás öleli fel, és biztosítja számukra 
a növénytermesztési és állattenyésztési technológiák elsajátí- 
tását. A könyvtárhálózat 316 egységből áll. Közéjük tartozik 
a megyei könyvtár 115 829 kötetnyi könyvállományával, amely- 
ből 52 százalék magyar nyelvű könyv, továbbá a négy városi 
közkönyvtár. 


A megyében 110 községi és falusi művelődési otthon, 6 
klub és 6 művelődési ház működik, s a városi és falusi dolgozó 
tömegekre gyakorolt nagy nevelő hatása mellett a lehető leg- 
szélesebb kereteket biztosítja a kulturális-művészeti alkotó 
szellem megnyilatkozásához. E tevékenység egyik lényeges 
jegye, hogy mind a művészek, mind pedig a nézők nemzeti- 
ségi különbség nélkül a dolgozók soraiból kerülnek ki. Persze 
lehetetlen lenne maradéktalanul felleltározni a megye dolgo- 
zóinak alkotó tevékenységét, a megye kulturális jelenségeit. 
Éppen ezért az alábbiakban csak néhány jelentősebb vonatko- 
zásra szorítkozunk. 


Megyénkben 263 színjátszó együttes, 53 bábos együttes, 
199 kórus és vokális csoport, 14 fúvószenekar, 58 könnyűze- 
ne-együttes, 67 népi zenekar, 191 táncegyüttes és 327 agitációs 
művészbrigád működik tízezernyi taggal. A magyar lakosokat 
tömörítő és a magyar nemzetiségi kultúrát terjesztő együttesek 
száma a következő: 217 színjátszó, 45 bábos együttes, 175 kó- 
rus és vokális csoport, 44 népi zenekar, 141 táncegyüttes, 257 
művészbrigád. 


Az alkotó körök közül (1970-ben 50 ilyen kör volt, ma 
125 van), 43 irodalmi, 24 képzőművészeti, 26 népművészeti, 13 
filmművészeti és 19 fotóművészeti kör. 


A népi mesterként ismert 225 műkedvelő kezéből értékes 
alkotások kerülnek ki, valamennyien a népi szövés és varrás, 
a fafaragás, a bútorfestés stb. helyi hagyományait ápolják. A 
vargyasi Sütő Béla 1974-ben, Bálint András 1975-ben meg- 
kapta Románia Szocialista Köztársaság Képzőművész Szövet- 
ségének díját. 


A népművészet megőrzése és hasznosítása céljából az 
utóbbi időben a következő fontosabb munkákat adtuk ki: Bar-
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casági leányingek hímzésmintái, Barcasági csángó férfiingek, 
menyecskeingek és díszkendők, 125 szálánvarrott magyar hím- 
zésminta, Bálint András virágai, Népi mesterek, kézdiszentlé- 
leki, sárfalvi, felsőrákosi folklórgyűjtemények, Kovászna me- 
gyei folklórgyűjtemények. 


A sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház, a 60 mozi, 
a sepsiszentgyörgyi, a kézdivásárhelyi múzeum, a Gyárfás Je- 
nő és Benedek Elek emlékház, a népi művészeti iskola stb. 
egészíti ki a megye szellemi életének gazdag összképét, s ha- 
tékony tényezőt képvisel a dolgozók művelődésében. 


A megyénk dolgozói számára nemrégiben még elvont fo- 
galmak és kifejezések közvetlen értelmet nyertek, mindenna- 
pos munkájukhoz és életükhöz kapcsolódnak. Ilyenek: ipari 
övezet, gyártástechnológia, termelési költségek, rentabilitás, 
termelékenység, minőségi mutatók, urbanizáció, import-export, 
életszínvonal stb., stb. A leggyakrabban azonban ezt a szót 
hallani: fejlődés. A fogalom a legjobban és a legátfogóbban 
jellemzi az összes területek alakulását, korunkat, megyei és 
országos viszonylatban egyaránt. 


A kulturális élet e vázlatos ismertetése során természete- 
sen mellőztünk számos mennyiségi, de különösen minőségi 
vonatkozást, amelyek érdemi taglalása a szakírókra vár. Vi- 
szont e rövid áttekintés keretében is elmondhattunk annyit, 
hogy a kulturális-nevelő tevékenység méreteinél és tartalmá- 
nál fogva jelentős tényezője az új életminőségnek, szocialista 
civilizációnknak. 


6. Miután sikerült kiépítenünk az egészségvédelem átfogó 
hálózatát, ma újabb problémák megoldásával foglalkozunk az 
egészségvédelem hatékonyságának növelése érdekében. Utunk 
ilyen tekintetben sem volt könnyű, sok nehézséget kellett le- 
győznünk. A kiindulópont érzékeltetése végett megjegyezzük, 
hogy 1930-ban a férfiak átlagos életkora 47,5 év, a nőké 50,5 év 
volt, a gyermekhalandóság pedig a 30-as években 120–170 ez- 
relék között mozgott. Persze tudjuk, hogy az említett mutatók 
alakulását nem kizárólag az egészségügyi ellátás hatékonysága 
szabja meg, azonban fontos szerepe van ennek is. A felszaba- 
dulás után jelentkezett az orvostudomány és az orvosi gyakor- 
lat fejlesztésének, az egész lakosságot felölelő demokratikus 
egészségügyi ellátás megszervezésének szüksége és lehetősége. 
Azonban 1944 után bizonyos ideig a szükségletek kielégítése
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korlátozott volt, különösen az egészségügyi egységek és a szak- 
káderek csekély száma, a gyógyszerek csekély mennyisége 
miatt. 


Hasonló helyzet jellemezte az ország minden vidékét, de 
különösen azokat az ipar nélküli részeket, ahol a lakosság zö- 
me mezőgazdasággal foglalkozott, s a közegészségügyi ellátás 
szintje is alacsonyabb volt. Kovászna megyében is fokozatosan 
javultak a körülmények, s jelenleg összehasonlíthatók egyes 
gazdaságilag fejlett országok egészségügyi viszonyaival is. 
Napjainkban 575 lakosra jut egy orvos, a kórházi ágyak száma 
ezer lakosra számítva 12,5. Az átlagos életkor elérte a 71 évet. 
Az utóbbi 10 évben a gyermekhalandóság legmagasabb szintje 
is csak 32,6 ezreléket tett ki, az 1979-es évi pedig 26,2 ezrelék 
volt. Az anyagi alap, a szakemberek száma és nem utolsósor- 
ban szakismeretük szintje lehetővé teszi a lakosság jó egész- 
ségügyi ellátását, bonyolultabb egészségügyi problémáinak 
megoldását. Az orvosi gyakorlat szorosan egybefonódik a tu- 
dományos kutatómunkával. Ilyen tekintetben a legjelentősebb 
eredményeket a szív-érrendszeri megbetegedések kezelési mód- 
szereinek kidolgozása és alkalmazása terén értük el. Elmond- 
hatjuk, hogy ezen a téren megyénkben kialakult egy értékes 
iskola és a kovásznai korszerű kórházi és kezelő egység. Je- 
lenleg elsődleges figyelmet fordítunk a betegségmegelőzésre, a 
lakosság egészségügyi kultúrájának gyarapítására, az egészség 
védelmét és helyreállítását szolgáló eszközök biztosítására, az 
egészségügyi hálózat és az anyagi alap tökéletesítésére, a mun- 
ka- és életkörülmények javítására – a közegészség megóvásá- 
nak és erősítésének megannyi jelentős tényezőjére. 


Azoknak a tényeknek és tényezőknek a vázlatos áttekin- 
téséből, amelyek meghatározzák Kovászna megye jelenkori 
képét, kitűnik, hogy a szocialista építés korszakában a gazda- 
sági-társadalmi élet – akárcsak az ország minden más vidé- 
kén – gyorsan fejlődött, s a megye dolgozói, nemzetiségre 
való tekintet nélkül szüntelenül javítják életkörülményeiket, 
új életminőséget teremtenek tevékenységük minden területén. 
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VINCZE MÁRIA 


Természettudományos irodalom 
(Matematika, fizika, kémia, határtudományok) 


Ma a tudományos-technikai forradalom korában élünk. 
A tudománynak a gazdasági fejlődésre gyakorolt hatása arra 
enged következtetni, hogy a természettudományos kutatás 
egyre inkább a termelőerők szerves részévé válik, már csak 
azért is, mert a kutatás eredményei és az ezekkel szorosan 
összefüggő technikai haladás igen jelentősen befolyásolja a 
termelési folyamatot. Éppen ezért „a tudomány napjainkban 
nem csupán a nemzetek, hanem az együttélő nemzetiségek fej- 
lettségének is fokmérőjévé vált. Élet- és jövőképesnek csak 
az a közösség számít, amelynek művelődésében a tudomány a 
korszellemnek megfelelő rangot vívott ki magának, s amely- 
nek értelmiségében a műszaki szakemberek és kutatók cso- 
portja kellő arányban és színvonalon van képviselve.“1 


A hazai magyar nemzetiség természettudományos mun- 
kássága fölött igyekszünk itt – kritikai értékelés nélkül – 
röviden szemlét tartani, különösen hangsúlyozva az utolsó há- 
rom és fél évtized eredményeit. E rövid terjedelmű, szűk ke- 
retek közé szorított áttekintés – mint az első ilyen természetű 
próbálkozás – nem léphet fel sem a teljesség, sem a kérdések 
mélyreható vizsgálatának igényével. Ezért hangsúlyozni sze- 
retném, hogy az összes tudományos szakembereket nem lehet 
szerepeltetni megfelelő súllyal. A feldolgozandó könyvészeti 
irodalom szétdaraboltsága, gazdagsága és ugyanakkor a meg- 
jelent munkák színvonalának széles skálájú differenciáltsága 
nagymértékben megnehezíti az elemzést. 


A szakmunkák döntő többsége román nyelven és más nyel- 
veken jelent meg. A könyvek és az egyetemi jegyzetek egy 
részét – amint a felsorolásból kitűnik – magyar nyelven is 
kiadták. A magyar nemzetiségű szakemberek társszerzőkként, 
román kollégáikkal együtt részt vettek több egyetemi jegyzet, 
kézikönyv és könyv megszerkesztésében. 
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Egy tudományos szakember – tevékenysége és munkás- 
sága hármasan összefonódott funkciójának megfelelően – 
egyszerre tudományos kutató, tudományos ismereteket terjesz- 
tő munkatárs és magas szinten oktató tanár. A tudományt új 
eredményekkel gyarapító alkotó tudósok jelentékeny része 
világszerte hivatásszerűen oktat is valamely egyetem vagy fő- 
iskola tanáraként. A tudományos ismeretek terjesztése tulaj- 
donképpen nem más, mint a tudósok és nem-tudósok gondo- 
lati közössége: a társadalmi problémák mélyebb megértése a 
tudósok, illetve a tudomány mélyebb megértése az adminiszt- 
ráció, a munkások, a széles néprétegek részéről.2 E két utóbbi 
funkció bemutatása nem tárgya ennek az áttekintésnek. Alap- 
vető célunk a hazai magyar nemzetiségű szakemberek aktív 
kutató munkájának taglalása: a matematika, fizika, kémia, bio- 
matematika, biofizika, biokémia, nukleáris biológia és a ha- 
tártudományok területeiről. Olyan kritérium azonban nincsen, 
amely segítségével merev határvonalat húzhatnánk e három 
tevékenységi terület közé. Ezenkívül tekintettel kell lennünk 
arra, hogy hazánkban a magyar nemzetiségű szakemberek 
munkája egybeszövődik a román, német és más nemzetiségű 
szakemberek tevékenységével. 


Mindezek állandó szem előtt tartása mellett olvasandók a 
természettudományos irodalmunkról szóló tájékoztatók, füg- 
getlenül, hogy milyen tudományágra vonatkoznak. 


* 


A természettudomány és technika állandó kölcsönhatása, 
a természettudományok eredményeinek tudatos felhasználása 
egybeesik a polgári osztály megjelenésével és a feudalizmus 
elleni harccal: az új osztály csak fejlettebb termelési móddal 
győzedelmeskedhet, és ez csak úgy volt elérhető, ha az addig 
empirikusan, ösztönösen fejlődő technika felhasználja az új 
természettudományos eredményeket, s ezáltal vissza is hat, 
további fejlődésre ösztönzi a természettudományokat is. 


Amikor a XVI–XVII. században a klasszikus természet- 
tudományok intenzív fejlődésnek indultak, a hazai megmere- 
vedett, megrögzött feudális viszonyok gátlólag hatottak a ter- 
mészettudományos kutatások széles körű kibontakozására. Az 
új természettudományos ismeretek mégis behatoltak hozzánk 
is. Iskolák, kollégiumok és főiskolák alakultak meg és mű-
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ködtek hosszabb-rövidebb ideig, s az értelmiség, amely ezekből 
az iskolákból került a külföldi egyetemekre, majd onnan haza, 
gazdag, magas színvonalú természettudományos irodalmat ho- 
zott létre. A románok és németek mellett e korszak kiemel- 
kedő magyar képviselői Apáczai Csere János (1625–1659),3 


Szathmári Pap János (1657–1708), Enyedi Sámuel (1627– 
1671), Dési Márton (1639–1681), Kaposi Juhász Sámuel (1660– 
1713) és Pápai Páriz Ferenc (1649–1716).4 Műveikben a ter- 
mészet megismerésének tudományai szoros kapcsolatban állnak 
a filozófiával, kezdetben a filozófia dominál, de később egyre 
inkább a természettudományok kerülnek túlsúlyba. 


Apáczai Csere János 1653-ban kiadott Magyar Encyclo- 
paediájának anyaga európai színvonalat képviselt.5 Munkássága 
és iskolaalapító tevékenysége folytán döntő mértékben előse- 
gítette a természettudományos műveltség elterjedését. Pápai 
Páriz Ferenc az anyag, a mozgás, szubsztanciális forma és a 
rejtett tulajdonságok kérdésében az arisztotelészi szemlélettel 
ellentétben Descartes természetfilozófiájának felsőbbrendűsége 
mellett foglalt állást.6 E két tudós művei nagy hatást gyako- 
roltak a szellemi életre, hatalmas mértékben hozzájárultak a 
természettudományos kultúra felvirágzásához.7 


A természettudományok XVII–XVIII. századbeli fellen- 
dülésére nagy hatással volt az a tény, hogy a megalakult fő- 
iskolák és kollégiumok tanárai már magas szinten művelték a 
matematikát és a fizikát, jelentős műveket hagytak az utó- 
korra. (A kémia viszont még gyermekcipőben járt.) Jánosi 
Miklós (1700–1741) trigonometria kézikönyvet írt, Lipsicz Mi- 
hály (1703–1766) algebrát, Hell Miksa (1720–1792) megala- 
pítja a kolozsvári csillagdát, Nyulas Ferenc (1758–1808) ké- 
miakönyvet,8 Sipos Pál (1759–1816) természettudományos 
oktatási tantervet, Hegedűs Sámuel (1781–1844) logaritmus- 
táblát, Méhes Sámuel (1785–1852) aritmetikát és algebrát, 
Szász Károly (1798–1853) általános matematika tankönyvet 
nyújt a tudományra szomjazó ifjúságnak.9 


E körből kiemelkedik Bolyai Farkas (1775–1856). Göttin- 
gában tanult, ismeretséget kötött Gauss-szal, hazatérve a ko- 
lozsvári, majd a marosvásárhelyi kollégiumban a matematika, 
fizika és kémia tanára volt. Legjelentősebb műve, a kétkötetes 
Tentamen 1832-ben látott napvilágot, ebben egyéni matemati-
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kai rendszerét közli.10 Matematikai eszméi viszont fiát, Bolyai 
Jánost tették óriássá. 


Most, másfélszáz év múltán elmondhatjuk, hogy a hazai 
matematika legnagyobb egyénisége Bolyai János volt (1802– 
1860).11 Apja különös gonddal nevelte, és korán megismertette 
a matematika alapfogalmaival, valamint a párhuzamosokkal 
kapcsolatos saját kutatásaival.12 A bécsi katonai akadémián 
tanult, itt kezdett hozzá – apai ösztönzésre – a híres eukli- 
deszi párhuzamossági axióma vizsgálatához. A kétezer éve 
fennálló euklideszi szemlélettel ellentétben igazolta, hogy 
emellett létezik egy másik térszemlélet is. Ezáltal egy új, ön- 
álló geometriai rendszert teremtett meg.13 Joggal írta apjának, 
hogy „semmiből egy új, más világot teremtettem“. Bolyai Já- 
nos munkája Appendix címmel jelent meg 1832-ben apja kö- 
tetének függelékeként. Bolyai munkásságát akkor tudjuk 
igazán értékelni, ha elgondoljuk, hogy az ő műve nyomán fej- 
lődött ki a matematikai tér fogalma, és ezen túlmenően a fizi- 
kai tér fogalma is.14 Bolyai János, a nemeuklideszi geometria 
egyik megteremtője kétségtelenül nagymértékben járult hozzá 
a világról alkotott mai elképzeléseink kialakulásához. Sajnos 
Bolyai Jánost életében nem övezte elismerés, annál inkább 
adózik tisztelettel az utókor e zseni munkásságának és em- 
lékének. 


A XIX. század második felében a gazdasági élet fellendü- 
lése jótékony hatással volt a szellemi-tudományos élet felvirág- 
zására is. A hazai magyar nemzetiségű természettudományos 
szakemberek az 1859-ben alapított Erdélyi Múzeum Egyesület 
és az 1872-ben alapított Kolozsvári Egyetem köré tömörültek. 
Az Erdélyi Múzeum Egyesület munkásságában 1920 után el- 
sősorban az élet- és nyelvtudományok uralkodtak. A kolozs- 
vári egyetemen öt kar működött: jogi, orvosi, bölcsészeti, ma- 
tematikai és gyógyszerészeti karok.15 E viszonyok már tükrözik 
a tudomány állásának nemzetközi szintjét; a reáltudományok 
(matematika, fizika, kémia) önálló funkciókra tesznek szert, 
nemcsak szakmai szempontból, hanem szervezési formákban 
is. Mindhárom reáltudományban olyan jelentős eredményeket 
értek el, hogy egyetlen szakember már nem volt képes azt 
átfogni. 


1. Matematika. Érdemes megjegyezni, hogy önálló, a böl- 
csészeti kartól független matematikai és természettudományi
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kara 1872-ben Európában csak a tübingeni és a kolozsvári 
egyetemnek volt. A kolozsvári matematika karon számos nem- 
zetközi hírnévnek örvendő szakember tanított, ezek jelentős 
eredményekkel bővítették a matematika tudományát.16 


A két Bolyai kortársa volt Brassai Sámuel (1800–1897) 
kolozsvári tudós, Erdély utolsó polihisztora, aki műveivel és 
sokoldalú tevékenységével a természettudományok területén 
elévülhetetlen érdemeket szerzett.17 Brassai az euklideszi Ele- 
mek első magyar fordítója. Réthy Mór (1848–1925) elliptikus 
függvényeket, komplex függvényeket és determinánsokat ta- 
nulmányozott. Vályi Gyula (1855–1913) a hajócsavar mate- 
matikai elméletének úttörői közé tartozik. Haar Alfréd (1885– 
1933) világhírű matematikus jelentős eredményeket ért el az 
ortogonális függvénysorok és szinguláris integrálok, az anali- 
tikus függvények, a parciális differenciálegyenletek, a halmaz- 
elmélet, a függvényapproximáció, a csoportelmélet, a variáció- 
számítás terén. Schlesinger Lajos (1864–1933) munkássága 
főleg a függvénytanra és a lineáris differenciálegyenletekre 
terjed ki. Fejér Lipót (1880–1959) különleges tehetségű mate- 
matikus, kiváló pedagógus, több külföldi akadémia tisztelet- 
beli tagja volt, a Fourier-soroknak világviszonylatban is első 
szakembere, néhány tételét a klasszikus analízis eredményei 
között tartjuk számon. Riesz Frigyes (1880–1956) világhírű 
matematikus, a topologikus terek elméletének megalapozója, a 
potenciálelmélet elindítója továbbfejlesztette a Lebesque-féle 
integrál fogalmát, a lineáris halmazelméleti tételeket n-dimen- 
ziós terekre általánosította, a valós függvénytan egyik alap- 
tételének megalkotója, a funkcionálanalízis elindítója és építője 
volt. Klug Lipót (1854–1944) az ábrázoló geometria terén ért 
el eredményeket. Szőkefalvi Nagy Gyula (1887–1953) a geo- 
metria kiváló szakembere volt, Dávid Lajos (1881–1962) függ- 
vénytannal és matematikatörténettel foglalkozott. 


2. Fizika. Farkas Gyula (1847–1930) elméleti fizikával 
foglalkozott; Abt Antal (1828–1902) optikai és mágneses kísér- 
leteket végzett; Tangl Károly (1869–1940) a mágnesség, a 
gravitáció és a felületi feszültség tárgyköréből közölt szakmun- 
kákat; Pogány Béla (1887–1943) a geometriai fénytanban vég- 
zett jelentős munkát; Pfeiffer Péter (1862–1935) az elektromos 
hullámokra vonatkozó korai kutatásaival szerzett külföldön is
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megbecsülést; Martin Lajos (1827–1897) a dinamikus repülés 
gondolatának és a repülőgép-légcsavar ősének a felfedezője.18 


3. Kémia. Fabinyi Rudolf (1849–1920) irányítása alatt 
épült fel Kolozsvárott 1881-ben a Kémiai Intézet. Szakmunkái 
közül jelentős az azarolok és Grignard-vegyületek közötti 
reakciók vizsgálata, a savanyú közegben lejátszódó folyamato- 
kat ma is Fabinyi-reakció néven ismeri a szakirodalom. Szá- 
mos ásvány és ásványvíz analízisét végezte el. Munkássága 
elismeréséül több külföldi társaság tagjai közé választotta.19 


Fleischer Antal (1845–1877) a komplex vegyületek kémiájával 
foglalkozott, Széki Tibor (1879–1950) az azarolokkal kapcso- 
latban közölt több tanulmányt. Ruzitska Béla (1867–1946) a 
kémiai technológia hazai úttörője volt.20 


* 


Az előzmények felvázolása után az alábbiakban a mate- 
matika, a fizika, a kémia és a határtudományok terén tevé- 
kenykedő hazai magyar nemzetiségű szakemberek utóbbi 
három és fél évtizedben (1945-től napjainkig) elért eredmé- 
nyeiről számolunk be. A szakemberekre vonatkozó adatokat 
az egyetemek és főiskolák évkönyvei alapján21, valamint a ha- 
zai tudományos folyóiratok22 átlapozása nyomán állítottuk 
össze. 


1. A matematika az emberi gondolkozás egyik alapvető 
formája. A XX. század ötödik évtizedében a matematika már 
nemcsak a matematikusok magánügye. Megbízható módszereit 
ma már egyre több nem matematikus kutató műveli és alkal- 
mazza szerte a világon. A problémák megválaszolása egzaktsá- 
gának és objektív voltának fokmérője a matematikai formák- 
ban való kifejezés lehetősége. Így vált a matematika a 
természettudományok egységes nyelvévé, s e folyamat még 
hangsúlyozottabbá vált az elektronikus számítógépek elterje- 
désével. 


1945 után hazánkban egyre jobban kiterebélyesedik mind 
az elméleti, mind az alkalmazott matematikai kutatások ská- 
lája. Ugrásszerűen növekszik az egyetemek, főiskolák és ma- 
tematikai profilú intézetek száma, ez maga után vonja a ma- 
tematikai képzés és kutatás igényességének fokozódását is. 
A munkába szenvedéllyel bekapcsolódnak mind a román, mind 
pedig a más nemzetiségű szakemberek. 
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Az algebra területén figyelemreméltó eredményeket ért el 
Gáspár Gyula (Kolozsvár), aki permutációkkal foglalkozott. De 
főleg tanítványa, Maurer Gyula (Kolozsvár) munkássága emel- 
kedik ki. Maurer klasszikus csoport- és gyűrűelméleti kutatá- 
sairól áttért a topologikus algebra, relációelmélet és univerzá- 
lis algebrák területére. Számos szakcikket közölt, könyveivel 
is sokat tett az algebra fejlődéséért hazánkban; külföldi ven- 
dégelőadóként is szerepelt. Közvetlenül vagy közvetve a Mau- 
rer-féle algebrai iskola hatását érezzük sok matematikus tevé- 
kenységén, Maurer ugyanis nagyon sok algebristával írt 
közösen dolgozatokat. Algebristáink közül Virág Imre (Kolozs- 
vár) és Szilágyi Miklós (Marosvásárhely) a topologikus algebra 
területén értek el jelentős eredményeket, Kiss Elemér (Maros- 
vásárhely) moduluszok, félgyűrűk elméletével foglalkozik, Páter 
Zoltán (Marosvásárhely) függvényalgebrákat vizsgál. Vincze 
János (Kolozsvár) cikkeiben az algebrai struktúrák approxi- 
mációelmélete és a modern kategóriaelmélet aspektusai jutnak 
érvényre. Kiss Ernő (Kolozsvár) és Dani Ernő (Kolozsvár) a 
számelmélet terén, a diofantoszi egyenletekkel kapcsolatosan 
ért el eredményeket. 


A geometriai kutatások terén Szőkefalvi Nagy Gyula (Ko- 
lozsvár) világhírű geométer több kérdéssel is foglalkozott: a 
polinomok geometriájával, topológiával, algebrai görbék és fe- 
lületek vizsgálatával, geometriai szerkesztésekkel, konvex tes- 
tek elméletével. Kimagasló sikereket ért el Gergely Jenő 
(Kolozsvár) a nemeuklideszi geometriák, a Bolyai- és Riemann- 
féle geometriák tanulmányozása során, valamint a kúpszele- 
tek geometriája és a differenciálgeometria terén. Munkássága 
országos szinten is számottevő, akárcsak Radó Ferencé (Ko- 
lozsvár).23 Radó Ferenc az analitikus mértan, a geometriai 
algebra, a nomogramok, a lineáris programozás, a függvény- 
egyenletek terén alkotott jelentőset. Sok cikket közölt hazai 
és külföldi szaklapokban. Kutatásainak elismeréséül a Tanügy- 
minisztérium kitüntette. Munkásságának nemzetközi elismeré- 
sét tükrözi, hogy külföldön is szerepelt mint meghívott előadó. 
Analitikus és projektív mértani eredményei jelentősek Orbán 
Béla és Kiss Árpád kolozsvári, valamint Bálint István és Hat- 
vani Csaba temesvári matematikusoknak. Bitay László (Ko- 
lozsvár) és Tóth Sándor (Kolozsvár) szintetikus geometriai 
eredményei érdemelnek elismerést. Weszely Tibor (Marosvá-
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sárhely) és Nauman Mária (Temesvár) többek között a Bo- 
lyai–Lobacsevszkij-féle geometriával, Szilágyi Miklós és We- 
szely Tibor pedig a geodetikus görbék elméletével foglalkozik. 


Az analízis terén Borbély Samu (Kolozsvár) és tanítványai 
értek el szép eredményeket. Borbély Samu, a kiválóan képzett 
és sokoldalú oktató az alkalmazott matematikában és a hőve- 
zetés elméletével kapcsolatban közölt jelentős szakcikkeket. 
Ney András (Kolozsvár), a néhai Tiberiu Popovici akadémikus 
közeli munkatársa számos dolgozatot közölt bel- és külföldön 
egyaránt a sorok konvergenciájáról, a konvergenciagyorsító 
kritériumokról, valamint az improprius integrálok néhány tu- 
lajdonságáról. Singer István (Bukarest) a funkcionálanalízis 
területén ért el nemzetközileg is elismert eredményeket. Ba- 
lázs Márton (Kolozsvár) a nemlineáris operációs egyenletek 
megközelítő megoldásaival foglalkozott számos dolgozatában. 
Jankó Béla (Nagybánya) operációs egyenletek megoldásaival 
foglalkozik, sok jelentős szakcikket és könyvet közölt e kuta- 
tási területről. Kolumbán József (Kolozsvár) az approximáció- 
elméletben és az optimalizálás egyes speciális eseteivel kap- 
csolatosan ért el szép eredményeket. Németh Sándor (Kolozs- 
vár) a Csebisev-féle rendszerekkel kapcsolatban közölt tanul- 
mányokat. 


Differenciálegyenletekkel kapcsolatos kutatási eredmé- 
nyeikkel szereztek elismerést Kalik Károly és Szilágyi Pál 
kolozsvári matematikusok, akik többek között a Neumann-féle 
feladatról, a parciális differenciálegyenletek megközelítő meg- 
oldásairól, valamint a Dirichlet-féle feladatról közöltek szak- 
cikkeket. Munkásságukért tanügyminisztériumi kitüntetést 
kaptak. Ugyanilyen tárgykörből közölt Kolozsi Jenő kolozsvári 
matematikus is. 


A függvénytanok terén Hamburg Péter (Craiova) ért el 
eredményeket, elsősorban a komplex változós függvényekkel 
kapcsolatban, de fő kutatási területe a topologikus terek el- 
mélete. Ezzel foglalkozik Benkő József (Brassó) is. Mindketten 
Gheorghe Călugăreanu akadémikus függvényelméleti iskolájá- 
hoz tartoznak. Komplex változós függvényekkel foglalkozik 
Rácz András temesvári matematikus. Cseke Vilmosnak (Ko- 
lozsvár) több kőnyomatos egyetemi jegyzete jelent meg a valós 
és komplex függvénytanokról. 
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A hazai csillagászatban jelentős eredményeket ért el De- 
zső Loránd (Kolozsvár), valamint Pál Árpád (Kolozsvár), aki 
tevékenységével nemzetközi elismerést váltott ki, a Nemzet- 
közi Asztronómiai Uniónak tagja (Prága). A kisbolygók meg- 
figyelésével és a mesterséges holdak pályafellövési adatainak 
meghatározásával kapcsolatban végzett eredményes kutatáso- 
kat. Toró-Jávotzki Edit (Temesvár) szeizmológiai kutatásai 
számottevőek. A szilárd testek mechanikájával foglalkozik 
Soós Jenő (Bukarest), sok értékes megállapításra jutott az el- 
méleti mechanika alapjaival kapcsolatosan is. 


Jelentősek az alkalmazott matematika területén, elsősor- 
ban a közgazdasági matematikában elért eredmények is. Cseke 
Vilmos számos nagy sikerű könyv szerzője, Vincze Mária a 
determinációs együtthatókról közölt értékes szakcikkeket, Dani 
Ernő és Kolozsi Jenő kolozsvári matematikusok a lineáris 
programozás kérdéseivel foglalkoznak részletesebben. 


A matematikai módszertani eredményekkel kapcsolatosan 
okvetlenül ki kell emelnünk Kovács Kálmán (Kolozsvár) mun- 
kásságát, aki számos nemzedék tudását gyarapította nagy hoz- 
záértéssel. Ilyen szakterületen dolgoznak még Gyárfás Miklós 
és Veégh Mária marosvásárhelyi matematikusok is. Fontos sze- 
repe van ebben az irányban a magyar nyelven megjelenő ter- 
mészettudományos folyóiratnak, a középiskolások számára 
készülő Matematikai Lapoknak, melynek szerkesztésében ko- 
moly érdemei vannak Néda Ágnesnek. 


Jelentős vállalkozásnak tekinthetjük a Matematikai Kis- 
lexikon szerkesztését, mely egy kolektíva több évi munkája 
nyomán kerül kiadásra. A kollektíva tagjai: Maurer Gyula, Or- 
bán Béla, Radó Ferenc, Szilágyi Pál és Vincze Mária. 


A hazai magyar nemzetiségű matematikusok munkái – 
melyek közül egyeseket román szakemberekkel közösen ír- 
tak – a hazai és külföldi szaklapokban, illetve önálló köte- 
tekben jelentek meg.24 


2. A fizika huszadik századi fejlődése bámulatos. A rela- 
tivitáselmélet, a kvantumelmélet, az atomfizika, a molekuláris 
fizika, a szilárdtest fizikája, a magfizika, a plazmafizika, az 
elemi részecskék fizikája, a természettudománynak mindezek 
az új fejezetei a huszadik században születtek.25 
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Romániában a fizika fejlődését szintén a rendkívül gyors 
ütem jellemzi. Gyakran mondják, hogy a modern fizikai alap- 
kutatás oly mértékben előrehaladt, hogy problémáinak kevés 
köze van a mi földi viszonyainkhoz. Érdeklődése a nukleáris 
és a szubnukleáris jelenségekre, valamint az igen alacsony és 
rendkívül magas hőmérsékletekre irányul. Úgy tűnhetne, hogy 
ezek távol állnak a mindennapi életünktől. A nukleáris fiziká- 
ban igen drámaian jelentkezett a csattanós válasz. Rutherford, 
az atomfizika atyja 1927-ben még azt mondta: „Aki azt hiszi, 
hogy az atomátalakulásokat valaha is energiaforrásként hasz- 
nálhatjuk, hiú ábrándokat kerget.“26 E nagy tudós sem látta 
előre a fejlődés lehetőségeit. 1945-ben már atombombát dobtak 
Japánra, és ezzel a fizika nagyhatalommá vált. Nálunk 
1957-ben építették az első atomreaktort. A különböző országok 
kormányai hathatós anyagi támogatást biztosítanak a fizikai 
alapkutatások fejlesztésére, egyre költségesebb laboratóriumo- 
kat szerelnek fel, részecskegyorsítókat, atomerőműveket épí- 
tenek. Ezzel remélik megoldani a ma egyik legégetőbb prob- 
lémáját, a klasszikus energiahordozó anyagkészletek csökke- 
nése miatt fenyegető energiaválságot. 


1945 után a kísérleti fizika nagymestere, Gyulai Zoltán 
(Kolozsvár) a szilárdtestfizika nemzetközi hírnevű kutatója 
volt. Gyulai sokat foglalkozott a kristályhibákkal, a kristály- 
növekedéssel, a tűkristályok előállításával, az alkáli-halogenid 
kristályok optikai, elektromos és fényelektromos tulajdonsá- 
gaival. Nemcsak szakember, hanem kiváló oktató is volt, a 
nemzetközi fizikában is számon tartják a Gyulai-iskolát és 
annak számos növendékét. Gyulai doktorandusa, László Tiha- 
mér (Kolozsvár) folytatta az elkezdett munkát, és a hazai kí- 
sérleti fizikának nemzetközi hírnevet szerzett saját, valamint 
tanítványainak munkássága által. László Tihamér szakterületei 
a következők: a kristálynövekedés vizsgálata, akusztika, elekt- 
rofizika, rádiófizika, elektronfizika és méréstechnika, elektro- 
geológia, a fizikai mérések pontossága, az ionoszféra fizikai 
aspektusai.27 Számos szakcikket közölt hazai és külföldi tudo- 
mányos folyóiratokban; munkássága nagymértékben meghatá- 
rozta tanítványainak tevékenységét. E tanítványok közül meg- 
említjük Bódi Sándort (Kolozsvár), aki az elektroncsövek 
jelleggörbéivel, az elektronspin-rezonanciával, dielektrikumok 
és félvezetők fizikájával foglalkozik, és eredményeivel nemzet-
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közi elismerést vívott ki. Szőcs Huba (Nagybánya) az elektro- 
mos térerősségváltozás automatikus-statisztikus méréstechni- 
kájával foglalkozott, Ludmann Tamás (Nagybánya) témaköre 
a nagyidőállandójú folyamatok korrelációs analízise; Lapohos 
János és Jánosi Béla marosvásárhelyi fizikusok a félvezetőket 
tanulmányozták, Lapohos később az ionoszféra tanulmányozá- 
sát tűzte ki célul. Müller Ádám (Marosvásárhely) alkalmazott 
fizikai, Tóth Sándor (Marosvásárhely) akusztikai kutatásokkal 
foglalkozik. 


A kísérleti fizika kolozsvári magyar nemzetiségű szakem- 
berei közül megemlítjük Kelemen Frigyest, aki a hővezetés 
elméletével, diffúzióval, adszorpcióval foglalkozott. Puskás Fe- 
renc a félvezetők fizikája és a spektroszkópia területéről kö- 
zölt értékes szakdolgozatokat, munkásságát tanügyminisztériu- 
mi kitüntetéssel is jutalmazták. Néda Árpád a termikus 
diffúzióval, ultrahangkutatással és a hővezetés elméletével, 
Heinrich László az alkalmazott fizikával, Kovács Zoltán me- 
chanikával, Kovács Kálmán optikával, Nagy László műszaki 
fizikával, a fizikai állandók meghatározásával, infravörös su- 
gárzások és ultrahangok gyakorlati alkalmazásával foglalkozik. 
Egyes szaktémák feldolgozásában jelentős hatást gyakorolt 
Victor Marian egyetemi tanár. 


Az elméleti fizika jeles képviselője Fényes Imre (Kolozs- 
vár) volt, aki a Schrödinger-egyenlet, az atomszerkezet csoport- 
elméleti tanulmányozása terén ért el kimagasló, nemzetközileg 
számon tartott eredményeket. Tanítványa, Gábos Zoltán (Ko- 
lozsvár) ugyancsak nemzetközi hírnévnek örvendő szakember, 
mintegy száz dolgozatában és számos könyvében a mechanika 
alapjaival, a termodinamikai folyamatokkal, a gravitációs tér 
relativisztikus modelljeivel, a gravitációs tér metrikájával, a 
Hamilton–Jakobi-féle elmélet továbbfejlesztésével, a merev 
testek elméletével foglalkozik.27, 28 Eredményei nemzetközi 
szinten is ismertek, munkásságával jelentős mértékben hozzá- 
járult a hazai elméleti fizikai kutatások fejlesztéséhez. Tevé- 
kenysége elismeréséül kormányunk az „érdemes professzor“ 
címet adományozta Gábos Zoltánnak. 


Toró Tibor (Temesvár) elsősorban kozmológiával és a neut- 
rínó fizikájával foglalkozik, számos dolgozata, szakcikkei és 
könyvei alapján e területek nemzetközileg elismert szaktekin- 
télye. Gottlieb János (Iaşi), Hegedüs Imre (Temesvár), Magyari
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Jenő (Craiova) és Bányai László (Bukarest) ugyancsak az el- 
méleti fizika tárgyköréből közöltek értékes tanulmányokat. 


Koch Ferenc (Kolozsvár) atomfizikai kutatásai jelentősek. 
Farkas Anna (Kolozsvár) a proton mágneses rezonancia té- 
maköréből közölt dolgozatokat, Niederkorn János (Bukarest) 
energetikai kutatásokkal foglalkozik. Részben a fizika tárgykö- 
rébe tartoznak Papp Gézának és Orbán Lászlónak (Kolozsvár) 
a légkör fizikai és meteorológiai kutatásával kapcsolatos ered- 
ményei is. 


Pár éve jelent meg a Fizikai Kislexikon, szerkesztője Hein- 
rich László, a kollektíva többi tagja: Bódi Sándor, Gábos Zol- 
tán, Koch Ferenc, Néda Árpád és Puskás Ferenc. E jelentős 
munkán kívül a hazai magyar nemzetiségű fizikusok számos 
önálló kötetben számoltak be eredményeikről.29 


3. A kémia természetéből következik, hogy szorosan kap- 
csolódik a gazdasági élethez, s ez különösen hangsúlyozottan 
jelentkezik napjainkban. Az ipar, a mezőgazdaság, az űrhajó- 
zás stb. sok új, speciális tulajdonságú anyag előállítását kö- 
vetelte a kémikusoktól. Romániában a tervgazdálkodás nagy 
hangsúlyt fektet a vegyipar fejlesztésére; a kémiai kutatás 
szervesen összefonódott a termeléssel. Éppen ezért 1945 után 
ugrásszerűen megnőtt a kémikusok száma. A kémiai kutatás 
speciális helyzetére jellemző, hogy e tevékenység egyszerre 
három síkon zajlik: a kutatóintézetek szerződéses munkájában, 
a termelőegységekben a technológiai folyamatok optimalizálá- 
sának és újjászervezésének formájában és az egyetemek oktató 
kádereinek tudományos tevékenységében. 


A közelmúltból a szervetlen kémia területén ki kell emel- 
nünk Soós Ilona (Kolozsvár) munkásságát, aki tanítványaival, 
Várhelyi Csabával, Somay Magdával és Böhm Balázzsal együtt 
egyes anyagok mennyiségi meghatározását és minőségi kimu- 
tatását vizsgálta perjodátokkal. Emellett a kobalt-amin-szár- 
mazékok tanulmányozása terén értek el eredményeket, foglal- 
koztak a politionátok kémiájával stb. Várhelyi Csaba sok cikket 
közölt hazai és külföldi szaklapokban, és könyveivel is nagy- 
mértékben hozzájárult a hazai szervetlen kémia sikereihez. 
Mánok Ferenc (Kolozsvár) a polarográfiás és amperiometriás 
titrálás módszereit alkalmazta az alkálisók és egyes komplex 
fémvegyületek vizsgálatában. A luminoforok szintézisével és 
az abszorpciós spektroszkópia alkalmazásával foglalkozik egy
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kolozsvári kémikuscsoport: Székely Zoltán, Imreh-Kiss Gab- 
riella, Lukács Ilona, Czeglédi László, Hegedűs Zsolt, Binder 
András, Pál Irén, Barabás-Csonka Júlia és Bolla Csaba. Ezen 
a téren kivételes hatást gyakorolt a kutatótevékenységre Ra- 
luca Ripan akadémikus. 


Az analitikus kémia legtekintélyesebb képviselője Kékedy 
László (Kolozsvár), aki nemcsak mint kutató ért el nemzetközi 
szinten is elismert eredményeket, hanem – mint tanár és 
doktorandusok irányítója – nagyon sok kémikust nevelt, 
meghatározván ezek kutatási irányait. Felesége, Kékedy Er- 
zsébet, valamint fia, Kékedy N. László szintén a kémia ber- 
keiben dolgoznak, és nyugodtan állíthatjuk, hogy a Kékedy- 
iskolával közvetlenül vagy közvetve az ország kémikusainak 
java része kapcsolatba került. Kékedy László főbb kutatási 
területei a kémiai analízis mennyiségi és minőségi aspektusai, 
fotokolorimetriás, polarográfiás, spektrofotometriás módszerek 
alkalmazása, a hőbontásos reakciók vizsgálata, a xantogenátok 
kutatása. Nevéhez fűződik az első termo-analitikai mérleg el- 
készítése. Sokan dolgoztak e kutatási területeken közvetlen 
munkatársai közül: Balogh Gertrúd (fotokoloritmetriás mód- 
szer alkalmazása), Makkay Ferenc (xantogenátok vizsgálata, 
platinaelektród alkalmazása, polarográfia), Kékedy Erzsébet 
(hőbontás-mechanizmusok). A komplex vegyületek szubsztitú- 
ciós reakcióinak kinetikájával és mechanizmusával Kékedy 
László, Várhelyi Csaba és Zsakó János foglalkozott, Muzsnai 
Csaba a konduktometriás analízissel. Kékedy N. László a ve- 
gyületek meghatározásának automatikus módszereit tanulmá- 
nyozza. Ugyancsak az analitikus kémia területén dolgozik 
Soós Pál, Blazsek Ágnes, Kovács Ibolya és Gyárfás Éva Ma- 
rosvásárhelyen, valamint Mihálka István Nagybányán. 


A fizikai kémia terén ki kell emelnünk Imre Lajos mun- 
kásságát, aki tevékenysége nyomán komoly nemzetközi hírnevet 
is szerzett. Jelentős a kolozsvári Zsakó János és Várhelyi Csaba 
közös munkája, szakcikkeikkel és könyveikkel mindketten je- 
lentős mértékben hozzájárultak e tudományág fejlesztéséhez. 
Szabó Árpád és Soó Attila az ásványvizek radiobiológiai vizs- 
gálatával, Máthé János reakciókinetikával foglalkozik. A fizi- 
kai kémia terén fejt ki kutatásokat Darabont Sándor, Albu
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József és Fitori Péter kolozsvári, Bodó Barna és Salló Ervin 
temesvári, valamint Tőkés Béla marosvásárhelyi szakember is. 


A szerves kémia nagy számú kémikus munkaterülete, so- 
kan a biológiai, orvosi és agrártudományok keretében foglal- 
koznak alkalmazott szerves kémiával. Mindenekelőtt említésre 
méltó Varga László (Kolozsvár) munkássága a furánvegyületek 
terén, aki egyben számos szerves kémikus oktatója is volt. Ha- 
sonlóan jelentős Balogh Antal (Kolozsvár) munkássága a pep- 
tidek szintézise terén. Nemzetközi szinten is elismerték Almási 
Miklósnak és Szotyori Lászlónak a sztereokémia és karbonil- 
kémia terén kifejtett tevékenységét. A tiazolokkal Benkő And- 
rás, Csávássy György, Győrffy Attila kolozsvári szerves ké- 
mikusok foglalkoznak. A peptidek szintézisével és kémiájával 
foglalkozott Varga Jenő és Balázs Ilona, az éterek reakciótípu- 
saival Bindácz Lajos, az oxazolonszármazékokkal Makkay 
Klára, az alkoholok kémiájával Kacsó Ferenc – mindannyian 
kolozsvári szakemberek. Marosvásárhelyen Nagy Péter a ké- 
miai szerkezettel és reaktivitással, szerves elektrokémiával, 
kvantumkémiával és a színérzékeny anyagok kémiájával fog- 
lalkozik. Ugyanott elektrokémiával Nemes László, fényérzé- 
kenységgel Szurkos Árpád és Görbe István, metallurgiával 
Teszler Pál, ammóniaszintézissel Fodor Lajos foglalkozik. Je- 
lentősek még Czégeni József és Fülöp Lajos eredményei. Te- 
mesváron Kerek Ferenc és Ferenc Attila sztereokémiával, 
Varga Lajos anyagvizsgálattal foglalkozik. Számottevő ered- 
ményeket ért el Dénes Ferenc (Iaşi) a plazmakémia területén. 
A szerves kémia terén jelentős teljesítményei vannak egy ko- 
lozsvári vegyészcsoportnak: Dénes Ibolya, Barabás Endre és 
Bartha Mária a heterociklusok, esszenciák és fenotiazinok te- 
rén kutatnak, és ferromonok szintézisével foglalkoznak. Hantz 
András, Paskutz László, Losoncy János, Szász Ilona a szerves 
foszforvegyületeket tanulmányozzák. 


A kémiai technológia terén a nitrogén-oxidok meghatáro- 
zásával és a metán részleges oxidálásával Kulcsár Géza és 
Vodnár János foglalkozik, a kén-dioxid redukcióját, a hidrogén 
lassú égését Kulcsár Géza és Kröbl Pál vizsgálja, a kolloid- 
kémia és a komplex vegyületek hőbontása Kröbl Pál, a hiper- 
oxidok bontása Vodnár János, határfelületek kémiája Ványolós 
Anna kutatási területe. Az említett kémikusok mind Kolozsvá- 
ron dolgoznak. 
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Az alkalmazott kémiai kutatások területén kiemelnénk 
Tutsek Pálnak (Nagybánya) az ércelőkészítés, Sinkó Jánosnak 
(Nagybánya) a biometallurgia és felületek kémiája, Bardócz 
Lászlónak (Petrozsény) a bányai robbanóanyagok vizsgálata, 
Grünwald Ernőnek (Kolozsvár) a galvanizálás technológiája, 
Bíró Andrásnak (Kolozsvár) a technológiai alkalmazások, 
Koncz Barnának (Nagybánya) a kénsav előállítása, Richter 
Évának (Kézdivásárhely) a glukóz- és keményítőgyártás terén 
kifejtett tevékenységét. 


A kémikusok egy kis kollektívájának közös munkája ered- 
ményeként jelenik meg a Kémiai Kislexikon, melynek mun- 
katársai Felszeghy Ödön (szerkesztő), Ábrahám Sándor, Mak- 
kay Ferenc, Makkay Klára, Vodnár János és Zsakó János. 


A hazai magyar nemzetiségű vegyészek számos önálló kö- 
tettel gyarapították a tudományos ismereteket.30 


4. A klasszikus tudományágak ismeretei a XX. század első 
évtizedeiben jelentős mértékben felhalmozódtak és szinte ész- 
revétlenül jelentkezett egyrészt a nagyfokú differenciálódás, 
másrészt az ezzel ellentétes irányzat: az intenzív integrálódás, 
a különböző tudományágak közötti éles határvonalak elmosó- 
dása, a határtudományok megjelenése. Ezek saját témaköreik- 
ben már nem tudták megoldani a felmerülő problémákat a ha- 
gyományos, specifikus módszertani lehetőségekkel, mert ezek 
merev korlátok közé szorították a lehetséges következtetéseket, 
nem biztosították a jelenségek komplex összefüggésekben való 
vizsgálatát, és ily módon nem tudtak megfelelni teljes mérték- 
ben a kívánalmaknak. Ez tette szükségszerűvé egy teljesen új 
tudományos nézőpont, az interdiszciplináris szemlélet megte- 
remtését.31 


Az interdiszciplínák megjelenése jelentős továbblépést je- 
lentett a különböző tudományos kérdések megoldása felé. Az 
interdiszciplináris szemléletmód magasabb szintézisben kap- 
csolja össze a felvetett kérdésekre adandó válaszokat, mert 
lényegében a tudományos törvényszerűségek törvényeit ku- 
tatja, azokat állítja az érdeklődés homlokterébe. 


A biológiához kötődő határtudományokkal (biokémia, bio- 
fizika, biomatematika, nukleáris matematika, kibernetika stb.) 
foglalkozó hazai szakemberekre jellemző, hogy alapképzésük 
szerint elsősorban matematikusok, fizikusok és kémikusok. Úgy 
tűnik, hogy az egzaktabb tudományok felől könnyebb megkö-
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zelíteni e kérdéseket, mint fordítva, de ez olyan probléma, 
amelynek tisztázása a módszertanosokra vár. 


A biokémiában többen is kiemelkedő eredményeket értek 
el. Felszeghy Ödön és Ábrahám Sándor kolozsvári kémikusok 
sok szakmunkával és könyvvel gazdagították a biokémiai ku- 
tatásokat, elsősorban az aminosavak metabolizmusával és a 
szteroid hormonok tanulmányozásával kapcsolatban. Agrobio- 
kémiai eredményei jelentősek Dankanits Lászlónak (Kolozsvár) 
és Heinrich Lászlónak (Kolozsvár). Az orvosi biokémiában töb- 
ben tevékenykednek, elsősorban a marosvásárhelyi biokémiku- 
sok: Kerekes Medárd, Bukaresti László, Blazsek Vladimir, 
Albert Levente, akik Kovács Endre egyetemi tanár irányítása 
mellett az anyagcserefolyamatok dinamikájával, a vitaminok 
hatásaival, a víruskutatással kapcsolatosan közöltek tanulmá- 
nyokat. Kolozsvárott Domokos Margit ért el jelentősebb ered- 
ményeket a kórfolyamatok biokémiájában. Jelentősek Miklós 
Jenő (Temesvár) molekulaszerkezeti kutatásai. A gyógyszerké- 
miában Soós Pál, Kiss Árpád marosvásárhelyi és Horák József 
kolozsvári kémikusok eredményei jelentősebbek. 


A biofizika tárgyköréből Vincze János (Kolozsvár) számos 
szakcikket közölt hazai és külföldi tudományos folyóiratokban. 
Ezekkel, valamint könyveivel jelentős részt vállalt a hazai bio- 
fizikai kutatások fellendítésében. Fő kutatási témái: az élő 
szervezetekben zajló szállítási jelenségek, a sejthártyák mo- 
delljei, a vér hidrodinamikus tulajdonságai, a sugárbiológia, a 
fehérjék szekvencia-analízise. Fontos munkát végez Nagy Jó- 
zsef (Temesvár) és Veress Éva (Kolozsvár) az ultrahang bio- 
lógiai alkalmazása terén, Haba Mihály (Iaşi) spektroszkópiai 
vizsgálatokban, Filep Győző (Marosvásárhely) az elektronmik- 
roszkóp orvosi alkalmazásai terén, Katona Éva (Bukarest) pe- 
dig az elméleti biofizikában. 


A biomatematikát még nem tanítják nálunk a főiskolákon 
állandó jelleggel, művelését Kolozsváron Vincze János rend- 
szeresítette. 


A hazai számítógépek megjelenése a matematikusok, fizi- 
kusok és mérnökök közös erőfeszítésének köszönhető. A szá- 
mítógépek gyakorlati alkalmazásával kapcsolatosan kiemelendő 
Németi László (Kolozsvár) tevékenysége. A kolozsváriak közül 
megemlítjük még Farkas Gyulát, Venczel Gézát, Makkay
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Andrást és Selinger Sándort. Ugyanakkor még sok fiatal tehet- 
ség bontogatja szárnyát az informatika és a számítógépek al- 
kalmazása terén. Kiváló eredményeket ért el a bukaresti 
Fábián Csaba, Katona Jenő és Zsidó László néhány konkrét 
probléma számítógépes megoldásában. Zsidó László tevékeny- 
ségét az RSZK Akadémiája díjjal méltányolta. Hasonló irány- 
ban tevékenykedik Dóczy Tamás (Marosvásárhely) is. 


A nukleáris biológiai kutatásokban nagy jelentősége van 
az izotópok alkalmazásának. Itt külön is ki kell emelni Szántai 
János tevékenységét, aki öt nemzetközi részvételű szimpoziont 
szervezett Kolozsvárott e témakörben. A szcintigráfiás eljárá- 
sok eredményeinek feldolgozásával és kiértékelésével Szántai 
János, Tamás István, Buchwald Iván, Simon Krisztina, Szabó 
Piroska, Vincze János és Venczel Géza kolozsvári, Nagy Éva 
és Komán István marosvásárhelyi kutatók foglalkoznak. Buch- 
wald Iván speciálisan jelzett komplexvegyületek szintézisével 
is dolgozik. E szakterületen, valamint a sugárvédő, biológiailag 
aktív anyagok kutatásában jelentős eredményei vannak Uray 
Zoltánnak (Kolozsvár), aki számos szakcikket közölt tudomá- 
nyos folyóiratokban, és nemzetközi hírnévnek örvend. Emlí- 
tésre méltók Imreh Istvánnak (Kolozsvár) a sugárterheléses 
kromoszómavizsgálatai, valamint Csávássy György és Győrffy 
Attila kolozsvári kémikusok citosztatikus vegyületekkel kap- 
csolatos eredményei. 


Az utóbbi évtizedben egyre több központban alakultak in- 
terdiszciplináris laboratóriumok és tudományos körök. Általá- 
ban a fentemlített határtudományokkal foglalkozó szakemberek 
egy része az, aki ilyen témakörök felé igyekszik fordulni, de 
ott van közöttük a matematikusok, fizikusok, kémikusok, bio- 
lógusok, orvosok és mérnökök egy része is. Egyre nyilvánva- 
lóbb, hogy ez az irány a jövő kutatási területe, ezt igazolja a 
legújabb szakkönyvek témaválasztása is.32 


Amint a fentiekből is kitűnik, a magyar nemzetiségű szak- 
emberek munkája, eredményei szerves részét képezik Románia 
mai kultúrájának. Nem vonható éles határvonal a különböző 
nemzetiségű szakemberek tevékenysége közé: együtt dolgoz- 
nak, céljuk közös, valamennyien a tudományos igazságok fel- 
derítésére, mielőbbi alkalmazására törekednek. Szüntelenül 
szem előtt tartják, hogy a ma tudománya a holnap termelése. 
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Iaşi; Analele Universităţii din Timişoara; Analele Universităţii din 
Craiova; Bulletin Mathématique de la Société des sciences mathémati- 
ques et physiques de la R.P.R.; Comunicările Academiei R.P.R. Mathe- 
matica, Cluj; Revue de mathématiques pures et appliquées, Acad. de 
la R.P.R.; Studii şi cercetări de mecanică aplicată; Studii şi cercetări 
de astronomie; Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Cluj; Studii şi cerce- 
tări de fizică; Revue Roumaine de Physique; Revue de Chimie, Acad. 
R.P.R.; Revue Roumaine de Chimie; Studii şi cercetări de biochimie; 
Studii şi cercetări de chimie. 


23 Gheorghe St. Andonie: Istoria matematicii în România. Editura 
ştiinţifică, Bucureşti, 1967. 


24 Az 1945–1977 között megjelent matematikai tárgyú könyvek 
válogatott jegyzéke: 


Cseke Vilmos: Logaritmus-, kamatos kamatszámítási, törlesztési és 
halálozási táblázatok. Minerva Kiadó, Kolozsvár, 1947. 


Radó Ferenc–Lascu Bal: Lecţii de nomografie. Editura tehnică, 
Bucureşti, 1956. 


Cseke Vilmos–Kiss Ernő–Radó Ferenc: Feladatgyűjtemény, I–II. 
Technikai Kiadó, Bukarest, 1957, 1959. 


Hamburg Péter: Matematikai játékok. Ifjúsági Könyvkiadó, Bu- 
karest, 1958. 


Páll Árpád–Botez, E.: Bulletin solaire. Editura Academiei R.P.R., 
Bucureşti, 1959. 


Kiss Ernő: A számelmélet alapjai. Technikai Kiadó, Bukarest, 1960. 
Cseke Vilmos: Matematika fémipari szakmunkások számára. Tech- 


nikai Kiadó, Bukarest, 1961. 
Jankó Béla: Rezolvarea numerică a sistemelor de ecuaţii lineare. 


Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1961. 
Gergely Jenő: Ipotezele care stau la baza geometriei de B. Rie- 


mann. Editura tehnică, Bucureşti, 1963. 
Tóth Sándor: Noţiuni de teoria construcţiilor geometrice. Editura 


pedagogică, Bucureşti, 1964. 
Ionescu, D. V.–Kalik Károly: Ecuaţii diferenţiale si cu derivate 


parţiale. Editura Pedagogică, Bucureşti, 1965. 
Jankó Béla: Rezolvarea ecuaţiilor operaţionale nelineare în spaţii 


Banach. Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1969. 
Dani Ernő: Elemente de programare lineare. Editura pedagogică, 


Bucureşti, 1971. 
Tóth Sándor: Apariţia şi răspîndirea cifrelor în ţările române. Edi- 


tura Tehnică, Bucureşti, 1972. 
Cseke Vilmos: A gráfelmélet és gyakorlati alkalmazásai. Tudomá- 


nyos Könyvkiadó, Bukarest, 1972. 
Benkő József: A topológia elemei. Dácia Könyvkiadó, Kolozsvár, 


1973. 
Maurer Gyula: Riassunto schematico e di carattere informative 


delle seguenti conferenze. Tip. Moderne, Triest, 1972. 
Peteanu V.–Gorun, S.–Moldovan, I.–Venczel Géza: Problemele 


de programare în limbajul COBOL. Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1976. 
Samochis, B.–Vincze Mária: Metode de analiză a activităţii econo- 


mice. Editura Ceres, Bucureşti, 1977. 
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25 Weisskopf, V. F.: A fizika a X X .  században. Fizikai Szemle, 
1971/11, 321–326. 


26 Heisenberg, W.: Pași peste graniţă. Editura politică, Bucureşti, 
1977. 


27 Istoria învăţămîntului superior din România. Editura pedago- 
gică, Bucureşti, 1971. 


28 Bedreag, C. G.: Bibliografia fizicii române. Biografii. Editura 
tehnică, Bucureşti, 1957. 


29 Az 1945–1977 között megjelent fizikai tárgyú könyvek váloga- 
tott jegyzéke: 


Heinrich László–Koch Ferenc: Elemi részek. Technikai Kiadó, 
Bukarest, 1958. 


László Tihamér–Bódi Sándor: Fizikai laboratóriumi praktikum, 
elektrofizikai mérések. Tanügyi Könyvkiadó, 1959. 


Gábos Zoltán: Termodinamica fenomenologică. Editura Academiei 
R.P.R., Bucureşti, 1959. 


Gábos Zoltán–Mangeron, D.–Stan, I.: Fundamentele mecanicii. 
Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1962. 


Koch Ferenc: Atommagsugárzások. Technikai Kiadó, Bukarest, 1963. 
Gábos Zoltán–Gherman, O.: Termodinamica si fizica statistică. 


Editura pedagogică, Bucureşti, 1974. 
Toró Tibor: Neutrinul si rolul lui în fizică, astronomie şi cosmo- 


logie. Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1969. 
Koch Ferenc–Heinrich László: Hogyan oldjunk meg fizika felada- 


tokat. Tanügyi Könyvkiadó, Bukarest, 1972. 
Toró Tibor: Fizica modernă şi filosofia. Editura Facla, Timişoara, 


1973. 
Heinrich László–Bódi Sándor–Gábos Zoltán–Koch Ferenc–Néda 


Árpád–Puskás Ferenc: Fizikai Kislexikon. Kriterion Könyvkiadó, Bu- 
karest, 1976. 


Niederkorn János: A változó energia. Kriterion Könyvkiadó, Bu- 
karest, 1977. 


Toró Tibor: A neutrínó. Gondolat Kiadó, Budapest, 1977. 
30 Az 1945–1977 között megjelent kémiai tárgyú könyvek váloga- 


tott jegyzéke: 
Imre Lajos: Anyag és kultúra. Józsa Béla Athenaeum, Kolozsvár, 


1946. 
Imre Lajos: Sugárzó atommagok. Józsa Béla Athenaeum, Kolozs- 


vár, 1947. 
Imre Lajos: Általános kémia. Bolyai Tudományegyetem, Kolozs- 


vár, 1948. 
Szabó Árpád–Soós Ilona–Schwartz Árpád–Bányai János–Vásár- 


helyi Csaba: Ásványvizek és természetes gázok kémiai, radiobiológiai, 
geológiai és fiziológiai vizsgálata. Akadémiai Könyvkiadó, Buka- 
rest, 1957. 


Vásárhelyi Csaba: Szervetlen kémiai kísérletek. Technikai Kiadó, 
Bukarest, 1959. 


Zsakó János: Az elemek története. Tudományos Könyvkiadó, Bu- 
karest, 1959. 


Soós Ilona: Szervetlen kémia. Pedagógiai Kiadó, Bukarest, 1960. 
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Kulcsár Géza–Nicolescu, I. V.–Ababi, B.: Tehnologie chimică gene- 
rală. Editura tehnică, Bucureşti, 1960. 


Kékedy László: Mennyiségi analitikai kémia. Pedagógiai Kiadó, 
Bukarest, 1963. 


Zsakó János: Structura atomo-moleculară. Editura Academiei 
R.S.R., Bucureşti, 1967. 


Oniciu, L.–Zsakó János: Stările de agregare și termodinamica 
chimică. Editura tehnică, Bucureşti, 1968. 


Kékedy László: Analiza fizico-chimică. Editura pedagogică, Bucu- 
reşti, 1969. 


Zsakó János–Várhelyi Csaba: Az atomok és molekulák világa. Tu- 
dományos Könyvkiadó, Bukarest, 1969. 


Máthé János: Az anyag szerkezete. Dacia Könyvkiadó, Kolozs- 
vár, 1974. 


Ábrahám Sándor: Mecanismul de acţiune al hormonilor steroizi. 
Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1975. 


Barabás Endre–Hodoşan, I.–Mantsch, H.: A kémiai kód. Tudomá- 
nyos Könyvkiadó, Bukarest, 1975. 


Vodnár János: Vegyipari alapfogalmak és műveletek. Dacia 
Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca, 1979. 


Kékedy László: Fejezetek a korszerű analitikai kémiából. Dacia 
Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca, 1979. 


31 Vincze János: Interdiszciplinaritás. Korunk Évkönyv, 1977, 
21–33. 


32 A romániai magyar nemzetiségű kutatók határtudományokkal 
foglalkozó könyveinek válogatott jegyzéke: 


Felszeghy Ödön–Ábrahám Sándor: Biochimie. Editura pedago- 
gică, Bucureşti, 1965. 


Vincze János: A biofizika alapjai. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 
1975. 


Felszeghy Ödön–Ábrahám Sándor: A biokémia alapjai. Dacia 
Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca, 1976. 


Vincze János–Vincze Mária: Kibernetika, idegrendszer, számító- 
gép. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1977. 


Vincze János: Az élet fizikája. Tudományos Könyvkiadó, Buka- 
rest, 1977. 
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EL"SZÓ 


E kötet megszerkesztésével és kiadásával arra töreked- 
tünk, hogy kiegészítsük a romániai magyar nemzetiségr!l, a 
román néppel való együttélésr!l, a közös társadalomfejlesztési 
tevékenységekr!l szóló irodalmat a valóságvizsgálat során fel- 
tárt tények és jelenségek, helyzetek és körülmények bemuta- 
tásával, hogy szintézis-tanulmányok révén összképet adjunk 
a romániai magyarság létének alapvet! mozzanatairól, gyara- 
pítva az olyan kiadványok számát, amelyek nemzetiségünk 
megismerését és önismeretét célozzák. 


A tanulmányokból kit"nik, hogy az a viszonylag rövid, 
de tartalmát illet!en példátlanul gazdag történelmi korszak, 
amelyet hazánk politikai, gazdasági és társadalmi életének for- 
radalmi átalakulása és gyors iramú fejl!dése jellemez, egy- 
ben alapját és keretét képezte – párhuzamosan a román szo- 
cialista nemzet létrejöttével – a romániai magyar szocialista 
nemzetiség kialakulásának. 


Ebben a folyamatban, a Román Kommunista Párt politiká- 
jának eredményeként alakult ki és fejl!dött az ismérveknek 
az a rendszere, amely jelzi a szocialista és polgári nemzet, il- 
letve nemzetiség közötti lényegbeli, min!ségi különbségeket, 
valamint a nemzeti-nemzetiségi viszonyok gyökeres átalakulá- 
sát, bármilyen elnyomás és megkülönböztetés megsz"nését. 


Ebben az összefüggésben kiemelked!, hogy Románia olyan 
szocialista jelleg", demokratikus állammá lett, amely tartós 
fejl!dési távlatokat biztosít mind a román szocialista nemzet, 
mind az együttél! nemzetiségek számára. Hazánkban megte- 
remt!dött a lehet!ség minden állampolgár alkotó munkájának 
szabad kibontakozására. 


Err!l a lehet!ségr!l tanúskodik ez a kötet is, melyben a 
szerz!k szakszer" igényességgel mutatják be, miként él és dol- 
gozik a romániai magyarság, testvéri egységben az ország egész 
lakosságával, a közös haza sokoldalú, folytonos fejl!déséért. 


Ezek a tanulmányok – reméljük – kiegészítik az olvasók 
ismereteit a romániai magyar nemzetiség politikai, gazdasági, 
társadalmi helyzetér!l és történelmi múltjáról. Ugyanakkor 
adatok és tények fényében körvonalazzák a magyar nemze- 
tiség" dolgozók szellemi életét, hozzájárulását a tudomány, a
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kultúra fejlesztéséhez, s vázolják a szépirodalom, a színház, 
zene és képz!m"vészet terén elért eredményeket. Az a társa- 
dalmi légkör, melyben kibontakozik ez a sokoldalú tevékeny- 
ség, a román néppel, a többi együttlakó nemzetiséggel nap 
mint nap közösen végzett munka, a közös életvitel szabja meg 
– pozitív el!jellel – a romániai magyar dolgozók létfeltéte- 
leit.
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KOVÁCS JÁNOS 


Alkotó közönség 
„Bizony, előbb érinthetné ujjával akárki 
a csillagokat, előbb csalhatná le varázs- 
énekével az égről a holdat, előbb vezet- 
hetné az óceán vizét egy kis árokba, 
előbb mozdíthatná ki helyéből Arkhimé- 
désszel a földet, mintsem a művészet és 
tudomány buzgó és lankadatlan művelése 
nélkül igazán műveltté tehetné nemzetét.“ 


Apáczai Csere János 


Fogalmaink a huszadik század végére tudományos pon- 
tosságot kaptak, meghatározásaink pedig megújulásukkor rend- 
szerint a lemeztelenített lényegre szorítkoznak, de ekképpen is 
híven őrzik Apáczai szellemi örökségét. Ma sem vallhatunk 
egyebet, mint hogy a műveltség lényege „a megízlelt dolgok 
tulajdonságát és hatását lelkünkkel felfogni“, mint hogy a 
műveltség azoknak a dolgoknak az összessége, amelyeket tud- 
nunk szükséges. És ma sem mondhatunk mást: „ilyen tudni- 
való kétféle van: maga a nyelv és a nyelv által megjelölt 
dolgok“. A művelődés – avagy immár mélyen meggyökerese- 
dett és közhasználatú jövevényszóval: a kultúra – tudásunk 
mai állása szerint a szellemi értékeknek az a teljes kincsestára, 
amelynek segítségével az ember a természetet átalakítja, hu- 
manizálja, s kiépíti saját mesterséges környezetét, a társa- 
dalmat. Ugyanakkor belső építkezés és épülés is; a huszadik 
század egyik legkiválóbb kultúrateoretikusa, Gramsci szerint 
a műveltség „saját belső énünk megszervezése és fegyelme, 
saját személyünk birtokba vétele, olyan magasabb fokú öntu- 
dat megszerzése (...), amelynek révén képessé válunk törté- 
nelmi jelentőségünk, az életben betöltött funkciónk, jogaink 
és kötelezettségeink megértésére“. Egyfajta nyugtalanság álla- 
pota ez, egyszerre törekedünk a meglévő birtoklására és annak 
újjal való felcserélésére a humánum örök és mindig időszerű 
szellemében. 
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Műveltnek azt az embert tekintjük, aki birtokolja a ta- 
pasztalatok és ismeretek halmazát, és ezt tudatosan haszno- 
sítja. Eszményi tételezése ez a teljes embernek; mindenkinek 
a maga szűkre szabott ideje alatt, léte meghatározott lehetősé- 
geit kimerítve, egyéni adottságait maradéktalanul értékesítve 
a mesebeli kásahegynél is nagyobb információhalmazt, belát- 
hatatlan dimenziójú műveltséget kellene magáévá tennie. A 
feladat áttekinthetetlensége csüggesztő, ám korántsem annyira, 
miként azt egyes borúlátó szociológusok hirdetik. Ha kiindu- 
lási pontunk az, hogy a kultúra vágya pótolhatatlan része 
emberségünknek, akkor erre bizton alapozhatjuk a régitől el- 
térő modern műveltség jellegzetességeinek a vizsgálatát. Egyre 
kevésbé tűzhetjük célul az egész kultúra befogadását, annál 
inkább igényünk viszont cselekvő létünk tudatosulása végett 
lényegének megközelítése és elsajátítása. A múlthoz viszonyít- 
va megfordult a helyzet: régebben kiválasztott személyek a 
műveltség egészét kívánták megszerezni (kivételes esetekben 
ez sikerült is), most pedig közösségek egésze kiválasztott érté- 
keket fogad magába, hogy helytállhasson a mai társadalomban. 
A kiválasztott kevesek helyébe a kiválasztók tömegei kerülnek, 
azok, akikben a világ megértésének és megváltoztatásának igé- 
nye azonosul az emberiség felhalmozott tapasztalatának meg- 
szerzésével és gyarapításával. A nagy kultúrtörténeti átváltást 
véghez vivő folyamatban meghatározó szerephez jut a közmű- 
velődés. A magyar nyelvnek ez a szerencsés szóképzése kiik- 
tatja a kultúrát az elitnek és a tömegnek szánt szellemi javakra 
osztó szembeállítását: olyan folyamatot jelez, mely potenciáli- 
san minden értéket mindenki számára közvetít. A kultúra 
tényleges demokráciája nem az értékszint leszállítása, hanem a 
közösségi művelődés igényessége. 


Közösségi művelődés – természetszerűleg beleértjük ebbe 
a közhasználatú művészetet is. És így sokjelentőségű meghatá- 
rozásként él tudatunkban, felöleli a kultúra befogadásának 
társas jellegét, társadalmi célszerűségét, az egyén és közösség 
azonosulási folyamatát, és kimondatlanul a befogadás aktív 
jellegére is utal. A közművelődés – a mi közösségi gyakorla- 
tunkban – gondolkodó és cselekvő embereknek a társadalmi 
élet egészével összefüggő közös tevékenysége, és mint ilyen 
egyike az emberi univerzalitást kifejlesztő folyamatoknak. A 
modern társadalmakban jelentkező egyoldalúsodás leghaté-
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konyabb ellenszere az emberi teljességre való törekvés. A szako- 
sodás, az egyoldalúság és ezek lelki vetülete, a magába zár- 
kózás vagy a környezetbe való tehetetlen beolvadás (bár ezek 
látszólag végletes ellentétek) egyaránt az emberi teljességet 
csorbító magatartások és tünetek. A normális emberi állapot 
a szellemi integritás kibontakoztatását feltételezi, mert „az em- 
berek egészsége lehetőséget ad a minden oldalról történő ki- 
bontakozásra (...), amelyet a forradalmi demokrata és szo- 
cialista irányzatok az egész emberiség számára követelnek, és 
ez utóbbiak elvileg meg is tudnak valósítani. Mármost az egyén 
szempontjából eszménykép a képességek, az élettel kapcsolatos 
összes lehetséges eleven viszonyok minden oldalú kibontako- 
zása; egyaránt magában foglalja azt, amire törekedni érdemes 
és a pusztán elért eredmények állapotát is“ (Lukács György: 
Az esztétikum sajátossága I. 754.). A közművelődés ezeknek a 
bölcseleti elveknek a gyakorlati alkalmazása a mindenkori kö- 
rülményeknek és adottságoknak megfelelően. A kultúra ter- 
jesztése és befogadása akkor válik valóban közművelődési 
folyamattá, amikor az emberek passzív fogyasztókból – szó- 
rakozó közönségből – a szellemi értékek aktív elsajátítói 
lesznek. Közművelődésünk alapvető vonása a cselekvő, sőt 
adott esetben alkotó közreműködés; ennek megnyilatkozási 
aránya és minőségi szintje jelzi kulturális állapotunk mai fej- 
lettségét. 


Megkülönböztetett jelentőségű a cselekvő viszonyulás 
térhódítása nemzetiségi közművelődésünkben. A romániai ma- 
gyar közművelődés szerves része az ország, a közös haza szel- 
lemi életének, és sajátos hagyományait őrizve-ápolva gazdago- 
dik a testvéri román nép kulturális értékeivel, ugyanakkor a 
kölcsönösség szellemében maga is felkínálja művelődési javait 
az országos körforgás rendszerében. Nemzetiségi közművelődé- 
sünket önéltető ereje és átvevő képessége alkalmassá teszi 
sokoldalú funkcióinak sikeres betöltésére. A szellemi munka- 
megosztás részeseként, a romániai magyar közművelődés hat- 
hatósan munkálkodik az egyén emberi teljességének kibonta- 
koztatásán, közösségtudatának fejlesztésén, az etnikum 
egészséges éltetésén, ekképpen egyre nagyobb szerephez jut a 
romániai magyarság saját és sajátos szellemi arculatának ki- 
alakításában, sőt első nagyságrendű tényezője nemzetiségünk 
önmeghatározásának. 
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S ami érvényes a kultúra egészére, vonatkoztatható ennek 
legdinamikusabb összetevőjére, a közművelődésre. Tökéletesen 
ráillik ez utóbbira is Gáll Ernőnek az a megállapítása, misze- 
rint a romániai magyarság „vitálisan érdekelt a nemzetiségi 
mivoltát meghatározó összes elemek megőrzésében és fejleszté- 
sében. Létérdekei kívánják nyelvének, hagyományainak, egész 
művelődésének ápolását, s azt, hogy alkotó erőit az egész or- 
szágot átalakító tudományos-műszaki forradalomban szabadon 
kibontakoztassa. Ezek az érdekek pedig sohasem elválasztó, 
hanem mindig összekapcsoló indítékok“ (Tegnapi és mai önis- 
meret 30.). Nemzetiségi közművelődésünk, miként szellemi éle- 
tünk egésze, sokoldalúan hasznosítja mindazokat a kulturális 
értékeket, amelyek a múltban és a jelenben magyar anyanyel- 
vünkön teremtődtek és teremtődnek, ugyanakkor természetsze- 
rűen kötődik az államalkotó nemzet kultúrájához, azok szellemi 
világához, akikkel együtt élünk és együtt alakítjuk jövőnket. 
És nem csupán e két bővizű forrásból merítünk szüntelenül, 
hanem – lehetőségeinkhez mérten – magunkba szívjuk az 
egész emberiség kulturális értékeit. Adottságainkat tekintve 
igen gazdagok, talán másoknál gazdagabbak is vagyunk. 


Az értékesítés, a gazdagság gyarapodó gondja, az alkotó 
hasznosítás felelőssége: merre irányuljon a romániai magyar 
közművelődés, mit válasszon a kínálkozó értékekből, hogy kö- 
zösségét felruházza az emberi teljesség igényléséhez és megkö- 
zelítéséhez szükséges információkkal és tulajdonságokkal? A 
művelődő emberek többségükben – világszerte és hazánkban 
egyaránt – rendszerint és főként műszaki ismeretekkel ren- 
delkeznek, a közoktatás jellege, az iparosodott társadalom igé- 
nye így hozza ezt magával, s ebből adódik, hogy nemzetiségi 
közművelődésünk – egyensúlyteremtő feladatához híven – 
elsősorban humán jellegű, és összetevői között vezető szerepet 
töltenek be a műkedvelés különböző formái és módozatai. Ta- 
lán anakronisztikusan hangzik ez a modern tömegkommuniká- 
ciós eszközök elterjedésének korában, amikor a szellemi érté- 
kek, a művészi-irodalmi alkotások – szakosított intézmények 
és korszerű tömegkommunikációs eszközök révén – gyakorla- 
tilag hozzáférhetővé váltak a tömegek számára. De mégis így 
van, és ez korántsem az elmaradottság, hanem a fejlődés és 
a fejlettség velejárója. A műkedvelés minden fejlett társada- 
lomban, különösképpen a szocialista rendszerben, nem a fo-
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gyasztók szegényes önellátása alacsony értékű szellemi termé- 
kekkel, hanem az önkifejezés vágyát tudással párosító művelt 
emberek sokoldalú megnyilatkozása. Szabatos fogalmazással 
élve: „Amatőr tevékenységnek a művészetnek azt az aktív és 
legalább részben alkotó jellegű gyakorlását nevezzük, amelyet 
olyan emberek folytatnak, akik foglalkozásuk, a társadalmi 
munkamegosztásban elfoglalt helyük szerint nem sorolhatók a 
művészek közé“ (Vitányi István). A műkedvelés semmiképpen 
sem a tehetség és a rátermettség, a műveltség és szakismeret 
hiányából született meg és fejlődött ki, nem esztétikai értéket 
eleve nélkülöző produkciók összetákolása, ellenkezőleg: azok 
hozzák létre, akik nem hivatásszerűen, de tehetséggel foglal- 
koznak alkotó munkával vagy előadóművészettel. S minél több 
lehetőség adódik a művészi képzésre és önképzésre, minél ki- 
terjedtebb hatósugarú a hivatásos művészet, annál fejlettebb 
és igényesebb a műkedvelés. Nem csupán arról van szó mai 
körülményeink között, amit már Goethe is észlelt: „A legcse- 
kélyebb ember is lehet teljes, ha képességei és készségei korlá- 
tain belül mozog.“ Ez a lehetőség alsó szintje, hiszen az emberi 
képességek és készségek mozgó határok között nyilatkoznak 
meg, a korlátok nem ledönthetetlenek, inkább a meghaladásu- 
kat ösztönzik, semmint elzárják a fejlődés útját. 


Világjelenség a műszaki műveltség túltengése (ezen belül 
is szembetűnő az egyre szűkülő képzettség); ennek kompen- 
zálására bontakozik ki mindenütt a művészi-irodalmi fogan- 
tatású műkedvelés. Nálunk az egyoldalúság elleni küzdelmet 
átszövi a nemzetiségi önkifejezés és önfejlesztés törekvése, hi- 
szen a közművelődés a legszélesebb, legátfogóbb terület ennek 
megnyilatkoztatására. „Az eluralkodó műszaki civilizáció a 
maga egyöntetűségét diktáló igényeivel, uniformizáló hatásá- 
val, szabványosító munkamódszereivel sajátos ellenállást is 
előidéz. A tiltakozás egyik megnyilvánulását pedig éppen az 
etnikai azonosságnak ebben a lázas kutatásában, újrafelfede- 
zésében találhatjuk meg“ – írja Gáll Ernő, aki a művelődést 
a nemzetiség elidegeníthetetlen ismérvei közé sorolja. 


Kísérletünk arra irányul, hogy a romániai magyar mű- 
kedvelést a maga tárgyias valóságában ilyen szempontból kö- 
zelítse meg. Kettős gyökérzetű mozgalom ez, egyrészt a több 
évszázados múltra visszatekintő értelmiségi (főként iskolai) és 
az alig évszázados munkás és kisiparos műkedvelésből bonta-
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kozott ki ennek korszerű, mai formája, másrészt pedig a még 
élő folklórból, illetve annak tudatos és szakszerű felhasználá- 
sából meríti erejét. A műkedvelés sajátos ága a folklórgyűjtés 
és a helytörténeti kutatás; ezek egyre több önkéntes és ön- 
erőből szakképesített hívet szereznek, így jött létre a hivatá- 
sos néprajzosok nagy létszámú segédcsapata. Az egyik ág 
erőssége a színjátszás és a könnyűzene, a másiknak az ének 
és a tánc, anélkül azonban, hogy merev elkülönülést tapasztal- 
hatnánk. Társadalmunkban a művelődés egységesül, a nép- 
művészet és az öntevékeny művészet egybeötvöződik abban 
a jellegzetes folyamatban, mely az iparosodó társadalmakat 
általában jellemzi, abban a demográfiai mozgásban, mely a 
földművelőből szakmunkást, a falusiból városi lakost alakít. 


Műkedvelő mozgalmunk szerkezete rendkívül összetett, 
hiszen nem lehet keretek közé szorítani, a kedvtelés, az ön- 
művelés és az önkifejezés vágya a legkülönbözőbb egyéni és 
csoportos megnyilatkozásokat szüli, és a legváratlanabb szer- 
vezeti formákat ölti. Művelődési otthonok és házak, üzemi és 
ifjúsági klubok, iskolák és szakmai tömörülések egyaránt me- 
legágyai a műkedvelésnek, és ebben törvényszerűen érvénye- 
sül az anyanyelv kötetlen használata és a művelődési hagyo- 
mányok rendszeres ápolása. A romániai magyar közművelődés 
sajátosságait anyanyelvűsége, sajátos hagyományainak követ- 
kezetes ápolása, a román kultúrával való gyümölcsöző kapcso- 
lata és formai kötetlensége adja meg. A magyar műkedvelők 
román, német, szerb társaikkal együtt szerepelnek a nagy 
országos seregszemlén, a Megéneklünk, Románia fesztiválon. 
A kétmilliónyi résztvevő között megfelelő arányszámban ott 
találjuk a magyar műkedvelőket is, és arról, hogy milyen 
lendületet adott ez az új típusú rendezvény a hazai magyar 
műkedvelő mozgalomnak, álljon itt példaként az egyik székely 
megye, Hargita. A II. fesztivál tömegszakaszában 2190 cso- 
port vett részt, a különböző alkotói körök száma elérte 
a 654-et, és ezekben összesen csaknem ötvenezer műkedvelő 
tevékenykedett. Egyetlen megyében ötvenezer ember – ez 
a szám mindennél beszédesebben szól a művelődés és az ön- 
kifejezés szabad megnyilatkozásáról, arról, hogy az emberek- 
ben egyre erősebben él sokoldalú képességeik érvényesítésé- 
nek vágya. S ez a jelenség nem egyetlen megye kuriózuma, 
hanem országos törekvés, mely a legkülönbözőbb szervezeti
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keretekben, a legváltozatosabb formában nyilatkozik meg az 
anyanyelvű művelődésnek és a sajátos hagyományoknak meg- 
felelően. A magyar közművelődés nagyszabású megnyilatko- 
zásai – melyekben természetszerűen helyet kapnak minden- 
kor román és más nemzetiségű résztvevők – az évenként is- 
métlődő, nagy tömegeket vonzó rendezvények, mint a Bálvá- 
nyosi Seregszemle, a Tavasz a Hargitán, a Tavirózsa könnyű- 
zene verseny vagy az Arad megyei tavasz eleji népszokásokat 
felelevenítő ünnepség. De a műkedvelés nem annyira az ün- 
nepnapok csemegéje, mint inkább a kultúra mindennapos 
kenyere. 


A műkedvelés csoportos, társas formái a legközvetlenebb 
módon közművelődési jellegűek, teljesítményük művészi ér- 
téke nyilvánvalóan befolyásolja ilyen vonatkozású hasznossá- 
gukat. Szembeötlő a közösségformáló erejük, önkifejezési fó- 
rum voltuk és nem utolsósorban az, hogy a legszélesebb kör- 
ben járulnak hozzá az általános műveltség színvonalbeli emel- 
kedéséhez. A műkedvelő mozgalom teljesítményét ezért nem 
elég csupán esztétikai szempontok szerint bírálni, hanem min- 
denkor számba kell venni közművelődési hatékonyságát is. 
Gondoljuk el: mintegy ezer, többé-kevésbé állandóan tevé- 
kenykedő magyar színjátszó csoportunk van. Ezek közönsége 
százezrekre rúg, és ha áttekintjük műsorrendjüket, meggyő- 
ződhetünk róla, milyen komoly művelődési hivatást töltenek 
be a világirodalom, a magyar és román klasszikusok és mai 
szerzők darabjainak előadásával. Példázzuk állításunkat egyet- 
len – talán végletes – példával: a Korond községhez tartozó 
150 házból álló Fenyőkúton három év alatt a műkedvelők a 
következő szerzők darabjait játszották: Kisfaludy Károly, Szig- 
ligeti Ede, I. L. Caragiale, Goldoni, Ivan Franko, Tomcsa Sán- 
dor, Sütő András. A tények nem kívánnak magyarázatot, és 
a példatárat ki lehetne egészíteni Erdély bármelyik megyéjé- 
nek magyar műkedvelő színjátszásával. 


Egyes esetekben nehéz megvonni a határvonalat a köz- 
művelődési célzatú és az igazi színművészet között. Hiszen 
néhány élenjáró színjátszó csoport teljesítménye aligha marad 
el a hivatásosak átlagelőadásai mögött, arról nem is szólva, 
hogy egyre gyakoribb a műkedvelők fellépése a hivatásos mű- 
vészek előadásain. A kolozsvári Stúdió Színpad műkedvelői 
Ben Jonson Volponéját ötvenszer játszották el eddig, noha
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ebben a városban működik az ország egyik legjobb hivatásos 
magyar színháza. A közönség vonzódását nem magyarázhatjuk 
sem kultúrszomjjal, sem kommersz szellemű műsorpolitikával, 
hanem egyszerűen csak azzal, hogy a kolozsvári műkedvelők 
nem a „nagy színház“ utánzására törekednek; azt adják, ami 
a műkedvelő mozgalom éltető ereje: saját átélésük művészi 
igényű kifejezését. És ez a következtetés érvényes a műked- 
velő színjátszás többi kiemelkedő együtteseire, mint amilyen 
a nagyváradi Kortárs ’71, az aradi Municípiumi Művelődési 
Ház magyar csoportja, a nagybányai Szakszervezeti Művelődési 
Ház színjátszó együttese stb. Ezekben az esetekben a műked- 
velők túl a közművelődési küldetésen a színjátszás úttörőiként 
is számon tartott tényezők, új formákkal és lehetőségekkel kí- 
sérleteznek, valóságos műhelyei a színpadi újításnak és meg- 
újulásnak. A nagyváradi Kortárs ’71 öt év alatt 18 bemutatót 
tartott, és ahogyan az. együttes vezetője, Hajdu Géza mondta, 
ha nem is kísérleti, de kísérletező színjátszást csinálnak. 


Hasonló felfogásban működnek a főiskolás színjátszók, 
mindenekelőtt a marosvásárhelyi és temesvári egyetemi köz- 
pont magyar műkedvelői. A temesváriak Thália együttese erő- 
teljes gondolati színházat művel, sikerrel birkózik meg az olyan 
nehéz feladatokkal is, mint amilyen az abszurd dráma előadá- 
sa; a marosvásárhelyiek műsorát pedig időszerű közéleti szen- 
vedély hatja át, közvetlen, agitatív, a nézőket bekapcsoló 
előadásmódjuk különbözteti meg őket. Gyakran kilépnek a ha- 
gyományos színházi keretekből, új térformákkal, a színpad és 
a nézőtér újszerű viszonyának kialakításával kísérleteznek. A 
líceumi színjátszás természeténél fogva más utakon jár, első- 
sorban az oktatás méltó társa kíván lenni, és mint ilyen is 
gyakorta túllép a drámai művek szemléltetésén. A nagyenyedi 
Bethlen Gábor Líceum színjátszói az egykori azonos nevű kol- 
légium méltó örököseiként görög tragédiát és a világirodalom- 
ból nagy színpadi műveket mutatnak be, a temesvári magyar 
tannyelvű líceum színjátszói pedig immár programszerűen 
„lefújják a port“ elfeledett, sohasem játszott magyar klasz- 
szikus szerzők műveiről. Így például Katona József A rózsa 
vagyis a tapasztalatlan légy a pókok között című elfeledett 
vígjátékát fedezték fel és fedeztették fel a nézőkkel. Több ez, 
mint az irodalomtanítás élményszerű elmélyítése, a hagyo- 
mányápolás és az önismeret sajátos és adekvát formája, mely 
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erősíti a nemzetiségi öntudatot, tehát kikerekíti a választ az 
örök kérdésre: kik vagyunk és mi végett vagyunk e földön? 


Képtelenség elegendő teret adni a műkedvelés minden 
formájának és módozatának szemléltetésére, hiszen beszélnünk 
kellene a képzőművészeti körökről, a fotó- és filmklubokról, 
a zenekedvelők különböző csoportosulásairól és egyéni meg- 
nyilatkozásaikról. Elégedjünk meg ezúttal annyival, hogy az 
előadóművészet mellett a műkedvelésben egyre jelentősebb 
helyet kap az alkotómunka, melynek talán legelterjedtebb és 
egyben leghatékonyabb formája az irodalmi és közművelődési 
kör. Ezek a csoportosulások – gyakorta vesznek részt bennük 
neves írók is, mint például a temesvári Ady Endre irodalmi 
körben, vagy fiatal, de már ismert szerzők, mint a szatmári 
irodalmi körben – egyesítik a tehetségek fölfedezésének és 
kiművelésének feladatát az irodalom és olvasója kapcsolatá- 
nak erősítésével. S ha méltán szólhatunk a rangos körökről 
– a már említettek mellett a nagyváradi Ady Endre irodalmi 
kör, a kolozsvári főiskolások Gaál Gábor köre, a tordai Jósika 
Miklós irodalmi és közművelődési kör –, nem hallgathatjuk el 
a szerény, ám annál fontosabb munkát végző csoportosuláso- 
kat, amelyek gyűjtőpontjai az anyanyelvű művelődésnek és 
a tehetségek kibontakoztatásának. Ilyen körökkel találkozunk 
iskolákban és művelődési otthonokban, mindenütt, ahol két- 
három irodalmat kedvelő ember összeverődik. Irodalmi kör 
működik például Régenben (Kemény János nevét viseli), Sza- 
lontán (Arany János nevével és annak szellemi örököseként), 
Gyergyószentmiklóson és Székelyudvarhelyen (a helyi hagyo- 
mányok ápolásának szellemében Salamon Ernő és Tomcsa 
Sándor nevét viselik) és Zerinden, a Fekete-Kőrös menti fa- 
luban, ahol Olosz Lajos szellemi kisugárzását felerősítve sok- 
oldalú irodalmi és közművelődési tevékenységet folytatnak, 
bevonva munkásságukba a faluból elszármazottakat is. 


A műkedvelés másik ága a népművészetben gyökerezik. 
A jelenség maga kettősséget mutat; egyrészt a még élő nép- 
művészet, bár egyre kisebb mértékben, erőteljes valóságként 
jelen van a falvak szellemi életében, másrészt a műkedvelők 
a népi alkotó- és előadóművészet hagyományait hitelesen ápol- 
ják és igazítják a mai követelményekhez. És nem csupán fal- 
vakon, hanem városokon is. Egyesek hajlamosak divatnak te- 
kinteni a népművészet iránti fokozódó érdeklődést, azonban
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közelebbi vizsgálat kideríti, hogy mélyebb és jelentősebb meg- 
nyilatkozása ez az emberi szellemiségnek általában, és külö- 
nösen a romániai magyarságnak. Az urbanizálódás folyamata 
természetszerűleg megkérdőjelezteti a hagyományos értékeket, 
a megszokott emberi és közösségi kapcsolatokat, viszonylagossá 
teszi az öröklött szellemi értékeket; ennek ellenhatásaként, 
a teljességre való tudatos vagy spontán törekvés megnyilatko- 
zásaként születik meg az ember önértéke hangsúlyozásának 
vágya. A mozgásban levő kapcsolatok látszólag elszegényítő, 
általánosító „emberi“ vonatkozásait gyakorta a folklór felkaro- 
lása és felhasználása egyenlíti ki. A különböző folklórmozgal- 
mak korszerű művészi lehetőséget is nyújtanak ugyanakkor, 
a megőrzést társítják a megújulással. Ebből a szempontból 
a folklór értékeinek kiaknázása szükséges, nélkülözhetetlen 
összetevője a műkedvelésnek, és a falvakon nem csupán meny- 
nyiségileg, hanem minőségileg is uralkodó ága: egyrészt a ha- 
gyományos szertartásos formák betartásával visszaszorítja a 
műkedvelésben a többé-kevésbé verbális, racionális kifejezési 
módot (a mindenkori könnyebb megoldást), másrészt teret 
nyújt az emberek hagyományos ízlésének, játékos kedvének, 
életérzésének a maga természetéből adódó módján való ki- 
fejezésére. A folklór ihletésű műkedvelés – elsősorban a dal 
és a tánc – a formát avatja az önkifejezés eszközévé. A kö- 
töttség ebben az esetben a szabadság megvalósítását szolgálja, 
és hogy a tánc példájával éljünk: a ritmusra kitáncolt lépések 
tökéletes betartása felszabadító hatású, mert a szabály párosul 
a végtelen nyitottsággal. Ugyanakkor közösségi érzést erősítő 
az a tudat, hogy mások is ugyanazt teszik, és mindenkinek 
megvan a kezdeményezési lehetősége a ritmus követésére vagy 
továbblendítésére. 


Kétségtelen, hogy a kórusok és a tánccsoportok száma 
a demográfiai eltolódások következtében csökkenést mutat, 
azonban Kovászna és Hargita megyében, a Nyárád mentén 
(Maros megyében) vagy Kalotaszegen (Kolozs megyében) szá- 
mos kitűnő kórus és tánccsoport működik, és Erdély más ré- 
szein is vannak magas művészi színvonalat képviselő együtte- 
sek, amelyek a népi alkotások hatékonyságának továbbgyűrűz- 
tetését vállalják feladatul. Sorolhatnánk a neves kórusokat, 
mint amilyenek a ditrói, a székelyudvarhelyi férfikar, a Ko- 
vászna megyei zágoni, baróti, vargyasi, a gyimesközéploki,
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a magyarói kórus; mindegyik szép sikerrel ülteti gyakorlatba 
a kodályi programot: a zene mindenkié. 


A táncosok sem maradnak el dalos társaik mögött. A Ko- 
lozs megyei Györgyfalva tánccsoportja országos elismerést 
vívott ki, a kalotaszegi Bikal népi együttese ugyancsak ki- 
emelkedő teljesítményt nyújt. A folklórmozgalom erőssége és 
jelentősége tulajdonképpen abban mutatkozik meg, hogy min- 
den faluban alkalmi együttesek verődnek össze, amelyek a 
népdal és a népi tánc helyi hagyományait képzett szakembe- 
rek irányításával továbbéltetik, és a legközvetlenebbül szólnak 
közösségükhöz. Ugyanakkor a városokon – nem csupán a de- 
mográfiai átalakulások eredményeként – egyre több a nép- 
dalt éneklő kórus, a népi táncot hitelesen és művészi ihlettel 
előadó együttes. Egyes helységekben immár országosan ismert 
együttesek jöttek létre, Temesváron a Bartók Béla kórus és 
a Rezeda népi együttes, Brassóban a Municípiumi Művelődési 
Ház magyar együttese, nem szólva a hivatásosokkal is ver- 
senyező csoportokról, mint a csíkszeredai Szakszervezeti Mű- 
velődési Ház népi együttese és a Székelyföld számos más 
egész estét betöltő műsorral fellépő együttese. 


A tárgyi népművészet is megtalálta a maga helyét új 
világunkban. Mellőzzük most szerepét az iparművészet és a 
kézműipar kifejlődésében, csupán műkedvelői vonatkozásait 
említjük. Népi mesterek, fafaragók, szövő és hímzőasszonyok, 
naiv festők és szobrászok egész serege jelentkezik állandóan 
esztétikai értékű alkotásokkal, amelyek számos esetben nem- 
zetközi díjakkal térnek haza kiállításokról és versenyekről. 
A modern világnak szüksége van minderre, mert túl a népi 
alkotóművész önkifejezési vágyán, ezekben a munkákban az 
önmegőrzés, az azonosság megtartásának szándéka és tudata 
nyilatkozik meg. A nemzetiségi lét karakterisztikumai terem- 
tődnek újra ezekben a művekben, a folytatás és a kiteljesülés 
szüntelen igényével. 


Azt mondottuk, közművelődésünk műkedvelés központú, 
illetve műkedvelésünk legfontosabb jellemzője közművelődési 
funkciójának sikeres betöltése. Anélkül hogy a legcsekélyebb 
mértékben is alábecsülnénk vagy háttérbe szorítanánk a tudo- 
mányos ismeretterjesztés jelentőségét, nyugodtan beszélhetünk 
a műkedvelés nélkülözhetetlenségéről az emberi integritás 
létrehozásában. Szakosodó – műszakilag szakosodó – vilá-
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gunkban a műkedvelés nélkülözhetetlen társa a hivatásos iro- 
dalomnak és művészetnek, mert az egységes egész művészi 
élményét kínálja a közönségnek, továbbgyűrűzteti az egyedi 
jelenségek hatását egészen addig, amíg felfoghatóvá válik 
minden összetartozás, az egyed és közösség kölcsönössége, az 
egyéniség és az általános emberi szétválaszthatatlansága. A 
művészi élmény, még ha műkedvelő nyújtja is, arra ösztökéli 
az embert, hogy önmaga teljességét akarja. Tudatosítja, hogy 
mindenkiben ott lappang a tehetség (nem feltétlenül művészi 
szinten), és a társadalom mindenkinek megadja a lehetőséget 
ennek megnyilatkoztatására. Ez kétségtelenül két totális jel- 
szó, és jól tudjuk, a lappangó tehetség és a korlátlan lehetőség 
szinkronja lassú folyamatban és kiismerhetetlen változatokban 
valósul meg. Bizonyos azonban az is, hogy ebben a folyamat- 
ban, az integrális, teljes ember kialakulásának lezárulhatatlan 
folyamatában a nemzetiségi művelődésnek – és benne a mű- 
kedvelésnek – felbecsülhetetlen a szerepe. „Az ember csupán 
azokat a kulturális alkotásokat tudja átvenni, amelyek struk- 
túrája részben vagy egészben megfelel az ő saját lelki struk- 
túrájának“ – szögezi le Urbanczyk lengyel művelődésszocio- 
lógus. És ezt az igazságot mindennapos gyakorlatunkban bő- 
ségesen tapasztalhatjuk. 


A nemzetiséget, így a romániai magyarságot is főleg 
nyelve, kultúrája és az ebben megnyilatkozó nemzetiségi tu- 
data különbözteti meg a vele együttélő többségi román nem- 
zettől és a többi nemzetiségtől, melyekkel állami, társadalmi 
és gazdasági közösségben él. A szocializmus – miként arra 
a Román Kommunista Párt dokumentumai is rámutatnak – 
felszabadítja az embert mindenféle nemzeti és társadalmi el- 
nyomás alól, és tág teret nyit a nemzetnek az érvényesülés 
és a felvirágzás felé. Ez teljes mértékben vonatkozik a nem- 
zetiségre is, és így közvetve kihat az egyén önmegvalósítására 
is, akinek személyisége elválaszthatatlan nemzetiségi meghatá- 
rozóitól. Társadalmi gyakorlatunkban irányadó az, hogy a párt 
dokumentumai tételesen is előrevetítik a nemzet és a nem- 
zetiségek hosszú történelmi perspektíváját. 
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DEMÉNY LAJOS 


 
Rövid történelmi áttekintés 


az 1848–1849-es forradalomig 


A történelmi hagyományok, az évezredes örökségek, a gaz- 
dasági, társadalmi, politikai és szellemi-kulturális élet külön- 
böző tényezői különleges szerepet játszottak és játszanak bár- 
mely nemzet vagy nemzetiség jellegzetességeinek alakításá- 
ban. A nemzeti tudat kialakulását például ma senki sem kép- 
zelheti el anélkül, hogy figyelembe ne venné a történelmi múlt- 
ra irányuló kollektív emlékezetet. Minthogy az anyagi, tudo- 
mányos és művészi-kulturális értékek összessége szerves része 
azoknak a jellemvonásoknak, amelyek valamely nemzeti enti- 
tás jellemzőit meghatározzák, ezek az értékek mindenkor a 
lét és az önmegvalósítás kiapadhatatlan forrásai voltak és ma- 
radnak. 


A történelmi visszapillantásra a jelen esetben is szükség 
van, mivel csak ezáltal lehet megérteni azokat a testvéri kap- 
csolatokat, amelyek ma Románia Szocialista Köztársaságban a 
román nemzet és a magyar nemzetiség között fennállnak. E vi- 
szonyok, amelyek az új, szocialista társadalom építésében és a 
kommunizmus perspektívájában egyre erősödnek, maguk is sok 
évszázados történelmi kapcsolatokban szilárdultak meg, így 
mindkét közösség múltjában mély gyökereik vannak. 


„A történelmi körülmények folytán hazánk tájain az év- 
századok során a románok mellett más nemzetiségű lakosság 
is megtelepedett. Évszázadokon át románok, magyarok, néme- 
tek és más nemzetiségű dolgozók együtt harcoltak és dolgoz- 
tak, sok nehézségen mentek át, elszánt harcot vívtak az elnyo- 
mó osztályok ellen.“1 


Mai valóságunk összefüggéseiben minden ismertetés, amely 
a romániai magyar nemzetiség eredetéről, fejlődéséről és ki- 
alakulásáról szól, ha mégoly szűkszavú is, csakis ezektől az 
irányvonalaktól indulhat el. Kiindulópontja csak egy lehet, még- 
pedig a romániai történetírás állásfoglalása a dák–római kon- 
tinuitásról a Dunától északra eső területen, az a megállapítása,
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hogy a román nyelv és az újlatin nyelvet beszélő román nép 
azon a területen alakult ki, ahol ma is él. A román–magyar 
együttélés akkor kezdődött, amikor a IX. század végén a ma- 
gyarok letelepedtek a Kárpát-medencében. Közös múltunk te- 
hát több mint egy évezredet ölel fel. 


Egy ilyen rövid tájékoztatástól, amely a magyar nemzeti- 
ség történelmi hagyományairól szól, és az 1848–1849-es for- 
radalomig és szabadságharcig jut el, természetesen nem lehet 
elvárni, hogy e hosszú periódus eseményeinek és folyamatainak 
részletes bemutatását és értelmezését nyújtsa. Kénytelenek le- 
szünk csak azokra a tényekre és adatokra szorítkozni, amelyek- 
nek a romániai magyar nemzetiség történelmi hagyományai szá- 
mára nagyobb jelentősége volt. 


Az első kérdés, amelyre egy adott népességről szóló bár- 
mely beszámolónak okvetlenül válaszolnia kell, maga az eredet 
kérdése. 


A magyar nép – akárcsak a népek többsége – olyan kor- 
szakban jött létre, amelyben kialakulásának összetevő elemei 
nem tartoztak bele abba a földrajzi övezetbe, ahol az írásbeli- 
ség a történelmi hagyomány megőrzője és átörökítője lehetett 
volna. Az összehasonlító nyelvvizsgálat már a XVIII. század 
végén megállapította, hogy a magyar nyelv a finnugor nyelv- 
család tagja,2 ezen belül pedig az ugor ághoz tartozik; hozzá 
legközelebb az obi-ugor nyelvek állanak, ezeket az Uráltól 
északkeletre élő manysik (vogulok) és hantik (osztjákok) beszé- 
lik. A nyelvtudományok eredményeit aztán a régészeti, a nép- 
rajzi, az ősföldrajzi és a magyar nép őstörténetével foglalkozó 
egyéb kutatások is igazolták, ezáltal bebizonyosodott, hogy a 
magyarok finnugor eredetűek. 


A finnugorok hajdan (az i.e. IV. és III. évezredben) a Balti- 
tenger és az Urál-hegység között elnyúló területet népesítet- 
ték be. Az ugor ág, amelyből idő teltével a magyar törzsek 
kiváltak, a Volga középső folyásának vidékén és a Volga mel- 
lékfolyója, a Káma mentén laktak. Ettől valamivel délebbre, 
a mai Baskiria területén volt a tatárok betörése előtt a későbbi 
magyar szájhagyomány Magna Hungáriája is, a régi történet- 
írók munkái meg a földrajzi leírások szintén ezt a helyet je- 
lölik meg az előmagyar törzsek lakóhelyeként. Nagyjából ezen 
a területen történt a magyarság különválása és egyéniségének 
fokozatos kialakulása az i.e. III. évezred végétől kezdődően. 
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Ugyanitt kerültek kapcsolatba a szkítákkal, szarmatákkal, alá- 
nokkal és más régi iráni népcsoportokkal, amelyek az i.e. II. 
évezred első felében a mai Szovjetunió területén, a Fekete- 
tengertől északra laktak. Az Urál-hegység és a Káspi-tenger 
között elterülő síkságra az i.e. I. évezred folyamán mongol ere- 
detű, illetve – jóval nagyobb számban – türk törzsek is be- 
hatoltak, ez utóbbiak az altaji nyelvcsalád nyugati ágához tar- 
toztak. E törzsek nyugat felé nyomulása hosszú ideig tartó 
érintkezéshez vezetett az előmagyarok és e népcsoportok kö- 
zött, ami különösen az előbbiekre gyakorolt erőteljes hatást. 
Sőt, amint arra következtetni lehet, a hosszas együttélés során 
egy sor türk elem olvadt be az előmagyar törzsekbe, anélkül 
azonban, hogy az eredeti alapréteg ugor jellegét megváltoztatta 
volna. Több mint érdekesség, hogy a magyar nép külső 
neve, amellyel az európai nyelvekben a magyarokat emlegetik 
(Hungarus, Hongrois, Hungarian, Ungherese, Ungar, Ungur, 
Vengri stb.), óbolgár (bolgár-török) eredetű: az onogur szóra 
vezethető vissza, amelynek jelentése „tíz nyíl“, azaz tíz törzs. 
Maguk a magyarok azonban a legrégibb időktől csakis belső 
nevükkel, a magyarral nevezték meg magukat. Feltételezni le- 
het, hogy a külső név annak emlékét őrzi, hogy az i.sz. IV–VI. 
században a magyar törzsek is a bolgár-török onogurok fenn- 
hatósága alá tartoztak. A VI. század első felében a türk törzsek- 
nek sikerült megtörniük az óbolgárok erejét, majd annak a 
nagy kaganátusnak az alapját is lerakták, amelynek a Kauká- 
zus északi részén volt a központja, és amely a VII. század kö- 
zepe táján a magyar törzseket is uralma alá vetette, aminek 
következtében aztán a bizánci források még a kazár uralom 
lerázása után is sokáig türkök-ként emlegetik a magyarokat.3 


A régészeti ásatások, valamint az arab, perzsa és bizánci 
források4 arról tanúskodnak, hogy a kazár kaganátusban a gaz- 
dasági fejlődés magas szintet ért el, s hogy e fejlett politikai 
szervezet az ősközösség felbomlására és a társadalmi fejlődés 
magasabb fokára való átmenetre épült. A kazár uralom a ma- 
gyarok társadalmi tagozódásának, egy felsőbb réteg kialakulá- 
sának folyamatát is meggyorsította. E bonyolult folyamat so- 
rán jött létre a magyar törzsszövetség is, a politikai megszer- 
vezésnek abban a formájában, amelyet az emberiség történel- 
mi fejlődésében katonai demokrácia néven ismerünk. 
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A IX. század elején a magyar törzsszövetségnek döntő sze- 
repe volt a kazár birodalom fennhatósága alá tartozó népek 
felszabadító harcában. 830 körül a magyar törzsek, amelyek- 
hez három más, kabar-nak vagy kavar-nak (lázadónak) neve- 
zett törzs is csatlakozott, kiváltak a nagy kazár kaganátusból, 
és egy tíz törzsből álló, összeforrott, erős törzsszövetségbe tö- 
mörültek. 


Az előmagyar törzsek kisebb töredéke továbbra is Magna 
Hungaria területén maradt, a szavárd magyarok (vagy szabartoi 
aszfaloi) jelentősebb csoportja pedig a Kaukázustól délre, a 
mai Irán peremvidékén telepedett meg. A magyar törzsek zö- 
me azonban, őshazáját elhagyva, a IX. század elejére a Don 
vízgyűjtő medencéjébe, a Lebedia vagy Levedia nevű területre 
jutott. A besenyők nyomására, akik abban az időben a Jajk 
(Urál) folyón túli területet lakták, a magyarok kénytelenek 
voltak nyugatabbra vonulni, arra a vidékre, amelyet a törté- 
nelmi források Atelküzü-nek hívnak (Etelköz=folyóköz, víz- 
köz, „mezo-potámia“). A magyar törzsszövetségnek ez az új 
hazája a Fekete-tenger északi partvidékén volt, s a Don jobb 
partjától a Duna torkolatáig húzódott. A magyarok támadá- 
sai és betörései ellen a kazár kaganátusnak erős védelmi rend- 
szert kellett kiépítenie, ehhez tartozott a Sarkel („fehérvár“) 
nevű erődítmény is a Don bal partján. A IX. század harmadik 
évtizedében a bizánci források már az Al-Duna vidékén em- 
lítik a magyarokat. E hatalmas térségben a magyarok állam- 
előtti, feudalizmust megelőző politikai szervezete jelentős ka- 
tonai erőnek számított; ebben a politikai szervezetben kristá- 
lyosodott ki a magyar nép, amely már egy lényegében kiala- 
kult, önálló nyelvet beszélt. Ennek erős bizonyítéka az, hogy 
a mohamedán földrajzi leírásokban megjelenik a magyarok kö- 
zös neve, a Dentumoger („Don-torkolati magyarok“), ami ha- 
tározottan a magyar nép kialakulási folyamatának előrehala- 
dott szakaszára vall. 


A IX. század közepén a magyarok a kazárok, a bizánciak, 
az al-dunai bolgárok és a keleti szlávok szomszédságában lak- 
tak, és részt vettek azokban a háborúkban, amelyeket ebben 
a térségben vívtak. Hosszú szakaszon ellenőrizték a Bizánctól 
Kijevig és Novgorodig vezető kereskedelmi utat; sőt a forrá- 
sok egyenesen arról beszélnek, hogy a magyar törzsszövetség 
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egy sor keleti szláv törzset hatalma alá hajtott és adófizetésre 
kényszerített. 


A Keleti-Kárpátok láncát a magyarok 862-ben lépték át 
először, ettől kezdve vettek részt a frankok és morvák közti 
csatákban, hol az egyik, hol a másik fél szövetségeseiként. A 
bizánciak és bolgárok közt vívott háborúkban szintén jelen vol- 
tak.5 895–896-ban Bölcs Leó császár az oldalán harcoló ma- 
gyarokkal együtt több ízben is döntő győzelmet aratott a bol- 
gárok fölött. A bolgárok azonban – kihasználva azt, hogy a 
magyar hadak valahol messze, feltehetőleg a Közép-Duna me- 
dencében portyáztak – a magyarok ellen uszították a bese- 
nyőket. A besenyők két irányból törtek rá a magyarok szállás- 
helyeire, a heves támadás következtében a magyarok kényte- 
lenek voltak nyugatabbra költözni, átkelni a Kárpátokon és 
megtelepedni azon a területen, ahol ma is élnek. 


A magyar honfoglalás 896-ban történt Árpád és Kurszán 
kündü, a magyar törzsszövetség fővezére vezetésével. A Közép- 
Duna-medencében letelepedve az I. évezred végén és a II. év- 
ezred elején, Géza nagyherceg és I. István király vezetésével a 
magyarok Közép- és Kelet-Európa egyik legerősebb hűbéri ál- 
lamát hozták létre, és a katolikus hitre tértek. Ez az állam 
egyidőben jött létre a lengyel és cseh feudális állammal és a 
kijevi Oroszországgal.6 A magyar feudális állam kialakulása a 
társadalmi tagozódásnak, a hűbéri jellegű viszonyok megszilár- 
dulásának előrehaladott állapotát feltételezte. A polgári tör- 
ténetírás csodáról beszélt: abból a felfogásból kiindulva, mi- 
szerint a honfoglaló magyarság egy gazdaságilag és társadalmi- 
lag-politikailag elmaradott nomád nép volt, sehogy sem tudta 
a magyar törzsszövetség „látványos“ minőségi ugrását megma- 
gyarázni. Az újabb kutatások azonban, amelyek elsősorban a 
gazdasági és társadalmi tényezőkre terelték a figyelmet, bebi- 
zonyították, hogy csodáról, érthetetlen minőségi ugrásról a hon- 
foglaló magyarok esetében sem beszélhetünk. A magyarok hon- 
foglalás előtti lakóhelyein, illetve a Közép-Duna-medencében 
végzett ásatások fejlett földművességről és állattenyésztésről 
tanúskodnak, és egyértelműen amellett szólnak, hogy a ma- 
gyarok szakadatlan vándorló életmódjáról, gazdaságuk egy- 
oldalú, kizárólag lótenyésztő és lovas-nomád jellegéről alko- 
tott nézeteket el kell vetni. Már korábban bebizonyosodott, hogy 
azokon a területeken, ahol a magyarok a VIII–IX. században
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laktak, a nagyállattartás, a szarvasmarha-tenyésztés igen nagy 
szerepet töltött be. A ménesek és juhnyájak mellett a szarvas- 
marhacsordák fontos részét jelentették az illető zónák gazda- 
ságának. A szarvasmarha-állomány számára viszont megfelelő 
téli takarmányt kellett biztosítani, ami pedig a letelepedett élet- 
formát is megkövetelte. A mohamedán történelmi források ar- 
ról tudósítanak, hogy a VIII. században a nagy kazár kaganá- 
tus különböző népei – tehát a magyarok is – földműveléssel 
kezdtek foglalkozni, és nagy mennyiségű gabonát termeltek.7 


A kaganátus területén keleti jellegű városok voltak, ezekben 
figyelmet érdemlően fellendült a kézművesség és a kereskede- 
lem. Az ásatások teljes mértékben igazolják a mohamedán for- 
rásoknak a magyarok lakóhelyeire vonatkozó tudósításait. Ed- 
dig 270-nél is több települést tártak fel, ezek legnagyobb részét 
az ún. szaltovói kultúrára jellemző, védelmi célt szolgáló árkok 
és töltések veszik körül. (A szaltovói kultúra nyomai a VII– 
IX. századi kazár kaganátus teljes területén fellelhetők.) A la- 
kóházak közvetlen közelében élelmiszertároló vermeket talál- 
tak, ezekben elszenesedett búza-, zab- és kölesszemeket és más 
magvakat. Az ásatások a földművelés eszközeinek egyes ma- 
radványait is napvilágra hozták, például a nehéz és könnyű 
ekék vasrészeit. Egy sor ótörök eredetű szó, mint amilyen az 
ács, szűcs, szatócs, illetve az olyan finnugor eredetű elemek- 
ből alkotott szavak csoportja, mint amilyen a vasverő (=ko- 
vács), fazekas, fonó stb., valamint a régi iráni népek nyelvé- 
ből kölcsönzött fizet (?), vásár, vám és más szó azt bizonyítja, 
hogy a honfoglalás korára a magyar társadalomban már a har- 
madik munkamegosztás, a mesterségeknek a földműveléstől való 
különválása is végbement. 


Bíborbanszületett Konstantinosz bizánci császár A biroda- 
lom kormányzásáról szóló munkájában részletesen beszámol az 
etelközi magyar törzsek politikai és katonai szervezetéről. Le- 
írása a társadalomszervezés államelőtti formájának fejlett sza- 
kaszát tükrözi. A törzsszövetség élén vezetője, a kündü (kende) 
állott, fontos szerepe volt még a gyulá-nak nevezett hadvezér- 
nek és a legfőbb bírónak, a horkának.8 Ez a politikai és katonai 
szervezési forma azt jelzi, hogy a magyarok jelentős lépéseket 
tettek meg az alapvető antagonista társadalmi osztályokat ki- 
kristályosító társadalmi-gazdasági rendszer felé vezető úton, 
ami később természetesen vonta maga után a hűbéri viszonyok
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és a hűbéri állam kialakulását. Hogy a magyar törzsszövetség- 
ben már a IX. század végén létesülőfélben volt egy olyan ré- 
teg, amely magához ragadta a hatalmat, azt az Árpád-házi ural- 
kodók dinasztiájának folytonossága is bizonyítja. 


Mindezekből az derül ki, hogy amikor 896-ban Árpád és 
Kurszán kündü vezetésével átlépte a Kárpátokat és a Közép- 
Duna-medencében megtelepedett, a magyar törzsszövetség a 
gazdasági-társadalmi és katonai-politikai fejlődés magas fokán 
állott. A honfoglalás időszaka egybeesik a magyar nép és nyelv 
kialakulásának kiteljesedésével. A gazdasági-társadalmi fejlő- 
dés az új hazában felgyorsult, Géza nagyherceg idejében pedig 
a katolikus egyházhoz való csatlakozás egyben azt is jelen- 
tette, hogy a magyarság a nyugati típusú feudalizmus útjára 
tért. A hűbéri viszonyok a magyaroknál is éles társadalmi el- 
lentétek és heves harcok, a leigázott néptömegek elszánt el- 
lenállása közepette jelentek meg. 


Az 1000. évben Géza fiát, Istvánt – aki akkor már évek 
óta a nagyherceg címét viselte – Magyarország királyává ko- 
ronázták; a koronát a római pápa adományozta. I. István ki- 
tartóan küzdött a központi hatalom megerősítéséért és a kato- 
likus egyház tekintélyének növeléséért, ehhez birtokadományo- 
zással és templomok, kolostorok alapításával járult hozzá. El- 
rendelte, hogy minden tíz falu számára épüljön egy templom, 
tíz püspökséget alapított, köztük a csanádit (1019 körül), a vá- 
radit (1018 körül) és az erdélyit (1009 előtt), amelynek Gyula- 
fehérváron volt a székhelye. Leverte egyes törzsfők lázadásait: 
Gyuláét Erdélyben és Ajtonyét a Maros alsó folyásának vidé- 
kén. E lázadások a pogány hit védelmének jegyében törtek ki. 


Ami a magyarok Erdélybe való behatolását és letelepedé- 
sét illeti, beleértve a székelyek letelepedését is, két lényeges 
dolgot kell szem előtt tartani. Először is figyelembe kell ven- 
nünk azt a román történetírás által bizonyított igazságot, hogy 
a magyar honfoglalás korára az őshonos román nép kialakulá- 
sának folyamata már lezárult. A régészeti leletek és főleg 
III. Béla király névtelen jegyzőjének krónikája alapján a romá- 
niai történetírás jogosan hangsúlyozza, hogy Erdélybe való 
behatolásukkor a magyarok itt prefeudális, államelőtti politikai 
alakulatokba szerveződött, őshonos román és román-szláv lakos- 
ságot találtak.9 Másodsorban azt szükséges megjegyezni, hogy 
magyarok Erdélybe már a magyar hűbéri állam létrejötte előtt
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is hatoltak be. A magyarok Erdélyben való letelepedése tehát 
nincs kapcsolatban az 1000. év utáni magyar királyság telepítő 
politikájával. Anonymus Gesta Hungarorumára hivatkozva az 
Istoria României c. kézikönyv szerzői megállapítják: „A név- 
telen krónikás arról tudósít, hogy még abban az időben, ami- 
kor a magyarok a Pannóniai alföldre behatoltak, 900 körül, 
Tuhutum vezér – a Kapus mellett vívott csata után – elfog- 
lalta Gelu, a vlachok és szlávok hadvezére országát. Ugyan- 
erről a területről és a krónika által jelzett időből valók a ma- 
gyarok Erdélybe való katonai behatolásának legrégibb emlékei, 
ami e forrásban foglaltak igazságát bizonyítja.“10 Anonymus 
azokat a harcokat is leírja, amelyeket Mén-Marót (Menumo- 
rout) ellen Bihar (Byhor) váránál vívtak Árpád hadai, Ösbő 
(Usubuu) és Velek (Velec) hadvezérek vezetésével. 


Anonymus történelmi elbeszélése – az egyetlen forrás, 
amely ezeket a történeteket feljegyezte – a következőképpen 
írja le az eseményeket. „[...] Árpád vezér nemesi tanácsa sze- 
rint követeket küldött Bihar várába Mén-Marót vezérhez, és 
azt kérte tőle, hogy ősapjának, Attila királynak a jussából en- 
gedje át neki a Szamos folyótól a nyíri határig és a meszesi 
kapuig terjedő földet. Elküldte neki ajándékait is [...]. Árpád 
vezér küldöttei: Ösbő meg Velek [... ] Bihar várába értek, Mén- 
Marót vezért üdvözölték, és átnyújtották neki az ajándékokat, 
melyeket vezérük küldött. Végre pedig értésére adva Árpád 
vezér üzenetét, a fent nevezett földet követelték. Mén-Marót 
vezér kegyesen fogadta őket, majd több mindennel gazdagon 
megajándékozván, harmadnap meghagyta nekik, hogy térjenek 
haza. Azonban válaszképpen ezt mondta nekik: »Mondjátok 
meg Árpádnak, Hungária vezérének, a ti uratoknak! Tudjuk, 
mi a kötelességünk, mint barátnak barátja iránt, mindenben, 
ami csak kell neki; mert hiszen jövevény ember, és sok min- 
dennek híjával van. Ámde azt a földet, melyet kegyelmünktől 
kért, semmiképpen oda nem engedjük, ameddig élünk. Azt is 
méltatlankodva fogadtuk, hogy Salán vezér igen nagy földet 
adott át neki, vagy jóindulatból, amint mondják, vagy félelem- 
ből, amit tagadnak. De mi sem jóindulatból, sem félelemből 
nem engedünk át neki még egy marok földet sem, noha azt a 
saját jussának mondja is. És szavai nem zavarják meg lelkün- 
ket, ha azt üzente is, hogy ő Attila király nemzetségéből szár- 
mazik, azéból, akit Isten ostorának hívtak. Attila ugyan erő-
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szakkal elragadta ezt a földet az én ősapámtól, de most uram- 
nak, a konstantinápolyi császárnak a kegyelmes jóvoltából senki 
sem bírja kiragadni azt az én kezemből.« S miután ezt elmon- 
dotta, megadta nekik az engedelmet a visszatérésre.“11 A továb- 
biakban Anonymus leírja, hogy Árpád Tas (Tosu), Szabolcs 
(Zobolsu) és Tétény (Tuhutum) vezetésével hadat küldött Mén- 
Marót ellen, ezek a Tiszán átkelve „a Szamos folyó felé kezdtek 
lovagolni. Majd tábort ütöttek azon a helyen, ahol most Sza- 
bolcs van. Ott annak a földnek a lakói majdnem mind önként 
meghódoltak előttük [...]. Ezek hallatára oly nagy rémület szál- 
lotta meg Mén-Marótot, hogy nem merte a kezét mozdítani. 
Tudniillik az ottlakók mindnyájan kimondhatatlanul rettegtek 
tőlük, mivel hallották, hogy Árpád apja, Álmos vezér, Attila 
király nemzetségéből származott. [...] Tehát a legtöbben ön- 
ként hódoltak meg nekik.“12 Anonymus ezután megemlékezik a 
Szatmár váránál vívott csatákról, ahol Tas és Szabolcs bekerí- 
tette és elfoglalta a várat, miközben Tétény harc nélkül el- 
foglalta Zilahot. Ösbő meg Velek – írja tovább Anonymus – 
,,erős csapattal, elöljáróban a székelyekkel“ Bihar felé vonult, 
Mén-Marót ellen. A vár ostroma tizenkét napig tartott, majd a 
tizenharmadik napon Mén-Marót békekötést kért Árpádtól, fel- 
ajánlván neki „egész országát, Árpád fiának, Zoltának pedig 
a leányát.“13 Miután Árpád fia, Zolta feleségül vette Mén-Ma- 
rót leányát, Bihar vára az Árpád-házi királyok családi birto- 
kába jutott, itt volt a bihari hercegség székhelye. Kihangsúlyo- 
zandó, hogy Bihar hajdani vára közelében a X. század első fe- 
léből származó, magyaroknak tulajdonított sírokat tártak fel.14 


Ugyanebből az időszakból a Körösök vidékén és a Bánságban 
is találtak hasonló sírokat, az Arad melletti Siklón pedig nem- 
rég egy 12 sírból álló temetőt tártak fel, olyan leletekkel, ame- 
lyek a X. századi magyar törzsi arisztokrácia temetkezésére 
jellemzőek.15 Az Arad megyei Micskén és Sajtényban, illetve 
a Temes megyei Tomnáteken kiásott X. századi sírok ugyancsak 
a magyarok jelenlétét bizonyítják a Fekete-Körös és Maros kö- 
zötti területen.16 


Ami a magyarok Erdélybe való behatolását illeti, erre néz- 
ve is Anonymus XIII. század eleji fogalmazású történelmi el- 
beszélése az egyetlen írott forrás. Eszerint az események a kö- 
vetkezőképpen történtek. A Maros vidékére érve Tétény ki- 
küldött egy kémet, hogy vizsgálja meg neki az erdőntúli föld
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(Terra Ultrasilvana: Erdély) minőségét és termékenységét. A 
kém visszatérvén, „urának sokat beszélt a föld jóságáról, aztán 
arról, hogy azt a földet igen-igen jó folyók öntözik; s ezeknek 
a nevét és minden hasznát is felsorolta: hogy fövenyükben 
aranyat gyűjtenek, s annak a földnek az aranya a legjobb, meg 
hogy ott sót ásnak“, s hogy azt a földet románok és szlávok 
(Blasij et Sclavi) lakják, akik fölött Gyalú (Gelou) vezér ural- 
kodik. Tétény akkor elhatározta, hogy hadat indít „Gyalú blak 
[=román] vezér“ ellen, aki ezt meghallván, „összegyűjtötte se- 
regét, és nagy sebesen elébe nyargalt, hogy a meszesi kapuknál 
feltartóztassa. Azonban Tétény egy nap alatt áthaladva az er- 
dőn, az Almás vizéhez ért. Mind a két sereg összekerült ott, és 
csak a folyó választotta el őket. Gyalú vezérnek az volt a szán- 
déka, hogy majd ott tartóztatja fel a magyarokat nyilasaival. 
[ . . . ]  Tétény két részre osztotta seregét. Az egyik részt kissé 
felfelé küldte, hogy a folyón átkelve majd Gyalú katonáinak a 
meglepetésére avatkozzék bele a harcba. Ez így is történt.“ 
Tétény két oldalról támadott, és győzelmet aratott, majd vité- 
zei a menekülő Gyalú nyomába szegődtek, és a Kapus patak 
mellett megölték. „Mikor a föld lakosai látták uruk halálát, 
önként békejobbot nyújtottak, és urukká választották Tétényt, 
Horka apját. A helyen, melyet Esküllőnek mondanak, esküvel 
erősítették meg hűségüket. S attól a naptól kezdve hívták azt 
a helyet Esküllőnek azért, mert ott esküdtek. Tétény pedig 
onnantól fogva békével és szerencsével birtokolta ezt a földet, 
ivadéka meg egészen Szent István király idejéig tartotta meg.“ 
István király ugyanis elűzte Tétény utódait Erdélyből, mivel 
ezek nem akarták felvenni a kereszténységet.17 


Anonymus történelmi elbeszélése mellett a magyarok Er- 
délybe való behatolásáról a régészeti leletek is vallanak, ezek 
közül a legrégebbi a kolozsvári temető. A csak részben feltárt 
temető korát a szakemberek a X. század első felére teszik.18 


Magyarokra valló kivitelezésű tárgyakat tartalmazó, X. századi 
temetőket Vidombákon, Magyarlapádon, Várfalván is találtak, 
ugyancsak a magyaroknak tulajdonított szórványos korai lele- 
tekre Désen, Gyulafehérváron és másutt is bukkantak. Erdély- 
ben a magyarok – beleértve a székelyeket is – a X–XI. szá- 
zadban több szakaszban telepedtek meg az őshonos lakosság 
mellett. A nemrég feltárt, 192 sírból álló, a XII. század köze- 
péről és második feléből származó zabolai temető azt bizonyít-







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Koppándi Sándor (szerk.): A romániai magyar nemzetiség 


 40


ja, hogy erre az időszakra a magyarok Erdély délkeleti részéig 
elértek.19 


A magyar királyi hatalom Erdélyre való kiterjesztésével 
és ennek keretében az erdélyi vajdaságnak a XI. század má- 
sodik felében történt megszervezésével párhuzamosan végbe- 
ment a pásztorkodó és földművelő magyar lakosság letelepe- 
dése Erdélyben az őshonos román és szláv-román lakosság 
mellé. E népesség tömeges behatolásáról meggyőzően tanús- 
kodnak a XIV. század első feléből való pápai tizedjegyzékek. 
E jegyzékek feltüntetik mindazon falvak papjait, amelyek pá- 
pai tizedet fizettek, vagyis a katolikus lakosságú falvakéit. An- 
nak a több mint 1300 erdélyi falunak, amelyeket 1332–1337 
között a pápai tizédjegyzékek említenek, amelyek tehát a ka- 
tolikus egyháznak fizettek egyházi adót, túlnyomó többségét 
magyarok lakták, akik az ide telepített szászokkal együtt e 
terület katolikus lakosságát képezték.20 


Az Erdélyi Érchegységtől a Keleti- és Déli-Kárpátokig ter- 
jedő erdélyi vajdaság területi-közigazgatási megszervezését több 
sajátos vonás jellemezte. Erdélyben a király által kinevezett 
vajda gyakorolta a fő hatalmat. A vajdaság keretében – amint 
ezt a román történetírás kiemelte – még századokon át meg- 
őrződtek az őslakos román népre jellemző sajátos területi-köz- 
igazgatási és bírósági formák, mint amilyenek a vajdaságok, a 
helyi kenézségek, a körzetek és végül az úgynevezett terrák 
(ţări): Fogarasföld, Hátszeg, Máramaros stb. A XII. századtól 
kezdődően Erdélybe telepített szászok a fejlett feudalizmus 
korában hét székbe és két kerületbe szerveződtek, ezeket az 
úgynevezett Universitas Saxonum foglalta magába. A mintegy 
400 várost és falut lakó székelység ugyancsak hét székbe szer- 
veződött: Kézdiszék, Sepsiszék és Orbaiszék (ezek alkotják a 
XVI. század közepétől Háromszéket), aztán Udvarhelyszék (eb- 
ből vált ki később Keresztúr-fiúszék), Csíkszék (eleinte ehhez 
tartozott Gyergyó és Kászon-fiúszék is), Marosszék és Aranyos- 
szék. A székelyek társadalmi rendszerét, területi-közigazgatási 
megszervezésüket erősen meghatározta katonai szerepük. A ha- 
tárvédelmet biztosító székelység legnagyobb része közösségi 
szabadságjogokat élvezett, szabadságát majdnem az egész hű- 
béri korszakban megőrizte.21 


Az erdélyi vajdaság többi része hét királyi, majd nemesi- 
nek mondott megyébe szerveződött, ezekben a román és ma-
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gyar parasztság már a korai feudalizmus idején (a XI–XII. 
században) jabbágysorba jutott.22 


A magyarok Erdélybe való betelepedése tehát – beleért- 
ve a székelyekét is – meglehetősen összetett folyamat volt. 
A magyar lakosság fokozatosan telepedett meg ezen a terüle- 
ten, egy része még a magyar hűbéri állam kialakulásának idő- 
szaka előtt (a X. században), más része pedig a társadalom feu- 
dalizálódásával és az erdélyi vajdaságnak a magyar hűbéri ki- 
rályság keretében való megszervezésével párhuzamosan. A feu- 
dális állam megszervezésével együtt a katolikus egyház is tért 
hódított Erdélyben: a magyarság már a X. század végén a nyu- 
gati kereszténységet vette fel, míg az őshonos román lakosság, 
mint azt a román történetírás bizonyítja, továbbra is megtartot- 
ta régi ortodox hitét. A magyar törzsi arisztokráciából és a 
románság vagyonosabb rétegéből idővel kialakult a feudális 
nemesség. A királyok birtokadományozásai a nemesség és a 
katolikus egyház részére jelentősen meggyorsították a társa- 
dalom feudalizálódásának folyamatát, a román és magyar sza- 
badparasztság jobbágysorba szorítását, a Székelyföldön azon- 
ban és az úgynevezett Királyföldön, ahová szászokat telepítet- 
tek, még hosszú ideig fennmaradt a szabadparasztság. Így az- 
tán az erdélyi feudalizmusban a hagyományos etnikai elemek 
újabb gazdasági-társadalmi és politikai struktúrákkal, egyházi 
szervezettséggel fonódtak össze olyan szövevényes rendszerré, 
amely egyben a népesedési helyzet bonyolultságát is tükrözte. 


Bár az akkori Erdély társadalma meglehetősen sokrétű, 
fejlődésének fő meghatározója mégis a feudalizálódás: e társa- 
dalomnak a két alapvető hűbéri osztályra – az elnyomott pa- 
rasztságra, illetve a hűbérurak osztályára – való tagolódása. 
Társadalmi szempontból nézve a magyarság Erdélyben való 
letelepedése egybeesett a magyar jobbágyparasztság kialaku- 
lási folyamatának kezdetével; a román jobbágyparasztsággal 
együtt ez képezte a függő parasztság osztályát. Az erdélyi job- 
bágyság azonban mégsem külső hódítás eredményeként jött 
létre, hanem szerves folytatása volt annak a belső fejlődési 
folyamatnak, amely mind a román lakosság, mind az Erdély- 
ben megtelepedett magyarság társadalmát jellemezte. 


A román–magyar–szász együttélés Erdélyben a történe- 
lemre is rányomta bélyegét. A civilizáció, az anyagi és szellemi 
műveltség itt létrehozott értékei a közös munka gyümölcsei. A
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közös sors itt a mindennapi életben is együttműködésre, egy- 
más kölcsönös megismerésére és megbecsülésére kötelezett. Kü- 
lönösen a paraszti rétegekben már a feudalizmus korában egy 
sajátos módja alakult ki az együttélésnek, a kölcsönös segít- 
ségnyújtásnak és együttműködésnek mind a mindennapi élet- 
ben, mind pedig a kizsákmányolás és elnyomás ellen, az em- 
beribb életkörülményekért vívott szakadatlan küzdelemben. A 
kölcsönhatás az anyagi és szellemi kultúra terén is állandósult, 
és erősen ható tényezőjévé vált mindegyik közösség haladásá- 
nak. 


Az erdélyi magyar jobbágyparasztság a román jobbágyság- 
gal együtt kitartóan küzdött a hűbéri kizsákmányolás ellen. 
A feudalizmusellenes harc különböző formákat öltött, kezdve 
egyes hűbéri kötelezettségek megtagadásával, a bujdosással, a 
szegénylegénységgel, egészen a felkelésekig és általános pa- 
rasztháborúkig. Ez utóbbiak közül a Budai Nagy Antal vezette 
bábolnai felkelés23 az első, amelyet egy sor helyi parasztláza- 
dás előzött meg, mint amilyen az Arad környéki a XV. század 
első éveiben, majd 1417-ben a Fejér megyei jobbágyok felke- 
lése Kardos János vezetésével. Különösen a székelyek lázadása 
öltött nagy méreteket 1430-ban, amikor a lázadók megsemmi- 
sítették a határjeleket, amelyek nemcsak a magántulajdon ál- 
talánossá válását jelezték a Székelyföldön, hanem a parasztság 
kizsákmányolását megalapozó, feudális jellegű birtokok létre- 
jöttének kezdetét is. Luxemburgi Zsigmond, Magyarország ki- 
rálya és a Német-római Szent Birodalom császára kénytelen 
volt személyesen közbelépni és elrendelni a lázadás leverését. 
1434–1435-ben a fogarasi és máramarosi románság körében 
volt erős forrongás. 


E népi erők 1436 őszén és a következő év tavaszán a 
jobbágyság hatalmas általános felkelésében egyesültek. Kez- 
detben a magyar és szász katolikus lakosság fogott fegyvert: 
Lépes György erdélyi püspök egyházi dézsmaszedésben való 
visszaélései ezt a lakosságot sújtották. Nem véletlen hát, hogy 
a felkelők 22 vezetője között olyan nagy a magyar parasztok 
száma. Ezek a Kolozsvár melletti, Bánffyhunyad környéki, ka- 
lotaszegi, Dés környéki és mezőségi jobbágyfalvakból származ- 
tak. A püspök visszaélése azonban csak szikra volt a felkelés 
kirobbantásához, hiszen a hűbéri kizsákmányolás súlyosbodása 
egyformán nehezedett Erdély román és magyar jobbágyságára. 
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A felkelés lángjai Kalotaszegen gyúltak ki, és nagy sebesség- 
gel harapóztak tovább. Fellázadt parasztok indultak csopor- 
tokba verődve az Alparét falu határában levő, Bábolna nevű domb 
felé, ahová „a magyar és román parasztok összessége (univer- 
sitas rusticorum hungarorum et valachorum)“ összegyűlt meg- 
tárgyalni annak módját, hogyan lehetne „visszaállítani a Ma- 
gyarország királyaitól nyert régi szabadságokat“, amelyektől 
a hűbérurak „megfosztották“ őket. A kolozsvári, dési, nagy- 
enyedi városi szegénység, a sóaknák dolgozói, a kisnemesség 
és a falusi szegény papság támogatásával a magyar és román 
parasztság majdnem egy éven át vívta hősies harcát, olyan 
választott vezetőkkel az élen, mint Budai Nagy Antal, Virágos- 
berki Oláh Mihály, Vajdaházi Nagy Pál, „a magyar és román 
parasztok seregének zászlóvivője“, Széki Nagy Tamás, Sombori 
Hencz Stephan, Gazda Benedek, Kolozsvári János Mester és 
mások. A fellázadt magyar, szász és román parasztok egyesült 
erővel szálltak szembe a nemesek, a szász patríciusok és a mó- 
dos székely vezetők kizsákmányoló szövetségével. Ez az egy- 
séges harc jelentette az 1437–1438-as jobbágyfelkelés igazi ér- 
telmét. Azonban nem ez a felkelés az egyetlen, ahol a paraszt- 
ság összefogva, etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül szállt 
harcba a feudalizmussal. A hűbéri Európa nagy paraszthábo- 
rúinak sorában az 1514-es év következett, amikor az egész ma- 
gyar királyságra kiterjedt a jobbágyok és hűbérurak életre-ha- 
lálra menő összecsapása, és amikor a székely Dózsa György 
neve a Duna-medencén túl is széltében ismertté vált.24 Az 
1514-es parasztháborút Erdélyben sem csak a kizsákmányolás 
érezhető növekedése készítette elő, hanem a helyi lázadások 
is; ezek közül megemlítjük azokat, amelyek a XV. század má- 
sodik felében éppen a Székelyföldön robbantak ki, ahonnan 
Dózsa is származott. 1465-ben a közszékelyek Szolga Miklós 
vezetésével felkeltek elnyomóik ellen, feldúlták az udvarhá- 
zakat és a birtokokat. 1466-ban a zabolai gyűlésen a közszé- 
kelyek elérték, hogy a király és a vajda elismerte szabadság- 
jogaikat, de a székely vezetők és a megyei nemesek, akik ado- 
mányozás útján birtokhoz jutottak ezeken a részeken, e jogo- 
kat magukhoz ragadták. A székelyek között egyre nőtt az elé- 
gedetlenség és a nyugtalanság, úgyannyira, hogy Mátyás ki- 
rály, akinek érdeke volt a székely katonai rend fenntartása, 
kénytelen volt közbelépni és elrendelni, hogy az összes szé-
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kely férfiakat rendi hovatartozásuk szerint katonai lajstromok- 
ba (az úgynevezett lustrákba) írják össze. Az erőskezű király 
halála után azonban a feudális anarchia újból erőre kapott, a 
székely tömegek helyzete pedig érezhetően romlott, sok szé- 
kely jobbágysorba süllyedt. A székelység egyre gyakrabban 
emelt panaszt a súlyos adóterhek és a királyi főtisztviselők visz- 
szaélései ellen. 1506-ban újra felkeltek a székelyek, és kez- 
detben sikeresen visszaverték az ellenük vezényelt nemesi csa- 
patokat. Közvetlenül az 1514-es nagy parasztháború előtt is 
újabb székely lázadások voltak. 


Ebben az évben Bakócz Tamás, Magyarország érseke ke- 
resztes hadjáratot hirdetett, amelynek célja az lett volna, hogy 
a törököket kiszorítsa a Balkánról. Felhívására az alföldi pa- 
rasztság tömegesen jelentkezett a hadseregbe, amely Dózsa 
György vezetésével – mint Engels mondja – forradalmi se- 
reggé változott, és harcba szállt a hűbéri osztállyal. Noha 
Erdélyben Zápolya János vajdának és a püspöknek sikerült 
megakadályoznia a felhívás kihirdetését, Dózsa felkelésének 
hírére a román és magyar jobbágyok itt is harcba lendültek. 
Kolozsvár és Torda környékén Alberttel, a Dés melletti falvak- 
ban Nagy Jánossal, Beszterce vidékén más vezetőkkel az élen 
a lázadók csoportokba tömörültek, majd amikor Dózsa és Mé- 
száros Lőrinc hadai a Bánság, illetve Várad felé közeledtek, a 
jobbágyság felkelése ezeken a területeken is nagy méreteket 
öltött. A korabeli oklevelek a hátszegi, a máramarosi, a Ma- 
ros menti, a hunyadi parasztok megmozdulásairól szólnak, 
ahol a jobbágyság nemesek és egyházi méltóságok kiváltság- 
leveleit semmisítette meg, feldúlta a hűbéri birtokokat, vára- 
kat és kastélyokat. 1514 június végén és július elején a pa- 
rasztháború fő színtere Arad környéke és a Bánság volt, ahol 
Dózsa serege harcolt. Sorozatos győzelmek után, amikor már 
várak jutottak a felkelők kezére, Temesvár alatt a parasztok 
serege vereséget szenvedett, Dózsát pedig máglyán égették el. 
A nemesség kegyetlenül bosszút állt a felkelőkön, a Werbőczi 
szerkesztette Hármaskönyv pedig a jobbágy parasztságot rög- 
höz kötötte. 


Noha a felkelést leverték, a parasztság jobb életért való 
küzdelmének nem lehetett gátat vetni. 1526-ban és 1527-ben 
éppen azokon a vidékeken, ahol Dózsa seregét legyőzték, a 
szerb, román és magyar parasztok a Jován cár néven is ismert 
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Ivan Nenada vezetésével erőteljes felkelést robbantottak ki.25 


Az újabb kutatások pedig kimutatták, hogy 1519 és 1522 kö- 
zött a Székelyföldön is nagy lázongások voltak.26 


A romániai magyar nemzetiség forradalmi múltjában igen 
fontosak a székely néptömegek feudalizmusellenes felkelései 
a XVI. század második felében.27 Ezek közül az 1562-ben ki- 
robbant általános felkelés vált különösen jelentőssé, amikor 
a Székelyudvarhely melletti táborba 40 000 főnyi székely se- 
reg gyűlt össze, Nagy György, Gyepesi Ambrus és Bán András 
választott vezetőkkel az élen. A székely felkelők segélykérő 
követeket küldtek a szász székekhez és városokhoz, valamint 
Moldvába Despot vajdához. Kezdetben sorozatos győzelmeket 
arattak, legyőzték az ellenük küldött nemesi hadsereget, vá- 
rakat foglaltak el és a Székelyföldről elkergették a nemese- 
ket. János Zsigmond fejedelem azonban 20 000 főnyi hadse- 
reget vont össze a felkelők ellen, ez végül is leverte a székely 
felkelést. Nagy Györgyöt és Gyepesi Ambrust karóba húzták, 
a székelyek ezreit csonkították meg, a segesvári országgyűlés 
pedig egy sor olyan határozatot hozott, amely – ellentétben 
a fejedelemnek a székely katonai rendet támogató szándéká- 
val – a következő években a székely tömegek jelentős részét 
jobbágysorba szorította. Családok ezreit, a szabad székelyek 
egész falvait adományozták a nemeseknek, jobbágyokká téve 
őket. Székelyudvarhelyen és a háromszéki Várhegyen két vá- 
rat építettek a fejedelemnek, ezek feladata az volt, hogy 
állandó felügyeletet gyakoroljanak a székelyek fölött, és még 
csírájában elfojtsanak minden kísérletet a lázadásra. E várak 
– emlékeztetésképpen a székely felkelésre – a Székelytá- 
madt, illetve a Székelybánja jelképes neveket kapták. A vár- 
kapitányok, akiket a fejedelem a főnemességből nevezett ki, 
valamint a széki főtisztviselők hatalmaskodásai és vissza- 
élései megdöbbentően elevenedik meg a XVI. század hetvenes 
éveiben kelt, a központi hatalomhoz felterjesztett székely pa- 
naszlevelekben. A székely szabadságjogok semmibevétele és a 
főtisztviselők visszaélései voltak a legfőbb okai a társadalmi 
feszültségnek, amely 1571-ben a székely tömegek újabb fel- 
kelését robbantotta ki. 


E felkelésekkel párhuzamosan a romániai magyar nem- 
zetiség múltjában jól meghatározott helye van az idegen hó- 
dítás elleni küzdelemnek, amelyet az Erdélyben megtelepedett
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magyarság a románsággal és a szászokkal együtt vívott. Kü- 
lönösen a katonai rendű székelyeknek volt jelentős szerepük 
a Keletről támadó vándor népek – mint például a X–XII. 
századiban a besenyők, úzok és kunok, a XIII. századtól kezdve 
pedig a tatárok – feltartóztatásában. 


A XIV. század végén az Al-Dunánál megjelentek a törö- 
kök. Miután sikerült leigázniuk a bolgár cárságot és tért hó- 
dítaniuk a Balkánon, a törökök közvetlen veszélyt jelentettek 
Havasalföld és Magyarország számára. A románok és magya- 
rok századokon át együtt vívott harca a török hódítás ellen 
már akkor elkezdődött. A XIV. század végi román–magyar ka- 
tonai együttműködést az az egyezmény szentesítette, amelyet 
Luxemburgi Zsigmond, Magyarország királya és Mircea cel 
Bătrîn, Havasalföld uralkodója 1395. március 7-én írt alá 
Brassóban.28 Mircea cel Bătrînt mind a törökök elleni harcai- 
ban, mind pedig a belső ellenséggel vívott küzdelmében a ma- 
gyar seregek támogatták, Losonczi István erdélyi vajda had- 
seregének keretében pedig több ütközetben székely csapatok 
is részt vettek. 


Erdélybe a törökök 1420-ban törtek be először, majd 
1438-ban és 1442-ben. A román–magyar katonai együttműkö- 
dés különösen akkor öltött nagy méreteket, amikor Hunyadi 
János,29 a Duna-medence népeinek közös hőse lett Erdély 
vajdája, majd Magyarország kormányzója. A Hunyadi vezette 
hadsereg győzelmei az 1443-as balkáni hosszú hadjáratban 
II. Murad szultánnal is elismertették, hogy „egyesülve a ma- 
gyarok és románok nagy erőt jelentenek“. Az erdélyi hadse- 
reget, elsősorban a székely haderőt Mátyás király parancsára 
kivezényelték, hogy az erdélyi vajda vezetésével támogassa 
Ştefan cel Mare moldvai uralkodót törökellenes harcában. E 
hadsereg ott volt 1475 januárjában a nagy vaslui-i ütközet- 
ben, amikor Ştefan legyőzte Szolimán ruméliai beglerbég be- 
özönlő hadait; a székelyek részt vettek annak a nagy táma- 
dásnak a visszaverésében is, amelyet maga II. Mohamed szultán 
vezetett Moldva ellen 1476-ban. Méltán írhatták a székelyek 
1492-ben II. Ulászlóhoz, Magyarország királyához intézett 
panaszlevelükben: „Ezenkívül, midőn a boldogult királyok 
bennünket felszólítottak, minden táborozásban ott voltunk az 
ország védelmére s a mi őseink vére különböző országokban, 
ti. Moldovában, Havasalföldön, Rác-, Török-, Horvát-, Bolgár-
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országban bőven hullott, és a mi vérünkből patakok folydogál- 
tak, tagjainkból és csontjainkból pedig halmokat hánytak.“30 


1526-ban II. Lajos király hadseregét Mohácsnál meg- 
semmisítette a török. 1541-ben elesett Buda, a magyar király- 
ság pedig három részre szakadt. Erdély a Partiummal és a 
Bánsággal együtt független állammá alakult, önálló erdélyi 
fejedelemséggé, amely azonban, akárcsak Havasalföld és 
Moldva, kénytelen volt elismerni a török fennhatóságot. A 
XVI. század közepétől kezdve másfél évszázadon át Erdélynek 
két fronton kellett küzdenie: az oszmán birodalom, illetve a 
Habsburg-ház ellen, amely ismételten megpróbálta hatalma 
alá keríteni. A XVI. század második felében csak az erőskezű 
Báthori Istvánnak (1575-től Lengyelország királya) sikerült 
rövid uralkodása idején megszilárdítani az ország önállóságát, 
megvédeni mind a Habsburgok állandó támadásaitól, mind pe- 
dig a törökök terjeszkedésétől. Halála után a két nagyhata- 
lom között kiéleződött a harc Erdély leigázásáért. 1593-ban 
a Báthori Zsigmond kormányozta Erdély csatlakozott a 
Habsburgok által vezetett törökellenes szövetséghez, és részt 
vett Európa tizenötéves háborújában. Ugyanakkor került 
trónra Havasalföldön Mihály vajda, aki ugyancsak felszaba- 
dító harcot indított a török uralom lerázásáért. A török had- 
erőkkel való csatáiban Mihály vajda oldalán erős erdélyi had- 
sereg harcolt, amelyben különösen fontos szerepet játszottak 
a székely csapatok. Tudott dolog, hogy már 1594 novemberé- 
ben, amikor Mihály kibontotta a függetlenség zászlaját, egy 
4000 főnyi székelyből álló különítmény Horváth Mihály fo- 
garasi várkapitány vezénylete alatt Bukarestbe érkezett. Csa- 
patával a havaselvi vajda mellett harcolt a törökök ellen a 
Szatmár környéki Király Albert, a neves magyar hadvezér 
és megfélemlíthetetlen katona is. Mind Király Albert, mind pe- 
dig a székely csapatok részt vettek a történelmi jelentőségű 
călugăreni-i csatában, amelyet a román nép az idegen hódítók 
elleni sok évszázados küzdelmének egyik legnagyobb sikere- 
ként tart számon. Mivel Szinán pasa hadserege számbelileg 
túlerőben volt, a visszavonuló Mihály a megkötött egyezmény 
értelmében kénytelen volt Báthori Zsigmondtól segítséget 
kérni. Erdély fejedelme a török betörés veszélyétől fenyegetve 
1595 őszén hadba hívta a székelyeket is, megígérvén, hogy a
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havasalföldi törökellenes hadjárat résztvevői felszabadulnak a 
jobbágyság alól. Ilyen körülmények között robbant ki a köz- 
székelység újabb felkelése,31 amely 1595. szeptember 15-én a 
feketehalmi táborban arra kényszerítette Báthori Zsigmondot, 
hogy kiállítsa a székelyek számára az általános szabadságjo- 
gokat szavatoló oklevelet. Az oklevél leszögezi, hogy a harc- 
ban részt vevő székelyek felszabadulnak a jobbágyság alól, 
ennek érdekében katonai lajstromot (lustrát) állítanak róluk 
össze, amely biztosítja számukra az egyéni és közösségi sza- 
badságokat. A székelyek visszakapták arra vonatkozó jogai- 
kat, hogy katonai és polgári vezetőiket maguk választhassák 
meg a székek szintjén. A régi szabadságjogokat biztosítva lát- 
ván, mintegy 25 000 székely szállt hadba, ez a haderő tette ki 
az erdélyi hadseregnek több mint kétharmadát, a Szinán pasa 
ellen induló egyesített havasalföldi, erdélyi és moldvai had- 
seregnek pedig a felét. Az 1595 októberében vívott nehéz 
harcokról szólva, amelyek eredményeképpen sikerült kiűzni 
Havasalföldről a beözönlő török hódítókat,32 Nicolae Bălcescu 
a legnagyobb elismeréssel méltatta a székelyek vitézségét és 
elszántságát. Azonban Báthori Zsigmond, a nemesség és a szé- 
kely előkelők nem tartották be adott szavukat: 1595. decem- 
ber 13-án a gyulafehérvári országgyűlés érvénytelenné nyilvá- 
nította a szeptember 15-én kiállított szabadságlevelet. Az 
országgyűlés elé idézett közszékely vezetőket letartóztatták és 
kivégezték. A szabadságlevél visszavonásának hírére a Szé- 
kelyföldön újabb felkelés tört ki. Minden székely székben új 
kapitányokat választottak: Marosszékben Károlyi Andrást, 
Gyergyóban Gál Jánost. A nemesség azonban elejét vette a 
közszékelység újabb lázadásának. Mindegyik székbe erős meg- 
torló hadakat vezényeltek, amelyek kegyetlenül vérbe fojtot- 
ták a felkelést. A közszékelyek Báthorival és a nemességgel 
szembeni elégedetlenségét azonban nem lehetett megsemmi- 
síteni. Ezt használta ki Mihály vajda, amikor 1599 őszén eldön- 
tötte, hogy átlépi a Kárpátokat. Még a ploieşti-i táborban tár- 
gyalásokat folytatott több székely kapitánnyal. Erdélybe jutva 
megígérte a székelyeknek, hogy régi közös szabadságjogaikat 
visszaállítja, és felszabadítja őket a jobbágyság alól. Ily módon 
a székelyekben erős szövetségesekre talált. A sellembergi ütkö- 
zetben a székelyek Mihály vajda oldalán harcoltak, és fontos 
szerepük volt Havasalföld vitéz uralkodójának nagy sikerében.
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Ígéretét betartva, 1599. november 3-án és 28-án, majd 1600 
márciusában Mihály több szabadságlevelet bocsátott ki, ame- 
lyek által felszabadította a kevéssel azelőtt leigázott közszéke- 
lyeket, visszaállította jogaikat, hogy katonai és polgári veze- 
tőiket maguk választhassák. Mindezek után rendelkezésére 
állott a 12 000 gyalogosból és ugyanannyi lovas katonából álló 
teljes székely hadsereg. A székelyek ott voltak minden egyes 
csatában, amelyet a vitéz vajda Havasalföld, Erdély és Moldva 
politikai egyesítésének emlékezetes évében vívott. 1600 nya- 
rán részt vettek a nagy moldvai hadjáratban. Tudvalevő pél- 
dául, hogy magának Suceavának, Moldva székvárosának 
Kapturi János volt a kapitánya, aki székelyekből és magyar 
hajdúkból álló helyőrségével vitézül, nagy elszántsággal védte 
ezt a várat a lengyel pánok csapataival szemben, amelyeket 
a Movilă család tagjai, Mihály ellenségei hívtak Moldvába. A 
miriszlói csatában több mint 2000 székely puskás esett el, 
miközben a vajda seregének visszavonulását fedezte. A szé- 
kelyek vágták el Jan Zamoyski útját is, aki Moldvából a Ke- 
leti-Kárpátokon át Erdélybe próbált betörni, hogy katonáival 
elfogja a vitéz román uralkodót, amikor ő – császári szövet- 
ségeseitől elárultatva – kénytelen volt hadserege nélkül vo- 
nulni vissza Fogarasba. Mihály vajda nagyra becsülte a szé- 
kelyek vitézségét és katonai szerepét. A prágai császári udvar- 
hoz intézett emlékirataiban kiemelte, hogy a székely haderő 
nélkül Erdély nem védhető meg a külső ellenségtől, és éppen 
a székelység támogatásának biztosítása érdekében tisztelet- 
ben kell tartani a székelység szabadságjogait. Az is ismeretes, 
hogy mielőtt Giorgio Basta zsoldosai aljasul meggyilkolták 
volna, a hírneves vajda a székelyeknek írta egyik utolsó 
levelét.33 


A Habsburg-ház azzal a gondolattal kötött szövetséget 
Mihály vajdával, hogy eszközként fogja őt felhasználni Erdély 
elfoglalásában és leigázásában. Ez már abból világosan meg- 
mutatkozott, hogy amikor Mihály – megsemmisítvén Báthori 
András hadseregét – gyakorolni kezdte hatalmát Erdély fe- 
lett, a császári követ felszólította, hogy azonnal hagyja el az 
országot. Giorgio Basta, a császári hadsereg parancsnoka sem 
a császári udvar tudta és jóváhagyása nélkül cselekedett 
akkor, amikor a goroszlói győzelem után Mihály vajda meg- 
tagadván, hogy a Habsburgok alárendelt eszköze legyen, a 
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tordai mezőn Basta vallonjai megölték a vitéz uralkodót. A 
Habsburgoknak csak az árulás révén sikerült megalapozniuk 
uralmukat Erdélyben. 


A Giorgio Basta zsoldosainak fegyverével megvalósított 
erőszakos Habsburg uralom ideje mint Erdély történetének 
egyik leggyászosabb kora maradt fenn a nép emlékezetében. 
Falvak százait dúlták fel a zsoldosok, emberek ezrei és tíz- 
ezrei estek áldozatául ennek a rémuralomnak. A kifosztott és 
letarolt ország lett az eredménye a pogány török ellen küldött 
úgynevezett „segítségnek“, amelyről a Habsburg-udvarban oly 
hivalkodva beszéltek. Most még azok is megláthatták, hogy mi 
a Habsburgok igazi célja, akik korábban a császáriak segítsé- 
gére számítottak a törökellenes harcban. 


A Habsburg uralommal szembeni elégedetlenség pedig 
egyre nőtt, és a Habsburg-ellenes felszabadító háború kirobba- 
násához vezetett. A szabadságharc zászlaját az 1605 februárjá- 
ban a nyárádszeredai mezőn Erdély fejedelmévé választott Bocs- 
kai István bontotta ki. E nagy államférfi nevéhez fűződik az 
ország felszabadítása a Habsburg uralom alól.34 Bocskai a belső 
erőkre, főleg a magyar hajdúságra és a székelyekre támasz- 
kodott, ezek alkották hadseregének zömét. Ő azonban azt is 
felismerte, hogy a Habsburg-ellenes háború sikeres keresztül- 
viteléhez mennyire fontos a moldvai és havasalföldi uralkodók 
részéről való támogatás biztosítása. Éppen ezért baráti kapcso- 
latokat épített ki a román uralkodókkal, Ieremia Movilával 
és Radu Şerbannal szövetségi szerződést kötött. A Bocskai ál- 
tal vívott háború sikerrel járt: a bécsi béke által (1606. szep- 
tember 23.) a Habsburgok elismerték és szavatolták az Er- 
délyi Fejedelemség függetlenségét. 


Ezzel az európai méretű eseménnyel a kimerítő tizenöt- 
éves háború is véget ért, de az ország gazdasági helyreállítása, 
valamint a központi hatalom és Erdély nemzetközi helyzeté- 
nek megszilárdítása majd csak Bethlen Gábor, az európai szin- 
ten is nagy tekintélynek örvendő, kiváló politikus uralkodása 
idején (1613–1629) valósult meg. A fejedelem már uralko- 
dása elején számos intézkedést hozott az állami jövedelem 
növelése és az azzal való jobb gazdálkodás érdekében.35 Köz- 
pontosító intézkedéseivel Bethlen Gábornak sikerült véget vet- 
nie a főnemesi önkénynek, megerősítvén ezáltal az ország 
védelmi képességét. Külpolitikájában azt a célt követte, hogy 
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Erdély önállósága egyre szilárdabb alapokon álljon, mind a 
Habsburgok terjeszkedésével, mind pedig a Portával szemben. 
E törekvésében a belső erőkre, valamint a Moldva és Havasal- 
föld uralkodóival való jószomszédi viszonyokra támaszkodott. 
A harmincéves háborúba belépve, a Habsburgok fölött aratott 
győzelmei révén sikerült megnövelnie az önálló Erdély nem- 
zetközi hírnevét. Bethlen Gábor uralkodása egyben a kultu- 
rális fellendülés időszaka is Erdélyben: iskolák és nyomdák 
létesültek, számos erdélyi fiatalt küldtek tanulni a fejlettebb 
és nagyobb kulturális hagyományokkal rendelkező európai or- 
szágokba. A fejedelem által alapított iskolákba jobbágyok és 
szabad parasztok gyermekei is bekerülhettek, Erdély történe- 
tében először. 


Bethlen Gábor bel- és külpolitikáját I. Rákóczi György is 
folytatta, és részben ennek fia, II. Rákóczi György is; mind- 
ketten arra törekedtek, hogy Moldvával és Havasalfölddel szo- 
ros kapcsolatokat tartsanak fenn. 


A XVII. század végén, az oszmán birodalom hanyatlásá- 
val és Magyarország felszabadulásával a Porta uralma alól a 
Habsburg-ház arra használta fel katonai sikereit, hogy ne csak 
Magyarországon, hanem Erdélyben is megvesse a lábát. Mint 
akkor mondták, a török faigát a Habsburgok vasigája váltotta 
fel. Az új helyzetbe sem a magyarok, sem a románok nem 
tudtak belenyugodni. 1704-ben II. Rákóczi Ferenc felszabadító 
háborút robbantott ki, amely majdnem hét esztendeig tartott 
Magyarország és Erdély területén.36 E háború, amelyben a ma- 
gyarok mellett a románok is részt vettek, Erdélyben az egyesült 
tömegek nemzetiségre való tekintet nélküli harcává alakult. 
A külföldi szövetségesek által magára hagyatott néptömegek 
harcát a Habsburgok leverték, s Erdélyben bevezették a 
Habsburg uralmat. Az országot a Habsburg birodalom egyik 
tartományává tették, hajdani önállóságának majd minden in- 
tézményét felszámolták. Évtizedeken át a megszálló császári 
csapatok parancsnokai kormányozták Erdélyt. A Habsburg-ház 
politikájának az volt a célja, hogy Erdélyt mind gazdasági- 
társadalmi, mind etnikai-nemzeti szempontból beolvassza a bi- 
rodalomba. A XVIII. század közepétől a Habsburgok a magyar 
és szász arisztokráciát is bevonták a tartomány kormányzá- 
sába, a román, magyar és szász néptömegek azonban megta- 
gadták az engedelmeskedést. Egymást érték a társadalmi jel-
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legű és Habsburg-ellenes megmozdulások, amelyek a XVIII. 
század második felétől egyre nagyobb erőre kaptak. Különö- 
sen 1763-ban és 1764-ben erősödtek fel ezek a harcok, amikor 
is Bécs hozzákezdett a határőrezredek felállításához, s amikor 
mind a naszódi románok, mind a székelyek határozottan szem- 
beszálltak a Habsburg tervvel. Buccow és Siskovich császári 
főparancsnokoknak sikerült ugyan a határőrezredeket létre- 
hozniok, de csak a Naszód vidéki románok megmozdulásai és 
a székelyföldi népi ellenállás kegyetlen leverése árán. Madé- 
falván például 1764. január 7-én a császári csapatok négyszáz 
székelyt mészároltak le.37 Sok székely kénytelen volt Mold- 
vába menekülni, növelvén ezzel a csángó-magyarok számát, 
akik még a XV–XVI. század folyamán telepedtek ide a nagy 
székely felkelések leverése után. Ez újabb kitelepülők az új 
falvak tucatjait létesítették Moldvában és Bukovinában.38 


A feudalizmus korában a Moldva, Havasalföld és Erdély 
közötti kapcsolatokat az jellemezte, hogy a népesség mozgá- 
sát a Kárpátok vonulata nem akadályozta meg: a hágókon, 
szorosokon át állandó jellegű volt a vándorlás. Erdélyből a 
románok mellett sok magyar is áttelepült Moldvába meg Ha- 
vasalföldre, elsősorban a székelyek közül. Moldvában ezek 
nagy számban telepedtek meg vagy az ottani lakosok mellé, 
azok falvaiba, mezővárosaiba és városaiba, vagy pedig új te- 
lepüléseket alapítva. Mint a korabeli forrásokból kiderül, 
Moldvában százával voltak olyan helységek, ahol csángók él- 
tek.39 A XVII. század közepén Marco Bandini, aki több mint 
három esztendőt töltött a moldvai csángók között, negyven- 
nél több olyan faluról számolt be, ahol katolikus csángó lakos- 
ság élt,40 hozzájárulva Moldva gazdasági fejlődéséhez. A nép- 
költészet sok becses alkotását a csángók mentették át napjain- 
kig, századokon át megőrizték a népdalok és balladák archai- 
kus változatait. Havasalföldön különösen a kisebb-nagyobb 
városokban telepedett meg sok székely mesterember, és egész 
kolóniákat alkotva illeszkedtek be az itteni társadalmi és gaz- 
dasági életbe. Az 1704–1711-es Habsburg-ellenes szabadság- 
harc leverése után Rákóczi seregéből sokan Havasalföldre me- 
nekültek, s ott telepedtek le; voltak, akik éppen Bukarestben. 
A bukaresti Berceni negyed neve máig is őrzi Bercsényi hí- 
res kuruc főgenerális huszárjainak emlékét, akik 1711 után 
falut alapítottak ezen a helyen. 
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A hűbéri kizsákmányolásnak a Habsburg uralom alatti 
súlyosbodása 1784-ben a Nyugati Érchegység román paraszt- 
ságának egyik legnagyobb feudalizmusellenes felkeléséhez ve- 
zetett, amelyet a történelem a Horia, Cloşca és Crişan vezette 
felkelés néven ismer. E társadalmi jellegű felkelésben a nem- 
zeti szempontok is nagy hangsúlyt kaptak. 


A Habsburg uralom folytán Erdélyben a társadalmi hely- 
zet még tovább bonyolódott: a kapitalista viszonyok kialaku- 
lásával a társadalmi ellentmondások nemzeti jelleget is öl- 
töttek magukra, annál is inkább, mert a jobbágyparasztság 
nagyobbrészt románokból, a nemesség pedig nagyobbrészt 
magyarokból állott. Ehhez járult még hozzá a Habsburg-ház 
politikája, amely – hogy ily módon is erősítse uralmát – a 
viszály magvait hintette Erdély különböző nemzetiségei közé. 
Ilyen körülmények között erőteljes nemzeti mozgalom alakult 
ki mind a románok, mind pedig a magyarok és szászok kö- 
rében. A nemzeti öntudat egyre erősebben nyilvánult meg a 
társadalmi élet minden területén. A románság nemzeti egyen- 
jogúságáért vívott mozgalma a Supplex Libellus Valachorum- 
mal41 érte el tetőfokát (1791), a magyar nemzeti mozgalom pe- 
dig mindenekelőtt a Habsburg uralmat szerette volna lerázni. 
Ez a mozgalom meglehetősen összetett volt, sokféle áramla- 
tot és irányzatot egyesített, kezdve a radikális köztársaság- 
pártitól el egészen a liberális-alkotmányosig és monarchikusig. 
Erős polgárság híján az erdélyi magyar nemzeti mozgalom- 
ban az értelmiség és a Habsburgokkal szembenálló nemesség 
jelentette a fő tényezőt. A mozgalom élén olyan kiemelkedő 
személyiségek álltak, mint Wesselényi Miklós, Szász Károly, 
Brassai Sámuel, Bölöni Farkas Sándor, Kemény Dénes, Te- 
leki Sándor és mások. Ellentmondásai ellenére, amelyek vele- 
járói minden polgári-demokratikus nemzeti mozgalomnak, a 
magyar nemzeti mozgalom haladó jellegű volt; e mozgalom 
igen jelentős Habsburg-ellenes erőként lépett fel a XIX. szá- 
zad első felében, és hozzájárult az 1848–1849-es polgári-de- 
mokratikus forradalom előkészítéséhez.42 


Az új társadalmi erők megjelenése, a lázongó jobbágypa- 
rasztság elégedetlenségének növekedése az elavult hűbéri rend- 
szer és az idegen elnyomás bilincseinek letörése felé hatott. 


Az 1848–1849-es polgári-demokratikus forradalom a szo- 
cialista Románia magyar nemzetiségének múltjában – akár-
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csak a román nemzet történetében is – egy messze visszhang- 
zó, előremutató eseményt jelent.43 Nagy történelmi és forra- 
dalmi tettek egész sora kapcsolódik hozzá, amelyeknek emlé- 
két híven őrizte és őrzi a népi emlékezet. Nincs olyan magyar 
lakosságú helység Erdélyben, ahol ne őrizték volna meg e két 
év hősies, a társadalmi és nemzeti felszabadulásért vívott har- 
cainak emlékét. Erdélyben a forradalom lefolyása meglehető- 
sen ellentmondásos volt, nemegyszer drámaisággal, sőt a ro- 
mán és magyar nemzeti erők összecsapásának tragédiáival is 
telítődött. A testvérharcoknak többféle okai voltak, kezdve 
Bécs egyenetlenséget szító politikájától, folytatva a Kossuth 
vezette magyar forradalmi kormánynak a románokkal szem- 
ben alkalmazott, alaposan elhibázott nemzetiségi politikájával, 
el egészen a román nemzeti mozgalom és a császáriak között 
létrejött szövetségig. 


Az 1848–1849-es forradalom azonban nem szűkíthető le 
csupán a testvérharcokra; nagy tévedés lenne ezekre tenni a 
fő hangsúlyt, hiszen – akár kiterjedési körüket, akár fontos- 
ságukat nézzük – a forradalomnak sem a tartalmát, sem a 
jellegét nem ezek határozták meg. Tágabb összefüggésben vizs- 
gálva e korszak eseményeit azt látjuk, hogy a Bánságban, a 
Körösök vidékén, Biharban, Kővár vidékén és Máramarosban 
a magyar és román forradalmi erők szorosan együttműködtek 
a császáriak elleni harcban, a gazdasági, társadalmi és politi- 
kai, polgári-demokratikus változások érdekében. Több város, 
mint például Várad, Nagybánya, Szatmár, Temesvár, Arad stb. 
jelentős szerepet játszott a forradalom és a Habsburg-ellenes 
küzdelem kibontakozásában. Haladó politikusok és kiváló, a 
forradalom ügyéhez hű katonai vezetők tízével, százával, a népi 
hősök ezrével kerültek ki e vidékek lakosságának soraiból. 
Igen tanulságos csak az egyszerű felsorolása is azoknak a bi- 
hari forradalmároknak, akik elestek a harcmezőkön, akiket a 
forradalom leverése után a császáriak halálra vagy börtönbün- 
tetésre ítéltek, vagy akik emigrációba kényszerültek. Csak Bi- 
har megyéből több mint 1100 ember elbujdosott, több mint 
2000 elesett a harcokban, halálra ítélték (és felakasztották vagy 
agyonlőtték) Lahner György tábornokot, a magyar forradalmi 
hadsereg váradi fegyvertárának vezetőjét, a váradi születésű 
Nagy Sándor József tábornokot, a forradalmi hadsereg egyik 
egységének parancsnokát, aztán Kazinczy Lajost és Szacsvay
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Imrét, aki 1849. április 4-én megfogalmazta a Habsburgok 
trónfosztását kimondó Függetlenségi Nyilatkozatot. Nehéz bör- 
tönévekre ítélték Gáspár András tábornokot, Lukács Dénes, 
Pereczi Mihály, Mezey Károly, Kökényesi Miklós ezredeseket, 
az alezredesek közül Tóth Ágostont, Meszéna Istvánt, Cserey 
Ignácot, Simonffy Józsefet, aki megpróbált egyezségre jutni 
Avram Iancuval, és nagy bölcsességről tanúskodó levelet írt 
neki a román–magyar történelmi kapcsolatokról s a két nép 
sorsközösségéről, Leitner Nándort, Kausler Józsefet, Wéber Já- 
nost, Gergely Jánost, Csutak Kálmánt, Hankovics Györgyöt, 
Bémer László katolikus püspököt, akit a vértörvényszék ítélt 
el Haynau báró elnökletével. A sort folytatni lehetne, hiszen 
még a csak részlegesen elvégzett kutatások is több mint 150 
olyan bihari szabadságharcos honvéd nevét hozták felszínre, 
akiket a császáriak börtönbüntetésre ítéltek. 


Arad mindmáig kegyelettel őrzi a magyar forradalmi had- 
sereg tizenhárom vértanú tábornokának emlékét, akiket 1849. 
október 6-án itt végeztek ki a Habsburg-ház hóhérai. Aulich 
Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Kne- 
zich Károly, Lázár Vilmos, Lahner György, Leiningen-Wester- 
burg Károly, Nagy Sándor József, Pöltenberg Ernő, Sweidel 
József, Török Ignác és Vécsey Károly neve mélyen bevésődött 
mindazok emlékezetébe, akiknek drága a népek szabadsága. 
Ugyancsak tudott dolog, hogy a magyar forradalmi hadsereg 
több száz tisztjét börtönözték be a császáriak a forradalom le- 
verése után az aradi és temesvári várba. 


Emlékezetre méltó események zajlottak 1848–1849-ben a 
Székelyföldön is. A székelyek Habsburg uralom elleni népfel- 
kelését 1848. október 16–17-én határozta el az agyagfalvi szé- 
kely nemzeti gyűlés, amelyet jelentősége folytán a kortárs 
Gheorghe Bariţiu a románok 1848 májusában a Szabadság Me- 
zején, Balázsfalva mellett tartott nemzeti gyűlésével állított 
párhuzamba. E nemzeti gyűlés jelentőségét hangoztatva Nicolae 
Ceauşescu, Románia Szocialista Köztársaság elnöke hangsú- 
lyozta: „Ez a jelentős összejövetel, amelyen a székelyek tíz- 
ezrei vettek részt, lényegében ugyanazokért a polgári-demokra- 
tikus követelésekért szállt síkra, mint a balázsfalvi gyűlés; kö- 
vetelte a jobbágyság eltörlését, a »közös teherviselést és jog- 
egyenlőséget« stb. A székelyek gyűlésének erős Habsburg-elle- 
nes jellege is volt. A gyűlésnek azok a részvevői, akik a Habs-
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burg-csapatokba besorolt katonák közül kerültek ki, letépték 
ruhájukról a császári felségjeleket és elhatározták, hogy nép- 
hadsereget szerveznek, s a Bécsből küldött császári csapatok- 
kal szemben megvédik a nép demokratikus követeléseit.“14 


A Székelyföldön a Habsburg-ellenes ellenállás igazi népi 
háborúját hirdették meg. Minden fegyverfogható férfit beso- 
roztak, megszervezték az ágyú- és lőszergyártást, nemzedékek 
emlékezete tartja számon a császári, majd később a cári se- 
regekkel vívott harcokat és ütközeteket. Súlyos áldozatok árán 
a székelyek tartani tudták magukat a jobban felfegyverzett 
és számbeli túlerőben levő ellenséggel szemben egészen ad- 
dig, míg Erdélyben megindult a Bem tábornok által vezetett 
magyar forradalmi hadsereg támadása. E hadsereghez, amely- 
ben vállvetve harcoltak magyarok, románok, lengyelek, ola- 
szok, osztrákok, németek és más népek fiai, a székelyek is 
hozzácsatlakoztak. A legendás hírnevű tábornokot körülvevők 
között ott volt Petőfi Sándor, a forradalmár költő, Anton Kurz, 
a demokrata forradalmár német publicista, Cezar Bolliac, a ro- 
mán forradalmár költő, Teleki Sándor, Bem szárnysegédje is. 


A Bem vezette forradalmi hadsereg Erdélyben számos csa- 
tát vívott a császári és cári seregekkel. E hadsereg nyárád- 
gálfalvi, piski, Szelindek melletti és más győzelmei, valamint 
a Segesvár melletti, tragikus kimenetelű ütközet, amelyben 
Bem a lehetetlent is megpróbálta a számbeli túlerőben lévő 
és jobban felszerelt cári csapatokkal szemben – mind meg- 
annyi dicsőséges fejezet a szabadságharcok aranykönyvében. 


A hosszú, hősies Habsburg-ellenes harcban a székelyek 
közül is egész sora került ki a forradalmároknak, katonai ve- 
zetőknek és népi hősöknek, mint például Berzenczei László, 
Berde Mózsa, Czecz János, Bethlen János, Mikó Mihály, Beth- 
len Gergely, Gál Sándor, Gábor Áron, a legendás ágyúöntő 
és tüzér, Kiss Sándor, Tuzson János, Forró Elek, Turóczi Mó- 
zes, Gábriány József, Nagy Ferenc, Pálffy János, Németh 
László, Szacsvai Imre, Szacsvai András, Szacsvai János, Gál 
Dániel, Nagy Sándor, Lőrincz József és sokan mások. 


Jelentős szerepet játszottak a Habsburg-ellenes harcokban 
a kolozsvári, marosvásárhelyi, nagyenyedi, dési, zsibói, zilahi 
és más városokba való ifjú magyar értelmiségiek. Sokan az 
iskolapadokból léptek ki, hogy beálljanak a forradalmi hadse- 
regbe, ahol elszánt hősiességről tettek tanúságot. 
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Az 1848–1849-es forradalom idején Erdélyben a nemzeti 
ellentétek ellenére is voltak olyan társadalmi erők és szemé- 
lyiségek, akik a leigázó, reakciós hatalmak elleni összefogásért 
és közös harcért küzdöttek. E törekvések és főleg a demokrata 
forradalmár Nicolae Bălcescu kezdeményezése nyomán dol- 
gozták ki és fogadták el 1849. július 14-én a híres Kibékülési 
tervet, amelyet a magyar forradalmi kormány nevében Kos- 
suth Lajos, a román forradalmárok nevében Cezar Bolliac írt 
alá, s amely szavatolta a románoknak és magyaroknak az 
egyenlőség alapján való együttműködését. E tervezet alapján 
fogadták el Szegeden 1849. július 28-án a nemzetiségek egyen- 
jogúságát kimondó törvényt. A román és magyar forradalmi 
erők összefogásának szükségessége az egyik legértékesebb üze- 
net a számunkra az 1848–1849-es forradalom gazdag törté- 
nelmi hagyományaiból. 


Minthogy olyan nagy néptömegeket fogott át, az 1848– 
1849-es forradalom nagy hatást gyakorolt az elkövetkező nem- 
zedékekre, annál is inkább, mert a forradalom leverése utáni 
megtorlásoknak széles néprétegek voltak áldozatai. Nem vé- 
letlen, hogy mind az országban, mind külföldön az életben 
maradt forradalmárok szüntelenül terveket szőttek, különféle 
akciókat szerveztek, összeesküvéseket készítettek elő a Habs- 
burg uralom felszámolása érdekében. 


JEGYZETEK 
Rövidítések: A magyar nemzetiség = A magyar nemzetiség története 


és testvéri együttműködése a román nemzettel. Tanulmányok. I. Buka- 
rest, 1976; Fazekas = Fazekas János: A Román Kommunista Párt – a 
haza fiai testvériségének és barátságának, társadalmi és nemzeti egyen- 
lőségének következetes harcosa. Tanulmányok és cikkek. Bukarest, 
1980; IR = Istoria României. Bucureşti, I: 1960, II–IV: 1964; KLEkv = 
Kelemen Lajos emlékkönyv. Kolozsvár, 1957; Pascu: Voievodatul = Şte- 
fan Pascu: Voievodatul Transilvaniei I. Cluj, 1971; RI = Revista de is- 
torie; RRH = Revue Roumaine d’Histoire; St = Studii. Revistă de istorie; 
StUBB = Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Historia. 


1 Nicolae Ceauşescu: Románia a szocialista építés kiteljesítése út- 
ján. 1. kötet. Bukarest, 1968. 61. 


2 Gyarmathi Sámuel: Affinitas linguae Hungaricae cum linguis 
Fennicae originis grammatice demonstrata. Göttingen, 1799. 


3 A magyarság honfoglalás előtti történetét illetően a szerző szí- 
ves beleegyezésével felhasználtuk dr. Ferenczi Istvánnak, a kolozsvár-
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napocai Erdély történeti múzeuma osztályvezetőjének A magyarok cí- 
mű kéziratát, melyet a San Franciscóban 1975-ben tartott nemzetközi 
történészkongresszus alkalmából írt. 


4 E források magyar fordításban nemrég jelentek meg: A magya- 
rok elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai. 
Budapest, 1975. 


5 A bizánci kútfők (Bölcs Leó és Bíborbanszületett Konstanti- 
nosz) bő tájékoztatót nyújtanak e háborúkról, és részletesen leírják a 
magyarok harcászati taktikáját. 


6 IR II. 3–14. 
7 Ibn Ruszta és Gardizi említik a kazár birodalom kereteiben élő 


magyarok megművelte földeket. Lásd: A magyarok elődeiről... 88. 
8 A magyarok elődeiről... 115–125. 
9 A román nép és nyelv kialakulását illetően lásd az alábbi ösz- 


szefoglalásokat: IR I. 775–810; Erdély története. I. Bukarest, 1963; Mi- 
ron Constantinescu–C. Daicoviciu–Şt. Pascu...: Histoire de la Rou- 
manie des origines à nos jours. Paris, 1970; C. Daicoviciu–E. Petro- 
vici–Gh. Ştefan; La formation du peuple roumaine et de sa langue. 
Bucureşti, 1963; Pascu: Voievodatul 19–129. 


10 IR I. 768. 
11 Anonymus: Gesta Hungarorum. Béla király jegyzőjének könyve 


a magyarok cselekedeteiről. Hasonmás kiadásban megjelentette a Ma- 
gyar Helikon Pais Dezső fordításában. Budapest, 1977. 97–98. 


12 Anonymus: i.m. 98. 
13 Anonymus: i.m. 125–126. Mén-Marótról és földjéről Anonymus 


még a következőket mondja: „Azt a földet továbbá, amely a Tisza és 
az Erdély felé elterülő Igyfon-erdő közé esik, a Maros folyótól a Sza- 
mos folyóig Marót vezér foglalta el, kinek az unokáját a magyarok 
Mén-Marótnak mondták, mégpedig azért, mert több asszonya volt; ezt 
a földet az a népesség lakta, amelyet kozárnak mondanak“ (i.m. 89). 


14 M. Rusu: Contribuţii arheologice la istoria cetăţii Biharea. Anu- 
arul Institutului de istorie din Cluj. III (1960). 9–16. M. Rusu a ré- 
gebbi régészeti ásatások eredményeit is felhasználta, és idézi az addig 
megjelent fontosabb munkákat. 


15 M. Rusu–E. Dörner: Săpătura de salvare de la Şiclău. Mate- 
riale si cercetari de arheologie. VIII. (1962). 705–712. 


16 L. Mărghitan: Morminte din epoca feudală timpurie din Şeitin. 
Studii si cercetări de istorie veche. XVII (1965). 3. 581–586. 


17 l. Anonymus: i.m. 101–103. 
18 IR I. 770–772. 
19 Székely Zoltán: A zabolai temető: A magyar nemzetiség II. 


(sajtó alatt). 
20 Ştefan Pascu: Die mittelalterliche Dorfsiedlungen in Siebenbür- 


gen (bis 1400): Nouvelles études d’histoire. Bucarest, 1960. 135–148. 
21 Pascu: Voievodatul 146–147, 203–216; Maria Holban: Depos- 


sessions et judements dans le Hatzeg sous les rois Angevins. RRH III 
(1964), nr. 1; Z. Pîclisanu: Vechile districte româneşti de peste munţi. 
Revista istorică română XIII (1943), nr. 3; Radu Popa: Ţara Mara- 
mureşului în veacul al XIV-lea. Bucureşti, 1970; Maria Holban: Varia- 
tions historiques sur le problème des cneses de Transylvanie. RRH IV 
(1965), nr. 5. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Koppándi Sándor (szerk.): A romániai magyar nemzetiség 


 59


22 IR II. 258–281. 
23 Ştefan Pascu: Bobîlna. Ed. II. Bucureşti, 1963; Demény Laios: 


Az 1437–1438-as bábolnai népi felkelés. Bukarest, 1960; M. Diaciuc- 
Dăscălescu: Răscoala iobagilor de la Bobîlna. Ed. III. Bucureşti, 1970; 
Demény Lajos: Paraszttábor Bábolnán. Bukarest, 1977. 


24 Az 1514. évi parasztháborúra vonatkozó fontosabb munkák: 
Szűcs Jenő: Dózsa parasztháborújának ideológiája. Látóhatár 1973/1. 
159–202; S. Belu: Despre participarea orăşenilor din Transilvania la 
răscoala din 1514: Studii si referate privind istoria României I. Bucu- 
reşti, 1954. 690–704; S. Belu: Un moment din răscoala lui Doja. Acta 
Musei Napocensis IV (1961). 233–242; B. Capesius: Răscoala lui Gh. 
Doja în două poezii umaniste. Studii si articole de istorie. II. Bucu- 
reşti, 1957. 67–76; S. Callimachi: Răscoala ţărănească din 1514... 
descrisă de Paolo Giovio. St 1949/4. 181–187; E. Glück–G. Kovách– 
E. Dörner: Contribuţii noi cu privire la răscoala populară din 1514. 
Studii şi materiale de istorie medie. II. Bucureşti, 1957. 431–448; Şt. 
Pascu: Contribuţii noi privitoare la răscoala ţăranilor din 1514 în 
Transilvania. St 1955/5–6. 91–112; Ştefan Ştefănescu: Cu privire la 
oglindirea răscoalei conduse de Gh. Doja şi a urmărilor ei în gîndirea 
social-politică a vremii. St. 1964/5. 1117–1128; Márki Sándor: Dósa 
György. Budapest, 1913; Barta Gábor–Fekete Nagy Antal: Paraszt- 
háború 1514-ben. Budapest, 1973. (Ez utóbbi felsorolja a parasztháborút 
érintő forráskiadások könyvészetét is.) 


25 IR II. 631; Gh. Duzinchievici: Despre mişcarea condusă de ţarul 
Iovan (1526–1527). St. 1956/6. 131–148; V. Curticăpeanu: Pe marginea 
studiului „Despre mişcarea condusă de ţarul Iovan (1526–1527)“ de 
Gh. Duzinchievici, St 1957/1. 193–197. 


26 Gh. Bözödi: Probleme privind mişcările social-economice ale se- 
cuilor înainte de răscoala din 1562. Studii de istorie. II. Bucureşti, 
1968. 7–34. 


27 Demény Lajos: Székely felkelések a XVI. század második felé- 
ben. Bukarest, 1976; Uő: Caracterul răscoalelor secuieşti din a doua 
jumătate a secolului al XVI-lea. RI XXIX (1976), nr. 12. 1905–1925. 


28 Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. 
II. Hermannstadt, 1902. 135–137. 


29 Camil Mureşan: lancu de Hunedoara. Ed. II. Bucureşti, 1968; 
Elekes Lajos: Hunyadi. Budapest, 1952. 


30 Szádeczky Lajos: A székely nemzet története és alkotmánya. 
Budapest, 1927. 95; A székelyek harca a románok oldalán az idegen 
uralom és az elnyomás ellen a szabadságért és társadalmi igazságért: 
Fazekas 176. 


31 Székely felkelés 1595–1596. Bukarest, 1979. 
32 Demény Lajos: A székelyek és Mihály vajda. Bukarest, 1977. 


15–81. 
33 Demény Lajos: A székelyek és Mihály vajda. Bukarest, 1977. 


82–147. 
34 Benda Kálmán: A Bocskai-szabadságharc. Budapest, 1935; Nagy 


László: A Bocskai szabadságharc katonai története. Budapest, 1961; 
IR III. 145–146. 


35 IR III. 146–149; Nagy László: Bethlen Gábor. Budapest, 1968. 
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36 A Rákóczi-féle szabadságharc erdélyi eseményeire lásd: IR III. 
244–250; N. Iorga: Francisc Rákóczi al II-lea si românii. Analele Aca- 
demiei Române. Memoriile Secţiunii istorice. II. sorozat. 33 (1910– 
1911). 1–33; Patachi Liviu: Căpitanii de cete militare şi haiducii ro- 
mâni la începutul veacului al XVIII-lea. Studii şi articole de istorie. 
II. 131–156; Várkonyi Ágnes: A Rákóczi szabadságharc kibontakozása 
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DEBRECZI ÁRPÁD 


Anyanyelvű oktatás 


Románia Szocialista Köztársaságban a tanuláshoz való jog 
az Alkotmányból és abból a felfogásból eredő alapjog, hogy 
minden dolgozó, nemzetiségre való tekintet nélkül, szabadon 
érvényesítse személyiségét. 


Mint a Nagy Nemzetgyűlés által 1978. december 26-án el- 
fogadott Nevelés- és oktatásügyi törvény előírásaiból kitűnik, 
Romániában az oktatás alapvető célkitűzése a szükséges ká- 
derek sokoldalú felkészítése az anyagi javak termelése és a 
szellemi értékek megteremtése követelményeinek megfelelően, 
az új ember kialakítása, a dolgozók tudományos-műszaki és 
szakismereteinek szüntelen gyarapítása, a társadalom tagjai 
alkotókészségének gyümölcsöztetéséhez szükséges feltételek 
biztosítása, a nép műveltség- és ismeretszintjének emelése. 


Oktatásunk hivatása biztosítani, hogy az ifjú nemzedék 
elsajátítsa a tudományos, műszaki és kulturális ismereteket, 
és alkalmas legyen valamely társadalmilag hasznos szakma 
gyakorlására, hogy a dialektikus és történelmi materializmus, 
a szocialista humanizmus, az etika és méltányosság elveinek 
szellemében nevelődjék, és kiművelje soraiban a haza- és nép- 
szeretet, a béke és a társadalmi haladás eszméjét. Ugyanakkor 
feladata biztosítani minden fiatal számára, nemzetiségre való 
tekintet nélkül, az alaptudományok elsajátítását, ami nélkül 
egyetlen szakember sem képes a rábízott feladatokat teljesí- 
teni, valamint a forradalmi világszemléletet, hazánk történel- 
mének és kultúrájának ismeretét. Az iskola alapja a politech- 
nikai szemlélet, a munka, a termelés és a tudományos kutatás 
szoros egybekapcsolása. 


Az együttlakó nemzetiségek nyelvén folyó oktatással az 
1978-as Nevelés- és oktatásügyi törvény külön fejezetben fog- 
lalkozik. E fejezet előírásainak értelmében az együttlakó nem- 
zetiségek soraiba tartozó ifjaknak egyenlő feltételeket kell biz- 
tosítani a tanulásra bármilyen oktatási formában, illetve 
kinevezésükre bármilyen munkahelyre, a gazdasági és társa- 
dalmi élet szükségleteinek és felkészültségüknek megfelelően. 
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Azokban a helységekben, ahol az együttlakó nemzetiségek- 
hez tartozó állampolgárok is élnek, ezek anyanyelvén is szer- 
veznek oktatási egységeket, tagozatokat vagy csoportokat. 


Hogy az együttlakó nemzetiségekhez tartozó fiatalok aktí- 
van részt vehessenek az ország politikai, gazdasági, társadalmi 
és kulturális életében, biztosítani kell számukra a román 
nyelv elsajátítását is. Ennek érdekében az együttlakó nemzeti- 
ségek anyanyelvén működő általános iskolákban és líceumok- 
ban a román nyelvet és irodalmat is tanítják, s egyes tantár- 
gyakat románul tanítanak. 


A beiratkozáskor az együttlakó nemzetiségekhez tartozó 
szülők vagy fiatalok választhatnak az anyanyelvű vagy a ro- 
mán nyelvű iskola között. A román tannyelvű iskolába járó 
gyermekeknek és fiataloknak kérésükre az anyanyelv tanítását 
is biztosítják. 


A törvény lehetővé teszi azt is, hogy a felvételi vizsgákon, 
amelyekre a továbbtanulás feltételeként kerül sor, az együtt- 
lakó nemzetiségekhez tartozó jelöltek az anyanyelven tanult 
tantárgyakból saját nyelvükön vizsgázhassanak. 


Az együttlakó nemzetiségek anyanyelvű közoktatása érde- 
kében a Nevelés- és Oktatásügyi Minisztérium a tanszemély- 
zet kiképzéséről és továbbképzéséről, a tankönyvekről és más 
tananyagokról is gondoskodik. Az együttlakó nemzetiségek 
nyelvén működő tanegységekben a román nyelven tanított tan- 
tárgyakhoz anyanyelvű tankönyveket is biztosítanak. 


A romániai nemzetiségek számára, tehát a magyar nem- 
zetiség számára is a tanulás lehetősége a gyakorlatban a meg- 
felelő anyanyelvű iskolahálózat biztosításában valósul meg. 


A magyar nyelvű közoktatás Románia Szocialista Köztár- 
saság általános oktatási kereteibe illeszkedik, mint ennek 
szerves része. A magyar tannyelvű oktatás céljai, alapelvei és 
feladatai az általános oktatási politikából erednek. Az anya- 
nyelven való tanulás feltételeinek biztosításán túl a magyar 
tannyelvű iskolák feladata kialakítani mind az anyanyelv, 
mind a román nyelv helyes használatának képességét, megis- 
mertetni a magyar és a román irodalmat, kifejleszteni a közös 
és a sajátos szellemi értékek iránti érdeklődést és kölcsönös 
megbecsülést. 


A magyar nyelvű oktatás megszervezése és menete meg- 
felel az oktatási rendszer egészére jellemző normáknak. A
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magyar tannyelvű iskolákban a tanulók ugyanolyan képzést 
kapnak, mint román iskolába járó társaik, az iskola elvégzése 
után pedig ugyanazokat a jogokat élvezik, mint a megfelelő 
román tannyelvű iskolák végzett növendékei. 


A magyar tannyelvű oktatás mennyiségi és minőségi fej- 
lődése ugyanazoktól a társadalmi-gazdasági tényezőktől függ, 
amelyek Románia Szocialista Köztársaság oktatási rendszeré- 
nek fejlődését általában meghatározzák. 


Az anyanyelvű oktatás igényeit kielégítő magyar tannyel- 
vű iskolahálózat kiépítése, állandó fejlesztése, tartalmának 
tökéletesítése az egész oktatási rendszer előrehaladásával egy 
ütemben történik. Ez igen lényeges eleme a nemzetiségi kér- 
dés megoldásának. Megállapítható, hogy szocialista jelenünk- 
ben megvannak az anyanyelvű oktatás szervezési és tartalmi 
feltételei, biztosítva van az anyagi alap és a megfelelő tansze- 
mélyzet olyan mértékben, hogy az összhangban legyen a ma- 
gyar nemzetiségű lakosság iskoláztatási igényeivel. 


A magyar nyelvű iskolahálózat óvodai, általános iskolai 
(elemi és gimnáziumi szintű), líceumi, szakiskolai és felső- 
oktatási intézeteket foglal magába, az ország 16 megyéjére és 
a fővárosra, Bukarest municípiumra terjed ki. A népi hatalom 
létrejötte óta eltelt időben a magyar tannyelvű oktatási in- 
tézmények hálózata egyre bővült. Évről évre nőtt az anya- 
nyelvű iskolákban képzett és nevelt magyar nemzetiségű 
gyermekek és ifjak száma, valamint a tanszemélyzet száma is. 


A magyar tannyelvű iskolahálózat, a beiskolázás és a tan- 
személyzet helyzete az 1979–80-as tanévben a következő: 


Az óvodai oktatás hálózata 1079 óvodát foglal magába, 
ahol a beíratott 54 161 gyerek tevékenységét 2977 óvónő irá- 
nyítja. 


Az elemi iskolai (I–IV. osztály) és gimnáziumi (V–VIII. 
osztály) oktatás hálózata 1276 iskolából és tagozatból tevődik 
össze, az ide beiratkozott 187 941 tanulót 9439 tanító és tanár 
oktatja. 


A líceumi és szakiskolai oktatás 120 tanintézményt és ta- 
gozatot fog át, a 36 416 beiskolázott tanulóval 1607 tanár és 
oktatómester foglalkozik. 


Az oktatási rendszer általános fejlődési vonalát követve 
a magyar tannyelvű líceumok is különböző – ipari, agrár- 
ipari és erdészeti, közgazdasági és közigazgatásjogi, matema-
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tika-fizikai, természettudományi, pedagógiai, történelem-filo- 
lógiai és művészeti szakprofilú líceumokká alakultak. 


A felsőfokú oktatás nappali tagozatán 9622 magyar nem- 
zetiségű diák tanul, ezek közül 2209 egyetemi hallgató olyan 
felsőfokú intézetet látogat, ahol az oktatási tevékenység (elő- 
adás, szeminárium, kollokvium, vizsga stb.) magyarul is folyik. 
Ezek az intézmények a következők: Kolozsvár-Napocán a Ba- 
beş–Bolyai Egyetem, a Ion Andreescu Képzőművészeti Inté- 
zet, a George Dima Zenekonzervatórium, Marosvásárhelyen 
pedig az Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet, a Felsőoktatási 
Intézet és a Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet. 


A felsőoktatási intézetekben az 1978/1979-es tanévben 
a tanszemélyzetből 740 magyar nemzetiségű volt, ebből 81 pro- 
fesszor, 111 előadótanár, 286 egyetemi lektor és 262 asszisz- 
tens. A fentiek közül 38 vezető munkakörben dolgozott: 4 rek- 
tor, 4 prorektor, 8 dékán, 5 prodékán és 17 tanszékvezető. 


Az állam állandó gondoskodása arról, hogy a magyar nem- 
zetiségű lakosság anyanyelvű oktatásának megfelelő körülmé- 
nyeket biztosítson, kitűnik abból is, ha összevetjük (1957–1979 
között) a magyar ajkú lakosság és a magyar tannyelvű iskolák 
növendékeinek gyarapodását: 


Növekedés 
1957* 1979            ––––––––––––––– 


  Szám százalék 
A magyar ajkú     


lakosság száma 1 589 543 1 705 810** 116 267 7,3
A magyar tannyelvű 
iskolák-növendé- 
keinek száma: 212 767 278 518 65 751 31
az alábbi meg- 
oszlásban: 
– óvodák 36 006 54 161 18 155 54
– általános iskolák 155 650 187 941 32 291 21
– líceumok és 
   szakiskolák 21 111 36 416 15 305 73


* Az 1957-es Statisztikai Évkönyv adatai alapján 
** Az 1977. január 5-i népszámlálás adata 
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Sok magyar nemzetiségű szülő és ifjú választása román 
nyelvű iskolára esik. Ennek megfelelően az 1979/80-as tan- 
évben 83 885 magyar nemzetiségű óvodás és tanuló román 
nyelvű tanegységben tanult: 19 651 gyermek óvodában, 42 244 
elemi iskolában és gimnáziumban, 21 990 pedig líceumban. 


Ha összevetjük a magyar nemzetiségű óvodások és isko- 
lások számát – függetlenül attól, hogy román vagy magyar 
tannyelvű egységekbe tartoznak – a magyar nemzetiségű ál- 
lampolgárok összlétszámával, kitűnik, hogy e lakosság 16%-a 
részt vesz a közoktatás valamely formájában. 


Azoknak a magyar nemzetiségű tanulóknak, akik román 
tannyelvű iskolákba járnak, az oktatás egész időtartama alatt 
lehetőségük van az anyanyelv és anyanyelvi irodalom tanul- 
mányozására heti 3–4 órában. Ennek érdekében az oktatási 
intézmények szaktanárt alkalmaznak, a tanulóknak pedig in- 
gyenes tankönyveket biztosítanak. 


A magyar nyelvű oktatás tartalmi szempontból is szerves 
része egész oktatási rendszerünknek. A tanmenetben, a tan- 
tervekben és a tankönyvekben az egész oktatási rendszert jel- 
lemző egységes felfogás érvényesül, ezt alkalmazzák a magyar 
tannyelvű oktatás sajátos körülményei között. Az egyes tan- 
tárgyak oktatására előirányzott óraszám a különböző tannyelvű 
iskolákban ugyanaz. Ezen felül a tanterv előírja az anyanyelv- 
és irodalomórákat. Az elemi iskola első osztályában heti 9, 
a II. osztályban 7, a III. osztályban 6, a IV. osztályban 5 órát 
biztosítanak az anyanyelv- és irodalom oktatására. A gimná- 
ziumban és a líceumban a magyar nyelvet és irodalmat ugyan- 
olyan óraszámban tanítják, mint a román nyelvet és irodalmat 
(heti 3–5 óra). 


Az elemi iskolában a román nyelv kivételével minden 
tantárgyat magyarul tanítanak. A gimnáziumban Románia 
történelmét és Románia Szocialista Köztársaság földrajzát ro- 
mán nyelven oktatják. A líceumokban az általános műveltsé- 
get biztosító tantárgyakat és a szaktantárgyak jó részét ma- 
gyarul tanítják, a termelési gyakorlat irányítása pedig két- 
nyelvű. 


A tanmenetben előírt tantárgyakat egységes tantervek 
alapján adják elő, amelyek minden iskolára nézve kötelezőek, 
függetlenül attól, hogy milyen nyelven folyik az oktatás. A 
magyar nyelv és irodalom számára külön tantervet biztosíta-







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Koppándi Sándor (szerk.): A romániai magyar nemzetiség 


 195


nak minden iskolatípusban. A tanterveket nagy tapasztalattal 
rendelkező szakemberek munkaközössége dolgozza ki, akik 
elemi iskolában, gimnáziumban, líceumban, illetve a felső- 
oktatásban tanítják a magyar nyelvet és irodalmat. 


Az ingyenes tankönyvek biztosítása maradéktalanul ki- 
terjed a magyar tannyelvű iskolákra is. Az 1979/80-as tanév- 
ben a magyar tannyelvű iskolák tanulói számára 99 külön- 
böző tankönyvet nyomtattak 1 161 000 példányszámban. A 
magyar nyelv és irodalom oktatásához az I-től a XII-ig minden 
osztály részére külön tankönyv és szemelvénygyűjtemény 
készült. 


A Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó magyar és német 
szerkesztősége az utóbbi évtizedben az anyanyelv és irodalom 
oktatásának egységes rendszerét – az óvodától, tehát a be- 
szédfejlesztéstől az egyetemi szintű irodalomoktatásig – vi- 
lágos, újszerű tankönyvszerkezeti és kidolgozási koncepcióban 
igyekezett megvalósítani. A munkatársi hálózat állandó bőví- 
tésével és alkotó készségről tanúskodó tanári kezdeményezések 
felkarolásával tartalmában és grafikai kivitelezésben új ol- 
vasó- és nyelvtankönyv-sorozat készült az I–IV. osztály szá- 
mára, ezt megelőzően vers- és énekgyűjtemény, valamint já- 
tékoskönyv az óvodáknak. Befejeződött az utóbbi évek leg- 
nagyobb vállalkozása is: a líceumok számára készült magyar 
irodalomkönyvek kiadása, amelyek mindegyikéhez szöveg- 
gyűjtemény is társul. A magyar irodalom fejlődésvonalát be- 
mutató könyvek nyilván az egyéni szerzői elképzelés és tehet- 
ség tükrözői is. A kiadó, a szerzők és a tanárok legeredménye- 
sebb együttműködésével készült el A romániai magyar iroda- 
lom története, amelynek értékei minden kétséget kizáróan ja- 
vulást hoznak az irodalomoktatásban. 


A tankönyvek és a különböző fokú oktatásnak szánt anto- 
lógiák, munkafüzetek stb. mellett a kiadó anyanyelvi szerkesz- 
tősége elősegíti a tanárok, tanítók továbbképzését, értékes ta- 
pasztalatok, módszertani munkák, módszerek stb. közreadásá- 
val. A román nyelv és irodalom tanítása az I–VIII. osztály- 
ban speciális tankönyv alapján történik, a líceumokban pedig, 
az oktatás nyelvétől függetlenül, egységes tankönyveket hasz- 
nálnak. 


Hasonlóképpen speciális tankönyveket adnak ki az ének 
és zene, továbbá a világnyelvek oktatására. A többi tantárgy
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tanításához szükséges tankönyv a román oktatás számára ké- 
szült könyv fordítása. 


A központi és megyei szervek figyelme szüntelenül kiter- 
jed a magyar nyelvű oktatás anyagi alapjának biztosítására. 
Az iskolák magyar nyelvű audiovizuális szemléltető eszközök- 
kel: diafilmekkel, hanglemezekkel, magnetofonszalaggal, szem- 
léltető képekkel stb. rendelkeznek, amelyek biztosítják az ok- 
tatás megfelelő színvonalát. Szem előtt tartva a magyar tan- 
intézetek sajátos tevékenységét, az iskolák könyvtárai meg- 
felelő anyagi alapot kapnak, hogy beszerezhessék mind 
a magyar, mind a román nyelvű könyveket. 


Elmondhatjuk, hogy hazánkban minden feltétel megvan 
arra, hogy a magyar nemzetiségű tanulók alaposan elsajátítsák 
mind az anyanyelvüket, mind pedig a román nyelvet. 


Az iskolák életében jelentős szerep jut a kulturális, ne- 
velő és sporttevékenységnek. Az általános oktatási rendszerre 
jellemző közös tevékenységi formák mellett a magyar tan- 
nyelvű iskolákban anyanyelvi és irodalmi kör működik. A köri 
foglalkozásokon lehetőség nyílik egyaránt az ismeretek elmé- 
lyítésére, önálló alkotások bemutatására. A legsikerültebb 
munkákat iskolai folyóiratokban vagy ifjúsági lapokban közlik. 


Azokban az iskolákban, amelyek román és magyar tago- 
zattal működnek, a kulturális-nevelő, sport- és művészeti te- 
vékenységeket közösen szervezik, függetlenül attól, hogy mi- 
lyen nyelven tanulnak a fiatalok. Ez elősegíti egymás meg- 
ismerését, barátságok szövődését, a kölcsönös megbecsülést 
nyelvre, nemzetiségre való tekintet nélkül. 


Sok nagy múltú magyar tannyelvű iskola is fémjelzi az 
oktatásban és nevelésben kialakult hagyományokat. Közülük 
nem egy már megünnepelte két- vagy háromszáz éves fenn- 
állását, de négyszáz évnél régebbiek is akadnak. Ezekben az 
iskolákban számos híres ember tanult, mint Apáczai Csere 
János, Misztótfalusi Kis Miklós, Pápai Páriz Ferenc, Mikes 
Kelemen, Gheorghe Şincai, Petru Maior, Bolyai Farkas és Já- 
nos, Kőrösi Csoma Sándor, Timotei Cipariu, Barabás Miklós, 
George Bariţiu, Kemény Zsigmond, Alexandru Papiu-Ilarian, 
George Coşbuc, Aurel Vlaicu, Liviu Rebreanu és mások. 


A nagy hagyományú iskolák a magyar nemzetiség múlt- 
jában kiemelkedett egyes személyiségek nevét viselik. Közülük 
a legismertebbek: Bethlen Gábor, Bolyai Farkas és Brassai
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Sámuel. Újabban dr. Petru Grozáról, Salamon Ernőről, Ale- 
xandru Moghioroşról és másokról neveztek el magyar tan- 
nyelvű iskolát. 


A négy évszázados iskolák közül megemlítjük a Bolyai 
Farkas líceumot (Marosvásárhely), amely 80 osztállyal és 2300 
tanulóval működik, a Brassai Sámuel líceumot (Kolozsvár-Na- 
poca) 84 osztállyal és több mint 2500 tanulóval, valamint a 
szatmári magyar nyelvű líceumot, melyben 75 osztály és 2150 
tanuló van. A több mint háromszáz éves múltra visszatekintő 
iskolák között van a nagyenyedi Bethlen Gábor líceum 41 osz- 
tállyal és 700 tanulóval, a székelyudvarhelyi dr. Petru Groza 
líceum 53 osztállyal és 1400 tanulóval, a csíkszeredai líceum 
76 osztállyal és 1870 tanulóval. Nem sokkal fiatalabb a nagy- 
váradi Alexandru Moghioroş líceum sem, ahová 64 osztályban 
mintegy 1700 tanuló jár. Ezek a legjellemzőbb példái a ha- 
gyományteremtő iskolák hosszú sorának. 


A tanszemélyzet képzése mind a magyar, mind pedig 
a román nyelvű oktatás számára azonos feltételek között tör- 
ténik. Óvónők és tanítók képzésére magyar nyelven két pe- 
dagógiai líceum működik: Székelyudvarhelyen (Hargita me- 
gyében) és Nagyváradon (Bihar megyében). A magyar nyelv 
és irodalom szakos tanárokat a kolozsvári Babeş–Bolyai Egye- 
temen képzik. A többi tantárgyat előadó tanárokat a felső- 
oktatási intézmények egységes országos rendszere biztosítja. 


A magyar tannyelvű iskolák és tagozatok élén az általá- 
nos oktatásra érvényes feltételeknek megfelelően magyar nem- 
zetiségű tanszemélyzet áll (igazgató vagy aligazgató). Azokban 
az iskolákban, ahol az oktatás két vagy több nyelven folyik, 
a tanulók számaránya határozza meg, hogy az igazgató, illetve 
az aligazgató milyen nemzetiségű legyen. Az igazgatók és al- 
igazgatók közül az 1979/1980-as tanévben 1551 volt magyar 
nemzetiségű. 


A megyei tanfelügyelőségeken, amelyek hatáskörébe a ma- 
gyar tannyelvű iskolák is tartoznak, magyar nemzetiségű tan- 
felügyelőket is alkalmaznak, hogy elláthassák a nemzetiségi 
tannyelvű iskolák ellenőrzését és irányítását. Jelenleg 16 me- 
gyében működnek magyar tannyelvű iskolák. Ezekben a me- 
gyékben 59 magyar nemzetiségű tanfelügyelő dolgozik. Tíz 
közülük magyar nyelv és irodalom szakos. Két megyében 
(Kovászna és Hargita) a tanfelügyelőséget magyar nemzeti-
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ségű főtanfelügyelő vezeti, hat megyében pedig, mivel jelen- 
tős számú magyar tannyelvű iskola és tagozat működik, a fő- 
tanfelügyelő helyettese magyar nemzetiségű. Az Oktatás- és 
Nevelésügyi Minisztériumban külön iroda foglalkozik a nem- 
zetiségek anyanyelvű oktatásával kapcsolatos kérdések meg- 
oldásával, ennek közvetlen irányítását magyar nemzetiségű 
államtitkár látja el. 


Napjainkban Románia Szocialista Köztársaság egész köz- 
oktatására a fokozott ütemű fejlődés, korszerűsítés jellemző 
mind szervezési, mind pedig tartalmi vonatkozásban. Ez a fo- 
lyamat természetesen a magyar tannyelvű iskolahálózatra is 
kiterjed. Azok az intézkedések, amelyeket a líceumi és a szak- 
mai oktatás tökéletesítésére hoznak, egyformán vonatkoznak 
minden iskolára, a tanítási nyelvre való tekintet nélkül, ami 
újabb bizonysága annak, hogy a tanulás és művelődés terén 
Románia Szocialista Köztársaság minden állampolgárának, 
nemzetiségre való tekintet nélkül, egyenlő jogai vannak, s ez 
magából a román állam nemzetiségi politikájából következik. 
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BALÁZS SÁNDOR – BODOR ANDRÁS 


A társadalomtudományi gondolkodás 
a népi hatalom évtizedeiben 


A felszabadulás utáni szellemi újjáéledésben – az ország 
eszmei felépítményének, a szocialista Románia társadalom- 
politikai gondolkodásának szerves részeként – a romániai 
magyar társadalomtudományi gondolkodás természetszerűleg 
új utakon bontakozott ki. Míg a társadalmi tudatformák többi 
sávjain (irodalom, művészet) a folytonosság nagyobb mérték- 
ben biztosítható volt, ezen a pászmán határozottabban meg- 
mutatkozott a diszkontinuitás. S ez érthető is: az osztálynéző- 
ponttól sohasem mentesíthető humán tudományok régi tár- 
sadalmi bázisának fokozatos felőrlődésével és az új intézményi 
struktúra (mindenekelőtt a magyar nyelvű felsőfokú társada- 
lomtudományi oktatás, valamint a folyóirat- és könyvkiadó- 
hálózat) megszervezésével merőben új alapokra helyezett tár- 
sadalomtudomány kelt életre. Ez nem kisebbíti a két világ- 
háború közötti hazai magyar marxisták érdemeit, akik az adott 
viszonyok között magától értetődően nem tehették átfogóvá 
saját tudományos társadalom- és világszemléletüket. 


A folytonosság megszakítottságát személyi vonatkozásban 
is lemérhetjük: a humán diszciplínáknak igen kevés, a múlt- 
ban haladó szellemű képviselője jelentette személy szerint is 
a folyamatosságot. Ily módon a folytonosság személyi hordo- 
zóira – Gaál Gábortól, Gáll Ernőtől, Csehi Gyulától Jordáky 
Lajosig, Kohn Hilleltől, Balogh Edgártól Demeter Jánosig – 
az a feladat is hárult, hogy kiképezzék e terület új módon 
gondolkodó-kutató szakembereit. 


Különös súllyal jelentkezett ez a szükséglet a marxista 
bölcselet és a hozzá kapcsolódó filozófia-közelségű szaktudo- 
mányok, egyebek között a politikai gazdaságtan művelésében, 
ahol a legkevésbé lehetett a régi gárdára támaszkodni, s a kis 
számú magyar tudományos szaktekintélynek maga mellé kel- 
lett növesztenie a néha egyetemi hallgatói minőségében már 
főiskolán tanító új gárdát. Ebben a helyzetben természetszerű
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volt, hogy az első társadalomelméleti vagy szakmunkák főleg 
a képzést szolgálták. Nagy jelentőségük volt e tekintetben 
Gaál Gábor egyetemi jegyzeteinek.1 Ezek a sokszorosított elő- 
adások még a tanügyi reform előtt – tehát azt megelőzően, 
hogy a marxista filozófiai oktatást egyetemesítették a főisko- 
lákon – marxista látószögben mutatták be a bölcselettörténet 
értékelésének elveit, a társadalmi jelenségek lényegét, meg- 
ismertettek a marxizmus történetének egyes szakaszaival. Gaál 
Gábor anticipáló erejére jellemző, hogy Marxnak a napjaink- 
ban fókuszba került fiatalkori műveivel már akkor behatóan 
foglalkozott előadásaiban. Más tanszékeken hasonlóképpen az 
új szellemben megírt egyetemi jegyzetek jelentették az em- 
berről, a társadalomról szóló más hangvételű tudományosság 
első jeleit.2 


Az ötvenes évek derekára kezdett beérni a termés: a dia- 
lektikus és történelmi materializmus elméleti alapjaira helyez- 
kedő nemzedék önálló, csoportos munkákkal jelentkezett. 


Az első ilyen kollektív mű a tőkés kizsákmányolást mérte 
föl a volt Dermatában.3 A közgazdaságtan szakemberei alapos 
munkát végeztek, szakszerűen bemutatták Kolozsvár akkor 
legnagyobb üzemének előtörténetét, a kizsákmányolás formáit, 
a profit utáni hajsza módozatait, a munkásosztály nehéz hely- 
zetét a tőkés-földesúri Romániában és a Horthy-megszállás 
alatt és a dolgozók tőke elleni harcát. A kimondottan közgaz- 
dasági vonatkozások mellett helyet kaptak e kötetben a szo- 
ciográfiai elemek is – használták például az ankét módszerét 
–, így ezt a vállalkozást akár az új irányvételű hazai magyar 
szociográfia egyik előfutáraként is számon tarthatjuk. 


Hasonló – bár más természetű – közös kezdeményezése 
volt a Bolyai Tudományegyetem filozófiai tanszékének is. A 
filozófus-csoport tanulmánykötete4 azt igazolta, hogy a romá- 
niai magyar szakemberek széles fronton önálló vizsgálódást 
folytatnak: általános elméleti kérdések, a társadalmat érintő 
filozófiai problematika (a néptömegek, az ipari forradalom és 
az ember), a természettudományok (fizika, matematika) filo- 
zófiai kérdései, valamint a filozófiai örökségünk (Apáczai, a 
hazai Hegel-hatás, a janzenizmus) feltérképezése egyaránt he- 
lyet kapott a könyvben. 


Dicséretes közös kötetet jelentetett meg az egyetem lélek- 
tan tanszéke is.5 Kísérleti adatokra támaszkodva elemezték 
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az ember analizáló és szintetizáló készségét, s bár a kor szelle- 
mének megfelelően a lélektant elsősorban természettudomány- 
ként közelítették meg – főleg a lelki jelenségek fiziológiai 
oldala került előtérbe –, e munka társadalomtudományi értéke 
is számottevő. 


Az új társadalomtudomány művelőinek színrelépése azon- 
ban erős fékező erők jelenlétében történt: a dogmatizmus lég- 
köre, a marxista filozófiának tételekre-alapvonásokra szelete- 
lése s a szakembertől az egyszerű „alkalmazás“ megkövetelése 
a legkevésbé jelentett olyan szellemi közeget, amelyben ma- 
radéktalanul megnyilvánulhatott volna az alkotóképesség. 
Emellett számolni kellett azzal is, hogy a marxizmus–leniniz- 
mus minden alkotóelemének harmonikusan egységes művelése 
elé akadályok gördültek. A tudományos szocializmusnak mint 
a konkrét hazai szocialista építést is sokoldalúan általánosító 
politológiának a működőképességét nagyban fékezte az, hogy 
a „marxizmus–leninizmus alapjai“ – általában, de az egye- 
temi oktatásban is – a szocializmus egyetlennek tartott mo- 
dellje ismeretével és ismertetésével volt azonos. Így érthető, 
hogy a szigorúan meghatározott irányvonalat kijelölő, dogma- 
tikus atmoszférában az új utat kereső szakemberek erőfeszí- 
téseit nem mindig koronázhatta a szellemi energiaráfordítás- 
sal arányban álló siker. 


A hatvanas években az RKP IX. kongresszusa határozatai 
alapján elinduló, majd az évtized végére kiteljesedő szellemi 
újjáéledésben nemcsak a tudományosan művelt filozófiában, 
hanem a dialektikus és történelmi materializmust elméleti- 
módszertani útmutatónak elfogadó társadalomtudományok 
egészében a pezsgés folyamata volt tapasztalható. 


Volt és van ennek a szellemi megújulásnak néhány álta- 
lános vonása. Mindenekelőtt szembetűnő benne az extenzív 
kiterebélyesedés és az intenzív elmélyülés harmonikus egy- 
sége. Az extenzivitás abban mutatkozik meg, hogy a tudomá- 
nyos társadalmi gondolkodás majd minden parcelláját egy- 
aránt termékennyé igyekszik tenni: az ontológiai vizsgálódás- 
tól az etikai elmélkedésekig, a materialista dialektikától az 
axiológiáig, az ismeretelméleti problémáktól a konkrét szocio- 
lógiai felmérésekig.6 Az extenzivitást jelzi a kifejezésmódok 
változatossága is: a költőien filozofikus írásoktól a szigorúbb 
tudományosságot érvényesítő tanulmányokig, az esszétől az
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adatokat-tényeket feldolgozó dolgozatokig a sokszínűség, ár- 
nyaltság jellemzi a hazai szakemberek munkáját. 


Az intenzivitás a szétfolyó általánosságokat félretevő el- 
mélyülésben mutatkozik meg, nemritkán a monografikus fel- 
dolgozásig menő alaposságban, az adott jelenségeknek az össze- 
függés-rendszerbe történő beépítésében. 


A romániai magyar kutatók munkáját továbbá az ország 
egészének tudományosságába való szerves beépülés jellemzi, 
aminek következménye többek között az is, hogy a romániai 
magyar társadalomtudományi gondolkodás két vonatkozásban 
sem azonos a romániai magyar nyelvű társadalomtudománnyal, 
egyfelől azért, mert számos román szakember közöl társada- 
lomtudományi tanulmányokat magyar nyelven – e tekintet- 
ben felbecsülhetetlen érdemei vannak a Korunknak –, más- 
felől sok magyar nemzetiségű szakember, társadalomtudós 
román nyelven is ír, részt vesz a román nyelven megjelenő 
gyűjteményes kötetek megalkotásában vagy a közös kutatás- 
ban.7 (Ez utóbbi főleg a szociológia területén szembetűnő.) 


A társadalomtudomány romániai magyar művelőinek egyik 
vezéreszméje, az „itt és most“ körül széles körű eszmecsere 
bontakozott ki a folyóiratok – főleg a Korunk – hasábjain. 
A jelszóvá sűrűsödő tézisben az „itt“ azt jelenti, hogy a Romá- 
niában élő, ezt az országot hazájuknak érző s ugyanakkor 
nemzetiségüket büszkén valló, tehát romániai magyar gondol- 
kodók e minőségük tudatában mondanak véleményt a világról, 
a „most“ pedig arra utal, hogy nem idő feletti, hanem a mai 
korban, az ország és az egész emberiség fejlődésének mai fel- 
tételei között élő filozófusok a mostani léthelyzetnek meg- 
felelően látják és láttatják a világot. 


A fentiekből fakadó „itt és most“ első nyilvánvaló köve- 
telménye az, hogy a vizsgálódás előterébe a hazai szocialista 
építés jelenlegi elméleti és gyakorlati problémái, a párt poli- 
tikája, a hazai realitások kerüljenek. A természetüknél fogva 
elsődlegesen ilyen jellegű társadalomtudományi pászmák: a 
politológia, az ideológiai tartalmakat exponáló írások, a szo- 
ciológiai felmérésekre épülő szaktanulmányok. Az ilyen orien- 
tációjú munkákban jól megfigyelhető az olyan fogalomrend- 
szer kidolgozásának igénye, amely alkalmas hazai valóságunk 
érzékletes konkrétságának a logikai konkrétságba történő „be- 
emelésére“. Példamutató e tekintetben Kallós Miklós tevé-
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kenysége, aki a társadalmi viszonyokat a legkevesebb szűrőn 
át tükröző társadalmi tudatformára – a politikai ideológiára, 
a politikatudományra – összpontosítja figyelmét.8 A szerző 
a marxista történelemszemléletet biztos kiindulópontnak fel- 
fogva és a szaktudományi pontosságot finoman árnyalt bölcse- 
leti általánosításokkal összekapcsolva elemzi a politikai jelen- 
ségek, viszonyok és intézmények tartalmát és formáját, a poli- 
tikai ideológia lényegét és a politikai tudat, valamint a poli- 
tikatudomány helyét a társadalmi tudat rendszerén belül. 


Az „itt és most“ elvének érvényesülését kell látnunk 
ugyanakkor abban, hogy a romániai magyar bölcselet a hozzá 
közel álló határterületekre is átsugárzik, így felvirágzott a 
művészetbölcselet, az irodalmi alkotások filozófiai értékrend 
szerinti megítélése, anélkül, hogy ez az esztétikába vagy a tu- 
lajdonképpeni irodalombírálatba csapna át. Jól példázzák ezt 
a művészeti-irodalmi fogantatású, de mégis a bölcselet körén 
belül maradó értekező írásmódot – mondjuk – a Sütő And- 
rás drámáinak filozófiai mondanivalóját elemző írások. Ki- 
emelkedő teljesítmény e tekintetben Rácz Győző munkássága9, 
aki remek érzékkel követi nyomon a főleg filozófiai jellegű 
kategóriák – meghatározottság, szabadság, eszmény, világ- 
nézet stb. – tartalmának funkcionalitását a szomszédos te- 
rületen, a művészetben, irodalomban. A bölcseleti eszmék meg- 
szövegezésének módja igen sokféle, a szépirodalom nem ke- 
vésbé hordozója lehet a filozofikumnak. Rácz esszéiben, ta- 
nulmányaiban úgy fejti le e filozófiai tartalmakat, hogy azok 
nem egyszerűsödnek le tézisekre, megmaradnak saját környe- 
zetükben – a műben –, s a forma és a tartalom dialektikus 
egységén belül kelnek életre, 


A művészet és filozófia egymást megtermékenyítő ereje 
sugárzik Angi István esszéiből, tanulmányaiból is.10 A neves 
zeneesztéta bölcseleti apparátussal boncolja az esztétikum 
„erőterét“, az esztétikai viszonyokban s nem kevésbé egyes 
művészeti irányzatokban (avantgardizmus) felszínre hozza a 
mélyben meghúzódó fílozofikumot. 


Ugyanilyen helyhez-időhöz kötés jellemzi az értékelméleti 
értekezéseket is. Kallós Miklós és Roth Endre közös munkája11 


például az axiológiát az erkölcstan fénykörébe vonva az érték 
fogalma körüli sokszázados bölcseleti elmélkedéseket végső 
soron egyetlen gyújtópont felé irányítja: az ember és a tár-
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sadalmi berendezkedés koordináta-rendszerébe helyezi el az 
anyagi, társadalmi-politikai, szellemi-művelődési értékeket, s 
így végső soron a szocialista társadalmi rendszer élő-működő 
értékeinek érzékelésére teszi fogékonnyá a könyv olvasóit. 


A helyhez és időhöz kapcsolódás a humán érdeklődésben 
nyilván nem jelenthet megkötöttséget, leszűkülést, a legke- 
vésbé sem lehet prakticista, közvetlenül utilitarista követel- 
mény. Az „itt és most“ létezőnek a megértéséhez ugyanis az 
általános elméleti alapvetésnek, a bölcselet mindenkori kérdé- 
seinek megértésére is szükség van. Ennek a tudatosodása nyo- 
mán tágult ki a filozófiai elmélkedés olyan távlatok felé, ame- 
lyeknek első pillantásra nincs közvetlen hazai „földhözkötött- 
ségük“, valójában azonban az „itt és most“-nak az általános 
elméletiség szférájába emeléséhez feltétlenül szükségesek. 
Amikor például két filozófusunk – Kallós Miklós és Roth 
Endre – afölött elmélkedik, mi a boldogság12, nyilván nem 
sajátosan itteni-mostani, hanem az emberiséget évezredek óta 
foglalkoztató kérdések fölött töpreng, de az „itt és most“ spe- 
cifikuma átitatja meditációjukat. Az olyan bölcseleti kérdések 
kutatása, mint: a véletlenszerűség helye a világban13, az opti- 
mista világlátás lényege14, a nevetségesség mint az emberi lé- 
tezés tartozéka15 avagy a célszerűség mibenléte16 egytől egyig 
azt célozza, hogy az általános bölcseleti tartalmon túl a való- 
ság – s ezen belül a mi valóságunk – jobb megértését 
szolgálja. 


Amikor Gáll Ernő monografikus célzattal áttekinti a hu- 
manizmus eszmeáramlatának szinuszgörbéhez hasonló fejlődés- 
vonalát, egy az emberiséget általában érdeklő kérdést helyez 
a ma és itt élő ember látóterébe.17 


Van azonban az egyetemes és a specifikus közötti viszony- 
nak egy olyan vetülete is, amely a romániai magyar társada- 
lomtudományi gondolkodás számára az „itt és most“ tengelyét 
alkotja: a nemzetiségi lét mint sajátos létforma s ugyanakkor 
mint az egyetemesség hordozója. Kérdésként ez így fogalmaz- 
ható meg: mi az, amit csak mi magunk mondhatunk el ön- 
magunkról – hiszen mi ismerjük legjobban saját közösségün- 
ket –, ami azt a különösséget ragadja meg, amely létünket 
sajátos entitásként beleilleszti a romániai társadalmi közösség- 
be, Európa és az egész emberiség totalitásába? E feladatnak 
sehol máshol a világon senki sem tud eleget tenni, csak mi
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magunk. Ez társadalomtudományi kutatásunk létjogosultságá- 
nak igazolványa, ezzel tudjuk igazából gazdagítani a hazai 
társadalomvizsgálódás egészét. Örömmel állapíthatjuk meg, 
hogy e tekintetben reményre feljogosító eredményeink van- 
nak. Nagy Györgynek a nemzetiség fogalmáról, a két világ- 
háború közötti romániai magyar eszmeiség egyes vetületeiről 
írt magvas tanulmányai az önmagunkkal való szembesítés igé- 
nyéből fakadtak. Érdemes felfigyelni arra, ahogyan Gáll Ernő 
a prométheuszi eszmét a kisebbségi-nemzetiségi lét humánum- 
tartalmával helyezi korrelációba, ahogyan a felmérést – kü- 
lönösképpen a tegnapi és mai önismeret összekapcsolása ré- 
vén18 – elvégzi, s a nemzetiségi lét önábrázolása szükségle- 
tének eleget tesz. A szociológiai-szociográfiai, etikai, filozófiai 
– főleg fogalmi – beállítás, a tudatiságban jelentkező ele- 
mekkel történő szembesítés (a mítosz jellegű és valóságos té- 
nyezők helye a kisebbségi-nemzetiségi léttudatban) vagy akár 
a futurológiai szempont (a román nemzettel tartós közösségben 
együttélő magyar nemzetiség létperspektívája az ország egé- 
szének fejlődésívébe beleépítve) egyaránt jelen van ebben az 
introspektív társadalomtudományi vizsgálódásban. 


A mik vagyunk?, hogyan vagyunk? – az „itt és most“-ra 
rákérdezés e kulcskérdései – kiegészülnek a miből, hogyan 
lettünk ilyenné? kérdőjelével: az „itt és most“ involválja az 
„itt és tegnap“-ot. Tegnapi önmagunk mához viszonyítása 
egyike annak a kapcsolatláncnak, amelynek szemeit a bölcse- 
let hazai magyar művelői már eddig is igyekeztek egymásba 
illeszteni. Emlékezetes, hogy a romániai polgári szociológia 
– s benne a múltbeli hazai magyar szociográfia – marxista 
értékelésében Gáll Ernő is a kezdeményezők között található.19 


Az elvszerű múlt felé fordulás nyilván elsődlegesen a ha- 
ladó hagyományok számbavételét jelenti. Ezzel magyarázható, 
hogy a figyelem oly erőteljesen ráterelődött a régi Korunkra, 
a hazai magyar progresszív művelődésünk gazdag eszmeforrá- 
sára. Rácz Győző hozzáértő művészetfilozófiai hagyományfel- 
táró búvárkodása, Tóth Sándor nagy erőbefektetést igénylő 
monográfiája a Korunk főszerkesztőjéről,20 Gaál Gábor írásai- 
nak sajtó alá rendezése a reális igénynek az elvárás súlyával 
arányban álló kielégítését példázza. Tóth Sándornak köszön- 
hetően Gaál Gábor-képünk nagymértékben gazdagodott, meg-
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elevenedett az annyi más minősége miatt addig eléggé ho- 
mályban maradt filozófus, társadalomtudós arcéle is. 


A múlt értékeinek kutatása olyan kiváló szaktudóssal gaz- 
dagította nemzetiségi kultúránkat, mint Hajós József, aki fá- 
radhatatlan munkával kibányászta és közkinccsé tette számos 
haladó gondolkodónk szellemi hagyományát. Kiss Mihály, 
Sámi László, Parádi Kálmán, Köteles Sámuel, Mentovich Fe- 
renc21 – hogy csak a legjelentősebbeket említsük – az ő 
közvetítésével vált újra ismertté. Ugyanakkor más kutatóknak 
köszönhetően kortársunk lett Lechner Károly,22 Apáczai Csere 
János23 vagy Pápai Páriz Ferenc.24 Hajós múlhatatlan érdeme 
az is, hogy a múltat a szülőfölddel szoros kapcsolatban vizs- 
gálja, vagyis a román–magyar–német eszmei egymásrahatása, 
azaz a közös múlt alapállásából közeledik minden tegnapiság- 
hoz. A romániai ateizmus történetéről, a hazai pszichológia 
kezdeteiről, a determinista felfogás egyes hazai képviselőiről 
vagy a prekarteziánusok lélek-képzetéről írt dolgozatai egytől 
egyig ezt a szellemi-eszmei interferenciát példázzák. Külön 
ki kell emelnünk, milyen súlya van a tegnapiság – de nem 
kevésbé a maiság – elvszerű érvényesítésében annak, hogy 
Dimitrie Gustitól25 D. D. Roşcán26 át Mircea Maliţăig27 sok 
román gondolkodó munkái magyarul is hozzáférhetők, köztük 
olyanoké is, mint Vasile Goldiş,28 aki éppenséggel a nemzeti- 
ségi kérdés árnyaltan tudományos megközelítésével váltott ki 
az utókorban maradandó elismerést. 


Az „itt és most“, „itt és tegnap“ szervesen kiegészül az 
„itt és máshol“ elvárásával, ez utóbbi nélkül ugyanis nem le- 
hetne beszélni arról a bizonyos egyetemességhez való kapcso- 
lódásról. Ez a „máshol“ (ami egyben gyakran „máskor“-t is 
jelent) a mai világméretű eszmei konfrontációba való bekap- 
csolódást, a máshol (vagy máskor) született eszmék iránti kri- 
tikai fogékonyságot jelzi. A kitekintés a nagyvilágba, a klasz- 
szikus és kortárs gondolkodók felmérő-értékelő megszólalta- 
tása – Descartes-tól,29 Lukács Györgytől30 Gramsciig31 vagy 
Althusserig32 –, az a szembesítés, amelyet Roth Endre oly 
meggyőzően elvégez, amikor az „egydimenziós ember“ képze- 
tével szembeállítja a szocializmus sokdimenziós emberét,33 


egyaránt azt szolgálja, hogy nemzetiségi társadalomtudományi 
gondolkodásunk mindenféle provincializmustól mentesen ben- 
ne éljen az eszmék világméretű áradatában. 
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Az ilyen horizonttágításban becsülendő érdemeket szerzett 
a sajnálatosan korán elhunyt Bretter György, aki egyéni stí- 
lusával és problémakezelésével a máshol fogant, de örök em- 
beri gondolatokat az „itt és most“ kérdéseivé tette.34 Bretter 
paraboláiban az örök gondolat abban konkretizálódott, hogy 
az itt és most élő ember számára is tartalmaznak mondani- 
valót. Ikarosz és a Kentaur, Laokoon és Kronosz, Apollón és 
Silenus emiatt vált Bretter írásaiban tértől-időtől elszakított- 
ságában minden térhez-időhöz – tehát a mi létkereteinkhez 
is – köthetővé. 


Bretter lezáródott munkásságát azonban a lezártságon túli- 
ság is jellemzi: az ő eszmei patronátusa alatt bontakozott ki 
egy fiatal filozófus-esztéta-kritikus-közíró csoport tevékeny- 
sége, amelynek első kollektív föllépése35 messze gyűrűző hul- 
lámzást indított el nemzetiségi kultúránkban. Maga az a tény, 
hogy több szerző tanulmánykötetet ad ki, egymagában még 
nem jelentene különösebb eseményt, hiszen az ilyen vállal- 
kozás nem egyedülálló. Elég, ha megemlítjük a tizenöt tanul- 
mányt tartalmazó Látóhatár című gyűjteményt36, amelyben az 
ideológiai-politikai problémákat hozzáértően elemző Gáll Já- 
nosnak az ideologikumról és a társadalmi pszichéről szóló ér- 
tekezésétől Szegő Katalinnak a hagyományokról való gondo- 
latébresztő elmélkedéséig jelen van a bölcselet, nyelviség, népi 
kultúra, tudományosság, a filozófiatörténeti múlt, a művészet 
és irodalom teoretikuma stb., vagyis a kötet a szocialista mű- 
velődés sokrétűségéből ad ízelítőt. A Szövegek és körülmények 
más természetű s főleg más célzatú munka volt: egy új nem- 
zedék jelentkezése kívánt lenni. Az azóta eltelt időben három 
szerző önálló kötetet adott ki,37 úgyhogy az együttes fellépést 
jogosan nevezhette a kritika „másfajta raj“-nak. Ez a „más- 
fajtaság“ egyébként is találó, mert a különben igen heterogén 
csoport nem titkolt jelszava az „itt és mást“. E „másság“ felől 
egyelőre teljes bizonyosságok nincsenek, hiszen a próbálkozá- 
sok fázisán alig jutottak még túl a szerzők. Színrelépésük 
mindenesetre bizalommal tölt el aziránt, hogy – újító szel- 
lemben, a sokféleség, az eszmei konfrontáció érvényesítésével 
s mindenféle sablonosság felszámolása révén – a gazdag ki- 
bontakozás távlatai biztosítva vannak a hazai magyar műve- 
lődés e fontos frontszakaszán, a társadalmi jelenségek elmé- 
leti megközelítésében. 
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A történelemkutatás nemcsak külön színt, hanem bizonyos 
vonatkozásokban más utat jelent a társadalomtudományok 
mezején. Benne a folytonosság hiánya nem olyan erőteljes, 
és a felszabadulás sem jelentett nemzedékváltást, hanem – 
hogy képletesen fejezzük ki magunkat – főként azt, hogy 
a régebbi, már kifejlett fákba új ágat, a történelmi materia- 
lizmus ágát oltották. A felszabadulás utáni első években az 
idősebb és a fiatalabb történészek e módszer elsajátítását tar- 
tották legfontosabb feladatuknak, ami ezután alig sejtett táv- 
latokat nyitott meg számukra, nemcsak azért, mert figyelmü- 
ket az eddig kevésbé vizsgált problémák felé: a gazdasági, 
társadalmi kérdések, a nép, a tömegek történelemalakító sze- 
repe, a nagy történelmi személyiségek és a történelemben 
megnyilvánuló törvényszerűségek felé irányították, hanem 
azért, mert maga a történelmi materializmus is folyton gazda- 
godott, s az alap, a gazdaság- és társadalomtörténet mellett 
az intézmények, a művelődési irányzatok, a haladó hagyomá- 
nyok stb. történetének tanulmányozását is igényelni kezdte. 


Az új módszer elsajátítása természetesen nem volt zök- 
kenőmentes. Az áttérés az ismeretlen, még szokatlan útra el- 
kerülhetetlenül bizonyos tartózkodással és nehézségekkel járt. 
Bányai László már 1946-ban felveti a hiú álmokkal és áb- 
rándokkal terhes történelmi szemlélettel való leszámolás szük- 
ségességét, és megállapítja, hogy a történelemkutatásban első- 
sorban azoknak a törekvéseknek kell érvényesülniük, amelyek 
„a társadalmi haladást, az elnyomott tömegek érdekét elő- 
segítették“.38 


A romániai magyar történelemkutatók, megértve az új 
idők szavát, műveikkel valóban a társadalmi haladást akarták 
szolgálni. Azoknak a száma, akik önálló, eredeti kutatáson 
alapuló cikkeket és tanulmányokat adtak ki, meghaladja a fél- 
százat. A legtöbben a történelmi fakultásokon, a tudományos 
intézetekben, a múzeumokban dolgoznak, de vannak közöttük 
levéltárosok, középiskolai tanárok és neves közéleti emberek. 
Tevékenységük az őskortól a jelenkorig a kutatás csaknem 
minden ágára kiterjed. Kiadott cikkeik, tanulmányaik és köny- 
veik száma meghaladja az ezret, és túlzás nélkül állíthatjuk, 
hogy lankadatlan érdeklődésük és kitartó munkásságuk által 
általános elismerést váltottak ki. 
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Történészeink nem haladnak külön pászmán, hanem ki- 
vétel nélkül bekapcsolódnak azoknak az országos feladatoknak 
a végzésébe, amelyek a szocializmus építése során a „törté- 
nelmi frontra“ hárulnak. Többen (Bányai László, Jakó Zsig- 
mond, Imreh István, Benkő Samu, Cselényi Béla, Kovács Jó- 
zsef, Pataki József, Jordáky Lajos, Demény Lajos) részt vettek 
Románia történelmének39 kidolgozásában, és részt vesznek e 
mű újabb, tíz kötetre tervezett kiadásának megírásában. Ebbe 
a munkába, valamint a hat kötetre terjedő egyetemes törté- 
nelem munkálataiba rajtuk kívül újabb erőket (Csetri Elek, 
Székely Zoltán, Magyari András, Egyed Ákos, Ferenczi István, 
Csucsuja István, Bodor András) is bevontak. Kivették részü- 
ket a román történelmi oklevéltár40 kiadásából (Jakó, Pataki, 
Dani János) és több kollektív jellegű munkából, mint amilye- 
nek: Erdély története (Imreh, Egyed)41, a román nemzeti állam 
egyesülésének kiteljesedése (Kovács)42, munkásmozgalmi do- 
kumentumok (Vajda Lajos, Turzai Mária, Glück Jenő, Fodor 
László), Románia történelmi bibliográfiája (Jordáky Lajos)43, 
egyetemi kurzusok magyarul (Bodor, Imreh, Kovács, Cselényi, 
Jordáky, Fazoli Sándor, Ferenczi) és románul (Bodor, Kovács, 
Imreh, Jakó), szöveggyűjtemények (Jakó, Pataki, Bitay Ilona, 
Imreh, Magyari, Csetri), régészeti repertóriumok (Bodor), egye- 
temi és középiskolai tankönyvek (Bodor), valamint sok más 
történelmi munka. 


A magyar kutatók gyakran országos jelentőségű eredmé- 
nyeket értek el. Így például Jakó és Demény a könyvnyom- 
tatás elterjedését tanulmányozva minden kétséget kizáróan 
tisztázta, hogy Szebenben már 1528-tól vagy 1529-től kezdve 
volt latin betűs nyomda, majd 1543-ban román kulturális igé- 
nyeket szolgáló cirillbetűs nyomdát is létesítettek, és bebizo- 
nyította, hogy 1551 és 1553 között adták ki az ún. Evanghe- 
lierul (az evangéliumok könyve) párhuzamos szláv és román 
szövegét, az első ránk maradt román nyomtatott könyvet. 
Ugyanakkor a részletkutatások (ezekben jelentős része volt 
Arnold Huttmannak és Binder Pálnak) egyeztetéséből rekonst- 
ruálták Filip Moldoveanu életútját és tevékenységét. 


Történelemkutatóink tanulmányai gyakran román nyel- 
ven jelennek meg, s ezáltal hozzáférhetővé válnak az egész 
hazai szakkutatás számára. Egyes cikkeket és dolgozatokat a 
Korunk közöl magyar nyelven, hozzáférhetőbb, azaz inkább







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Koppándi Sándor (szerk.): A romániai magyar nemzetiség 


 267


népszerűsítő formában. Az utóbbi évtizedben az anyanyelvű 
kiadási lehetőségek megszaporodtak, mert a Kriterion, a Po- 
litikai Könyvkiadó és más kiadók több történelmi jellegű 
munkát, tanulmánykötetet adtak ki. 


A történelmi materializmus módszerét alkalmazva histo- 
rikusaink természetszerűen fordultak a gazdaságtörténet felé. 
A felszabadulás után megjelent első tanulmányok ilyen jelle- 
gűek. Kutatták a távoli római korszak mezőgazdasági viszo- 
nyait Románia területén (Bodor), a feudalizmus bomlási kor- 
szakának gazdasági vetületeit, a XVIII. század végi és a 
XIX. század eleji székelyföldi nagybirtok-gazdálkodás és a pa- 
raszti földek kisajátításának kérdését (Imreh)44, az erdélyi 
kapitalista erdőgazdálkodás és a nagybirtok ipari vállalkozá- 
sainak kezdetét (Jakó)45, az 1848 utáni tőkés mezőgazdaság 
helyzetét (Kovács)46, a haladó közgazdasági nézetek kialakulá- 
sát a XIX. század eleji erdélyi szakirodalomban (Molnár Mik- 
lós)47, a gépek és a korszerű gazdasági eszközök meghonoso- 
dását Erdélyben (Csetri), később a tőkés mezőgazdaság és ipar 
csaknem minden problémáját felvetették. Az erdélyi kapita- 
lizmus 1848 és 1918 közötti szintézisét Egyed, Vajda és mások 
végezték el48. A gazdaságtörténettel párhuzamosan felvetődött 
a technikatörténet kérdése, e témakörből néhány értékes dol- 
gozat készült el. 


A gazdaságtörténet keretében külön említésre tarthat szá- 
mot Pataki József értékes monográfiája a vajdahunyadi bir- 
tokgazdálkodásról a XVI. század elején, melyet az Akadémia 
különdíjjal tüntetett ki.49 


A gazdaságtörténeti tanulmányok új fényt vetettek Erdély 
történetének több szakaszára, különösen a feudalizmus bom- 
lására és a kapitalizmus kezdeteire, és felvillantották azokat 
a gazdasági kapcsolatokat, amelyek Erdélyt az általános eu- 
rópai fejlődéshez fűzték. Egyes tanulmányok a hűbérkori ke- 
reskedelem fejlődését taglalják (Demény, Magyari), és annak 
jelentőségét értékelik. 


1957-ben jelent meg a magyar történelemkutatók nesz- 
tora, a román és a szász historikusokkal is mindig baráti kap- 
csolatokat fenntartó Kelemen Lajos születésének 80. évfordu- 
lója alkalmából kiadott emlékkönyv.50 A 700 oldalas tanul- 
mánykötet magyar, román, német, hazai és külföldi kutatók 
munkáit tartalmazza, mintegy példázva azt az együttműkö-
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dést, amelyet az ünnepelt „egész élete munkájával, nevelői 
és emberi magatartásával“ szolgált. A szerzők között ott ta- 
láljuk a neves román historikusokat, Victor Cheresteşiut, 
Constantin Daicoviciut, Andrei Oţeteát, David Prodant, a szász 
kutatók közül Julius Bielzet, Gustav Gündischt, Kurt Ho- 
redtet; a magyarok közül csak azok az idősebb vagy fiatalabb 
nemzedékhez tartozó historikusok szerepelnek, akik tanítvá- 
nyai vagy munkatársai voltak az ünnepeltnek, emiatt egyes 
korszakok (például a legújabb kor) és jónevű kutatók kima- 
radtak. E körülmények megszabta korlátok ellenére az Emlék- 
könyv, amint az előszó szerzője, Takács Lajos, a Bolyai Tu- 
dományegyetem akkori rektora megállapította, „az együttélő 
nemzetiségek egymásratalálásának, tudósaik termékeny együtt- 
működésének“ útját egyengette, és egymás történelmi hagya- 
tékának különös megbecsülésére nevelt. 


A közös múlt, a nemzetiségek és a román nép évszázados 
együttélésének vizsgálata állandó témája a romániai magyar 
történelemkutatásnak. Ez a célkitűzés jelen van csaknem min- 
den tanulmányban, mert azok a gazdasági, társadalmi, politi- 
kai, művelődési jelenségeket nem szétszakítva, nemzetiségek 
szerint tagolva, hanem a maguk összefüggésében mutatják be, 
hiszen az együttélő népek kölcsönhatása az élet minden terü- 
letén érvényesült. Amint Bányai László megjegyzi: „A gazda- 
sági-társadalmi folyamatok, szellemi áramlatok, búvópatakai 
és zuhatagai egymáshoz kapcsoltak minket, románokat, ma- 
gyarokat, németeket és más nemzetiségűeket e tájaiban is oly 
változatos és mégis egyöntetű földön.“51 


A kérdést külön is tárgyalandó nagyszámú cikk és tanul- 
mány puszta felsorolására nincs helyünk, ám a témakör fon- 
tosságát, úgy véljük, eléggé kifejezi az a tény, hogy nincs 
olyan romániai magyar történész, aki az általa tanulmányo- 
zott kor vonatkozásában valamilyen formában ne foglalkozott 
volna e kérdéssel. Mégis ki kell térnünk egy alapvető tanul- 
mányra és egy sokat ígérő újabb kiadványra. Bányai László 
román és magyar nyelven megjelent összefoglaló munkájának 
címe: Közös sors – testvéri hagyományok. Célja – mint maga 
a szerző mondja – „olyan történelmi összegezés, amely a 
munka és alkotás erőinek sokszázados gyümölcsöző összefogá- 
sát hangsúlyozza“. Az együttélés és összefogás nap mint nap 
megnyilvánult, hiszen a román és a magyar termelő rétegek,
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jobbágyok, munkások sorsa mindig közös volt, együtt küzdöt- 
tek és együtt álltak helyt a viharokban. A szerző felvázolja a 
román nép kialakulását és a magyarok megtelepedését Erdély- 
ben, majd bemutatja a közös harc nagy mozzanatait: az 1437. 
évi bábolnai felkelést, Dózsa György parasztháborúját, a török 
iga elleni küzdelmet, a Rákóczi-felkelést és a Habsburg-ellenes 
harcot, az 1848-as forradalmat és az azután következő, sokszor 
ellentmondásos időszakot, majd eljut a felszabadulás utáni 
korszakhoz, „amikor a nemzetiségek mint egyenlő jogú polgá- 
rok a román néppel együtt a közös szocialista hazában építik 
a humánusabb, a nemzeti elnyomást nem ismerő társadalmat.“ 


Az új kiadvány a Társadalom- és Politikai Tudományok 
Akadémiája, valamint a Nicolae Iorga Történelemtudományi 
Intézet égisze alatt jelent meg román és magyar nyelven.52 


A kiadvány feladata – amint címe is mutatja – az, hogy új 
kutatási területként, a romániai történelemtudomány szerves 
részeként biztosítsa a nemzetiségek történetének rendszeres 
tanulmányozását, és hozzájáruljon a nemzetiségi önismeret el- 
mélyítéséhez, az „itt és most“ által ránk rótt feladatok tuda- 
tos vállalásához. Azt is mondhatnók, hogy e munka „mi-tuda- 
tunk“ olyan elemekkel való kibővítése, amelyek segítik a 
tisztánlátást, és meghatározzák helyünket szocializmust építő 
társadalmunk keretében. A tanulmányok – amint a felelős 
szerkesztő, Demény Lajos kifejti előszavában – feldolgozzák 
a magyar nemzetiség haladó kulturális hagyományainak kü- 
lönböző vetületeit, és hasznosítani fogják „azokat az interfe- 
renciákat, amelyek a román és a magyar kultúra között 
hazai szinten vagy pedig átfogóbb méretekben bontakoznak 
ki.“ A kötet tíz magyar és két román szerzőtől származó ta- 
nulmányai a XVI. és XVIII. századi román–magyar kapcso- 
latokkal (Pataki, Paul Cernavodeanu), az 1848. évi vagy az azt 
megelőző forradalmi eseményekkel – ezeken belül az udvar- 
helyi nemesség és polgárság harcával a XVIII. század fordu- 
lóján (Magyari), az 1848-as forradalom kezdetével Háromszé- 
ken (Egyed), a székelyek agyagfalvi gyűlésével (Fazekas 
János) – tudománytörténeti kérdésekkel, az erdélyi iparosítás 
kezdetével és munkásmozgalmi problémákkal foglalkoznak, 
vagyis szervesen kapcsolódnak a romániai magyar történetku- 
tatók által rendszeresen tárgyalt témakörökhöz. 


A romániai magyar történészek tanulmányaiban tág teret 
kap a jobbágyság és parasztság története és az ehhez szorosan







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Koppándi Sándor (szerk.): A romániai magyar nemzetiség 


 270


kapcsolódó agrártörténelem. Kutatják a székely szabadparasz- 
tok és jobbágyok helyzetét (Imreh, Pataki, Bözödi György), a 
határőr katonaság felállításával bekövetkezett változásokat 
(Király István), a máramarosi parasztság állapotát a XVI. szá- 
zad fordulóján (Magyari), az Arad és Szatmár megyei föld- 
művelés fejlődését az úrbérrendszer szabályozása után (Ko- 
vách Géza), az erdélyi parasztság differenciálódásának ütemét 
meghatározó tényezőket a XIX. század folyamán (Kovács), az 
1921. évi földreformot (Antal Imre). 


A sok részlettanulmány mellett három fontosabb tanul- 
mányra térünk ki. Az egyik Imreh István könyve,53 amelyben 
a XVII. és XIX. századi székely mezőgazdaságra, földműve- 
lésre és állattenyésztésre vonatkozó paraszti jegyzőkönyveket, 
helyi rendelkezéseket és igazságszolgáltatási végzéseket közli, 
felvillantva egy letűnt világ évszázados közösségi életformáját. 
A bevezetőben a székelyföldi birtokviszonyok alakulását 
elemzi. 


Kovács József számos cikkében és tanulmányában foglal- 
kozott a parasztság 1848 és 1900 közötti helyzetével. Külön 
monográfiában írta meg a parasztság történetét e korszakban, 
illetve részletesen elemezte a feudális viszonyok felbomlását 
Erdélyben.54 


Egyed Ákos cikkeiben és tanulmányaiban a XIX. század 
végi, a XX. század eleji parasztság történetének különböző 
vonatkozásait rajzolja meg. Kutatásainak eredményét összegező 
monográfiáját az Akadémia különdíjjal tüntette ki.55 


Végül megemlítjük, hogy Kovách Géza értékes kordoku- 
mentumokat közölt a jobbágyok panaszleveleiből, amelyek 
tükrözik a XVIII. század végi és a XIX. század eleji erdélyi 
falu életét.56 


A romániai magyar historikusok nagy szorgalommal tanul- 
mányozták a társadalmi harcok, a népi felkelések, a külső 
elnyomók elleni küzdelmek, a forradalmi mozgalmak és a 
munkásmozgalom történetét. Ezek a folyamatok jól tükrözik 
a tömegek történelemalakító szerepét, a román nép és az 
együttlakó nemzetiségek közös erőfeszítését és harcát. 


A huszita mozgalom erdélyi terjeszkedését és a Budai 
Nagy Antal vezette bábolnai parasztfelkelésre gyakorolt hatá- 
sát főként Pataki és Demény tanulmányozta. Az eredeti for- 
rások és a korábbi tanulmányok alapján Demény írt össze-
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foglaló munkát, amelyben részletesen elemzi a felkelés min- 
den mozzanatát és történelmi jelentőségét.57 A törökellenes 
harc néhány kérdését, a Dózsa György-féle felkelést, valamint 
a XVI. századi székely mozgalmak és felkelések sorozatát el- 
sősorban Bözödi, Cselényi, Pataki, Magyari és Demény tanul- 
mányozták. Demény Lajos hosszabb tanulmányban írta meg a 
XVI. század második felében kirobbant székely felkelések tör- 
ténetét,58 majd mintegy ehhez kapcsolva dolgozta fel a széke- 
lyek együttműködését „a román nép rendkívüli egyéniségé- 
vel“, Mihály vajdával.59 A székelyek története és harca a 
feudális kizsákmányolás és a török ellen külön tanulmánykö- 
tet tárgya,60 mely elemzi a székely társadalom útját a XVII. 
századig (Jakó), bemutatja a Székelyföld gazdasági és társa- 
dalmi struktúráját a XVI. század végén, a XVII. század elején 
(Imreh, Pataki), az 1595–1596-os felkelés előzményeit és le- 
folyását (Cselényi, Demény, Antal) és a gyergyói népi tömegek 
szabadságért vívott harcának egyes mozzanatait (Király István 
és Tarisznyás Márton). Végül Bányai László a román és ma- 
gyar dolgozóknak a két háború közötti időszakban az ország 
területi épségéért kifejtett erőfeszítéseit tárgyalja. 


E témakörbe soroljuk a torockói jobbágylázadások törté- 
netéről (Jakó), a Rákóczi-féle felkelés erdélyi vonatkozásairól 
(Magyari, Benkő, Imreh, Jakó), a Horea, Cloşca és Crişan 
vezette parasztlázadásról (Kovács), a Tudor Vladimirescu moz- 
galmának erdélyi visszhangjáról (Csetri) készült dolgozatokat. 


A romániai magyar történészek tudományos tevékenysé- 
gében különleges helyet foglal el az 1848-as forradalom. Számos 
tanulmány foglalkozik az 1848 előtti Habsburg-ellenes harc 
különböző megnyilvánulási formáival (Magyari, Szabó Mik- 
lós),61 kutatják a székelyek agyagfalvi gyűlését, részvételét a 
forradalomban, a polgári demokratikus forradalom egyes moz- 
zanatait és vezető személyiségeinek tevékenységét (Fazekas, 
Csetri, Egyed, Bözödi, Csucsuja, Jordáky, Imreh, Benkő). 


Az e problémának szentelt tanulmánykötet62 magyar szer- 
zői az 1848 tavaszának eszméit és tetteit, N. Bălcescu politikai 
és irodalmi tevékenységét, a forradalom Erdély különböző ré- 
szein (Nagybánya vidéke, Arad megye) kavargó hullámait, a 
moldvai és a havasalföldi forradalom erdélyi visszhangját és 
1848 néhány vezető személyisége – Gábor Áron, Avram 
Iancu, Gál Sándor, Petőfi Sándor szerepét ismertetik (Demény,
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Benkő, Balogh Edgár, Csetri, Glück, Juhász István, Kovách, 
Imreh, Bözödi György, Károlyi Dénes). 


A román nép történetének egyik nagy eseményével, az 
1877. évi függetlenségi háborúval foglalkozó magyar nyelvű 
tanulmányok közül Dan Berindei és Csucsuja István eredeti 
kutatásokon alapuló könyve érdemel külön említést.63 Míg Be- 
rindei a háború kitörésének, lefolyásának és következményei- 
nek általános történetét vázolja fel, Csucsuja részletesen fog- 
lalkozik az erdélyi románság háború melletti kiállásával, a 
korabeli magyar haladó közvélemény sajtóbeli visszhangjával, 
a különböző gyűjtési akciókkal, a székelyek, a bukaresti ma- 
gyar kolónia, a moldvai csángó-magyarok és az erdélyi szászok 
állásfoglalásával és támogatásával. 


Az 1907-es nagy román parasztfelkelés okait, kirobbaná- 
sát, lefolyását, a magyarországi és erdélyi visszhangját külön 
tanulmánykötet elemzi,64 legújabban pedig Vajda Lajos hosz- 
szabb tanulmányt jelentetett meg,65 melyben az erdélyi román, 
magyar és német lapoknak a felkelésről szóló tudósításait, ér- 
tékeléseit, az agrárkérdésben tanúsított állásfoglalásait, a 
munkásosztály haladó szellemű magatartását és a felkelés er- 
délyi hatását tárgyalja. 


A romániai magyar történelemkutatók az 1918. évi er- 
délyi forradalmi mozgalmakat és a gyulafehérvári határozatok 
történelmi jelentőségét is tanulmányozták (Bányai, Kovács). 


A társadalmi és népi mozgalmak mellett nagy hangsúlyt 
kapott a történelemkutatásnak korábban alig vagy egyáltalán 
nem művelt területe: a munkásosztály és a munkásmozgalom 
története. Történészeink e vonatkozásban is igyekeztek vissza- 
menni a távoli kezdetekre, és többek között kutatták a manu- 
faktúraipar munkásainak a helyzetét a XIX. század elején 
(Imreh), a Nagybánya vidéki munkások magatartását az 
1848-as forradalomban (Csetri), a munkásmozgalmak kezdetét 
Arad megyében (Kovách), továbbá a bányaipari és erdőipari 
munkások helyzetét (Vajda, Gáspár Margit, Fuchs Simon). A 
tanulmányok feldolgozzák az erdélyi munkásmozgalom fon- 
tosabb momentumait, a munkásság harcát a két világháború 
között és küzdelmét a népi hatalom megszilárdulásáért. Tanul- 
mányozzák az 1919–1921 közötti munkás- és parasztmozgal- 
mak történetét (Bányai), a zsilvölgyi bányászok 1920. évi 
harcait (Gáspár), az 1920. évi kolozsvári, Kolozsvár környéki
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és erdélyi általános munkássztrájkok lefolyását és eredményeit 
(Jordáky, Vajda, Fodor), a gyimesvölgyi parasztok 1934. évi 
harcát (Bányai, Fodor). A polgári demokrata forradalom kitel- 
jesedése és a szocialista forradalom korszakának történetéről 
írott tanulmányok szerzői között leggyakrabban Bányai László, 
Vajda Lajos, Fodor László és Bunta Péter nevével találkozunk. 
Általában a munkásosztály forradalmi harcával főként a Párt- 
történeti Intézet magyar munkatársai: Vajda Lajos és Fodor 
László, valamint Turzai Mária és Bunta Péter foglalkoznak. 


A társadalmi harcokat és a munkásosztály történetét tár- 
gyaló tanulmányok jól tükrözik a romániai magyar történe- 
lemkutatásban bekövetkezett gyökeres fordulatot: a figyelem 
az ország egész története s ezen belül a magyar nemzetiség 
sorsát, helyét, múltját jelenét és jövőjét meghatározó esemé- 
nyek felé fordult. 


E problémakörökhöz kapcsolódott azután a haladó hagyo- 
mányok művelése. Történészeink előszeretettel foglalkoztak a 
múlt olyan nagy személyiségeinek hagyatékával, akik írásaik- 
kal vagy tetteikkel saját korukban a haladást szolgálták, és 
kitörölhetetlen nyomot hagytak a romániai magyarság törté- 
netében. Többek között Borsos Tamás, Apáczai Csere János, 
Pápai Páriz Ferenc, Misztótfalusi Kis Miklós, Rettegi György, 
Fogarasi Sámuel, Bölöni Farkas Sándor, Wass Pál, Teleki 
Sándor,66 továbbá Kőrösi Csoma Sándor, Deák Farkas, Torma 
Zsófia67, Bolyai Farkas, Bolyai János és mások értékes, haladó 
örökségéről van szó.68 


A haladó hagyományokról írott hosszabb terjedelmű mun- 
kák rendszerint az ún. Fehér könyv, a rövidebbek a Téka so- 
rozatban jelentek meg a Kriterion Könyvkiadó gondozásában; 
a bevezető tanulmányok, valamint a jegyzetek részletesen 
foglalkoznak az illető korszak gazdasági, társadalmi, politikai 
és művelődési helyzetével, értékelik azt az örökséget, amelyet 
az illető író, tudós, filozófus képviselt saját korában, és amely- 
lyel hozzájárulhat a mai nemzetiségi önismeret bővítéséhez. 


Hasonló elgondolással, de más hangsúllyal a Politikai 
Könyvkiadó Testamentum címen indított új sorozatot. Demény 
Lajos megállapítása szerint e kötetek célja bemutatni „a ro- 
mán nép és a magyar nemzetiség együttes harcát a hűbéri és 
tőkés kizsákmányolás ellen, azoknak a kimagasló román és 
magyar közéleti férfiaknak, kulturális személyiségeknek a ha- 
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gyatékát, akik síkra szálltak az egyetértés, a testvériség és a 
nemzeti szabadság mellett“. A Testamentum eddig megjelent 
kötetei többek között közölték Mocsáry Lajosnak a népek ba- 
rátságáról szóló írásait,69 a haladó polgári történetíró, Márki 
Sándor műveinek fontosabb ide vágó részleteit,70 a román– 
magyar barátságért és együttműködésért a két világháború 
között síkra szálló Bitay Árpád néhány cikkét és jelentős ro- 
mán személyiségekkel folytatott levelezését, Vasile Goldişnak 
a nemzetiségi kérdésről írott, már említett tanulmányát (Ha- 
jós József bevezetőjével), melyhez a neves román akadémikus, 
A. Oţetea írt előszót, Kovács Katona Jenő és Szabó Árpád írá- 
sait (Jordáky Lajos bevezető tanulmányaival), Józsa Béla írá- 
sait (Balogh Edgár előszavával) és Demény Lajosnak a bábol- 
nai felkelésről írott, korábban tárgyalt tanulmányát.71 


A Politikai Könyvkiadó jelentette meg Turzai Mária elő- 
szavával és szerkesztésében a Vásárhelyi Találkozó forrásanya- 
gát és több rá vonatkozó cikket és értékelést.72 


A művelődéstörténeti kutatás más területekhez képest las- 
sabban haladt. Az utóbbi években azonban a kiadási lehető- 
ségek bővülésével megváltozott a helyzet. Az erdélyi intéz- 
mények, kulturális létesítmények, a különböző korok szellemi 
áramlatai egyaránt érdeklik a román és magyar kutatókat és ol- 
vasóközönséget, mert szellemi síkon itt voltak a legnagyobbak 
a találkozások és a kölcsönhatások. Ma már szinte azt mondhat- 
nánk, hogy nincsen olyan romániai magyar historikus, aki ne 
lenne egyúttal művelődéstörténész is. Míg azonban egyesek 
évekre nyúló kutatások alapján fedik fel azokat a szálakat, ame- 
lyek az együttlakó népek kultúráját összefűzik, és ugyanak- 
kor Ariadné fonalaként elvezetnek az egész európai kultúrához 
fűződő szoros kapcsolatokhoz, mások megelégszenek a már 
felkutatott eredmények könnyed, szellemes és tetszetős bemu- 
tatásával. Az első eljárás kétségtelenül tudományosabb, de a 
második is sok haszonnal járhat. 


A művelődéstörténetnek annyi ága van, ahány ágat az év- 
századok során maga a művelődés hajtott. Ide soroljuk a könyv, 
a könyvtár, a könyvnyomtatás, a papírgyártás, a sajtó, a szín- 
ház, az iskola stb. történetét. 


A könyv- és könyvtártörténet köréből sok cikket és tanul- 
mányt idézhetnénk, de a legtöbbet e téren Jakó Zsigmond 
tett, aki régi dokumentumok alapján már veszendőbe ment
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könyvtárállományokat is rekonstruált. Kutatta a régi erdélyi 
könyvtárak kéziratos ritkaságait, a kolozsvári könyvtárak és 
T. Cipariu latin kódexeit, a váradi könyvtár történetét, mely 
országunkban a legrégibb, és általában új adatokkal, új színek- 
kel gazdagította a hazai művelődéstörténetet. A könyvtörténet 
köréből megjelent tanulmányaiért is sokra értékeljük a te- 
hetséges Dankanits Ádámot, aki az 1977. évi földrengés áldo- 
zata lett. Nagymértékben tisztázódott a középkori papírgyár- 
tás története, s értékes tanulmányok láttak napvilágot a könyv- 
nyomtatás kezdeteiről és annak román–magyar vonatkozásáról 
(Jakó, Demény), az antikvitásnak az erdélyi humanizmusra gya- 
korolt hatásáról (Bitay Ilona), az erdélyi magyar történetírás- 
ról (Vekov Károly). 


A sajtótörténet kutatói között elsősorban Jordáky, Tur- 
zai, Kovách, Vajda és Fodor nevét említhetjük. Értékes hoz- 
zájárulásnak tartjuk a Korunk 1974. évi Évkönyvét, amely 
tagoltan, több kutató tollából bemutatta az egész romániai ma- 
gyar sajtó történeti útját, a legelső magyar nyelvű időszaki ki- 
advány megjelenésétől, „különféle szakaszokon át változva-vál 
takozva“, megszakítatlanul napjainkig. 


Régi mulasztást pótol a középkorban külföldön tanuló er- 
délyi diákok felkutatása (Tonk Sándor), ami művelődéstörténe- 
tünknek értékes fejezetét jelenti. Sorra került az erdélyi ma- 
gyar színjátszás nagy képviselőinek, az erdélyi filmgyártás út- 
törőinek bemutatása (Jordáky). A művelődéstörténet köréhez 
csatoljuk a hivatal- és a levéltártörténetet, melynek művelői 
(Jakó, Kiss András és Pál Antal Sándor) többek között fel- 
dolgozták Kolozsvár levéltára rendjének fejlődését, illetve a 
marossszéki levéltárat. 


A művelődéstörténet egyik alfejezetének tekintjük a kö- 
zépkori céhpecsétek, porcelángyűjtemények (Bunta Magda), a 
batizi finom fajansz kerámia bemutatását (Bunta M., Gyulai 
Pál) és az erdélyi habán kerámia feldolgozását73, valamint az 
erdélyi lakásművészettel foglalkozó értékes tanulmányokat (Ja- 
kó, Bunta M.). 


Külön kell szólanunk néhány művelődéstörténeti tanul- 
mánykötetről. Jakó Zsigmond tanulmánykötete74 az erdélyi mű- 
velődéstörténet több értékes fejezetét nyújtja, mint amilyenek 
az erdélyi értelmiség és laikus írásbeliség kezdetei, a német ere- 
detre vonatkozó torockói legenda születése és kritikája, a könyv, 
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a könyvtár, a könyvnyomtatás történetének számos hazai vo- 
natkozása. A tanulmánykötet kisebb változtatásokkal és ki- 
egészítésekkel Philobiblon transilvan címen román nyelven is 
megjelent. Úgy véljük, e tanulmánykötet kettős feladatot tel- 
jesített, egyidejűleg szolgálja az országos és a nemzetiségi ér- 
dekeket, mert a szerző vallomása szerint: „a felszabadult 
Románia mai lakossága a maga jövőjét el sem tudja képzelni 
másként, mint úgy, hogy abba beleépül saját népének egész 
múltja, az elődök teremtette szellemi értékekkel és hagyomá- 
nyokkal“. 


Benkő Samu két művelődéstörténeti tanulmánykötetében75 


a különböző folyóiratokban, napilapokban megjelent, a XVIII. 
és a XIX. század jelentős kulturális eseményeivel, főként az 
értelmiség jelentőségével foglalkozó dolgozatait, cikkeit és az 
e korra vonatkozó könyvek recenzióit nyújtja az olvasóközön- 
ségnek. Tanulmányai, amint maga mondja: ,,a tudomány, a 
nevelés és az íráskultúra múltjába vezetnek, a szellemi élet- 
nek három olyan területére“, melyeknek ismerete eligazít „mű- 
velődésünk múltjának más tartományaiban is“, és az erdélyi 
kultúra sok nagy képviselőjével foglalkoznak (Bod Péter, N. 
Benkő József, Bolyai Farkas, Köteles Sámuel, Bölöni Farkas 
Sándor, II. Rákóczi Ferenc, Apor Péter, Jakab Elek, Orbán 
Balázs, Kemény Zsigmond stb.). 


Jordáky Lajos tanulmánykötete76 a történettudomány kér- 
déseiről, a szocialista gondolat néhány történelmi mozzanatá- 
ról és képviselőjéről (Marx, Saint-Simon, Dobrogeanu-Gherea, 
Kunfi Zsigmond) szól, a hazai és nemzetközi munkásmozgalom 
több fejezetét dolgozza fel. 


A romániai historikusok között sokáig a művészettörté- 
netnek sem volt szakavatott művelője. B. Nagy Margit szemé- 
lyében azonban e történeti diszciplína is hozzáértő, tehetséges 
kutatóra akadt, aki egymásután jelenteti meg értékes művé- 
szettörténeti tanulmányait (a bethlenszentmiklósi vár építése, 
a kolozsvári Bánffy palota építése, a zsibói kastély, Kolozsvár 
urbanisztikai problémái stb.). Várak, kastélyok, udvarházak cí- 
mű könyve könyvsikert és tudományos elismerést jelentett 
számára.77 Ő rendezte sajtó alá, látta el a szükséges kiegészítő 
jegyzetekkel Kelemen Lajos művészettörténeti tanulmányait.78 


Kovács András az erdélyi várépítészetet tanulmányozza, erről 
néhány figyelemre méltó dolgozatot közölt. A XIX. és XX.
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század művészettörténete sem maradt kiaknázatlanul: Banner 
Zoltán, Borghida István és Ferenczi Irma több értékes cikket, 
hosszabb tanulmányt közölt különösen e korszak festészetéről. 


A történeti segédtudományok terén Jakó Zsigmond vég- 
zett alapvető munkát: a román történelmi oklevéltár számára 
kidolgozta a latin paleográfia és a pecséttan erdélyi vonatkozá- 
sait79, és megírta – Radu Manolescuval együtt – a középkori 
latin írásbeliség egyetemi tankönyvét80, továbbá számos cik- 
ket és tanulmányt közölt a segédtudományok különböző ágai- 
ról. Itt említjük meg a Bodor András és Csetri Elek szerkesz- 
tésében kiadott kétkötetes kronológiát, amelynek azonban in- 
kább művelődéstörténeti, mint segédtudományi jellege van. 
Célja: tudományos szinten tájékoztatni az érdeklődőket az egye- 
temes és a hazai történelem fontosabb eseményeinek, a fejlődés 
mozzanatainak pontos időpontjáról.81 


Számvetésünk nem lenne teljes, ha nem emlékeznénk meg 
az ókortörténet és a régészet művelőiről, noha ezek a diszcip- 
línák csak annyiban kapcsolódnak a nemzetiségtörténethez, 
amennyiben a magyar historikusok a XV. századtól kezdve 
rendszeresen művelték az ókortörténet egyik vagy másik ágát, 
és a múlt század második felétől közöttük a régészetnek is 
sok kiváló képviselője volt. 


Bodor András, e sorok írója számos tanulmányt közölt a 
hazai és az egyetemes ókor területéről magyar, román, angol 
vagy német nyelven. Székely Zoltán múzeumigazgató elsősor- 
ban a Székelyföld délkeleti részén végzett az ős-, a dák és ró- 
mai korra, a népvándorlás korára és az azt követő időszakra 
vonatkozó értékes ásatásokat, amelyeknek eredményeit tanul- 
mánykötetekben vagy különböző szakfolyóiratokban közölte. 
Ferenczi István és Ferenczi Géza, apjuk nyomdokain haladva, 
eredményesen művelték a dák, a római kori és a későbbi vagy 
korábbi időszakok régészetét; Ferenczi István különösen a li- 
meskutatásban ért el kimagasló, a határokon túl is elismert 
eredményeket. László Attila a moldvai kelta-dák települése- 
ket, általában Moldva régészetének különböző problémáit ku- 
tatja. Nem hagyhatjuk említés nélkül a nála is fiatalabb régé- 
szeket: a bronzkorszak kutatóját, Báder Tibort és a nagy re- 
ményekre jogosító Németi Jánost, akik már eddig is több cikk- 
ben és tanulmányban számoltak be ásatásaik eredményeiről, és 
az idősebb, sok értékes, érdekes témát felvető Bakó Gézát. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Koppándi Sándor (szerk.): A romániai magyar nemzetiség 


 278


Végül számos dolgozatot sorolhatnánk fel a demográfia, 
a történeti statisztika, a történelemoktatás módszerének köré- 
ből (Fazoli Sándor), kitérhetnénk az utóbbi időben kiterebé- 
lyesedő, történelmi jellegű memoárirodalomra (Nagy István, 
Veress Pál, Demeter János, Bányai László, Balogh Edgár em- 
lékirataira), valamint az íróink által egyre gyakrabban fel- 
dolgozott történelmi témákra, de ezzel, úgy véljük, már meg- 
haladnánk a történelemkutatás kereteit. 


Az utóbbi esztendők ugyancsak bővelkedtek a magyar nem- 
zetiség történetére, a román–magyar közös múltra vonatkozó 
kiadványokban. A fontosabb munkák közül főleg azok vonják 
magukra a figyelmet, amelyek a középkor kérdéseivel, művelő- 
déstörténettel, a román nép és a magyar nemzetiség testvéri- 
ségével és barátságával foglalkoznak.82 


Az elmondottakból, noha azok az egésznek csak töredékes 
képét nyújtják, levonhatjuk azt a feltétlenül helytálló követ- 
keztetést, hogy a felszabadulás után a romániai magyar tör- 
ténészek a felmerülő nehézségek ellenére komoly és eredmé- 
nyes munkát végeztek. Magukévá téve az „itt és most“ jelsza- 
vát, becsülettel teljesítették az általános hazai és a magyar 
nemzetiségi múlt kutatása terén rájuk háruló feladatokat. Ter- 
mészetesen az eredmények sem feledtethetik a hiányosságokat 
s a letagadhatatlan tényt, hogy a teljesítmény nincs mindig 
arányban az elvárással. Nem arra gondolunk, hogy a tanulmá- 
nyok nem ütnék meg a kívánt mértéket, hanem inkább arra, 
hogy hiányzanak a szintézisek. Az összefoglalások, a részle- 
tekből kirajzolódó egész. Ám a hiányosságok felmérése és tu- 
datosítása már félutat jelent a megoldás felé, és minden remé- 
nyünk megvan arra, hogy a romániai magyar történetkutatók 
a jövőben is eredményesen járulnak hozzá az általános tör- 
ténettudományi problémák megoldásához és a nemzetiségi ön- 
ismeret elmélyítéséhez.83 


JEGYZETEK 
1 Gaál Gábor: Bevezetés a társadalomtudományba. Kolozsvár, 


1947; A bölcselettörténet rövid vázlata. Kolozsvár, 1947, 1948; A görög 
bölcselet története. I. Kolozsvár, 1948; A marxizmus története. A fiatal 
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2 Ugyanebben az időben sokszorosították Kohn Hillel marxista 
közgazdaságtani előadásait (A közgazdaságtan alapjai. Kolozsvár, 1948; 
Gazdaságpolitika. Kolozsvár, 1948), valamint Demeter János marxista 
alapon megírt jogi kurzusát (Bevezetés az alkotmányjogba. Kolozs- 
vár, 1948). 


3 Az említett munka valóban a szó legszorosabb értelmében kol- 
lektív jellegű volt, hiszen a Kizsákmányolás a tőkés Dermatában (Ál- 
lami Tudományos Könyvkiadó, Bukarest, 1953) című köteten egyetlen 
szerzőnek sincs feltüntetve a neve. Írta a Bolyai Tudományegyetem és 
a Jog- és Közgazdaságtudományi Főiskola politikai gazdaságtan kated- 
rájának munkaközössége. 


4 Filozófiai tanulmányok. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem 
dialektikus materializmus tanszékének gondozásában. Tudományos 
Könyvkiadó, Bukarest, 1957. 396 p. 


5 Gondolkodáslélektani tanulmányok. Szerkesztette Zörgő Benjá- 
min. Akadémiai Kiadó, Bukarest, 1958. 356 p. 


6 Talán csak a vallásbölcseleti kérdéseknek az ateizmus szempont- 
jából történő értékelése elhanyagoltabb terület, éppen ezért folytatásra 
váró kezdetnek tekinthetjük Farkas Zoltán Gondolatok a valláserkölcs- 
ről (Politikai Könyvkiadó, Bukarest, 1977. 108 p.) című könyvecskéjét. 


7 Nehéz lenne még csak felsorolni is ezeket az átfedéseket, de 
mint jellemző példát megemlíthetjük, hogy a Gîndirea sociologică din 
România (Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974) című monog- 
ráfia többek között magyar szakemberek közreműködésével íródott, 
hasonlóképpen az Istoria gîndirii sociale şi filozofice în România (Edi- 
tura Academiei, Bucureşti, 1964) című vaskos kötet is. Kallós Miklós 
Sociologie, politică, ideologie (Editura Facla, Timişoara, 1975. 176 p.) 
című, románul közölt munkájával nyert akadémiai díjat, Gáll Ernő 
Intelectualitatea în viaţa socială (Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1965. 
368 p.) címen románul írt monográfiát az értelmiség szerepéről – és 
így tovább. 


8 Kallós Miklós: A politikatudomány. Politikai Könyvkiadó, Buka- 
rest, 1975. 95 p. 


8 Rácz Győző: Értelem és szépség. Kriterion Könyvkiadó, Buka- 
rest, 1972. 352 p.; A lírától a metafizikáig. Kriterion Könyvkiadó, Buka- 
rest, 1976. 276 p. 


10 Angi István: Zene és esztétika. Kriterion Könyvkiadó, Buka- 
rest, 1975. 204 p. 


11 Kallós Miklós–Róth Endre: Axiológia és etika. Tudományos 
Könyvkiadó, Bukarest, 1970, 192 p. 


12 Kallós Miklós–Róth Endre: Mi a boldogság? Tudományos 
Könyvkiadó, Bukarest, 1963. 52 p. 


13 Balázs Sándor: A véletlen. Tudományos Könyvkiadó, Bukarest, 
1974. 268 p. 


14 Balázs Sándor: Az optimizmus védelmében. Dacia Könyvkiadó, 
Kolozsvár, 1971. 248 p. 


15 Robotos Imre: A nevetés vonzásában. Kriterion Könyvkiadó, 
Bukarest, 1973. 268 p.; Balázs Sándor: Humor és filozófia. Irodalmi 
Könyvkiadó, Bukarest, 1969. 240 p. 
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16 Sztranyiczki Gábor: Gondolatok az emberi célról. Tudományos 
Könyvkiadó, Bukarest, 1974, 222 p.; Balázs Sándor: Elmélkedés a cél- 
szerűségről. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1972. 248 p. 


17 Gáll Ernő: A humanizmus viszontagságai. Politikai Könyvkiadó, 
Bukarest, 1972. 363 p. 


18 Gáll Ernő: Tegnapi és mai önismeret. Kriterion Könyvkiadó, 
Bukarest, 1975. 412 p. 


19 Gáll Ernő: A romániai polgári szociológia. Állami Politikai 
Könyvkiadó, Bukarest, 1958. 279 p. 


20 Tóth Sándor: G. G. Tanulmány Gaál Gáborról, a Korunk szer- 
kesztőjéről. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1971. 364 p. 


21 Hajós József: Sámi László. (Darabán Józseffel közösen.) Akadé- 
miai Könyvkiadó, Bukarest, 1955. 181 p.; Parádi Kálmán. Akadémiai 
Könyvkiadó, Bukarest, 1955. 288 p.; Köteles Sámuel. Irodalmi Könyv- 
kiadó, Bukarest, 1969. 424 p.; Mentovich Ferenc: Az új világnézet. Kri- 
terion Könyvkiadó, Bukarest, 1974. 268 p. 


22 Lechner Károly. Válogatta, jegyzetekkel és bevezetővel ellátta 
Balázs Sándor és Spielmann József. Akadémiai Könyvkiadó, Bukarest, 
1956. 286 p. 


23 Apáczai Csere János: Magyar Encyclopaedia. Szigeti József gon- 
dozásában. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1977. 528 p. 


24 Pápai Páriz Ferenc: Békességet magamnak, másoknak. Nagy 
Géza gondozásában. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1977. 824 p. 


25 Dimitrie Gusti: A szociológiai monográfia. Balázs Sándor fordí- 
tásában és gondozásában. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1976. 324 p. 


26 Roşca, D. D.: A tragikus lét. Fordította és az utószót írta Bret- 
ter György. Tudományos Könyvkiadó, Bukarest, 1971. 259 p. 


27 Maliţa Mircea: A szürke arany. Fordította Farkas László, Bret- 
ter György és Brassay János. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1976. 
375 p. 


28 Vasile Goldiş a nemzetiségi kérdésről. Hajós József gondozásá- 
sában, Testamentum sorozat. Politikai Könyvkiadó, Bukarest, 1976. 
155 p. 


29 Descartes: A módszerről. Tamás Gáspár Miklós gondozásában. 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1977. 192 p. 


30 Lukács György: Tanulmányok I–II. Bretter György gondozásá- 
ban. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973, 504 p. 


31 Gramsci, Antonio: A gyakorlat filozófiája. Gáll Ernő gondozásá- 
ban. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1974. 288 p. 


32 Althusser, Louis: Olvassuk Marxot. Bretter György gondozásá- 
ban. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1977, 224 p. 


33 Róth Endre: A sokdimenziós ember. Politikai Könyvkiadó, Bu- 
karest, 1975. 72 p. 


34 Bretter György: Vágyak, emberek, istenek. Kriterion Könyv- 
kiadó, Bukarest, 1970. 272 p.; Párbeszéd a jelennel. Kriterion Könyv- 
kiadó, Bukarest, 1973. 320 p. 


35 Ágoston Vilmos–Huszár Vilmos–Molnár Gusztáv–Szilágyi N. 
Sándor–Tamás Gáspár Miklós: Szövegek és körülmények. Bretter 
György gondozásában. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1974. 124 p. 
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36 Látóhatár. Tóth Sándor gondozásában. Dacia Könyvkiadó, Ko- 
lozsvár, 1973, 215 p. 


37 Tamás Gáspár Miklós: A teória esélyei. Kriterion Könyvkiadó, 
Bukarest, 1975. 208 p.; Molnár Gusztáv: Az elmélet küszöbén. Krite- 
rion Könyvkiadó, Bukarest, 1976. 140 p.; Ágoston Vilmos: Humaniz- 
mus: ettől – eddig? Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1977. 196 p. 


Megjegyzés. A történelmi tanulmányok nagy száma lehetetlenné 
teszi a szerző nevének és a tanulmány címének pontos közlését. Ezért 
a szövegben a szerző teljes nevét csak az első előforduláskor közöljük, 
azután csak családnevét adjuk. Mivel a feldolgozáskor az egyes dolgo- 
zatokat témakörök szerint csoportosítottuk, azok pontos címét sem ad- 
hattuk meg. Az érdeklődő olvasó a Bibliographia Historica Romaniae 
(Bibliografia istorică a României) I. 1944–1969 (Editura Academiei 
R.S.R., Bucureşti, 1970) és IV. 1969–1974 (Editura Academiei R.S.R., 
Bucureşti, 1975) kötetében a névjegyzék alapján megtalálhatja a kere- 
sett tanulmány pontos címét és megjelenési idejét. 


38 Bányai László: Miről szóljon az erdélyi történetírás. Utunk, 
1946. január 22. 


39 Istoria României. I. Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1960. 
LXVII 891 p.; II: 1962. 1159 p.; III: 1964. 1258 p.; IV: 1964. 851 p. 


40 Documenta Romaniae Historica (Documente privind istoria Ro- 
mâniei) C: Transilvania. Veacurile XI–XIV. Vol. I–VI. Editura Aca- 
demiei R.P.R., Bucureşti, 1951–1955. 


41 Erdély története I–II. Az előszót írta: M. Constantinescu. Az 
RNK Akadémiájának Kiadója, Bukarest, 1964. XV+358, XV+559 p. 


42 Desăvîrşirea unificării statului naţional român. Unirea Transil- 
vaniei cu vechea Românie. Red.: M. Constantinescu, Şt. Pascu. Editura 
Academiei R.S.R., Bucureşti, 520 p. 


43 Bibliographia Historica Romaniae. I. és IV. Editura Academiei 
R.S.R., Bucureşti, 1970, 1975. 


44 Imreh István: Majorsági gazdálkodás a Székelyföldön a feuda- 
lizmus bomlásának idején. Állami Közgazdasági és Jogi Kiadó, Buka- 
rest, 1956. 162 p. 


45 Jakó Zsigmond: A magyarpataki és kalini hamuzsír-huta törté- 
nete. Tudományos Könyvkiadó, Bukarest, 1956. 103 p. 


46 Kovács József: Adatok az 1848 utáni erdélyi tőkés mezőgazda- 
ságról. Tudományos Könyvkiadó, Bukarest, 1957. 250 p. A gazdaságtör- 
téneti tanulmányok sorozatában megjelent még: Csetri Elek–Imreh 
István–Benkő Samu: Tanulmányok az erdélyi kapitalizmus kezdetei- 
ről. Tudományos Könyvkiadó, Bukarest, 1956. 144 p.; Kovách Géza: 
A zilahi céhek története. Tudományos Könyvkiadó, Bukarest, 1958. 
207 p. 


47 Molnár Miklós: Az iparfejlesztés kérdése Erdélyben 1848 előtt. 
Tudományos Könyvkiadó, Bukarest, 1957, 182 p. 


48 Egyed Ákos–Vajda Lajos–Ion Cicală: Munkás- és parasztmoz- 
galmak Erdélyben. Tudományos Könyvkiadó, Bukarest, 1962. 347 p. – 
és számos más dolgozatban. 
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49 Iosif Pataki: Domeniul Hunedoara la începutul secolului al 
XVI-lea. Studii si documente. Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 
1973, CXIV+352 p. 


50 Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfor- 
dulójára. Szerkesztette: Bodor András, Cselényi Béla, Jancsó Elemér, 
Jakó Zsigmond és Szabó T. Attila. Tudományos Könyvkiadó, Buka- 
rest, 1957. 700 p. A romániai magyar történészek közül tanulmányt 
írtak az Emlékkönyv számára: Bágyuj Lajos, Benczédi Pál, Benkő 
Samu, Bodor András, Cselényi Béla, Csetri Elek, Dani János, Darkó 
László, Debreczeni László, Farczády Elek, Ferenczi István, Imreh Ist- 
ván, Jakó Zsigmond, Kiss András, B. Nagy Margit, Pataki József, 
K. Sebestyén József, Szász Károly, Szentmártoni Kálmán, Tóth Kál- 
mán, Vita Zsigmond. Az előszót Takács Lajos írta, a Kelemen Lajos- 
bibliográfiát Szabó T. Attila és Magyari András állította össze. 


51 Bányai László: Közös sors – testvéri hagyományok. Politikai 
Könyvkiadó, Bukarest, 1973. 366 p. az idézett rész az 5. lapon. 


52 Tanulmányok a romániai együttlakó nemzetiségek történetéből 
és testvéri együttműködéséről a román nemzettel. Magyar nemzetiség. 
Tanulmányok. I. Koordináló szerkesztő: Bányai László. Szerkesztő bi- 
zottság: Bodor András, Demény Lajos (felelős szerkesztő), Imreh Ist- 
ván, Csucsuja István (titkár), a könyv kiadói szerkesztője: Bitay Ödön. 
Politikai Könyvkiadó, Bukarest, 1976. 410 p. 


53 Imreh István: A rendtartó székely falu. Faluközösségi határoza- 
tok a feudalizmus utolsó évszázadából. Kriterion Könyvkiadó. Buka- 
rest, 1973. 340 p. 


54 I. Kovács: Desfiinţarea relaţülor feudale în Transilvania. Edi- 
tura Dacia, Cluj, 1973, 189. 


55 Egyed Ákos: A parasztság Erdélyben a századfordulón. Tudo- 
mányos és Enciklopédiai Könyvkiadó, Bukarest, 1975. 303 p. 


56 Erdélyi jobbágyok panaszlevelei. Kordokumentumok az erdélyi 
falu életéből. A leveleket válogatta, bevezető tanulmánnyal és jegyze- 
tekkel ellátta Kovách Géza. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1971. 254 p. 


57 Demény Lajos: Paraszttábor Bábolnán. Együtt a hűbéri kizsák- 
mányolás ellen. Politikai Könyvkiadó, Testamentum sorozat, Bukarest, 
1977. 288 p. 


58 Demény Lajos: Székely felkelések a XVI. század második felé- 
ben. Politikai Könyvkiadó, Bukarest, 1976, 146 p. 


59 Demény Lajos: A székelyek és Mihály vajda. 1593–1601. Krite- 
rion Könyvkiadó, Bukarest, 1977. 162 p. 


60 A székelyek harca a feudális kizsákmányolás ellen a XVI. szá- 
zad második felében és részvételük a törökellenes harcban. Csíkszereda, 
1976. – Minden tanulmányt román és magyar nyelven is közöl. 


61 Magyari András több tanulmányában foglalkozik a II. Rákóczi 
Ferenc vezette Habsburg-ellenes harc erdélyi vonatkozásával. Szabó 
Miklós a székelyföldi XVIII. századi és XIX. század eleji osztrák- és 
feudalizmus-ellenes küzdelmeket kutatja. 


62 1848. Arcok, eszmék, tettek. Tanulmányok. Kriterion Könyv- 
kiadó, Bukarest, 1974. 288 p.; Károlyi Dénes: Székely vértanúk 1854, 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1975, 242 p. 
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63 Dan Berindei–Csucsuja István: 1877. A függetlenségi háború 
és Erdély. Politikai Könyvkiadó, Bukarest, 1977. 238 p. 


64 Ion Cicală–Cselényi Béla–Egyed Ákos–Kántor Lajos–Kovács 
József: Adalékok az 1907-es parasztfelkelés történetéhez. Tudományos 
Könyvkiadó, Bukarest, 1957. 150 p. 


65 Vajda Lajos: 1907. A nagy parasztfelkelés erdélyi visszhangja. 
Politikai Könyvkiadó, Bukarest, 1977. 262 p. 


66 Borsos Tamás: Vásárhelytől a Fényes Portáig. Emlékiratok, le- 
velek. Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta 
Kócziány László. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1968. 486 p.; Apáczai 
Csere János – lásd a 23. jegyzetet; Pápai Páriz Ferenc – lásd a 24. 
jegyzetet; Erdélyi féniks. Misztótfalusi Kis Miklós öröksége. Bevezető 
tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel közzéteszi Jakó Zsigmond. 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1974. 548 p.; Rettegi György: Emlé- 
kezetre méltó dolgok. 1718–1784. Bevezető tanulmánnyal és magyarázó 
jegyzetekkel közzéteszi Jakó Zsigmond. Kriterion Könyvkiadó, Buka- 
rest, 1970. 564 p.; Fogarasi Sámuel: Marosvásárhely és Göttinga. Ön- 
életírás, 1770–1799. Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi 
Juhász István. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1974. 388 p.; Bölöni Far- 
kas Sándor naplója (1835–1836). Az előszót írta Jancsó Elemér. Kriterion 
Könyvkiadó, Bukarest, 1971. 112 p; Bölöni Farkas Sándor: Utazás 
Észak-Amerikában. Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta 
Benkő Samu. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1966. 408 p; Wass Pál: 
Fegyver alatt. Naplójegyzetek. Sajtó alá rendezte, a bevezető tanul- 
mányt és a jegyzeteket írta Csetri Elek. Irodalmi Könyvkiadó, Buka- 
rest. 1968. 412 p.; Teleki Sándor: Emlékezzünk régiekről. Emlékezések 
és levelezés. Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Csetri 
Elek. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973. 576 p. 


67 A Kriterion Könyvkiadó Téka sorozatában jelent meg: Kőrösi 
Csoma Sándor: Buddha élete és tanításai. Fordította, az előszót írta és 
jegyzetekkel ellátta Bodor András. 1972. 222 p.; Deák Farkas: Fogságom 
története. Az előszót írta és a jegyzeteket összeállította Kovács József. 
1972. 208 p.; Torma Zsófia levelesládájából. Válogatta és jegyzetekkel 
ellátta Gyulai Pál. 1972. 168 p. 


68 Benkő Samu: Bolyai János vallomásai. Irodalmi Könyvkiadó, 
Bukarest, 1968. 275 p.; Kemény Zsigmond naplója. Bevezető tanul- 
mánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Benkő Samu. Irodalmi Könyvkiadó, 
Bukarest, 1966. 228 p.; Benkő Samu: Apa és fiú. Tanulmányok a két 
Bolyairól. Budapest, 1977. 394 p. 


69 Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos – a népek barátságáért. 
Politikai Könyvkiadó, Testamentum sorozat, Bukarest, 1972. 262 p. 


70 Kovách Géza: Márki Sándor... népek közeledése... Politikai 
Könyvkiadó, Testamentum sorozat, Bukarest, 1976. 230 p. 


71 A Politikai Könyvkiadó Testamentum sorozatában még meg- 
jelent: Kovács Ferenc: Bitay Árpád „... hogy románok és magyarok 
jobban megismerjék egymást...“ Bukarest, 1977. 240 p; Szabó Árpád: 
Üzenet a mának. Bukarest, 1974. 156 p.; Beke György: Veress Sán- 
dor – tolla és körzője. Bukarest, 1976. 244 p.; Jordáky Lajos: Kovács 
Katona Jenő – emberi kérdés. Bukarest, 1977. 271 p. 
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72 Turzai Mária: A Vásárhelyi Találkozó... a történelem önmagát 
gondolta. Politikai Könyvkiadó, Bukarest, 1977. 260 p. 


73 Bunta Magda: Az erdélyi habán kerámia. Kriterion Könyv- 
kiadó, Bukarest, 1973. 110 p. 


74 Jakó Zsigmond: Írás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély 
történelméhez. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1976. 374 p. 


75 Benkő Samu: Sorsformáló értelem. Művelődéstörténeti dolgo- 
zatok. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1971. 344 p.; A helyzettudat 
változásai. Művelődéstörténeti dolgozatok. Kriterion Könyvkiadó, Buka- 
rest, 1977. 448 p. 


76 Jordáky Lajos: Szocializmus és történettudomány. Tanulmá- 
nyok. A bevezetőt írta Demény Lajos. Politikai Könyvkiadó, Bukarest, 
1974. 420 p. 


77 B. Nagy Margit: Várak, kastélyok, udvarházak, ahogy a régiek 
látták. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973. 412 p. Itt említjük meg 
B. Nagy Margit korábbi tanulmánykötetét: Reneszánsz és barokk Er- 
délyben. Művészettörténeti tanulmányok. Kriterion Könyvkiadó, Buka- 
rest, 1970, 360 p. 


78 Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok. A bevezető ta- 
nulmányt írta Szabó T. Attila. Sajtó alá rendezte B. Nagy Margit. Kri- 
terion Könyvkiadó, Bukarest, 1977. 294 p. 


79 Sigismund Jakó: Paleografia latină cu referire la Transilvania, 
secolele XII–XV: Documente privind istoria României. Introducere. 
I. Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1956. 171–230; Sigilografia cu 
referire la Transilvania pînă la sfîrşitul secolului al XV-lea: Docu- 
mente privind istoria României. Introducere. II. Editura Academiei 
R.P.R., 1957. 571–620. 


80 S. Jakó–R. Manolescu: Scrierea latină în evul mediu. Editura 
ştiinţifică, Bucureşti, 1971. 184 p. 


81 Történeti kronológia. Szerkesztette Bodor András és Csetri Elek. 
Írta: Bodor András, Cselényi Béla, Csetri Elek, Mihail Dan, Imreh 
István, Magyari András, Vasile Schiopu, Vasile Vesa. I: Ókor, közép- 
kor, újkor. 554 p.; II: Jelenkor. 410 p. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 
1976. 


82 Székely felkelés 1595–1596. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 
1979. 248 p. (Románul: Răscoala secuilor din 1595–1596. Antecedente, 
desfăşurare şi urmări. Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1978. 
336 p.); Imreh István: Erdélyi hétköznapok, 1750–1850. Kriterion 
Könyvkiadó, Bukarest, 1979. 346 p.; Egyed Ákos: Háromszék 1848–1849. 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978. 262 p.; Változó valóság. Szociog- 
ráfiai tanulmányok. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978. 288 p.; 
Művelődéstörténeti tanulmányok. I. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 
1979. 266 p.; Jakó Zsigmond–Juhász István: Nagyenyedi diákok, 1662– 
1848. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1979. 262 p.; Tonk Sándor: Er- 
délyiek egyetemjárása a középkorban. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 
1979. 398 p.; Csetri Elek: Kőrösi Csoma Sándor indulása. Kriterion 
Könyvkiadó, Bukarest, 1979. 312 p.; Spielmann József: A közjó szolgálatá- 
ban. Művelődéstörténeti tanulmány. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1976. 
350 p.; László Ferenc: Táj és tudomány. Válogatott írások. László Attila 
gondozásában. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978. 246 p.; Venczel 
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József: Az önismeret útján. Imreh István gondozásában. Kriterion 
Könyvkiadó, Bukarest, 1980. 192 p.; Fazekas János: A Román Kom- 
munista Párt – a haza fiai testvériségének és barátságának, társadalmi 
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BANNER ZOLTÁN 


Szivárvány alatt 


Gondolatok a képzőművészetről 


A címet nem költői képnek szántam: olyan kettős össze- 
foglalást látok benne, amely egyrészt fogalmilag is jelzi a tárgy: 
a jelenkor, pontosabban századunk romániai magyar művésze- 
tének természeti meghatározottságát és jellegét, másrészt arra 
emlékeztet, hogy a leggazdagabb színképű művészeti korszak, 
a huszadik századi egyetemes művészet szivárványa felettünk 
ível át. Művészetünkre e szivárványnak csak reflexei vetültek, 
de a szivárvány alatt áldozatos magvetők hódítottak új földeket 
a Művészet számára. 


Természeti meghatározottságot írtam, pedig a hagyomá- 
nyok töve nem Nagybányáról sarjad, legalábbis művészettör- 
téneti és szemléleti értelemben nem; az erdélyi művészet ter- 
mészetelvűsége ősibb, mindig önmagában megújuló sajátosság, 
s nem program vagy művészi látás- és magatartásbeli fordu- 
latként megnyilvánuló tett, mint amilyen az első tíz-tizenöt 
esztendő nagybányai iskolája volt. Mint az akadémizmus utáni 
európai robbanás legközelebbi erősítőállomásához, sokan eljár- 
tak ugyan Nagybányára dolgozni, feltöltekezni, sőt Erdély majd 
minden jelentős művésze valóban itt kezdte vagy egészítette 
ki – néha külföldi – tanulmányait. De 1910 után innen már 
nem a nagybányaiság gyűrűzik tovább, hanem a „neósok“ fris- 
siben rögzített párizsi élményei, különösen Czóbel Béla, majd 
az ő nyomában Perlrott Csaba Vilmos, Bornemisza Géza, Ziffer 
Sándor s első időszakában Mikola András szerkezetesebb vagy 
expresszívebb kísérletei. 


Ziffer körül aztán egy egész nemzedék sajátítja el a poszt- 
impresszionista irányzatok formanyelvét, többnyire azok a fia- 
talok, akik baloldali elveik, haladó politikai meggyőződésük, 
tehát egy merőben más szellemiségű ember- és tájábrázolás ér- 
vényrejuttatásában érzik alkalmasnak és a magukénak a kubiz- 
mus vagy az expresszionizmus eszközeit. Hányatottságuk, korai 
haláluk, a működésüket felkaroló művészeti közvélemény hiá-
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nya azonban együttesen zárta e „nagybányai avantgarde“ tevé- 
kenységét önkörébe – Vida Géza töretlenül ívelő pályáját ki- 
véve. 


Jellemző, hogy a hazai avantgarde európai méretű mes- 
tere, az 1919-től végleg szülővárosába, Brassóba telepedett 
Mattis-Teutsch János is sűrűn látogat egy időben Nagybányára, 
éppen e csoport szellemi vonzásának engedve s bányász-mun- 
kás témáihoz gyűjtve részletmegfigyeléseket. De az ő hatalma- 
san bontakozó életműve éppolyan hatástalan maradt a két vi- 
lágháború közötti erdélyi művészeti élet alakulására, mint a 
fiatal nagybányaiak vagy a váradi Leon Alex torzóban maradt 
forradalma. 


A 20-as évek közepén aztán új központ körvonalai deren- 
genek fel Erdély művészeti térképén: Kolozsváré. S az új mű- 
vészeti központ fénye csakhamar el is homályosítja a másik, 
az eddig szinte egyetlen számottevő művészváros, Nagybánya 
jelentőségét. 


Az új központ erőssége az új látásban rejlett, az első fél- 
század európai művészetét megalapító óriás, Cézanne követé- 
sében. Példája két forrásból is továbbsugárzott: egyrészt az 
1925-ben létesült Képzőművészeti Főiskola (Şcoala de Belle 
Arte) – az első erdélyi művészeti főiskola – fiatal tanárainak 
(Catul Bogdan, Aurel Ciupe, Romul Ladea, Tassy Demian) 
korrektúráiból, akik akkor érkeztek haza hosszabb-rövidebb pá- 
rizsi tanulmányútjukról, Cézanne és a Cézanne utáni konstruk- 
tív szellemű francia művészet igézetével, másrészt a tőlük tel- 
jesen függetlenül dolgozó s ható Szolnay Sándor tevékenysé- 
géből. 


Természetesen a példa minálunk másfajta célok irányában 
és szolgálatában konkretizálódott, mint a nagy francia mester 
hazájában vagy Európa más tájain, s a lírai természetelvűség 
– viszonylag széles tömegek ízlését pallérozó – változatainak 
és lehetőségeinek a művelésében gyümölcsözött, mind a két vi- 
lágháború közötti, mind a jelenkori romániai magyar művé- 
szetben. 


Noha a két világháború ezen a földön is mélyen beleszán- 
tott az emberek életébe, a társadalmi és szellemi válság még- 
sem paroxizálódott sem a tiltakozás (a képi jelentés tagadása), 
sem a képzőművészetek sajátos közegeire (például a „tiszta 
formára“ vagy az anyagokra) szorítkozó önmegújítás (játék,
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steril szerkezetek stb.) gesztusáig. A jelenkori román és romá- 
niai magyar művészetben érvényesülő áramlatok (hajdani vagy 
tegnapi forradalmak) formanyelve megközelítőleg azonos fina- 
litású ábrázolási módszer: a realizmus törvényei szerint minő- 
sül át, s lényegesen sokrétűbb befogadó közeg szolgálatában, 
mint amennyire ezek az áramlatok, illetve formanyelvek szüle- 
tésükkor vagy kibontakozásukkor potenciálisan alkalmasak le- 
hettek – akár egy fejlett közízlésű francia, olasz vagy német 
művészeti város viszonylatában is. 


A művészi alkotás és termék funkcióját alapvetően meg- 
határozta az erdélyi román és magyar polgárságnak a nyugati 
polgárságéhoz képest szerényebb életformája (ami művelődé- 
sében egyrészt az ismert kulturálatlanságban, másrészt e pol- 
gárság viszonylagos sznobériamentességében nyilvánult meg), 
de talán még inkább az erdélyi munkásság és értelmiség – u- 
gyancsak a nyugati munkásosztályhoz és értelmiséghez viszo- 
nyított – szegénysége, kispolgárias szemlélete, romanticizmu- 
sa. (Ezért nem jutott élettér egészen napjainkig például az 
iparművészet számára, s ma is elsősorban a folklorisztikus íz- 
lésé az elsőség, vagy éppenséggel az eredeti népművészeti tár- 
gyaké – mind az otthon, mind a közösségi rendeltetésű belső 
terek kialakításában. Ugyanezen okból hiába élt Kolozsvárott 
a Le Corbusier vagy a Wright személyiségével mérhető nagy 
erdélyi építész, Kós Károly – soha egyetlen erdélyi város ur- 
banisztikai arculatát sem hasoníthatta saját építészeti koncep- 
ciójának a képére.) 


Festőink tehát – de még szobrászaink is, gondoljunk pél- 
dául akár Szervátiusz Jenő, akár Romul Ladea két világhábo- 
rú közötti korszakára, amelyben a kis méretek uralkodnak – 
elsősorban lakásdíszítő minőségben érzékelhetik a „társadal- 
mi megrendelést“. Következésképpen nemcsak arról van szó, 
hogy a zsánerműfajok virágzanak – noha az utolsó ötven év 
erdélyi művészetében a tájkép, a tájképkompozíció és a virág- 
csendéletek túlsúlya már-már hagyomány- és stílusformáló té- 
nyező –, hanem arról, hogy a másik fővonulat, az alakos kom- 
pozíció is „szobaméretekhez“ idomul. Még Nagy István, a ko- 
rán eltűnt Jándi Dávid és Klein József (aki azért a freskómé- 
retekkel is megpróbálkozott), vagy az induló Nagy Imre mo- 
numentalitása sem annyira térviszonylatokban, térszervezés- 
ben, mint inkább a kifejezés sűrítettségében, drámai jelzett-
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ségében érvényesül. Egyedül Mattis-Teutsch János vall s kö- 
vet más ars poeticát: „A művésznek a korból eredő új arányo- 
kat kell létrehoznia; meg kell teremtenie az új embertípust, 
amely nem vonásaiban, hanem tipikusan tartalmazza az em- 
berséget. (...) Korunkban az ember újjáalakul; a művész a 
kor emberét a forma és az arányok újjáalakítása révén ábrá- 
zolja“ (Művészetideológia. München, 1931). Mind művészetfilo- 
zófiájában, mind alkotói gyakorlatában ez a következetes maga- 
tartás: a művészi törekvései igazába vetett szilárd hit, a tu- 
datosság etikája vezette legfőbb művészi célkitűzésében: az új 
arányokból megszólaló emberi üzenet, a jövő magasabbrendű 
embertípusának „megszerkesztésében“, különösen freskóvázla- 
taiban. 


Néhány – magánytól, meg nem értettségtől, közönytől ret- 
tegő – fiatal művész külföldre vándorolt már a harmincas 
években. Hajdu István (Étienne Hajdu), Gáll Ferenc (François 
Gall) Párizsban, Kemény Zoltán előbb Franciaországban, majd 
Svájcban, Borbereki Kovács Zoltán előbb Európában, majd 
Afrikában ért célba, s persze folytatódott a tehetségek múlt 
századi sodródása is a két közelebbi fővárosi lehetőség: egy- 
részt Bukarest, másrészt Budapest felé. Itthon pedig, „a szi- 
várvány alatt“ – a lehetőségek, irányzatok, megvalósulások, 
karrierek külföldről idevillanó szivárványának íve alatt – a 
távozottakkal ugyan egyenrangú, de szükségszerűen más ter- 
mészetű értékeket alkotó, cizelláló művészek nemzedékei épí- 
tik a hidat az 1944 utáni időszak partjához – s egészen máig. 


A népszolgálat művészi eszméje és gyakorlata – ha nem 
is írásban fogalmazott programszerűséggel – az egyéniségek 
és ábrázolási módok olyan gazdag prizmáján sugárzott át az 
1944 utáni demokratikus átalakulások társadalmi valóságára, 
mintha, ez az egész művészet már régóta az új feladatok telje- 
sítésére készült volna. 


A fasizmus alóli felszabadulást követő évek a számvetés 
évei művészetünkben. A demokratikus szabadságjogok és for- 
radalmi változások kiteljesedése egyfelől, a művészi egyéni- 
ségek gáttalan érvényesülése másfelől – ez a ritka szellemi 
újjászületés feltétlen állásfoglalásra, de legalábbis elemző s 
vallomásos önvizsgálatra késztette még lirikusabb alkatú mű-
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vészeinket is: Szolnay Sándor megrázó pillantású önarcképek- 
ben búcsúzik a számára is anyagi és erkölcsi elégtételt kínáló 
kor harcaitól, Nagy Albert reneszánsz áhítattal festi meg első 
téglás képeit, a Kariatidákat és az Újjáépítést, a finom lélek- 
tani akvarellek Bordi Andrása egy Élmunkásnő portréjára kapja 
meg az állami díjat, Szervátiusz Jenő szenvedő, önmagukba 
visszatérő vonalú aktjaiból pedig szinte kórusban törnek fel a 
Madárdal-változatok örömhangjai. 


Néhány emlékezetes mű – Kovács Zoltán „lángoló“ Băl- 
cescu arcképe, Abodi Nagy Béla fojtott színhangulatú kompo- 
zíciója Fónagy János elfogatásáról, Miklóssy Gábor világszerte 
ismertté vált nagy grivicai emlékeztetője, a borzongatóan ha- 
vas és véres Grivica 1933 s más hasonló témájú művek a meg- 
tett út áldozatait, „közös dolgainkat“ idézte, s éppen e csupán 
példáknak kiragadott művek tanúsága szerint: a legmagasabb 
eszmei és mesterségbeli hőfokon. 


Sajnos a vulgárisan értelmezett és néhol provinciálisan 
számon kért szocialista realizmus ezerkilencszázötvenes évei 
leszűkítették és megfakították a népszolgálati hagyomány fen- 
nebb említett sugárzását, s a hagyományokba illeszkedő folya- 
matosság valójában csak az ötvenes évek közepétől érzékelhető. 
A közösséghez való tartozás és kötöttség öröklött jegyei ek- 
kortól kezdve egyrészt önként vállalt művészi hitvallássá rend- 
szereződnek, másrészt egy összetettebb vagy elvontabb plasz- 
tikai gondolkodásmód kiindulásául szolgálnak. Nem ismétel- 
hető s nem is ismétlődik meg sem Brâncuşi, sem Nagy István 
útja, de kettejük nyelvteremtő példája csak ebben az utolsó 
húsz esztendőben tudatosodik, s válik a hazai művészeti köz- 
tudat serkentőjévé. 


A belső – társadalmi és ideológiai – forradalom közvet- 
len, agitatív szolgálatát az ötvenes évek végén a korszerű mű- 
vészi nyelv és feladatok vállalása, illetve megfogalmazása kö- 
vette. Immár nem is elsősorban a téma, a művek tárgya, ha- 
nem maga a valóság alakulására visszaható művészi látás- 
mód számított az érték ismérvének. S nem csupán egyes mű- 
vekben, hanem az egymás után megnyíló, nagy egyéni vissza- 
pillantó, gyűjteményes kiállítások tükrében – elég ha csak 
Nagy Imre, Ziffer Sándor, Gy. Szabó Béla, Szervátiusz Jenő, 
Fülöp Antal Andor, Mattis-Teutsch János, Nagy Albert, Fe- 
kete József, Mohi Sándor, Erdős I. Pál, Bene József, Kós And-
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rás, Szőnyi István, Balogh Péter stb. egyéni kiállításaira em- 
lékeztetünk –, lassanként életművek szövetében válnak ki- 
tapinthatóvá a romániai magyar művészet jegyei. Éppen csak 
jelzésként (hiszen külön tanulmányt igénylő kérdésről van szó) 
kiemelnénk a jegyek, vonások, sajátosságok közül: a látvány- 
hoz, egyáltalán a valóságos formákhoz és arányokhoz való ra- 
gaszkodást, a mű belső rendje iránti fokozott érzéket, a szer- 
kezetet és térbeliséget hangsúlyozó színek kedvelését, a vilá- 
gos, szinte grafikusan áttekinthető megjelenítést, végül a lírai 
és tragikus elemek sajátosan fegyelmezett és rejtett együttje- 
lentkezését. Némiképpen ezeknek az alkati tulajdonságoknak 
és a vállalt társadalmi hivatásnak az összegeként ragadható 
meg művészetünk demokratizmusa, a mindenkihez szólás igé- 
nye és következetessége. 


Mindez persze a többszörös és gyors ütemű nemzedékvál- 
tás összefüggéseiben jelentkezik, hiszen az utolsó harminc év- 
ben megháromszorozódott az Erdélyben élő művészek száma, 
s a mind sűrűbb hullámban érkező fiatalok szinte ötévenként 
más tanulságokat tartanak magukra nézve megszívlelendőnek 
a jelenkori egyetemes művészet hullámmozgásából. 


Kétségtelen, hogy az alkotás mozzanatát lealacsonyító, mű- 
vészeten kívüli célok és gesztusok mindeddig nem üthettek 
rést az erdélyi művészet több évszázados humanista beállított- 
ságán; az alkotás aktusa máig is szent, és virtuálisan magában 
hordozza a közlés, a tömegkommunikáció nosztalgikus vágyát 
és kényszerét. De minél tisztábban, kifejezőbben, egyszerűbben 
beszélik e táj képzőművészeti nyelvét, annál sürgetőbbnek ér- 
zik az emberiség közös sorskérdéseire adandó válaszok meg- 
fogalmazását. 


Alkat, iskola és érdeklődés szerint e megfogalmazások rend- 
kívül változatosak. Az első kísérlettel járó kockázatot vállalva, 
pusztán a könnyebb áttekinthetőség kedvéért felvázolnám a 
jelenkori romániai magyar képzőművészet néhány fővonulatát, 
amelyek nemhogy kizárnák egymást, hanem az esetek több- 
ségében éppenséggel egymásba játszanak (amint azt az egyes 
művészek esetében jelölni is fogom), s természetesen rengeteg 
rendhagyó eset (művészi személyiség, alkotói mód és stílus) 
nem illeszthető egyik fővonulat keretei közé sem. A nevek, 
példák felsorolásában sem a teljesség, a hibátlan névsorolva- 
sás szándéka vezet, hanem pusztán a szemléltetésé. 
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1. Sajátos öröksége a huszadik század végi romániai ma- 


gyar művészetnek, hogy mindmáig a parasztság köréből, de 
legalábbis faluhelyről származott el legtöbb alkotónk. A nép- 
hez szólás képlete több, mint igény: törvénye lett művészeti 
életünknek. Itt kell számon tartanunk mindazokat a festőket, 
szobrászokat, grafikusokat és iparművészeket, akiket a nép éle- 
te, arcai, környezete érdekel, s azokat is, akik a népi alkotás 
elemeiből, motívumépítkezéseiből, szín-, forma- és hangulat- 
világából merítenek még egyetemesebb társadalmi érvényű 
vagy elvontabb témájú és funkciójú műveikhez is. E fővonulat 
legjellegzetesebb képviselője zsögödi Nagy Imre, aki egyetlen, 
hatalmas polifonikus életműben zengi Csík és a Székelyföld 
képvilágát. De ide tartozik Bene József, részben Bordi András 
(részben ugyanis a 2. fővonulatba), Balázs Péter, a fiatalon el- 
hunyt Sükösd Ferenc életműve, Szervátiusz Jenő szobrászata 
(a 4-be játszó áttételekkel), Márkos András, korondi Páll La- 
jos, Márton Árpád (4-es áttétellel) és sokan mások. 


2. A második fővonulat: a hagyományos erdélyi intim mű- 
fajok, a táj, a portré és csendélet, az otthon és otthoniasság 
műfajainak művelői, élükön Szolnay Sándorral, aki különösen 
tragikus önarcképeiben, szegényember- és íróábrázolásaiban 
persze kilép a bensőségesség kategóriájából, s azoknak az út- 
ját készíti (lásd: 4. fővonulat), akik már tudatosan látnak és 
gondolkoznak a közösség nevében; a tipikus példa: Fülöp An- 
tal Andor, Gy. Szabó Béla, Forró Antal (egyben az 1. fővonu- 
lathoz is kapcsolódik), aki Kusztos Endrével együtt némileg 
Nagy István monumentális erdélyi táj- és emberszemléletének 
a folytatója, Ferenczy Júlia, Piskolti Gábor, Nagy Oszkár, 
Mikola András, és feltétlenül itt kell megemlíteni az oly ritka 
képzőművészeti humor, tragikomikum, a nevelő szándékú gro- 
teszk páratlan képviselőjét, Benczédi Sándort. 


3. Rendszerint városi származású és műveltségű művé- 
szeink voltak azok, akik az európai modern művészetben ki- 
robbanó stílusforradalmakra viszonylag korán reagáltak, s 
megkísérelték tanulságaikat saját közösségük szellemi javára 
fordítani. Mindenekelőtt Mattis-Teutsch Jánost említeném, aki 
már az első világháború előtt, a mozgalom születése pillanatá- 
ban az expresszionizmus, majd a konstruktivizmus klassziku- 
saihoz csatlakozik, s a romániai avantgarde művészet megala- 
pítója lett, M. H. Maxyval, Victor Braunerrel, Miliţa Petraşcu-
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val, Marcel Iancuval és másokkal együtt. Mohi Sándor annak 
idején a kubizmusból merített indítékot mai, belső monumen- 
talitású festészetéhez, Miklóssy Gábor, Pittner Olivér, Tóth 
László (aki inkább a 4-es fővonulat tagja) és mások a szürrea- 
lizmus többértelmű kompozíciós tematikájából. A temesváriak 
(Bertalan József, Kazinczy Gábor stb.) a tárgyművészetig, Kan- 
csura István a kinetikus művészetig jutott kereséseiben, Feszt 
László, Molnár Zoltán, Jecza Péter, újabban Albert László és 
mások a nonfiguratív ábrázolás módszertani útjain keresik a 
legrövidebb távolságot lélek és tudat között. 


4. A harmadik fővonulatba tartozó művészek tevékeny- 
sége lényegében átmenetet képez a gondolati tartalmak festői, 
szobrászati vagy grafikai motívumrendszerét megszólaltató mű- 
vészek ars poeticájához; e fővonulat művészeinek a kifejezési 
nyelve rendszerint elvontabb (még ha valóságos elemekkel él 
is), viszonyuk a valósághoz intellektuális jellegű, saját közös- 
ségük sorskérdéseit nem hajlandóak az emberiség sorskérdé- 
seitől függetleníteni, céljuk: azoknak az eszközöknek a kimű- 
velése, amelyekkel az atomjaira elemzett fizikai és szellemi lét 
újra összefüggő és szilárd képi valósággá, korszerű képírássá 
építhető. Nagy Albert itt a példa és a mérték, s olyanok alko- 
tói küzdelme zajlik e fogalomkörben, mint Tóth László, Jako- 
bovits Miklós, Balogh Péter, Nagy Pál, Balázs Imre, Bencsik 
János, Tőrös Gábor s mások. 


A jelenkori romániai művészet tehát – akárcsak egyéb- 
ként többnyire az egész jelenkori európai művészet – meg- 
lehetősen eklektikus, vagyis a realista ábrázolás különböző 
módozataitól kezdve a nonfiguratív absztrakcióig mindenfajta 
megfogalmazásnak, világtükrözésnek vannak képviselői. Isko- 
lákról azonban nem beszélhetünk (amikor a kolozsvári grafi- 
kai iskolát említjük, pusztán arra célzunk, hogy a többnyire 
Feszt László nyomán és körülötte kialakult stíluskör, Deák Fe- 
renc, Cseh Gusztáv, Árkossy István, a szatmári Paulovics Lász- 
ló stb. munkássága új lendületet adott a sokszorosítható met- 
szet-technikák fejlődésének, és újfajta grafikai szemléletmódot 
honosított meg művészetünkben); egy iskola van: a közös- 
séghez, a közösségi kérdésekhez való viszony iskolája. S ez 
olyan iskola, amely maga köré tömöríti a legkülönbözőbb szel- 
lemi és formai érdeklődésű művészeket. A romániai magyar 
művészet legkiválóbbjai tehát – függetlenül attól, hogy mi-
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lyen művészeti irányzat törekvéseivel rokonok – alapjában 
véve abban fejezik ki egyéniségüket, és abban konkretizálódik 
értékük, ahogyan a romániai magyarság mindennapi életéhez 
kapcsolódnak művészetükkel, és ahogyan azt szolgálják. 


A reneszánsz évszázadai óta nem merült fel oly élesen a 
művészetek társ-jellegének a szükségessége, mint napjainkban. 
A társadalom demokratizálódása a szocialista építés éveiben 
a művészeti tevékenység rendkívüli osztódásához vezetett, új 
funkciók felmerüléséhez, s dialektikus módon éppen ez a sza- 
kosodás, a művészet szférájának ez a példátlan kiszélesedése 
hordozza magában az esztétikai egymásrautaltság, a kölcsönös 
társművészeti alkalmazkodás konzekvenciáit. Az elkövetkező 
évek művészetének értékét egyre kevésbé a festészeti, szobrá- 
szati és grafikai ábrázolás technikai problémáin mérjük majd, 
hanem inkább az összes képző- és iparművészeti ágakon, így 
természetesen a monumentális, alkalmazott és az ipari-forma- 
tervezői műfajokon. A jövő évek művészete ugyanis nemcsak 
a kiállítótermek, hanem a városok, falvak, terek, középületek, 
tehát a falak, előcsarnokok, homlokzatok, azaz mindennapi kör- 
nyezetünk művészete lesz, s ez a változás alapvetően befolyá- 
solja majd a művészi termelés struktúráját s a köznapi lét 
esztétikumának körét. 


S annak arányában, ahogy a stílusforradalmak serkentő 
szerepét egyre inkább a „funkció-robbanások“ veszik át, úgy 
népesülnek be a művészileg eddig lakatlan területek hazate- 
lepedő, oktatói, tervezői vagy önellátó alkotó tevékenységet vál- 
laló fiatalokkal, s a nagyobb központok (Kolozsvár, Marosvá- 
sárhely, Nagyvárad, Temesvár) mellett nagyjából egyenrangú 
művészeti városok (Szatmár, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy) 
vagy éppenséggel egy-két művész állandó és sokoldalú tevé- 
kenysége révén jelentőssé váló városkák (Székelyudvarhelyen 
Maszelka János, Kézdivásárhelyen Kosztándi Jenő, Gyergyó- 
szentmiklóson Karácsony János és Karancsi Sándor, Szovátán 
Kusztos Endre stb.), sőt falvak (Páll Lajos Korondon, Vinceffy 
Árpád Zágonban stb.) kapcsolódnak a művészeti élet hálóza- 
tába. S a tárlatlátogatásra, a mai mű szemléltetésére és meg- 
értésére nevelés ízlésalakító feladatának végzésén kívül már 
ennek az első vagy legjobb esetben második alkotó nemzedék- 
nek is mindenütt meg kell küzdenie például a korszerű vá-
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rosképi és iparesztétikai szempontok érvényrejuttatásáért, sze- 
rencsés esetben megvalósításáért is. 


A már megvalósított belső és külső térplasztikai-épületdí- 
szítő munkák – Kovács Zoltán freskói a kolozsvári Carbochim 
vegyiüzem művelődési házában és a Diákváros étkezdéjének 
külső falát borító mozaikja, Szervátiusz Jenő Tamási-köve Far- 
kaslaka határában, Balogh Péter sepsiszentgyörgyi, mamaiai és 
galaci bronz- és kőemlékművei, Abodi Nagy Béla (Petre Abru- 
dannal közösen festett) falfestményei a kolozsvári Béke téri 
Diákház tánctermében, Izsák Márton és Csorvássy István ma- 
rosvásárhelyi Bolyai-szobra, Jecza Péter temesvári fűszobrai, 
Szervátiusz Tibor szamosújvári szökőkút-kompozíciója, Fodor 
Kálmán és Szilágyi Béla egzotikus faintarziája a szatmári Au- 
rora Szálló előcsarnokában, Cs. Erdős Tibor és Andrássy Zol- 
tán kolozsvári magyar színházbeli, valamint Bordi András és 
Barabás István sepsiszentgyörgyi színházbeli faliképei, Már- 
ton Árpádnak a csíkszeredai és a gyergyószentmiklósi műve- 
lődési ház bejáratát díszítő mozaikképei, a petrozsényi mű- 
vésztelep hajdani tagjai által díszített petrozsényi művelődési 
ház és sok más kisebb monumentális vagy térdíszítő alkotás és 
emlékszobor, például Szobotka András Dózsája Dálnokon, Pe- 
tőfij e  Sepsiszentgyörgyön, Vetró Artúr Adyja Nagyváradon és 
Zilahon, Gergely István Bod Pétere Csernátonban, Szervátiusz 
Tibor Móricz Zsigmondja Kolozsváron, Izsák Márton Salamon 
Ernője Gyergyószentmiklóson stb. –, bármily hosszú listát ten- 
ne is ki számuk, s bármilyen űröket, múltbéli mulasztásokat 
pótolnak is, nem egy egységesen elgondolt urbanisztikai-térala- 
kító kompozíció keretébe illeszkedtek. 


Az iparművészetek felszabadulás utáni fellendülésére a 
kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola iparművé- 
szeti katedrái élén működő Bene József, Szentimrei Judit, Kósa 
Huba Ferenc és mások tevékenysége mellett Fuhrmann Ká- 
roly ötvösművészete, Bandi Dezső kerámikusi és népművelői 
tevékenysége és maguk a népi alkotók hatottak meghatározó- 
an. Az iparművészek, a kiváló, többnyire fiatal vagy alig a 
középnemzedékhez tartozó textilművészek (Deák Beke Éva, 
Zsigmond Aranka, Kazinczy Magda, Fekécs Zita, G. Olosz Ella 
stb.), kerámikusok és üvegművészek (Szabó János, Jakobovits 
Márta, Kotsis Nagy Margit, Egri László stb.) egyre szerveseb-
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ben oldják meg az anyag, funkció és esztétikum hármasszabá- 
lyát. 


Végül az alkalmazott, különösen a könyvgrafikáról szólva: 
szemléletének hol lírai, hol drámai hangsúlyosságában, a for- 
mák szigorú rendjében, áttekinthetőségében, egyáltalán az al- 
kotás egész folyamatában és célkitűzésében megnyilvánuló fe- 
lelősségtudata révén a romániai magyar képzőművészet főirá- 
nya oly rokon vonulatként követi a romániai magyar irodalom 
útját, hogy a Kriterion (főként Deák Ferenc keze nyomán) és 
a Dacia Könyvkiadó gondozásában megjelenő könyvek grafi- 
kai jellegzetességeiben szinte jelképszerűen összegeződik e nem- 
zetiségi kultúra közös és egységes üzenetanyaga. 
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FARAGÓ JÓZSEF 


A mai folklórgyűjtés vázlata 


1. A folklór romániai magyar nemzetiségi kultúránk szer- 
ves és fontos része; nemzetiségi létünk és sajátságaink egyik 
olyan  


megnyilatkozási formája, amely nélkül kultúránk sokkal 
jellegtelenebb és szegényebb volna. Mi több, történeti fejlődé- 
sünk mai szakaszában nemzetiségünk folklór nélkül elképzel- 
hetetlen, mint ahogy a jövőben is, kultúránk egyéb javaival 
együtt, a folklór révén őrizzük meg, ápoljuk és fejezzük ki 
nemzetiségünket. Elődeink évszázadokon át a folklórban hal- 
mozták fel és örökítették napjainkra népi-közösségi tudásuk és 
művészi tehetségük javát; anyanyelvi formákba öntötték-ösz- 
szegezték ki tudja hány embermillió és hány nemzedék gon- 
dolat- és érzelemvilágát, megalkotva és felvirágoztatva azt az 
íratlan – jobban mondva csak a nép emlékezetébe írt – szel- 
lemi örökséget, amelynek egyetemes emberi alapanyagában 
kizárólag és egyedülállóan magunk teremtette és reánk jel- 
lemző árnyalatok is szerénykednek vagy hivalkodnak. 


Valóban, a romániai magyar népesség a történelmi és tár- 
sadalmi fejlődés összjátéka folytán a hegyektől-völgyektől mé- 
lyen és sűrűn tagolt földrajzi környezetben, hol kisebb, hol 
nagyobb tömbökben, a román néppel és más nemzetiségekkel 
együtt élve vagy azoktól körülvéve a magyar folklórterület 
keleti peremvidékén a magyar folklór valamennyi műfajának 
és válfajának egyedülálló régiségeit, értékeit és szépségeit 
őrizte meg számunkra. Ennek a ma már közismert tételnek a 
megalapozásán és megfogalmazásán évtizedek óta a legkiválóbb 
magyar és román folkloristák munkálkodtak. Kodály Zoltán 
írta 1927-ben: „Valamikor a székely dal volt a magyar dal: 
törmelékei, maradványai a többi magyarság közt mindenütt 
ott vannak.“ Mihai Pop 1957-ben: „A magyar folkloristák 
egyetértően elismerik, hogy hazánkban a székelyek meg a 
csángók folklórja olyan hagyományos javakat őriz, amelyek 
sehol másutt a magyar folklórban nincsenek meg.“ A romá- 
niai magyar folklór a román folklórral és általában az európai
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folklórral való összefüggéseiben hasonló arculatot mutat. 1971- 
ben a III. Nemzetközi Dunamenti Folklórfesztivál két elsődíjas 
Maros megyei tánccsoportjáról a zsűri elnöke, Martin György 
mondotta: „Európában sehol sem őrzik oly eredetien és tisz- 
tán a folklórt, mint Erdélyben. A vendégek közül a füleházi 
román és a jobbágytelki magyar nemzetiségi csoport bizonyult 
a legjobbnak.“ És végül Vargyas Lajos összegezése népballa- 
dáinkról: „Kelet-Európa és Észak-Amerika (Kanadával) az a 
két terület, ahol ma a legeredményesebb népdal- és ballada- 
gyűjtés folyik. A folklór ilyen gazdagságával általában más 
országok is dicsekedhetnek, különösen a Balkánon le Görög- 
országig, sőt Szlovákia is hasonlóan gazdag lelőterület. De a 
ballada műfajában már szegényebb, mint Románia, a Balkán 
pedig nem mindig a legigazibb műfaji sajátságokat őrzi ebben 
az ágban. E tekintetben a romániai magyarság szinte mindenkit 
megelőz a világon. Ott még legtöbb helyen a valódi, klasszikus 
értelemben vett ballada volt virágzásban, s a folklórhagyomány 
gazdagsága is olyan, mint Románia-szerte mindenütt.“ 


Minden illetékes hazai és külföldi tudós – Bartóktól nap- 
jainkig – ilyen és ehhez hasonló helyet jelölt ki folklórunknak 
a nap alatt. Közvetlenül vagy közvetve, de mindenikük érzé- 
kelteti, hogy ez a folklór nemcsak alkotói és fenntartói számára 
értékes; önmagában való abszolút értékein túl a folklórjavak 
országos, sőt nemzetközi kincsestárában, úgyszintén a kultu- 
rális javak nemzetközi csereforgalmában is megvan a maga 
méltó, egy s más vonatkozásban úgyszólván kiváltságos helye. 


A folklórt őseink és elődeink mindenkor a maguk számára 
alkották ugyan, de reánk hagyományozták: mi lettünk egyedüli 
és jogos örökösei; minden idők folklórjavai ma már kizárólag 
értünk vannak és hozzánk szólnak. Rajtunk múlik, hogy is- 
merjük, becsüljük: a kultúra mai hordozóiként tovább éltessük 
és az utánunk jövőknek is továbbadjuk őket. 


A folklór értékei azonban kizárólag a folklórgyűjtés révén 
kerülnek a nép emlékezetéből felszínre, válnak ismertté és 
kapcsolódnak be a nemzeti meg a nemzetközi kultúra vérke- 
ringésébe; gyűjtés nélkül az emlékezet meg az idő mélységeiben 
nyomtalanul alámerülhetnek. Ezért nem lehet közömbös sehol 
a világon egy ország, egy nép vagy egy nemzetiség számára a 
folklórkutatás állapota és fejlődése; a hivatásos, de még in- 
kább a hivatott folkloristák száma, munkalehetősége és mun-
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kájuk hatékonysága. És ezért indokolt, hogy romániai magyar 
folklórkutatásunk gondját-baját ne csak a folkloristák ügyé- 
nek, még csak ne is kizárólag tudományos-szakmai feladatnak, 
hanem nemzetiségi s ezen át országos közügynek tekintsük. 


Mégpedig égetően sürgős közügynek, mert a romániai ma- 
gyar folklór a XX. század negyedik negyedében, jó félezer 
évvel a könyvnyomtatás feltalálása után és egy új telekommu- 
nikációs korszak kibontakozásának teljében hagyományos lé- 
tének és életének végéhez jutott. Mivel ugyanis a folklór meg- 
őrzése és felvirágoztatása a szocialista rendszerben állami mű- 
velődéspolitikai feladat, a parasztság néhai szerves (organikus) 
folklórját rohamosan felváltja a tömegek szervezett (organizált) 
folklórja: megkezdődött a folklór történeti fejlődésének egy 
merőben más minőségű, irányított korszaka, amely a hagyo- 
mányos folklórt teljesen magába olvasztja. 


2. A két világháború között a romániai magyar folklórku- 
tatásnak sem intézményes formái, sem hivatásos szakemberei 
nem voltak. Mindaz, ami a folklórgyűjtés terén alkalomszerűen 
történt, önkéntes gyűjtők áldozatos munkájának eredménye. 


A romániai magyar folklórkutatás tudományos műhelye 
1949 tavaszától a Művelődésügyi Minisztérium Bukarestben 
alapított Folklór Intézetének Kolozsvári Osztálya. Ez 1964-ben, 
az Akadémia keretében, egyesült az 1930-ban alapított kolozs- 
vári akadémiai Folklór Archívummal, valamint az Akadémia 
Kolozsvári Fiókjának etnográfus munkacsoportjával. 1969-ben 
átkerült az újonnan alakuló Társadalom- és Politikai Tudomá- 
nyok Akadémiája kolozsvári Társadalomtudományi Központjá- 
hoz, majd 1975-ben, a kutatás, az oktatás és a termelés egysé- 
gének jegyében a Központot átvette a Kolozsvári Babeş–Bolyai 
Egyetem. 


Az Osztály feladata kezdettől fogva az erdélyi román, va- 
lamint a romániai (közelebbről az erdélyi és moldvai) magyar, 
utóbb pedig az erdélyi szász folklór gyűjtése, tanulmányozása 
és kiadása; egyrészt sajátosságaik, másrészt együttélésük, kö- 
zös fejlődésük és kölcsönhatásaik feltárása. Az alábbiakban e 
munkaterületek közül a magyar folklórgyűjtést próbálom vá- 
zolni. 


Az Osztály 1949-ben három magyar szakemberrel indult: 
a népzenekutató Szegő Júliával, aki 1957-ben innen ment
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nyugdíjba; a népzenekutató Jagamas Jánossal, aki 1960-ban a 
Zenekonzervatóriumba távozott, és a néptánckutató Elekes 
Dénessel, akit rövid idő múlva a népköltészeti kutató Faragó 
József váltott fel. Az Osztály későbbi szakemberei: 1957-től 
a népzenekutató Almási István; 1958-tól a népköltészeti ku- 
tató Nagy Olga, aki 1973 végén innen ment nyugdíjba; 1960- 
tól a népköltészeti kutató Vöő Gabriella. Rövidebb időn át: 
1954–1959 között a népzenekutató Gurka László; 1958-ban a 
népköltészeti kutató Könczei Ádám és 1958–1962 között a 
népzenei archivista Schuster Nagy Ildikó. Vagyis ma az Osz- 
tálynak három magyar szakembere van: a népköltészeti ku- 
tató Faragó és Vöő, valamint a népzenekutató Almási. Az or- 
szágban a negyedik hivatásos magyar folklorista 1967 óta 
Marosvásárhelyen Olosz Katalin népköltészeti kutató. 


Mivel ez a munkaközösség a romániai magyar folklórt 
mind területileg, mind műfajilag csak részben tudta és tudja 
átfogni (utóbbi vonatkozásban gondoljunk a folklórnak a 
népköltészethez és népzenéhez hasonlóan nagy, de kevéssé 
feltárt pászmáira, mint a néptánc, a népszokások, a néphit, a 
népi tudás stb.), közművelődési jelentőségén túl szakmailag is 
számottevő lett az a folklórgyűjtő mozgalom, amelyet java- 
részt szintén az Osztály munkatársai kezdeményeznek vagy 
irányítanak. Alább majd név szerint említem azokat a job- 
bára önkéntes szakembereket, akik folklorista munkásságu- 
kat már kötetekkel fémjelezték. Az ő kis körüket az egye- 
temi, főiskolai és középiskolai tanárok, diákok sokasága ha- 
talmas körré tágítja, hogy végül e kör szélén a romániai ma- 
gyar folyóiratok, hírlapok által szervezett folklórgyűjtési pá- 
lyázatokra, versenyekre hivatkozzunk. Felsoroljuk azokat, 
amelyek Osztályunk archívumát is több-kevesebb érdemes 
anyaggal gyarapították: 1954-ben a Művelődési Útmutató pá- 
lyázata találós kérdések, 1957-ben népdalok gyűjtésére; 1958- 
ban a Pionír és a Napsugár, 1959-ben a Dolgozó Nő Kispaj- 
tás-rovatának pályázata közmondások és szólások gyűjtésére; 
1967-ben a Pionír népmesegyűjtési pályázata és a Napsugár 
„Egyedem-begyedem“ pályázata kiszámolóversek gyűjtésére; 
1969-ben az Igazság felhívása a halálra táncoltatott leány bal- 
ladájának beküldésére; 1971-ben a Jóbarát „Síppal-dobbal“ 
pályázata gyermekjátékok és játékszerek gyűjtésére, valamint
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a Dolgozó Nő bölcsődalgyűjtési pályázata. Mindezeknél át- 
fogóbb és céltudatosabb a nagyváradi Fáklya pályázatsoroza- 
ta (1972-ben: népballada; 1973-ban: népmese, 1974-ben: köz- 
mondások, szólások; 1976-ban: gyermekmondókák; 1977-ben: 
lakodalmi költészet) a bihari magyar folklór rendszeres ösz- 
szegyűjtésére, Fábián Imre lapszerkesztő irányításával. 


3. Az Osztály megindulásakor hangfelvevő eszközünk a 
fonográf volt, ezt azonban rövidesen – félezer fonográfhen- 
ger után, 1951 elején – a magnetofon váltotta fel. Azóta túl- 
nyomóan magnóval gyűjtünk, csak az apró műfajok egy ré- 
szét jegyezzük le hallás után. A folklórgyűjtési pályázatok, 
valamint önkéntes munkatársainknak az archívumba érkező 
anyaga viszont mind hallás utáni gyűjtés. 


Magnetofonfelvételeink sebessége 9,5. Magukat a hang- 
szalagokat tároljuk, lemezek vagy másféle másolatok nem ké- 
szülnek róluk. A felvételek nagy többsége – mind a zenei, 
mind a népköltészeti anyag – le van jegyezve. A gyűjtő- 
munka, vagyis az archívum gyarapítása az Osztály tudomá- 
nyos munkatervének mindenkori feladata. 


A szakemberek tájékoztatása végett gyűjtőterületünkről 
és archívumunk anyagáról a hazai és nemzetközi szakiroda- 
lomban meghonosodott néprajzi tájak szerint adok földrajzi, 
műfaji és mennyiségi áttekintést. (A tájbeosztás nagyságrendje 
egyenetlen: ahogy eddigi gyűjtéseink kínálták és engedték.) 


Az alábbi kimutatás – lehetőleg keletről nyugat felé 
haladva – közli a néprajzi tájak nevét, lapalji jegyzetben je- 
lölve mindenikükről, hogy a mai közigazgatási beosztás sze- 
rint melyik megyékhez tartoznak. (A néprajzi táj nevében a 
v. rövidítés = vidéke.) 


A táj neve után az első rovat azoknak a helységeknek a 
száma (Hsz.), amelyekből archívumunk folklóranyagot őriz. 


A további számoszlopok az archívum mennyiségi és mű- 
faji megoszlását mutatják. Utóbbi vonatkozásban – a folklór 
összes műfajainak és válfajainak sokaságához, bonyolultságá- 
hoz képest – a kimutatás szükségszerűen elnagyolva, csak 
néhány fő kategória jelzésére szorítkozik, éspedig: Nd – nép- 
dal; Nsz = népszokás; Hz = hangszeres zene; Pr = próza; 
Av – apró és vegyes anyag; m = magnetofonfelvétel; h = 
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 Hsz Nd(m) Nd(h) Nsz(m) 
Moldva1 31 732 1543 92 
Gyimes2 3 113 177 17 
Kászon3 4 28 300 1 
Háromszék4 79 319 26  23 
Erdővidék5 17 2 – 14 
Csík6 40 15 4 9 
Gyergyó7 15 7 187 4 
Hétfalu8 5 74 1 16 
Barcaság9 6 – 1 3 
Kőhalom v.10 6 156 35 3 
Udverhelyszék11 90 496 370 10 
Nyárádmente12 11 217 – 10 
Marosszék13 66 691 520 27 
Küküllőmente14 11 349 1 14 
Hunyad15 7 152 – – 
Nagyenyed v.16 12 102 252 10 
Aranyosszék17 14 198 21 1 
Mezőség18 31 307 858 84 
Nagy-Szamos völgye19 16 361 703 146 
Beszterce-Naszód20 7 11 5 1 
Kalotaszeg21 41 676 3805 62 
Szilágyság22 40 846 174 37 
Nagybánya v.23 3 – – – 
Máramaros v.24 3 93 – 3 
Szatmár v.25 54 160 – – 
Érmellék26 23 51 19 13 
Bihar27 42 59 148 30 
Bánság28 46 11 2 5 
Össz. 723 6226 9152 635 


1Közigazgatásilag nagyrészt Bacău, kis részben Iaşi, Neamţ ésVrancea megyében. 
2 Nagyrészt Hargita, kis részben Bacău me- 
gyében. 3 Hargita megyében. 4–5 Kovászna megyében. 6–7 Hargita 
megyében. 8–10 Brassó megyében. 11 Hargita megyében. 12–14 Maros me- 
gyében. 15 Hunyad megyében. 16 Fehér megyében. 17–18 Kolozs megyé- 
ben. 19 Nagyrészt Beszterce-Naszód, kis részben Kolozs és Szilágy me- 
gyében. 20 Beszterce-Naszód megyében. 21 Nagyrészt Kolozs, kis részben 
Szilágy megyében. 22 Nagyrészt Szilágy, kis részben Szatmár megyében. 
23–24 Máramaros megyében. 25 Szatmár megyében. 26 Nagyrészt Bihar, 
kis részben Szatmár megyében. 27 Bihar megyében. 28 Arad, Temes és 
Krassó-Szörény megyében.
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Nsz(h) Hz(m) Pr(m) Pr(h) Av(m) Av(b) Össz. 
205 112 106 290 8 1028 4116
27 116 16 1 6 686 1159
29 3 – 1 9 819 1190


134 5 31 18 – 11 302 11 858
38 – – 2 – 4695 4751
45 88 33 1 13 8842 9050
32 14 14 13 – 1826 2097
2 4 1 42 – 232 372


21 – – – – 289 314
1 2 838 3 – 624 1662


247 196 4 209 1 21 633 23 166
– 1 2 1 – 503 734


190 56 514 131 45 7278 9452
1 62 – 11 4 147 589
– – – – – 1189 1341
1 7 61 5 2 968 1408


75 – 19 – 1 1024 1339
201 66 817 145 35 4572 7085
23 83 163 26 43 3086 4634
32 – – – 2 708 759
88 88 356 53 29 7700 12 857


120 67 20 1 14 4158 5437
– – – – – 378 378
– 18 – – – 430 544


10 – – – – 4404 4574
– – 99 6 1 4400 4589


50 – 42 5 11 8077 8422
– –– 135 57 – 5581 5791


1572 988 3721 1021 224 106 579 129 668
 
 


= hallás utáni gyűjtés – vagyis a kimutatás rovatai a követ- 
kezők: 


Nd(m): alkalomhoz nem kötött népdalok és balladák, szö- 
vegek dallamukkal, magnófelvételek. 


Nd(h): ugyanaz, mint előbb, hallás után gyűjtve. 
Nsz(m): alkalomhoz kötött szokásköltészet (siratóének, 


jelesnapi folklór, lakodalmi költészet stb.) és szokásleírások, 
magnófelvétel. 


Nsz(h): ugyanaz, mint előbb, hallás után gyűjtve. 
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Hz(m): hangszeres zene túlnyomórészt magnófelvétel. 
Pr(m): próza (mese, tréfa, monda, legenda, hiedelemtör- 


ténet stb.), magnófelvétel. 
Pr(h): ugyanaz, mint előbb, hallás után gyűjtve. 
Av(m): apró műfajok (találós kérdés, közmondás, táncszó 


stb.) és vegyes anyag, magnófelvétel. 
Av(h): ugyanaz, mint előbb, valamint dallam nélküli bal- 


lada- és dalszövegek, hallás után gyűjtve. 
A kimutatás alján és jobb szélén Össz., vagyis műfajok, 


illetőleg tájak szerinti összesítés. 
A fonográffelvételeket – csekély számuk miatt – a 


magnófelvételek közé soroltam. A kimutatás az archívumba 
1977. december 31-ig beleltározott anyag alapján készült; ösz- 
szeállításához Karpf Judit, valamint Elena Drăgan falulapjait 
használtam. 


A kimutatás utolsó rovata nagyobbára a fiatal pályázók 
és önkéntes gyűjtők fáradozását dicséri; a többi rovat túlnyo- 
móan a szakgyűjtők munkáját tükrözi. Ennél a különbségnél 
jelentősebb azonban az archívum anyagának megoszlása: a 
számok – a jól képviselt műfajok és a területükhöz mérten 
jól képviselt tájak mellett – a feltűnő egyenetlenségeket és 
hiányokat is elárulják. Az elkövetkező évek, évtizedek fela- 
data volna a gyűjtőmunkát minden műfajra és minden romá- 
niai magyarlakta néprajzi tájra kiterjeszteni; valamennyiből 
a maga jelentőségéhez mért folklóranyagot betakarítani. 


Osztályunkban a gyűjtéseket katalógusok, magnetofoncé- 
dulák, az adatközlők jó részéről készült személyi lapok és 
fényképfelvételek egészítik ki; az archívum anyagában a tá- 
jékozódást földrajzi és műfaji mutatók szolgálják. 


4. Az Osztály alapítása utáni években, az államosított és 
újjászervezett könyvkiadás viszonyai között a folklór összes 
műfajai közül a népmese találta meg a leghamarabb az utat 
az olvasóközönség felé. Itt is, a továbbiakban is mellőzve azo- 
kat a gyermek- és ifjúsági köteteket, valamint népszerű válo- 
gatásokat, amelyek a folklórgyűjtés és kutatás eredményeit 
nem érintik, Nagy Olga 1953-ban adta ki Előbb a tánc, azután 
a lakoma, majd 1956-ban A három táltos varjú című mezőségi 
gyűjteményét – s kötetei azóta is megszakítás nélkül köve- 
tik egymást. Éspedig 1969-ben jelent meg a Lüdérc sógor (Er-
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délyi magyar népmesék alcímmel); 1973-ban A nap húga meg 
a pakulár (Maros menti, kalotaszegi és mezőségi mesék), 
1976-ban A szegény ember táltos tehene (Mérai népmesék); 
ugyancsak 1976-ban a Széki népmesék és 1977-ben a Paraszt 
dekameron (Válogatás széki tréfákból és elbeszélésekből). A 
szerző e gyűjtemények bevezető tanulmányain és jegyzetein, 
valamint a folyóiratokban közölt számos tanulmányán és cikkén 
kívül elméleti kutatásainak egy részét 1974-ben Hősök, csa- 
lókák, ördögök című könyvében összegezte (Esszé a népmesé- 
ről alcímmel). 


Nagy Olga sokszínű erdélyi népmese-freskóját más gyűj- 
tők kötetei további színekkel árnyalták és gazdagították. 
1948-ban Horváth István és Sipos Bella Az okos macska cím- 
mel a magyarózdi, illetőleg a hétfalusi csángó mesékből adott 
ízelítőt. Hétfalusi gyűjtését Sipos Bella 1949-ben Nagyerejű 
János című kötetével, majd 1970-ben A búzaszem, a kender- 
mag és a vaskalán című népmesefeldolgozásaival folytatta. 
1956-ban Hunyadi András Beszterce-Naszód megyei kis gyűj- 
teménnyel jelentkezett: Erővel is, ésszel is (Zselyki és décsei 
népmesék). 1957-ben adta ki Bözödi György Az eszös gyer- 
mök című bözödi gyűjteményét. Bágyi János meséi: ez a kö- 
zös alcím is elárulja, hogy a szerző ezúttal A tréfás farkas 
(1942) című korábbi gyűjteményét folytatta, Bágyi repertoár- 
jának egy része azonban még mindig kéziratban maradt. 


Jó évtizednyi szünet után a tudományos igényű-jellegű 
mesekiadás 1969-ben egyszerre három új munkával gyarapo- 
dott. Nagy Olga említett Lüdérc sógorán kívül az egyik a Vöő 
Gabrielláé: Többet ésszel, mint erővel (Mesék, tréfák, anekdo- 
ták a romániai magyar népköltészetből). A másik a Faragó 
Józsefé: Kurcsi Minya havasi mesemondó, egy marosszéki szé- 
kely erdőmunkás fél évszázados mesemondó pályájának és 
művészetének monografikus bemutatása. 


Az egyéniségvizsgálatnak ez a módszere utóbb is jól gyü- 
mölcsözött és több monografikus gyűjteményben öltött testet. 
Ilyen volt Nagy Olga–Vöő Gabriella közös munkája 1974-ben: 
A mesemondó Jakab István, ezúttal egy görgényüvegcsűri er- 
dőmunkással a középpontjában. A Pionír népmesegyűjtési pá- 
lyázatának még középiskolás díjnyertese 1970-ben a Nagy- 
Szamos völgyébe kalauzolt kötetével: Fehér Virág és Fehér 
Virágszál (Magyardécsei népmesék. Mesélte Balla János. Gyűj-
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tötte Balla Tamás. Szerkesztette és az utószót írta Faragó Jó- 
zsef.). 1975-ben adta ki Nagy Olga a legkiválóbb széki mese- 
mondó, (Filep Istvánné) Győri Klára önéletrajzi emlékezéseit: 
Kiszáradt az én örömem zöld fája. Végül 1977-ben látott nyom- 
dafestéket Szabó Judit kötete: Rózsa királyfi (Berekméri Sán- 
dor gernyeszegi meséi). 


Bár a népmesegyűjtemények viszonylag nagy számával 
semmi más folklórműfaj nem tud versenyre kelni, mégis el- 
sősorban a népballada volt és marad az erdélyi meg a moldvai 
magyar népköltészetnek az a legsajátosabb, legrangosabb mű- 
faja, amely a tudományos kutatásban és a könyvkiadásban, 
szakemberek és olvasók körében egyaránt méltó és osztatlan 
hírt-nevet vívott ki magának. 


Első táji gyűjteményünket, a Moldvai csángó népdalok és 
népballadákat Faragó József–Jagamas János közölte 1954-ben 
félszáznál több balladával, mind a balladák, mind a dalok jó 
részét dallammal. 


Az egész romániai magyar balladaköltészetről Faragó 
adott történeti és földrajzi, tematikai és tipológiai áttekintést: 
Jávorfa-muzsika (1965), a régebbi gyűjteményekből válogatott 
anyagon kívül nyolcvannál több kiadatlan balladával. 


Kallós Zoltán gyűjteményét: Balladák könyve (Élő hazai 
magyar népballadák, 1970) Szabó T. Attila válogatta-szerkesz- 
tette, írt hozzá bevezető tanulmányt és jegyzeteket. A több év- 
tizednyi gyűjtőmunka e szintézise négy néprajzi táj (Moldva, 
Gyimes, Mezőség és Kalotaszeg) verses epikáját, elsősorban 
annak archaikusabb rétegét szólaltatja meg: jó harmadfélszáz 
szöveget több mint másfélszáz dallammal, valamint néhány 
ballada prózai meseváltozatával. Ugyancsak Kallós közölte 
1973-ban, Új guzsalyam mellett című kötetében a 76 éves Mik- 
lós Gyurkáné Szályka Rózsa teljes verses repertoárját a mold- 
vai Klézséből: balladákat és lírai dalokat, ismét számos dal- 
lammal és hanglemezmelléklettel. 


Albert Ernő sepsiszentgyörgyi tanárnak és diákjainak ti- 
zenöt évi munkáját összegezi négyszáznál több balladával az 
eddigi legnagyobb magyar balladagyűjtemény, a Háromszéki 
népballadák (1973). Bevezetőjét és jegyzeteit Faragó József 
írta, zenei anyagát Szenik Ilona gondozta. 


Albert Ernő horizontális gyűjtése után Ráduly János ta- 
nár vertikális kutatással egyetlen marosszéki falu balladavilá-
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gát tárta fel és vette vizsgálóra. Kibédi népballadák (1975) 
című monográfiája jó másfélszáz szöveget közöl, egy részüket 
dallammal; a kötet zenei munkatársa Kusztosné Szabó Piroska. 


Faragó József a népballadákról szóló, szétszórtan megje- 
lent, részint kéziratban maradt tanulmányainak és cikkeinek 
javát 1977-ben Balladák földjén címmel gyűjtötte össze. A 
könyv négy nagy fejezete az erdélyi és moldvai magyar bal- 
ladagyűjtés történetét, a jelentősebb vagy ritkább balladatí- 
pusokat, a műfaj életkörülményeit, valamint az interetnikus 
(főként magyar–román) balladakapcsolatokat tárgyalja. 


A felsorolt balladagyűjtemények majd mindenikének 
több-kevesebb zenei anyaga átvezet azokhoz a népzenei gyűj- 
teményekhez, amelyekben valamennyi szöveg dallamával 
együtt jelent meg, s a közölt anyag kiválogatása, részben ösz- 
szeállítása is zenei szempontok alapján történt. 1957-ben Sze- 
nik Ilona–Almási István–Zsizsmann Ilona: A lapádi erdő 
alatt (Ötvennyolc magyarlapádi népdal); ugyancsak 1957-ben 
Hubesz Valter: Rózsa, rózsa, piros rózsa (Székely népdalok); 
1958-ban Szegő Júlia–Sebestyén Dobó Klára: Kötöttem bok- 
rétát (150 népdal), majd 1970-ben Iosif Herţea–Almási István: 
245 melodii de joc – 245 táncdallam – 245 Tanzmelodien, kö- 
zel fele-fele román és magyar, valamint egy csokor szász tánc- 
dal és hangszeres zene, valamennyi a Székelyföld területéről. 
Ugyancsak 1970-ben Imets Dénes: Repülj madár, repülj (Me- 
nasági népdalok és népballadák); 1972-ben B. Albert György– 
Bura László: Zöld erdőben fenyő zöldje (Szatmár megyei ma- 
gyar népdalok és népballadák), és 1973-ban Zolcsák Mik- 
lós–Fejér Kálmán ugyancsak Szatmár megyei gyűjteménye: 
Darai népdalok. 


Népzenekutatásunk legjelentősebb forrásműve a Romániai 
magyar népdalok (1974), Jagamas János–Faragó József gon- 
dozásában. A kötet az Osztály 1949–1955 között gyűjtött első 
tízezer dallamát összegezi és rendszerezi 350 dallamtípusban, 
mind a dallamokra, mind a szövegekre vonatkozó nagy jegy- 
zetanyaggal; földrajzilag Szatmártól és Bihartól a moldvai 
csángókig a romániai magyar folklórterület nagyobb részét fel- 
öleli. 


Népköltészeti és népzenei könyvszemlénk folytatásaként 
külön kategóriába sorolható az a néhány gyűjtemény, amely 
nem egy-egy folklórműfaj, hanem adott gyűjtőterületén a folk- 
lór minél több műfajának-válfajának bemutatására törekszik. 
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Konsza Samu sepsiszentgyörgyi tanárnak és tanítványai- 
nak harmincévi gyűjtőmozgalma után 1957-ben jelent meg 
Faragó József szerkesztésében a Háromszéki magyar népköl- 
tészet című kötet, a leggazdagabb népköltési gyűjtemény, ilyen- 
nel ma még egyetlen más romániai magyarlakta megye sem 
büszkélkedhetik. Tartalma több mint másfélezer népköltési 
szöveg: mese, ballada, dal, gyermekfolklór, lakodalmi és ün- 
nepi költészet, táncszó, közmondás, találós kérdés és írott köl- 
tészet. Százhúsz (!) mesét, tréfát felölelő fejezetéből 1969-ben 
önálló kötetként is megjelent egy válogatás: A szegény ember 
kincse (Háromszéki magyar népmesék). 


Egy évvel későbbi, 1958-as termés, szintén Faragó gondo- 
zásában, Kovács Ferenc gyűjteménye: Iratosi kertek alatt 
(Kisiratosi népköltészet). Ez a kötet egy bánsági falu népkölté- 
szetéről (mesék, balladák, dalok, játékok, lakodalmi költészet, 
gúnyversek, közmondások és találós kérdések) ad áttekintést. 


1969-ben a Magyargyerőmonostori népköltészet, Olosz Ka- 
talin–Almási István gyűjteménye, címénél gazdagabban egy 
kalotaszegi falu népköltészete mellett (mesék, balladák, dalok, 
gyermekjátékok, csujogatások, sírfeliratok, közmondások és ta- 
lálós kérdések) a népzeneanyagából is gazdag válogatást nyújt. 


A költő Horváth István, miután 1948-ban (Sipos Bellával) 
Az okos macska, majd 1955-ben Zölderdő fia című kötetében 
kínált válogatást népmesegyűjtéséből, 1971-ben Magyarózdi 
toronyalja (Írói falurajz) címmel vaskos monográfiát szentelt 
szülőfalujának. A könyv jó része folklór, az alábbi nagyobb 
fejezetekre tagolva: hiedelmek, varázslatok, tilalmak; népi 
gyógymódok, gyógyszerek; játékok; ünnepi szokások; siratók; 
mesék; közmondások és szólások; találós kérdések; táncszók; 
szerelmes levelek; népdalok és balladák; gyermekmondókák. A 
szerző Egy gyöngyszem, két gyöngyszem címmel 1970-ben, 
majd második, bővített kiadásban 1975-ben külön is kiadta a 
magyarózdi népmeséket. 


A folklór olyan fontos és hatalmas területét, mint a nép- 
szokások, Horváth István előbb említett néhány fejezetén kí- 
vül, önálló kötet formájában az egész romániai magyar szak- 
irodalomban Faragó József egy tanulmánya képviseli: Betle- 
hemezők és kántálok Pusztakamaráson (1947). 


A néptánckutatás terén még nincsenek különösebb ered- 
ményeink. Művelői nem hivatásos folkloristák, hanem népi
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együttesek koreográfusai vagy táncmozgalmi irányítók: a 
gyűjtés nem szakintézetekben, hanem néhány táncegyüttes, 
valamint a Népi Alkotások és Művészeti Tömegmozgalom Me- 
gyei Irányító Központjainak keretében folyik. A kiadványok 
elsősorban gyakorlati: táncművészeti és táncmozgalmi célokat 
szolgálnak; a marosvásárhelyi, a kolozsvári és a sepsiszent- 
györgyi Irányító Központoknál jelennek meg, nagyobbára ro- 
mán fordításban is. Szerzőik névsora a következő: Domby 
Imre, Domokos István, Elekes Dénes, Horváth Margit, Lőrincz 
Lajos, Mihálycsa Szilveszter, Péter Albert és Székely Dénes. 


A mai romániai magyar folklórgyűjtés eredményeinek 
nyilvánvalóan csak egy része az, amely kötetekké szerkesztve 
jut be a tudományos-kulturális élet vérkeringésébe. Évtizede- 
ken át a folklór vonatkozású tanulmányok, cikkek és apró adat- 
közlések vagy jegyzetek százai, ezrei a folyóiratokban, hírla- 
pokban látnak nyomdafestéket; nincs az a romániai magyar 
nyelvű időszaki sajtótermék, a megyei napi- és hetilapokat is 
ide számítva, amely a folklór gyűjtésében, közlésében vagy 
népszerűsítésében lehetőségeihez mérten kisebb-nagyobb részt 
ne vállalna. A tudományos igényű vagy éppen szaktudományi 
jellegű, rendszeres közlés két hivatott fóruma a Művelődés 
(Bukarest, 1948-tól) és az akadémiai rangú Nyelv- és Iroda- 
lomtudományi Közlemények (Kolozsvár, 1957-től). 


5. A mai folklór gyűjtésével és kiadásával párhuzamosan, 
de második helyre szorulva, szerényebb arányban folyt az 
utóbbi évtizedekben az erdélyi magyar folklórkutatás múltjá- 
nak feltárása, értékelése is. Nincs olyan klasszikusunk (Arany 
László, Kriza János, Benedek Elek, Ősz János stb.), akinek 
gyűjtéseiből kisebb-nagyobb válogatások ne készültek volna, 
mint ahogy a folklór több irodalmi-művészeti értékű műfaja: 
a népmese, népballada, népdalszöveg, szöveg dallammal stb. 
szintén számos kiadásban jutott el az olvasókhoz. A népszerű- 
sítő kötetek sokaságát mellőzve alább ezúttal is csak a szoro- 
sabb értelemben vett folklorisztikai vállalkozásokra utalok. 


1965-ben jelent meg első, majd 1971-ben második, átdol- 
gozott kiadásban Antal Árpád–Faragó József–Szabó T. Attila 
Kriza János című könyve: a szerzők három monografikus ta- 
nulmányukban a költő, a folklórgyűjtő és a nyelvész Krizának 
állítottak emléket. Kriza Vadrózsák című klasszikus székely
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népköltészeti gyűjteményének új, korszerű kiadását Faragó 
gondozta 1975-ben. 


Korábbi szórványos, népszerű kísérletek után napjainkra 
maradt a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Irodalmi Társa- 
ság múlt század végi pályázatára összegyűlt kéziratos székely 
meseanyag szakszerű kiadásának kötelessége is. 1955-ben je- 
lent meg Kóbori János–Vajda Ferenc: A szegény ember vá- 
sára, majd 1972-ben Kolumbán István: A kecskés ember című 
népmesegyűjteménye; az előbbit Faragó József, az utóbbit 
Olosz Katalin rendezte sajtó alá. A Társaság igazi nagy föl- 
fedezettjének, Ősz Jánosnak a meséiből Faragó 1969-ben olyan 
válogatást adott ki (Az élet vize. Kis-Küküllő-völgyi népmesék), 
amely Ősz kéziratos hagyatékát is figyelembe vette. 


Benedek Elek monumentális életművének hatalmas mese- 
anyagát: a gyűjtött, az íróilag átdolgozott, valamint a más 
nyelvekből fordított népmesék és mondák sokaságát ugyancsak 
Faragó próbálta rendszerezni 1967-ben: A táltos asszony (Nép- 
mesék és mondák). 


Népzenekutatásunk nagy elődjének és úttörőjének korsza- 
kos munkásságát Szegő Júlia foglalta össze 1956-ban: Bartók 
Béla, a népdalkutató. Bartók székely kortársának életműve 
1974-ben állott össze méltó formájában: Seprődi János váloga- 
tott zenei írásai és népzenei gyűjtése, az utóbbi rész Almási 
István gondozásában. 


6. Az utóbbi évtizedekben a romániai magyar folkloriszti- 
kának hovatovább egyik szerves része a román folklór érté- 
keinek-szépségeinek szakszerű, tervszerű kiválogatása és – a 
leghivatottabb műfordítók bevonásával – igényes magyar 
nyelvű közvetítése. 


A műfordítók és a kiadók a román folklórból elsősorban 
a prózára figyeltek föl; így a román népmese klasszikusai (Pet- 
re Ispirescu, Ion Creangă, Ioan Slavici, Ion Pop-Retega- 
nul stb.) újabb meg újabb válogatásokban és kiadásokban, 
könyvespolcnyi sorozatban szólaltak meg magyarul. Bonyolul- 
tabb folklorisztikai feladatot tűzött maga elé Faragó József két 
válogatása: Aranyhajú testvérek (1964) és Az okos fiúcska 
(1967). Közös alcímük (Romániai népmesék) jelzi, hogy mind- 
kettő a román nép, valamint az összes romániai nemzetiségek 
mesekincsének együttes bemutatására törekedett; olyan kisebb
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nemzetiségekére is, amelyeknek még nem volt mesegyűjtemé- 
nyük, s a két kötetben közölt meséik egy része hamarabb je- 
lent itt meg magyar fordításban, mint eredetiben. 


A román líra átfogó válogatása 1966-ban a Hej, zöld levél 
(Román népdalok) című kötet, Faragó bevezető tanulmányá- 
val. 


Mindezeknél jelentősebb azonban az a vállalkozás, amely 
másfél évtized alatt öt egymással összefüggő kötetben szólal- 
tatta meg a magyar olvasók számára a verses román epika 
válogatott remekeit. A kötetek címe (zárójelben: alcíme) a kö- 
vetkező: A bárányka (Román népballadák), 1963; Novákékról 
szól az ének (Román hősi balladák), 1969; Szarvasokká vált fiúk 
(Román kolindák), 1971; Márk vitéz (Román népballadák Pet- 
rea Creţul Şolcan repertoárjából), 1974 és Három testvér, 
kilenc sárkány (Román fantasztikus balladák), 1976. Valameny- 
nyit fordította Kiss Jenő, válogatta, szerkesztette, a bevezetőt 
és a jegyzeteket írta Faragó József. Az öt kötet több mint 
másfélszáz balladát és kolindát tartalmaz, mintegy 25 000 vers- 
sor terjedelemben. A teljesítmény – jellegénél és méreteinél 
fogva – az egész nemzetközi szakirodalomban párját ritkítja: 
magyarul még egyetlen más nép verses epikája sem szólalt 
meg öt ilyen testvérkötetben, mint ahogy a verses román epi- 
kának sincs még egyetlen más nyelven sem ilyen sorozatnyi 
tolmácsolása. A vállalkozás a magyar olvasók körében nemcsak 
a román folklór, hanem a román irodalom megszerettetésének 
úttörését is sikerrel vállalta, miként 1975 nyarán Bukarestben, 
a román irodalom műfordítóinak nemzetközi kollokviumán a 
magyarországi Belia György kifejtette: „Nagyon érdekes, hogy 
milyen divathullám dobta be a román irodalmat először a fia- 
tal magyar értelmiség tudatába – a folklór. Azokra a gyűjte- 
ményekre gondolok, amelyeket például Kiss Jenő fordításában 
olvashat a magyar közönség. Sorozatban jelennek meg ezek a 
román balladakötetek, s mind nagy népszerűségnek örvende- 
nek.“ 


Az erdélyi szászok verses népköltészetét Kányádi Sándor 
szólaltatta meg magyarul 1977-ben, Es saß ein klein Waldvö- 
gelein – Egy kis madárka ül vala című, szász–magyar két- 
nyelvű válogatásában, kottapéldákkal és Almási István népze- 
nei magyarázataival. 
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BÁNYAI LÁSZLÓ 


A Habsburg elnyomástól 
a hitleri iga lerázásáig 


Az Arad megyei Világosnál 1849. augusztus 13-án a ma- 
gyar forradalmi hadsereg letette a fegyvert a cári sereg előtt, 
amely az osztrák császár segítségére sietve elözönlötte Erdélyt. 
A forradalom vezetőinek ezrei menekültek külföldre, tízezrek 
bujdostak. Október 6-án Aradon a szabadságharc tizenhárom 
tábornokát kivégezték. Haynau táborszernagy további kivég- 
zésekkel, a fegyházra ítéltek osztrák börtönökbe hurcolásával 
folytatta az ellenforradalmi terrort. 


Erdélyben nemcsak a szabadságharcban részt vett magya- 
rokat üldözték, hanem a román nemzeti mozgalom vezetőit is, 
akiknek egy része azt az illúziót táplálta, hogy a bécsi udvar- 
tól fog szabadságokat kapni. 


A tartományok élére katonai kormányzók kerültek, kihir- 
dették az ostromállapotot, s a német nyelv lett a közigazgatás 
kötelező nyelve. Katonai törvényszékek ítélkeztek a magyar 
„rebellisek“ fölött. De 1849 végén letartóztatták Avram Iancut 
is, aki az Erdélyi Érchegység parasztjait az osztrák hatóságok 
önkénye ellen további harcra biztatta. A nehéz megpróbálta- 
tásoknak ezekben az éveiben az erdélyi románok és magyarok 
közti Habsburg-ellenes összefogás politikai és művelődési té- 
ren egyaránt megnyilvánult. 


A román, magyar és lengyel száműzött forradalmárok, 
köztük Nicolae Bălcescu, azt a tervet szőtték, hogy a Habsburg 
meg a cári birodalom által fenyegetett kis népek nemzeti egye- 
sülésük után konföderációt teremtsenek. A Habsburg-ellenes 
mozgalomban külön említendő az 1851–1853-as felkelés, ame- 
lyet a történelem Makk–Gál összeesküvés néven ismer. Makk 
József ezredes, a magyar emigráció titkos megbízottja Gál 
Sándor forradalmár tábornokkal, a román forradalmárokkal 
együttműködve és a Londonba emigrált forradalmárok Nyugati 
bizottságának 1851-es kiáltványa alapján kidolgozta egy össze- 
esküvés tervét, amely arra lett volna hivatott, hogy kirob-
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bantsa a Habsburg-ellenes háborút. Az összeesküvés központja 
a Székelyföldön volt, és Makk ezredes Bukarestből és Mold- 
vából irányította a román forradalmárokkal együttműködés- 
ben. Az összeesküvést leleplezték, helyi vezetőit – Török Já- 
nost, Horváth Károlyt, Gálfi Mihályt, Váradi Józsefet és Bar- 
talis Ferencet – pedig 1854 tavaszán kivégezték. Ezekkel a 
székely mártírokkal együtt több tucat forradalmárt is letar- 
tóztattak és elítéltek. 


A véres elnyomás ellenére a magyar és a román forradal- 
márok újabb Habsburg- és cárellenes felkelés tervét készítet- 
ték elő. Maga Kossuth Lajos is támogatta ezeket a terveket. 
Küldöttje, Klapka tábornok ilyen értelemben folytatott tár- 
gyalást Cuza fejedelemmel, aki hallgatólagosan megengedte, 
hogy az egyesült román fejedelemségek területén a magyar 
emigráció fegyverraktárokat létesítsen. 


1859-ben az Észak-Itáliát elfoglaló osztrák seregek Solfe- 
rinónál súlyos vereséget szenvedtek. Ferenc József császár 
kénytelen volt bizonyos autonómiát engedni a birodalom tar- 
tományainak. A magyar nemesség soraiban ettől kezdve elha- 
talmasodott az az irányzat, amely nemzeti szupremációjának 
megerősítése érdekében hajlandó volt mind nagyobb árat fi- 
zetni az uralkodóháznak. 


Az 1863-ban elrendelt választás minden megszorító intéz- 
kedése ellenére az erdélyi diétába 46 román, 43 magyar és 
32 szász képviselő került be. A magyar képviselők nagy több- 
sége azonban a passzivitás taktikáját választotta, s nem vett 
részt azon az ülésen, amely megszavazta a „román nemzet és 
vallásfelekezetek egyenjogúságát“, valamint a román, magyar 
és német nyelv hivatalossá tételéről szóló törvényt. 


1866-ban a poroszok königgrätzi győzelme következtében 
Ausztria elvesztette a német államok felett gyakorolt hegemó- 
niáját. Nem maradt más a Habsburg birodalom hatalmi súlyá- 
nak fenntartására, mint a magyar nagybirtokos arisztokráciá- 
val való kiegyezés a monarchia többi népeinek rovására. 


Az 1867-es kiegyezés a Lajtán túli részen az osztrák-né- 
met, a Lajtán inneni részeken a magyar uralkodó osztály fel- 
sőbbségét biztosította, s a történelmi Erdélyt is beolvasztották 
a magyarországi közigazgatásba. A román politikai vezetők ez- 
zel szemben továbbra is Erdély autonómiájának fenntartását 
követelték. 
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A magyar kormányzat 1868-as nemzetiségi törvénye csak 
bizonyos helyi vonatkozású, főleg kulturális jellegű önkor- 
mányzatot engedélyezett. A valóságban a magyar királyság 
lakossága többségében más nemzetiségű volt, s ezt az ellent- 
mondást úgy próbálták kiküszöbölni, hogy kinyilvánították ,,a 
különböző nyelvű állampolgárok magyar politikai nemzetét“. 
1877-ben megkezdődött a magyar oktatási nyelv bevezetése a 
más nemzetiségek területén létesült állami iskolákba. Csak az 
egyháznak volt joguk az elnyomott népek anyanyelvén fenn- 
tartani elemi és középfokú oktatást. 


Maga az ellenzéki Függetlenségi párt is, amely kezdetben 
elismerte a nemzetiségek önálló létét, kulturális önkormány- 
zatát és a helyi közigazgatásban való érvényesülését, mindin- 
kább a soviniszta áramlatok befolyása alá került. Balszárnya 
tartott ki egyedül – Mocsáry Lajossal az élen – a nemzetiségi 
kérdés demokratikus megoldásának elve mellett, biztosítva a 
baráti kapcsolatot a szomszéd román és szerb független nem- 
zeti államokkal. A sovén sajtó Mocsáryt „honáruló“-nak bélye- 
gezte, s a Függetlenségi párt is száműzte soraiból. A karán- 
sebesi, nagyrészt román választókerület hozta be a képviselő- 
házba. 


A magyar tőkés-földesúri hatalom alatt az Erdélyi Érc- 
hegység, Máramaros és a többi románlakta éhségzóna mellett 
a Székelyföld is az egyik legmostohábban kezelt terület volt. 
Nem jutott ipari beruházáshoz és sokáig vasúti hálózathoz 
sem. 


Az Osztrák–Magyar Monarchiának Romániával vívott 
vámháborúja (1886–1891) egyebek mellett a székelyek tömeges 
emigrációját is előidézte, a székelyek ugyanis századok óta 
hozzá voltak szokva, hogy szükség esetén a román fejedelem- 
ségekben keressék meg kenyerüket. A dualizmus korát azonban 
gazdaságilag is az erdélyi román tömegek sínylették meg a 
legjobban; belőlük került ki a határokon túlra, s főleg a ten- 
geren túlra kivándorlók legnagyobb része. 


Az ipari munkásság nemzeti különbség nélkül, egységesen 
vívta a harcát az osztálykizsákmányolás és a társadalmi elnyo- 
más ellen. A hatvanas évek végétől Erdély és a Bánság leg- 
fejlettebb központjaiban politikai jellegű munkásszervezetek 
jöttek létre. Ezek közül a legjelentősebb szerep a temesvári 
Munkásegyletnek jutott, amelyet Farkas Károly és Ion Ungu-
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reanu vezetett, s amely kapcsolatban állott az I. Internacionálé 
genfi szekciójával. A temesvári Munkásegylet 1869-ben fel- 
hívást bocsátott ki román, magyar, német és szerb nyelven, 
amelyben a munkásosztály forradalmi szerepét hangsúlyozta. 


A II. Internacionálé megalakulása 1889-ben új lendületet 
adott a nemzetközi munkásmozgalomnak. 1890-ben Erdélyben 
is megünnepelték május elsejét, a különböző nemzetiségű dol- 
gozók szolidaritásának jegyében. A Magyarországi Szociálde- 
mokrata Párt megalakulása ugyanebben az évben Erdélyben 
is mozgósító hatást gyakorolt a széles munkástömegekre, 1905- 
ben pedig megalakult a Magyarországi Szociáldemokrata Párt 
román szekciója, Adevărul című sajtóorgánumával, amely 
Budapesten jelent meg. 


A század vége felé a termelés legkülönbözőbb ágaiban 
egyre-másra törtek ki szervezett sztrájkmozgalmak. A szocia- 
listák tevékenysége kiterjedt a mezőgazdasági munkásokra és 
szegényparasztokra is. A XX. század eleji Bihar és Arad me- 
gyei aratósztrájkok idején együtt harcoltak a román és ma- 
gyar mezőgazdasági munkások és szegényparasztok; 1904-ben 
a bihari Élesden egyaránt ömlött a vérük, amikor szembe- 
szálltak a kivezényelt csendőrök és katonák szuronyaival. 


Az osztálykizsákmányolás élesedésével a nemzeti elnyo- 
más is egyre könyörtelenebbé vált. Az állami szervek bénítot- 
ták az elnyomott népek politikai működését, akadályozták gaz- 
dasági és kulturális fejlődésüket. 


A politikai jogok korlátozását illetően a legszemléletesebb 
a választási front helyzete. A vagyoni helyzet és iskolai vég- 
zettség alapján történő szavazás, a megvesztegetés és meg- 
félemlítés eszközeinek felhasználása elsősorban a politikai 
jogok szabad gyakorlásától fosztotta meg a munkásokat és a 
parasztokat, különösen a nem magyar nemzetiségűeket. 


Erdélyben csak a felnőtt férfi lakosság felének volt meg 
a szavazati joga. 1910-ben a budapesti parlament nemzetiségi 
összetétele a következő volt: 385 magyar, 13 német, 5 román, 
2 szlovák, 1 szerb képviselő. 


A munkásmozgalom és a radikális erők könyörtelenül le- 
leplezték a magyar uralkodó körök sovén uszítását, álhazafi- 
ságát, és harcba hívtak minden haladó elemet a magyar nép és 
az elnyomott népek létérdekeinek megvédésére. 
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A magyar arisztokrácia és nagypolgárság az 1914-ben ki- 
tört első világháború folyamán a német imperializmus oldalán 
való harctól várta kiváltságai fenntartását. Az elszenvedett 
veszteségek azonban mindjobban kiélezték az osztrák–magyar 
birodalom társadalmi és nemzeti ellentéteit. 


A nyomor növekedése, a háborús szenvedések s a terror- 
intézkedések következtében a háborúellenes mozgalom a Habs- 
burg monarchia összes részein egyre nagyobb méreteket öltött. 


Alig telt el két háborús év, és a munkásság soraiban egész 
sereg sztrájk robbant ki. A Zsil-völgyi dolgozók tömegei, mint- 
egy 15 000 román, magyar és más nemzetiségű bányász a rend- 
kívüli állapotok ellenére 1916 első felében hosszas sztrájkba 
lépett. A hatóságok csaknem 400 bányászt tartóztattak le, a 
bíróság tizenkettőt halálra ítélt közülük, az ítéletet azonban a 
tömegek nyomására 6–7 évi börtönre változtatták. 


Tüntetések és sztrájkok zajlottak le 1916 folyamán majd- 
nem minden erdélyi ipari központban. A román és magyar 
munkások közös harcában a tömegek nemzetiségre való tekin- 
tet nélküli szolidaritása nyilvánult meg a háborúval szemben. 


Az oroszországi polgári-demokratikus forradalom kitörése 
1917 februárjában a Habsburg monarchia tömegeinek harcát 
is felbátorította. 1917 májusában országos vasutassztrájk volt, 
amely megbénította a katonai szállításokat. Resicán augusztus 
26-án a tömeggyűlés szónokai román, magyar és német nyel- 
ven mutattak rá arra, hogy az oroszországi forradalmi esemé- 
nyek nem múlhatnak el anélkül, hogy a nép ne kapja meg itt 
is jogait és szabadságát. 


A munkások harcához a parasztság is csatlakozott, bár 
a falvakat a csendőrség tartotta hatalmában. A parasztoknak 
az önkényes rekvirálások elleni tiltakozása számos helyen kol- 
lektív jelleget öltött. A háború harmadik évében megtízsze- 
reződött a csendőrség által letartóztatott katonaszökevények 
száma. 


Az oroszországi proletárforradalom mindenütt visszhangot 
keltett az elnyomottakban és kizsákmányoltakban, az impe- 
rialista háború által agyoncsigázott népekben. Az osztrák–ma- 
gyar hadseregben mind több a parancsmegtagadás, a zendülés. 
A hadi fontosságú üzemeknek tekintett és szigorú katonai pa- 
rancsnokság alatt álló ipari vállalatoknál egyre nagyobb ará- 
nyú a munka szabotálása. 
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Hiába dolgoznak a haditörvényszékek és osztják a fegyház- 
és halálbüntetéseket. Hiába az ipari központokba rendelt ka- 
tonai karhatalom s falvakon a megnövelt számú csendőrök ter- 
rorja: a tömegek harci lendülete nem lohad. 


A Központi Hatalmak és Szovjet-Oroszország közt meg- 
kötött breszt-litovszki kényszerbéke után megkezdődött a se- 
besültek, majd a hadifoglyok kicserélése. Az oroszországi volt 
hadifoglyok közül azok, akik részt vettek a forradalmi harcok- 
ban, hazatérve arra biztatták a katonákat, hogy fordítsák fegy- 
vereiket saját elnyomóik ellen. 


A háborús kudarc réme elmélyítette a kiváltságot élvező 
nemzetek uralkodó osztályai és a háttérbe szorított vagy el- 
nyomott nemzetek burzsoáziája közti ellentmondásokat is. A 
háború utolsó fejezetét Erdélyben az egymást követő nagy- 
arányú munkássztrájkok, a parasztságnak a közigazgatási szer- 
vekkel és a fegyveres karhatalommal szembeni egyre elszán- 
tabb ellenállása, a román nemzeti mozgalom fokozott aktivi- 
zálódása jelzi. 


1918 októberében összeomlott a Központi Hatalmak front- 
ja, polgári demokratikus forradalmi mozgalmak robbantak ki 
a birodalom egész területén, s Ausztria–Magyarország elnyo- 
mott népei, önrendelkezési joguk alapján, egymás után nyil- 
vánították ki független nemzeti államuk megalakítását, vagy 
csatlakozásukat a meglevőhöz. 


Október 25-én Budapesten megalakult a Magyar Nemzeti 
Tanács, amely kiáltványában „az egyenrangú népek testvéri 
szövetségét“ hirdeti. Megalakultak Erdélyben is a Magyar 
Nemzeti Tanács helyi szervei Károlyi Mihály függetlenségi 
pártjából, a Polgári Radikális Pártból és a szociáldemokra- 
tákból. 


A munkások sztrájkja október utolsó napjaiban a forra- 
dalmár katonák segítségével általános felkeléssé alakult át. 
Október 31-ére virradó éjjel Budapesten kitört a demokratikus 
forradalom. A magyar monarchista és militarista földesurak és 
nagytőkések hatalma összeomlott, s a szociáldemokráciával 
szövetséges polgárság alakított kormányt. 


Erdély városaiban és ipari központjaiban munkások és ka- 
tonák tüntettek a demokratikus jogok megvalósítása s az el- 
nyomott népek szabadsága mellett. A gyárakban munkásbizott- 
ságok alakultak. 
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A Román Nemzeti Párt és a román Szociáldemokraták 
küldötteiből 1918. október 31-én alakult Román Nemzeti Ta- 
nács az erdélyi románok nemzeti felszabadulására és Erdély 
Romániával való egyesülésére irányuló törekvések szerve lett. 


1918. november 7-én Belgrádban a Károlyi-kormány át- 
vette a fegyverszüneti feltételeket, amelyek lehetővé tették a 
román csapatok fokozatos előnyomulását Erdélyben. November 
10-én az Aradon székelő Nemzeti Tanács a románok által la- 
kott területen a „teljes kormányzási hatalom“ átadását köve- 
telte a Károlyi-kormánytól. 


1918. december 1-én Gyulafehérvárt az Erdély lakossá- 
gának többségét kitevő román nép küldötteiből összetevődő 
nemzetgyűlés több mint százezres néptömeg jelenlétében ki- 
mondja Erdély egyesülését Romániával. Az egyesülés törté- 
nelmi jelentőségű mozzanatával kiteljesedett a román nép nem- 
zeti egysége, ami kedvező feltételeket teremtett az ország gaz- 
dasági, politikai és művelődési fejlődésének. A létrejött új kö- 
rülmények közepette kivételes erővel bontakozott ki a mun- 
kásmozgalom, amely egyre nagyobb s végül döntő szerepet 
játszott Románia történelmében. 


Ugyanakkor kiemelkedő az a tény, hogy a vasút külön- 
vonatokat bocsátott a Gyulafehérvárra igyekvő román küldöt- 
tek rendelkezésére, a város magyar lakossága pedig együtt a 
román lakossággal elszállásolta őket. A legjelentősebb kolozs- 
vári napilap december 3-án egy Emil Isackal készült interjút 
tett közzé a Román Nemzetgyűlés határozatairól. A gyula- 
fehérvári gyűlés széles körű visszhangot váltott ki az erdélyi 
magyar lakosság körében. A magyar haladó erők demokratikus 
fejlődési távlatokat kerestek a román nép oldalán. 


Az erre vonatkozó erőfeszítések a gyulafehérvári határo- 
zatok első pontja alapján történtek, amely biztosította a nem- 
zeti kisebbségek jogegyenlőségét: „Teljes nemzeti szabadság 
az összes együttlakó népeknek. Minden nép oktatása, közigaz- 
gatása és igazságszolgáltatása saját anyanyelvén történik, az 
illető nép köréből származó egyének által. Minden nép kép- 
viseleti jogot kap az ország törvényhozási és kormányzói testü- 
leteiben számarányának megfelelően.“* 


                                                
* A nép itt nemzetiségként értendő. 
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A gyulafehérvári határozatokban leszögezett demokratikus 
jogokat azonban a későbbi reakciós kormányok megnyirbálták, 
a nemzetiségek jogegyenlősége a fasiszta iga alóli felszabadu- 
lásig megvalósulatlan maradt. 


A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltása után a helyi ha- 
talmat munkás- és paraszttanácsok vették át Bihar, Szatmár, 
Szilágy és Arad megyék egy részében is. A központokban a 
román és magyar dolgozókból álló forradalmi direktóriumok 
alakultak. A Bihar megyei forradalmi direktórium kiáltványá- 
ban bejelentette, hogy „a munkásosztály nem tűr nemzeti, 
nyelvi különbségtételt, biztosítja az iskolákban az anyanyelv 
használatát. A közigazgatásban a tisztviselők kötelesek az illető 
nép nyelvén beszélni.“ 


A proletárdiktatúra bevezetése Magyarországon széles körű 
szolidaritási mozgalmat indított el a román munkástömegek 
között. Számos üzemben és helyőrségben nyílt agitáció folyt a 
Magyar Tanácsköztársasággal való jószomszédi viszony érde- 
kében. A román tőkés-földesúri kormány azonban az Antant- 
hatalmak ösztökélésére fegyveres intervencióval válaszolt a 
magyarországi proletárforradalomra. A katonai intervenciót, 
amelyet közös román–francia parancsnokság vezényelt, az an- 
golok fegyverrel-felszereléssel támogatták. 


Romániában a munkásság soraiban tiltakozó hullám indult 
meg a fegyveres intervenció ellen. Május és június folyamán 
zajlott le a vasutasok és a kőolajipari munkások, valamint a 
Zsil-völgyi bányászok és a marosújváriak sztrájkja, amellyel 
rokonszenvüket fejezték ki a magyar proletárforradalom iránt. 


Az Antant imperialista hatalmai, a magyar ellenforradalmi 
reakció, a román katonai offenzíva 1919. augusztus elején 
visszajuttatta az uralomra Magyarországon a mágnásokat, 
bankárokat és gyárosokat. A Horthy-féle rendszer viszont irre- 
denta, soviniszta politikával próbálta levezetni a magyarországi 
néptömegek társadalmi elégedetlenségét. 


Az erdélyi magyar tőkés-földesúri rétegek, ahogy fel- 
ocsúdtak az összeomlás, hatalomváltozás és a forradalmi moz- 
galmak okozta ájultságukból, birtokaik, valamint bank- és ipari 
érdekeltségeik mentéséhez fogtak. Erre utalta őket az is, hogy 
1920. június 4-én aláírták a Magyarországgal kötött békeszer-
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ződést a Versailles melletti Trianonban, véglegesítve az új ha- 
tárokat. 


Erdély közigazgatását a gyulafehérvári nemzetgyűlés után 
a Nagyszebenben székelő román kormányzótanács vezette, a 
bukaresti kormány irányítása alatt. Az erdélyi kormányzótanács 
jogköre azonban egyre csökkent, s 1922. május 1-én végleg 
megszűnt. 


1920. június 27-én az Averescu-kormány eskütételre hívta 
fel a magyar tisztviselőket, s szerzett jogaik tiszteletben tartá- 
sát ígérte. Számos tisztviselő le is tette az esküt, azonban leg- 
többjük kinevezési ügyében semmi intézkedés sem történt. 
1919-től 1921-ig az elnyomó kormányintézkedések és a hor- 
thysta agitáció folytán több mint 150 ezer magyar hagyta el 
Romániát magyarországi útiránnyal. 


Az erdélyi Román Nemzeti Párt ellenzékbe szorult. A túl- 
zott központosítás valójában az ó-királysági finánctőke egyed- 
uralmát növelte. A nemzeti liberális párt a közigazgatási egye- 
sítés folyamatát azzal a tendenciával folytatta, hogy az együtt- 
lakó nemzetiségek politikai életét megbénítsa, s gyengítse az 
egyesülés utáni első években megerősödött erdélyi román pol- 
gárság pozícióit is. 


Különösen a magyar nyelvű oktatásügy terén voltak ko- 
moly sérelmek. Az erdélyi lakosság többségét kitevő románok- 
nak az Osztrák–Magyar Monarchiában csak felekezeti jellegű 
anyanyelvű iskoláik voltak, minden állami segély nélkül. 
Ugyanezt a politikát folytatták most az egyes román kormá- 
nyok is a magyar lakossággal szemben. 


A jobbára földesurakból álló magyar vezető politikai kö- 
rök figyelmét azonban jobban lekötötte a földreform kérdése. 
Az erdélyi báró Jósika Sámuel, a budapesti mágnás-ház utolsó 
elnöke 1920 végén küldöttség élén nyújtotta át a királynak 
az erdélyi magyar földesurak panaszát a készülő földreform- 
mal kapcsolatban. A fölreform azonban rövidesen megvaló- 
sult. Ennek – amint azt Románia elnöke, Nicolae Ceauşescu 
elvtárs kidomborította – nagy jelentősége volt az ország gaz- 
dasági fellendülése szempontjából, gyengítette a földesurak 
gazdasági és politikai erejét, kedvezett a tőkés fejlődésnek. 
Több mint hatmillió hektár földet juttattak a parasztoknak. 


A tőkés-földesúri rendszer körülményei közepette a tör- 
vény előírásait nem mindig tartották tiszteletben. A román
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földesurak politikai összeköttetéseik révén, a magyar és német 
földesurak jól megfizetett kijárók közvetítésével sok helyt el- 
érték, hogy az előírtnál nagyobb birtokok maradtak a tulajdo- 
nukban. A földreform végrehajtásáért folytatott harc nemzeti- 
ségre való tekintet nélkül szorosabbra vonta a parasztság so- 
rait. Erdélyben földhöz jutott 317 833 román, 46 069 magyar 
és 24 815 német paraszt. 


Az ipar és a bankélet vonatkozásában a liberális kormány 
a „nemzeti tulajdonba vétel“ jelszavát hangoztatta, ami való- 
jában nem jelentett mást, mint a profit újrafelosztását, az 
idegen tőkének nagyobb engedményekre való kényszerítését. A 
részvények legnagyobb többségét bukaresti bankok kapták, 
amelyeknek képviselői beültek az erdélyi nagyobb részvény- 
társaságok igazgató tanácsaiba is. 


A magyar konzervatív körök Erdélyben lassanként áttér- 
tek a revizionista illúziók hirdetéséről a nemzeti elszigetelődés 
politikájára. A konzervatív körök felfogásával szemben a de- 
mokrata értelmiségiek egy csoportja, élén Kós Károllyal, 1920 
végén felhívást intézett Erdély magyar lakosságához. A fel- 
hívás tiltakozott az önámító törekvések, a csodavárás, a határo- 
kon túlra menekülés ellen, és olyan politikát követelt, amely 
felismeri az új realitást, olyan tevékenységet, amely küzd a 
gyulafehérvári nyilatkozatnak az együttlakó nemzetiségekre 
vonatkozó határozatai gyakorlatba ültetéséért. 


1921. január 3-án meg is alakult a Magyar Szövetség nevű 
politikai csoportosulás. Ennek a szervezetnek a vezetősége 
azonban nemsokára olyan elemek hatása alá került, akik az 
aktív politikán csak szűk osztályérdekeik szolgálatát értették, 
s korántsem az elnyomott magyar néptömegek érdekvédelmét. 


1921 júniusában megalapították a Romániai Magyar Nép- 
pártot, amely kiáltványban szögezi le, hogy „a földművesek, 
iparosok, kereskedők, testi és szellemi munkások, a munká- 
jukból élő magyarok“ pártja. A csoportosulás azonban rövid 
életű volt. Hamarosan a Magyar Szövetségbe olvadt, miután 
ígéreteket kapott annak demokratikus átalakítására vonatko- 
zóan. Ezek az ígéretek azonban nem váltak valóra. 


Mivel a kormány nem akarta jóváhagyni a magyar nem- 
zetiség szervezetét szövetség formájában, hanem csak parla- 
menti politikai pártként, 1922 decemberében a Magyar Szö- 
vetség átalakult Romániai Magyar Párttá. A Magyar Párt
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arisztokrata vezetői személyükkel is jelképezték a konzervatív 
elemek túlsúlyát, ami kifejezésre jutott a pártvezetés kaszt- 
szellemében, a dolgozó tömegek és a haladó értelmiségiek mel- 
lőzésében. 


Az 1925-ös gyergyószentmiklósi magyarpárti nagygyűlésen 
a Spectator (Krenner Miklós) szabadelvű közíró vezetése alatt 
álló „reformcsoport“ jelentkezik belső demokratikus ellenzék- 
ként. Beadványban kifogásolja, hogy a Magyar Párt vezetői 
kizárólag az úgynevezett történelmi osztályokból kerülnek ki, 
s azt kívánja, hogy az elnöki tanácsba vonják be a gazdák, 
iparosok, kereskedők és értelmiségiek képviselőit. Az elnöki 
tanács azonban e mérsékelt kérés teljesítését is megtagadta. 


A munkástömegek radikalizálódása, a kommunista csopor- 
tok élénk tevékenysége a Szocialista párt keblében és azon 
kívül hozzájárult a munkásmozgalom hatékonyságának a foko- 
zásához. Az Erdélyi Szocialista Párt forradalmi szárnyának 
magyar nyelvű lapjai – a Brassóban 1920-tól megjelenő Vilá- 
gosság, valamint a Marosvásárhelyi Munkás (később Előre) – 
széles körben terjedtek a romániai magyar dolgozók között. 
Ezenkívül számos magyar nyelvű polgári demokratikus lap tá- 
mogatta a néptömegek törekvéseit. 


Az 1921. május 8-án összehívott kongresszuson a szocia- 
lista párt kommunista párttá alakult át, még mielőtt a rendőr- 
ség tömegesen letartóztatta volna a résztvevőket. A kongresz- 
szuson számos magyar, német és más nemzetiségű küldött is 
részt vett, s a munkásosztály marxi–lenini forradalmi pártjá- 
nak megalakítása mellett szavazott. 


A Román Kommunista Párt megalakulásától kezdve el- 
ítélte a tőkés-földesúri rendszer nemzeti megkülönböztető és 
elnyomó politikáját, s összefogta soraiban a munkásosztály 
forradalmi gárdáját, nemzetiségre való tekintet nélkül. A párt 
Socialismul című legális, hivatalos lapjával együtt jelent meg 
Bukarestben magyar nyelvű orgánuma, a Munkás, Fóris István 
szerkesztésében. 


A kommunista párt kezdettől fogva leleplezte mindenfajta 
sovinizmus osztályjellegét, a dolgozó tömegek harci egységé- 
nek megbontására irányuló törekvését. Rámutatott arra, hogy 
a nemzeti elnyomás és a soviniszta uszítás minden dolgozó ér- 
dekét egyaránt fenyegeti. 
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1924-től kezdődően a Román Kommunista Párt az illega- 
litás nehéz körülményei között folytatta tevékenységét. A Ro- 
mán Kommunista Párt és a vezetése alatt álló tömegszervezetek 
széles körű nevelőmunkát fejtettek ki a román és más nem- 
zetiségű dolgozók körében összetartásuk szilárdítására. 


Különösen jelentős volt az 1925 végén megalakult Városi 
és Falusi Dolgozók Blokkja tevékenysége, amelynek programja 
az általános demokratikus jogok visszaállításáért és kiszélesí- 
téséért, valamint a nemzeti kisebbségek egyenjogúsításáért 
folytatott harcot hirdette. 


A kommunista és szociáldemokrata szervezetek, valamint 
az alkalmazottak szakszervezetei mellett a román haladó értel- 
miségiek különböző szövetségei szintén harcoltak a honpolgári 
szabadságjogok védelméért, mindennemű soviniszta uszítás el- 
len. Ilyen szövetség volt az Emberi Jogok Ligája, amely 1923- 
ban alakult C. C. Costa-Foru neves publicistával az élen, aki 
Emil Isac költővel, Ilie Cristea tanárral és másokkal együtt 
leleplezte az együttélő nemzetiségek jogegyenlőségének bár- 
milyen megcsorbítását. 


Ugyanebben az időben a Magyar Párt – akárcsak a Né- 
met Párt – különböző hallgatólagos vagy nyílt egyezménye- 
ket kötött egyik vagy másik román kormánypárttal a parla- 
menti és községi választásokon. Ilyen volt a csucsai titkos 
egyezmény, amelyet a Magyar Párt és az Averescu-féle párt 
képviselői írtak alá 1923 októberében. 


1926 februárjában a Magyar Párt vezetősége felbontotta 
az avereszkánusokkal kötött egyezményt, és utasította a ma- 
gyar választókat, hogy a községi választásokon a Liberális 
Pártra szavazzanak. 1926 márciusában azonban a Brătianu- 
kormány lemondott, hogy helyreállítsa tekintélyét az ellenzék- 
ben. A kormányalakítással Averescut bízták meg. Ilyen kö- 
rülmények között a Magyar Párt vezetői igyekeztek újra vá- 
lasztási megállapodást kötni az avereszkánusokkal, hogy egy 
bizonyos számú mandátumot biztosítsanak maguknak a parla- 
mentben. 


A Magyar Párt képviselői és szenátorai közül egyesek le- 
leplezték a hatósági visszaéléseket, s ugyanakkor jó viszonyt 
tudtak teremteni az ellenzéki román demokratikus erőkkel. 
Sándor József főleg az erdélyi Nemzeti Párttal való együtt- 
működést szorgalmazta. Dr. Bernády György, Marosvásárhely
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polgármestere a liberális párt megértőbb elemeivel keresett 
kapcsolatot. 


A közvélemény nyomására 1928 novemberében a Liberá- 
lis Párt lemondott a kormányzásról, átadva a hatalmat a Nem- 
zeti Parasztpártnak. Az 1928 decemberében tartott, aránylag 
szabad választáson a liberálisok összesen 3,3 százalékot, míg a 
nemzeti parasztpártiak, választási megállapodást kötve a Szo- 
ciáldemokrata Párttal és a Német Párttal, 89,3 százalékot sze- 
reztek meg a szavazatokból. A Magyar Pártnak ekkor sike- 
rült a legtöbb helyet elérni, mégpedig 16 képviselői és 6 sze- 
nátori helyet. A megválasztott képviselők közt volt a demokra- 
tikus Szabó Béni szűcsmester és Hegedüs Nándor lapszerkesztő. 


A reakciós hatóságok magyarellenes és antiszemita áram- 
latok támogatásával igyekeztek zavart kelteni a román köz- 
véleményben, elfedve a társadalmi nehézségek igazi okát. A 
nemzetiségek reakciós körei viszont felhasználták a kormányzat 
soviniszta politikáját, hogy megpróbálják elszigetelni a magyar 
tömegeket a román néptől. 


A hatóságok különböző ürügyekkel, mint „a vállalatok 
románosítása“, ezrével bocsátották el a magyar, zsidó és más 
nemzetiségű munkásokat és kistisztviselőket, ami jó alkalmat 
adott a fizetések általános csökkentésére. 


A magyar nyelven történő oktatás kizárólag az egyházakra 
hárult. A felekezeti iskolák fenntartása viszont jórészt a hívek 
költségén történt. A tanítók és tanárok ezekben az iskolákban 
alacsonyabb fizetést kaptak, mint az állami román iskolákban 
tanító kollégáik, habár ez utóbbiaknak is alacsony volt a dí- 
jazásuk. 


A vasúti főigazgatóság az úgynevezett „nyelvvizsga“ beve- 
zetésével tömegesen bocsátotta el a nemzeti kisebbséghez tar- 
tozó alkalmazottait. A kolozsvári közigazgatósági főigazgatóság 
az 1930. április 7-i rendelettel betiltotta a nemzetiségek nyelvé- 
nek használatát a megyei és a községi tanácsokban. 


Természetes, hogy ezek a sérelmek fokozott elégedetlen- 
séget keltettek a nemzetiségek körében. Valójában a hatóságok 
mindezzel a kétoldali sovinizmus malmára hajtották a vizet. 


Az 1929–1933-as gazdasági világválság éveiben elmélyült 
a kormányok elnyomó politikája. A hatóságok zavarkeltő ak- 
cióikban felhasználták a fasiszta sovén és antiszemita szerve-
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zeteket, a Cuza-féle pártot, majd később a Vasgárdát. Az  ipari 
és közigazgatási központokban növekedtek a sziguranca, az 
állambiztonság megtorló intézkedései, a falvakon fokozódott a 
csendőrterror. Mindez különösen brutális formát öltött a ma- 
gyar néprétegek között. 


Az életszínvonal erőszakos csökkentésére, a hatósági terror- 
intézkedésekre a munkásság egyre erősödő sztrájkhullámmal 
válaszolt. Az 1931-es parlamenti választások alkalmával az RKP 
által vezetett Városi és Falusi Dolgozók Blokkja a fékevesztett 
terror és a választási csalások ellenére öt képviselőt juttatott 
mandátumhoz. 


A Blokk megválasztott képviselői közt volt a magyar Imre 
Aladár és Munkácsi Sámuel. A magyar képviselők megválasz- 
tása a Blokk listáján azt jelezte, hogy a kettős elnyomás alatt 
sínylődő romániai magyar néptömegek mind jobban szembe- 
fordultak a Magyar Párt vezetőségével. A parlament hiába 
semmisítette meg a Blokk által elnyert mandátumokat. Ez a 
visszaélés nem tudta csökkenteni a dolgozó tömegek harci 
erejét. 


1932 nyarán új választásra került a sor. A Magyar Párt 
további merev, konzervatív politikája miatt fokozódott sorai- 
ban az elégedetlenség. A Magyar Párt kénytelen volt növelni 
listáján a polgári demokratikus elemek számát. Így lett kép- 
viselő Jakabffy Elemér, aki egyben a Magyar Párt bánsági 
tagozatának elnöke s a Magyar Kisebbség című folyóirat szer- 
kesztője volt. 


1932 szeptemberében az illegális kommunista párt támo- 
gatásával Kolozsvárt megjelent a Falvak Népe című paraszt- 
lap, Demeter János szerkesztésében. A lap a következő célokkal 
indult: a magyar dolgozók harca a román néptömegekkel szoros 
egységben a demokratikus követelések teljesítéséért, a nem- 
zeti elnyomás és a soviniszta uszítás különböző formái ellen, 
a Magyar Párt elszigetelő politikájának és a Horthy-féle re- 
víziós demagógiának leleplezéséért. 


A lap munkatársait és olvasóit állandóan zaklatta a csend- 
őrség. 1933 februárjának végén, amikor a Falvak Népe szoli- 
daritást vállalt a vasúti munkások harcával, a hatóságok betil- 
tották a lapot. 


A grivicai vasúti munkások példájára Kolozsvárt, Nagy- 
váradon, Temesvárt és más erdélyi központokban szintén
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sztrájkharcok robbantak ki a különböző nemzetiségű munká- 
sok egyöntetű részvételével. 


A Román Kommunista Párt 1933 februárjában elhatározta, 
hogy a tőkések és földesurak vezette Romániai Magyar Párt 
keretében széles tömegbázisú demokratikus ellenzéket szervez. 


Az Ellenzék alakuló gyűlésén, melyet 1933. június 19-én 
tartottak Kolozsvárt, a munkások, kisiparosok, fiatal értelmisé- 
giek mellett sokan vettek részt a közeli falvak parasztjai közül. 


A gyűlésen megszavazott program egyebek mellett harcot 
hirdet „mindenféle fasizmus ellen, amely a mai Románia kü- 
lönböző politikai klikkjeinek elnyomó eszköze; a szabadság- 
jogok általános korlátozása ellen, amelyet a magyarsággal szem- 
ben még fokozottabb mértékben alkalmaznak; a magyar nyelv 
és kultúra teljes szabadságáért; annyi magyar nyelvű iskola 
fenntartásáért, állami költségen, amennyit a magyarság szük- 
sége megkíván; magyar nyelvű közigazgatásért és jogszolgál- 
tatásért a magyarlakta helyeken, továbbá vegyes nyelvű köz- 
igazgatásért és bíráskodásért a vegyes lakosságú területen; a 
kolozsvári egyetem magyar szekciójáért; az elbocsátott magyar 
tisztviselők, munkások minden korlátozás nélküli felvételéért 
az állami és községi hivatalokba, üzemekbe; a nyelvvizsgák 
ürügyén végzett elbocsátások ellen; a magyar nyugdíjasok 
ügyének végleges rendezéséért; a magyar kulturális egyesüle- 
teknek szabad működéséért“. 


1933. szeptember 9-től kezdődően jelent meg Kolozsvárt 
a Magyarpárti Ellenzék hetilapja, a Népakarat. A lap munka- 
társai leveleikben beszámoltak a román és magyar parasztok 
közös harcáról a pénzügyi terror és a csendőri erőszak ellen. 


1933 novemberében a Magyarpárti Ellenzék intézőbizott- 
sága felhívásában leszögezte, hogy a kitűzött parlamenti vá- 
lasztásokon önálló listákkal vesz részt. A kolozsvári lista élén 
Muszka György mérai földműves és Bucsy Gábor kolozsvári 
kisiparos állt. Csík megyében szerepelt a listán Lukács Márton 
földműves és Bákai Domokos kisiparos. A rendőri terror azon- 
ban megakadályozta az Ellenzéket abban, hogy letegye a 
listáját. 


A Népakarat számait a hatóságok félig kicenzúrázták, majd 
betiltották a lapot. A hatóságok terrorja a szerkesztőket is 
érintette, így Mayer Lászlót, Séra Zoltánt, Vincze Jánost 
egymás után perbe fogták és súlyos börtönre ítélték. 
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Propagandamunkájával párhuzamosan a Magyarpárti El- 
lenzék folytatta a különböző magyarlakta helységekben az 
alakuló gyűlések megszervezését, amelyek a hatóságok, vala- 
mint a magyar reakció áskálódásai ellen irányuló és a sérelmek 
orvoslását követelő tiltakozó akciókká alakultak át. 


A magyar néptömegek harcának erősítésében és a román 
néppel való barátságuk elmélyítésében jelentős szerepe volt a 
kommunista párt kezdeményezésének, hogy létrehozta a ma- 
gyar dolgozók önálló tömegszervezetét. A Marosvásárhelyt 
1934. augusztus 19–20-án tartott széles körű központi érte- 
kezleten a Magyarpárti Ellenzék bejelentette független politi- 
kai szervezetté való átalakulását Romániai Magyar Dolgozók 
Szövetsége néven, amely rövidített formában később MADOSZ- 
ként terjedt el. 


A következő évtizedben a MADOSZ mint jelentős de- 
mokratikus, antifasiszta szervezet vesz részt a különböző nem- 
zetiségű néptömegeknek a demokratikus jogokért, a nemzeti 
jogegyenlőségért folytatott közös harcában. 


Ebben az időszakban országszerte egyre nagyobb arányo- 
kat öltött a parasztok elégedetlensége. Spontán és szervezett 
akciók robbantak ki, követelve az adók csökkentését, a kény- 
szervégrehajtások és a csendőri erőszak megszüntetését. 1933 
januárjában Hunyad megyében megalakult az Ekésfront nevű 
demokratikus parasztszervezet, mely 1933 végén dr. Petru 
Groza volt minisztert választotta elnökéül. Az Ekésfronttal 
párhuzamosan a MADOSZ nagymértékben hozzájárult a ro- 
mán és magyar parasztok közös akcióinak megszervezéséhez. 
E harcok közül az 1934. októberi Gyimes-völgyi felkelés volt a 
legjelentősebb. 


A gazdasági válság valósággal katasztrófát zúdított a Gyi- 
mes-völgyi favállalatok dolgozóinak nyakába. Leálltak a gépek, 
a munkások kereset nélkül maradtak. Ugyanakkor az állam 
emelte az adót, szaporította a különféle illetéket, a bírságot. 
A végrehajtók csendőrsegédlettel hordták el zálogként a fize- 
tésképtelenek ingóságait. 


A brassói kommunista aktivisták és a MADOSZ kolozsvári 
vezetőségi tagja, Mezei Lajos irányításával a Gyimes-völgyi 
községeket átfogó bizottság létesült munkásokból és parasztok- 
ból, románokból és magyarokból, férfiakból, nőkből és ifjakból. 
Azonnali követeléseik: szabad gyülekezési jog a községházán,
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a lefoglalt zálogtárgyak visszajuttatása, a kényszer-végrehaj- 
tások megszüntetése, a kivetett jogtalan bírságok eltörlése, a 
magyar nyelvű oktatás biztosítása az állam által. 


1934. október 15-én reggel a gyimesi falvakban egyszerre 
indult meg a tüntetők menete. Küldötteik írásban és szóban 
tolmácsolták követeléseiket a helyi hatóságoknak. A raktárak 
zárát letörték, s a lefoglalt zálogtárgyakat szekereken, ének- 
szóval szállították vissza otthonukba. A hatósági közegek, az 
uzsorások ijedtükben eltűntek a községekből. Huszonnégy órán 
át a nép volt az úr, végig a harminc kilométer hosszú Gyimes- 
völgyén. 


Másnap csendőrség és katonaság szállta meg a vidéket, 
nehogy a mozgalom tovább terjedjen az elégedetlenséggel teli 
szomszédos falvakban. 


Megkezdődtek a letartóztatások. Három napon át az el- 
nyomó szervek több mint 200 embert hallgattak ki, kegyetle- 
nül ütlegelve őket. Harminckettőt közülük, férfiakat és nőket, 
a csíkszeredai fogházba szállítottak. A közvélemény nyomására 
azonban a tárgyalás részben felmentéssel, részben pár hónapi 
börtön kirovásával végződött. A hatóságok kénytelenek voltak 
az elnyomó intézkedéseken enyhíteni, a sérelmek egy részét 
orvosolni, a kényszer-végrehajtásokat jó időre beszüntetni. 


A Gyimes-völgyi felkelés lendületet adott a parasztság har- 
cának, és elmélyítette a különböző nemzetiségű dolgozók test- 
véri egységét. 


1935-ben új, legális demokratikus szervezetek jöttek létre, 
amelyek közül az antifasiszta erők összevonása érdekében je- 
lentős tevékenységet fejtett ki a Demokratikus Jogok Védel- 
mének Blokkja. A Demokratikus Blokk az ország több városá- 
ban tiltakozó gyűlést szervezett a fasiszta erők ellen, közös 
akciók kezdeményezését javasolta a különböző polgári demokra- 
tikus pártoknak és szervezeteknek. 


Ezzel egyidőben a MADOSZ politikai szövetségre lépett 
az Ekésfronttal. Az akcióprogram, melyet a két tömegszervezet 
delegátusainak szeptember 24-én Bácsiban (Hunyad megye) 
tartott közös tanácskozásán állapítottak meg, állást foglalt 
„minden olyan törekvés ellen, mely a népek közötti fegyveres 
összetűzést idéz elő és hamis jelszavakkal fajgyűlöletet szít. 
Küzdeni fogunk minden olyan eszköz ellen, amivel a béke
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ellenségei az állampolgári szabadságjogok elnyomására törek- 
szenek. Egyesült erővel és fenntartás nélkül harcolni fogunk 
országunk minden népének azon elemi jogáért, hogy művelt- 
ségét saját anyanyelvén sajátítsa el.“ 


1935. november 3-án az Ekésfront gyűlést tartott a dévai 
színház termében, amelyen a MADOSZ küldöttei is felszólaltak. 
Dr. Petru Groza, az Ekésfront elnöke beszédében hangsúlyozta, 
hogy: „A román nép demokráciájának és nemzeti szabadságá- 
nak legbiztosabb záloga a vele együtt élő nemzetiségekkel való 
testvéri egyetértése.“ 


1935. november 26-án Bukarestben a Demokratikus Blokk, 
Petre Constantinescu-Iaşi és Athanase Joja vezetésével egyez- 
ményt kötött a C. Popovici vezette Szocialista Párttal. Az Ekés- 
front és a MADOSZ közös átiratban üdvözölte ezt az egyez- 
ményt. 


A Demokratikus Blokk és a Szocialista Párt közös küldött- 
séget menesztett Dévára az Ekésfronttal tartandó tanácsko- 
zásra. A tanácskozás egységes akcióprogram elfogadásával ért 
véget, amely a többi között magában foglalta „az összes együtt- 
lakó nemzetiségekkel való egyenlő jogok“ követelményét. 


1935. december 6-án Cebén, az Erdélyi Érchegységben 
több mint 350 község küldöttei hagyták jóvá az egyezményt. 
A MADOSZ írásban csatlakozott az egyezményhez. 


1935 novemberében a MADOSZ felhívást intézett a Ma- 
gyar Párt vezetőségéhez, amelyben együttes harcot javasolt a 
nemzeti elnyomó politika és a fasiszta diktatúra létrehozását 
szolgáló törekvések ellen. „Mindnyájunk feladata – szólt a 
felhívás –, hogy a Magyar Párt politikai életéből kizárt föld- 
művesség és munkásság s a többi társadalmi réteg közt meg- 
szűnjék a szakadék a közös veszély előtt, amely mindany- 
nyiunkra tör. Ugyanakkor nemzeti elzárkózás helyett szüksé- 
gesnek látjuk, hogy a romániai magyarság keresse a kapcsolatot 
azon román demokrata pártokkal, amelyek készek felvenni a 
harcot a növekvő sovinizmussal szemben, és hogy állást fog- 
laljon az ország fasizmusellenes erőit egyesítő Népfront mel- 
lett.“ 


A Magyar Párt központi vezetősége a közvélemény nyo- 
mására kénytelen volt küldöttet kinevezni, aki tárgyalásba kez- 
dett a MADOSZ képviselőivel. A Magyar Párt küldötte azonban







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Koppándi Sándor (szerk.): A romániai magyar nemzetiség 


 80


visszautasította a román demokrata erőkkel való szövetség 
eszméjét, és kitért a fasizmus elleni harc kérdése elől. 


A demokratikus erőknek az 1936 februárjában Mehedinţi 
és Hunyad megyében megtartott részleges választáson elért 
győzelme nagy szerepet játszott a fasiszta törekvések megfé- 
kezésében. Hunyad megyében hivatalos egyezmény jött létre 
a Demokratikus Blokk, az Ekésfront, a MADOSZ, valamint a 
Nemzeti Parasztpárt megyei szervezete között. A Szociál- 
demokrata Párt szintén támogatta a közös demokratikus listát. 


Az 1936. február 18-i választásokon a helyi hatóságok és 
a fasiszta csoportok minden mesterkedése és terrorja ellenére, 
Hunyad megyében, akárcsak Mehedinţi-ben a Demokratikus 
Front listája szerezte meg a szavazatok többségét. Ennek a győ- 
zelemnek országos visszhangja volt, s heves vitára adott alkal- 
mat a Magyar Párt szervezeteiben. 


Ugyanebben az időben a MADOSZ sorozatos tiltakozó 
gyűléseket szervez a „nemzeti munkavédelmi“ törvénytervezet 
ellen. Nagyváradon a szónokok hangsúlyozták, hogy „mi is 
ragaszkodunk a földhöz, csak a jogainkat akarjuk védeni. Az 
országnak arra van szüksége, hogy minden állampolgára egy 
emberként sorakozzék fel a béke megmentése érdekében, amely 
ma világviszonylatban veszélyeztetve van.“ 


Az elnyomó intézkedések súlyosbodása, a fasiszta dikta- 
túra uralomra juttatására irányuló kísérletek, az összes Duna- 
völgyi és kelet-európai népek biztonságának veszélyeztetése 
mély és átfogó erjedést váltott ki a romániai magyar ifjúság 
soraiban. 


Ilyen körülmények között született meg egy közös értekez- 
let eszméje, amely felölelje a konzervatív vezető körökkel elé- 
gedetlen fiatalok különböző rétegeit, s lehetőséget nyisson a 
részt vevő kommunisták, antifasiszták széles körű felvilágosító 
munkája számára. 


1937 júniusában a különböző irányzatok képviselőivel foly- 
tatott hosszas tárgyalások után minimális program alapján 
létrejött az értekezlet előkészítő bizottsága Tamási Áron író 
vezetésével. Ebben a bizottságban részt vettek különböző pol- 
gári demokrata elemek s olyan személyiségek, akik „változást“ 
sürgettek a Magyar Párt vezetésében, valamint a kommunis- 
ták részéről Nagy István, a szociáldemokraták részéről Jordáky 
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Lajos. A MADOSZ képviseletében Balogh Edgár és Bányai 
László tartottak kapcsolatot a bizottság tagjaival. 


A Vásárhelyi Találkozó 1937. október 2. és 4. között zajlott 
le. A magyar és román demokrata sajtó külön tudósítókat kül- 
dött a Találkozó színhelyére, s bő ismertetéseket közölt le- 
folyásáról. 


A Találkozón 187 meghívott vett részt, jórészt értelmisé- 
giek, de jelentős számban voltak munkás- és parasztküldöttek 
is. A munkásmozgalom s a MADOSZ képviselőin, valamint a 
radikális demokrata elemeken kívül (Balogh Edgár, Bányai 
László, Csögör Lajos, Jancsó Elemér, Józsa Béla, Kacsó Sán- 
dor, Kovács György, Kovács-Katona Jenő, Méliusz József, 
Nagy István, Szemlér Ferenc, Vincze János és mások) ott volt 
az ifjú katolikusok képviseletében Venczel József, a Magyar 
Pártban működő dr. Asztalos Sándor s különböző ellenzéki 
csoportok hangadói, de ugyanakkor befurakodtak a magyar- 
párti reakció fullajtárjai is. Ez utóbbiak a tanácskozások fo- 
lyamán provokációs felszólalásokkal próbálták a demokrata 
front híveit megosztani s megtévesztő nacionalista szólamokkal 
a Találkozót eltéríteni a haladó törekvésektől. 


Két lényeges kérdésben sikerült tisztán érvényre juttatni 
a demokrata álláspontot. Az első, hogy a határozatok hangoz- 
tatták a „munkástömegekkel“ való szolidaritást. A második, 
hogy elvi alapként határozták meg „a történelmi egymásra- 
utaltságban élő román és magyar nép számára a szabad testvéri 
együttműködést“. 


1937. november 14-én tartotta a MADOSZ első országos 
kongresszusát Brassóban. Kurkó Gyárfás elnöki beszámolója 
után a kongresszus választott küldöttei különböző szakosztályo- 
kon vitatták meg a romániai magyarság helyzetét. „A munká- 
hoz való alkotmányos jogunk veszendőben van – mondja a 
véghatározat –, a rendkívüli intézkedések társadalmi és kul- 
turális életünk legelemibb megnyilvánulásait bénítják meg, s 
mindnyájunk előtt a háború réme mered. Az általános szabad- 
ságjogok megvédése azonban nemcsak a magyar, hanem a ro- 
mán tömegeknek is érdeke. Ezért is szükségesnek látjuk az itt 
élő magyarság együttműködését a román demokratikus pártok- 
kal. Az ország népének békés együttélése és szolidaritása min- 
den külső és belső veszéllyel szemben csakis a nemzetiségi és 
általános demokratikus jogok mellett biztosítható.“ 
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A kongresszus után nemsokára 1937. november 22-én a 
MADOSZ végrehajtó bizottsága átiratot intézett a Magyar Párt 
elnökségéhez a decemberre kitűzött országos választásokon való 
közös részvétel érdekében. Az átiratra azonban a Magyar Párt 
elnöksége elutasító választ adott. 


A választások előestéjén az RKP kezdeményezésére az 
Ekésfront, a MADOSZ és a Szociáldemokrata Párt egyes helyi 
szervezetei közt szövetség jött létre, amely közös demokratikus 
programpontok alapján támogatta a nemzeti parasztpárt lis- 
táját. 


A nem fasiszta polgári pártok vezetőinek ingadozása és 
politikai rövidlátása, valamint a királyi kamarilla mesterkedése 
következtében az 1937. december 20-i általános választásokon 
a szavazatok megoszlottak. Egyik párt sem érte el a kormány- 
alakításhoz szükséges arányt. 


A bekövetkezett politikai zűrzavar lehetővé tette, hogy 
1937. december 29-én II. Károly bizalmi embereiből hozzon 
létre kormányt. A Magyar Párt vezetői választási paktumot 
kötöttek Goga kormányelnökkel, aki a Vasgárdával vetélkedett 
Hitler és Mussolini kegyéért. Azonban 1938. február 10-én a 
Goga-kormány megbukott. 


1938. március 30-án megjelent az összes pártokat és poli- 
tikai szervezeteket betiltó törvény. Ennek következtében ille- 
galitásba került a MADOSZ is, amely azelőtt az állandó üldöz- 
tetés ellenére is legálisan működött. A királyi diktatúra idején 
a MADOSZ aktivistái többek közt kulturális előadásokat ren- 
deztek, amelyeken felidézték a román nép és a vele együtt 
lakó nemzetiségek közös harcait a közös elnyomók és kizsák- 
mányolók ellen, a német militarizmus és imperializmus fenye- 
gető veszélyét a Duna menti kis népekre és önvédelmi össze- 
fogásuk hagyományait. 


Az adott feszült helyzetben II. Károly király arra kény- 
szerült, hogy némi engedményeket tegyen az antifasiszta erők- 
nek és a nemzetiségi kérdés tekintetében. A kormány 1938. 
május 4-én a miniszterelnökség mellett kisebbségi főkormány- 
biztosságot állított fel, amely nemsokára kisebbségügyi minisz- 
tériummá alakult át. A királyi tanács Bánffy Miklóst, Szász 
Pált, az Erdélyi Gazdasági Egyesület elnökét, valamint a ma- 
gyar püspöki kart felkérte, hogy írásban fektessék le a romá-
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niai magyarság kívánalmait. A tárgyalások nyomán született 
meg az úgynevezett „kisebbségi statutum“, amely az eddigi 
törvénykezéssel és gyakorlattal szemben, ha korlátozott jelleg- 
gel is, de előbbre lépést jelentett. Kétségtelen, hogy a revans- 
törekvések kiéleződése kényszerítette a királyi parancsural- 
mat erre a lépésre, s a statutum pontjainak gyakorlatba ülte- 
tése puszta óhaj maradt. 


A MADOSZ 1938. novemberében a kormányhoz intézett 
és több mint tízezer magyar dolgozó által aláírt beadványában 
hangsúlyozta a román népnek és a romániai magyar tömegek- 
nek az imperialista-fasiszta agresszió elleni közös harcának 
szükségességét: 


„Bennünket, erdélyi magyarokat ezeréves múlt köt e föld- 
höz és annak más nyelvű lakóihoz, elsősorban a román nép- 
hez. A századok folyamán mindig egymás megbecsüléséből és 
kölcsönös támogatásából sarjadt a két nép társadalmi felvi- 
rágzása, míg a viszálykodás, a fajgyűlölet, az egymás rovására 
törő nemzeti kizárólagosság mindig a közös elnyomatásnak 
egyengette az útját. Az egyenjogúság az egyedüli eszköz, amely- 
lyel meggátolhatnak minden olyan törekvést, amely az erdélyi 
magyarság békés érzelmeinek megzavarását célozza.“ 


A beadványt 1938. november 14-én a MADOSZ küldött- 
sége átnyújtotta egyes antihitlerista nézetű román vezető sze- 
mélyiségeknek, mint Nicolae Iorga, Grigore Filipescu, Petrescu- 
Comnen külügyminiszter és Silviu Dragomir nemzetiségügyi 
miniszter, akik elvi egyetértésüket fejezték ki a beadvány lé- 
nyegével. A cenzúra azonban betiltotta a beadvány szövegének 
közlését a sajtóban és bármiféle tudósítást a küldöttség foga- 
dásáról. 


1938. november 16-án törvényrendelet jelent meg az 
egyetlen engedélyezett politikai szervezetről, a Nemzeti Újjá- 
születés Frontjáról. Ebbe a hivatalos szervezetbe a beiratkozás 
jórészt „hivatalból“ történt az intézmények részéről. A tör- 
vényrendeletnek azonban volt egy pontja, amely engedélyezte 
a nemzeti kisebbségek külön alosztályait a Front keretén belül. 
Ennek értelmében szervezet született Magyar Népközösség 
néven. 


A Magyar Népközösség 1939. február 11-én alakult meg, 
s felépítése megengedte, hogy a helyi tagozatok munkájába 
kezdetben a MADOSZ is bekapcsolódjék, ami lehetőségeket
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nyújtott a sovén, fasiszta méregkeverés, a hitleri leigázó törek- 
vések leleplezésére. 


Ismételt visszautasítás után a MADOSZ vezetőinek sike- 
rült 1939. június elején engedélyt kapni egy hetilapra Erdélyi 
Magyar Szó címen. Az 1939. június 18-án megjelenő lap leve- 
lezőinek és terjesztőinek hálózata megkönnyítette a MADOSZ 
tevékenységét. 


A MADOSZ kezdeményezte a forradalmár költő, Petőfi 
halálának 90. évfordulója megünneplését, aki 1849-ben esett 
el a Habsburg elnyomók segítségére siető cári seregekkel ví- 
vott harcban. Augusztus elsején nagy tömegek özönlöttek a 
Segesvár melletti Fehéregyháza emlékművéhez. A szónokok 
közt volt Józsa Béla, a kommunista párt küldöttje. „Valljuk 
a testvériséget – mondta – a román nép fiaival, akik mellet- 
tünk küzdenek sokszor megszűkített jogainkért és az egyenlő- 
ségért.“ 


Fehéregyházán a temérdek virágkoszorú között ott volt az 
is, amelyet Ţina Francisc tett le. „Koszorút hoztam a szász- 
régeni román munkásság nevében – mondta. – A munkásság 
tudja azt, hogy szabadságot nem lehet más népek elnyomása 
árán megvalósítani.“ 


1939. december 30-án és 31-én a MADOSZ az Erdélyi 
Magyar Szó munkatársainak összejövetele címén széles körű 
tanácskozást tartott Kolozsvárt. A Népi Találkozónak nevezett 
tanácskozáson az újság több mint száz munkatársa, terjesztője 
és barátja vett részt. 


A hitlerista agresszió mind fenyegetőbb árnyékában az 
ülés véghatározata leszögezi, hogy „az itt élő testvérnépekkel 
karöltve akarunk küzdeni a kitört hódító háborúnak orszá- 
gunkra való kiterjesztése ellen, az összes népek testvériségéért 
és békéjéért“. 


A hitlerista kémszervezetekkel szemben mind több enged- 
mény útjára térő királyi diktatúra vasgárdistákat kezdett he- 
lyezni az államapparátus különböző vezető állásaiba. Ugyan- 
akkor számos intézkedést hoztak a „kommunisták és kommu- 
nistagyanúsak“ letartóztatására, elítélésére vagy internálására. 


A németek európai katonai fölénye, a horthysta, revizio- 
nista igények növekedése közepette Hitler egy 1940 júliusában 
II. Károly királyhoz intézett levelében kijelenti, hogy „Magyar-
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ország javára bizonyos területi engedményeket kell tenni“, s 
hozzátette, hogy ellenkező esetben „a vég előbb vagy utóbb, 
de lehet, hogy hamarosan, Románia megsemmisítése lesz.“ 


Hitler és Mussolini sugalmazására a magyar kormány 
1940. augusztus elsején közölte a román kormánnyal álláspont- 
ját, amely szerint „a Magyarország és Románia közötti kérdés 
nem kisebbségi, hanem területi kérdés“. Vagyis nem a nemze- 
tiségek jogegyenlőségére vonatkozik, hanem területi követelé- 
sekre. 


A Turnu-Severin-i román–magyar tárgyalások meghiúsu- 
lása után a hitleri Németország egy ún. német–olasz döntő- 
bíróság megalakítását határozta el. 1940. augusztus 30-án Bécs- 
ben Ribbentrop, Ciano, Csáky gróf és Manoilescu külügymi- 
niszterek aláírták a „döntőbíróság“ jegyzőkönyvét, amelynek 
értelmében Magyarországhoz csatolták Erdély területének egy 
részét, 2 667 007 lakossal. Az 1940. január 1-i statisztikai kimu- 
tatás szerint a Magyarországhoz csatolt terület lakosságának 
50,2%-a román, 37,l%-a magyar volt. 


A bécsi diktátum aláírása az egész országban heves til- 
takozó mozgalmat váltott ki. Kolozsváron meg nem szűnő tö- 
meges tüntetések voltak. A szakszervezetek, a kommunisták, 
az Ekésfront és a MADOSZ, valamint a különböző román 
polgári pártok harcra hívták a tömegeket a bécsi döntés ellen, 
a kormány megdöntéséért és az országot védő, új kormány lét- 
rehozásáért, amely demokratikus jogokat biztosítson és jog- 
egyenlőséget a nemzetiségeknek. 


A politikai zűrzavarban a Vasgárda, Antonescu katonai 
klikkje, valamint egyéb fasiszta körök fellépésére a teljesen 
kompromittált királyi diktatúrát nyílt katonai-fasiszta diktatú- 
rával helyettesítették. Antonescu és a Vasgárda diktatúrája 
1940. szeptember 6-án jött létre, s kegyetlen soviniszta üldö- 
zések, antiszemita programok elkezdését, a kommunisták, anti- 
fasiszták, demokrata személyiségek üldözését és legyilkolását 
jelentette. 


A Horthy-rendszer Erdély északkeleti részében is sovi- 
niszta uszító politikát vezetett be, katonai terrort alkalmazott 
a kommunisták és antifasiszták, valamint az e terület többségét 
alkotó román lakosság ellen. 


A bécsi döntés kihirdetése után még jobban súlyosbodott 
Erdély lakosságának helyzete az önkényesen kijelölt határ
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mindkét oldalán. A korabeli hivatalos jelentések beszámolnak 
arról, hogy „menekültek áradata özönli el az utakat, sebtében 
összeszedett dolgaikkal, megrakott szekereiket követve“. 


A horthysta hatóságok által a román munkások és tiszt- 
viselők elbocsátása, a román iskolákat és kulturális intézmé- 
nyeket elnyomó intézkedések következtében 1942 végéig körül- 
belül 200 000 román hagyta el Erdély északi részét. Ugyan- 
akkor a romániai katonai fasiszta rendszer alatt elszenvedett 
üldöztetések miatt körülbelül 60 000 magyar vándorolt el Er- 
dély déli részéből. 


Az észak-erdélyi román és a dél-erdélyi magyar tömegek 
üldözése, a vasgárdista antiszemita vérengzés Bukarestben, a 
katonai terror Észak-Erdélyben mind azt a célt szolgálták, hogy 
ellenségeskedést és faji gyűlöletet szítsanak a hitleri imperia- 
lizmus javára. 


A MADOSZ észak-erdélyi aktivistái 1941 februárjában 
Kolozsvárt létrehozták a Március 15-i bizottságot, amelyben 
munkások, parasztok, értelmiségiek vettek részt. A bizottság 
összejövetelt szervezett az 1848-as forradalom évfordulójának 
megünneplésére. A kolozsvári Egyetemiek Házában nagyszámú 
közönség jelenlétében tartott ünnepély heves tüntetéssé ala- 
kult át a fasizmus és sovinizmus ellen, a békéért és a demokra- 
tikus szabadságjogokért, az üldözött román tömegekkel való 
testvéri szolidaritásért. 


A horthysta közigazgatás megtorló intézkedései azonban 
egyre jobban megbénították az antifasiszta erők tevékenysé- 
gét. Ebben a helyzetben a MADOSZ észak-erdélyi aktivistái 
különböző polgári demokratikus jellegű szervezetekben foly- 
tatták tevékenységüket. 


Dél-Erdélyben a katonai-fasiszta terror fokozódása elle- 
nére is a MADOSZ az illegális körülmények között egyik anti- 
fasiszta akciót a másik után kezdeményezte. Elítélte a királyi 
diktatúra idején létrehozott Magyar Népközösség egyes veze- 
tőinek szélsőjobbra forduló politikáját. 


1941. június 22-én a hitleri Németország megindította a 
szovjetellenes háborút, amelybe a nép akarata ellenére, a Hitler, 
Antonescu és Horthy közötti előzetes megegyezés értelmében 
Romániát és Magyarországot is bevonták. Erdély kérdése zsa- 
rolási eszközzé vált a hitleri Németország kezében, hogy minél
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több katonát, búzát és kőolajat sajtoljon ki Romániából és 
Magyarországból. 


Az észak-erdélyi román anyanyelvű és a dél-erdélyi ma- 
gyar anyanyelvű iskolák állandó zaklatásoknak voltak kitéve, 
és sok esetben betiltották működésüket. Az elnyomott nemzeti- 
ségek anyanyelvű kulturális megnyilvánulásait mindkét rész- 
ről állandó megszorításokkal fojtogatták. 


Az egyre általánosabbá vált elégedetlenség Észak-Erdély- 
ben azokra is hatott, akik eleinte illúziókat tápláltak a beállott 
változások iránt. Az antifasiszta akciók meghiúsítása céljából 
a Horthy-féle csendőrség a szovjetellenes hitleri háború kitö- 
rése után újabb terrorintézkedéseket foganatosított főleg a kom- 
munista szervezeti hálózat ellen. A tömeges letartóztatások 1941. 
szeptember 30-ig tartottak. Összesen 1210 kommunistát kínoz- 
tak meg, és 795-öt adtak át az ügyészségnek. 


A szovjet hadsereg győzelmes támadása 1942 végén és 
1943 elején szétoszlatta a hitleri hadigépezet legyőzhetetlensé- 
gébe vetett hitet. Ugyanakkor a vezető osztályok körében ke- 
letkezett zűrzavar és a széles tömegek fokozódó elégedetlen- 
sége folytán hozzájárult Antonescu és Horthy uralmi válsá- 
gához. 


A román katonai-fasiszta diktatúra 1943-ban újabb terror- 
hullámot indított. Februárban csak Aradon 30 harcost tartóz- 
tattak le, köztük Szabó Árpádot, aki annak idején az Erdélyi 
Magyar Szót szerkesztette, s aki a lap hasábjain elítélt minden- 
féle sovinizmust. Miután az aradi rendőrségen megkínozták, 
március 6-án átszállították a temesvári katonai törvényszékre, 
ahol a kínzások következtében meghalt. 


A széles tömegeknek a fasiszta rablóháború keserű követ- 
kezményei folytán egyre növekvő elégedetlensége Romániában 
előkészítette a talajt nagyarányú akciók szervezésére a hitleri 
iga ellen. 1943 júniusában létrejött az Antihitlerista Hazafias 
Front, amely összefogta a Román Kommunista Pártot, az Ekés- 
frontot, a Hazafiak Szövetségét, a MADOSZ-t és a Szociálde- 
mokrata Párt egyes szervezeteit. 


1943 őszén a horthysta hatóságok Észak-Erdélyben több 
száz kommunistát és antifasisztát tartóztattak le. November 
14-én árulás következtében lefogták és a szamosfalvi kínzó- 
táborba internálták Józsa Bélát, aki fáradhatatlanul küzdött a 
román és magyar tömegek harci egységének a megvalósításá-
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ért a közös elnyomók ellen. Miután előbb bestiális módon meg- 
kínozták, 1943. november 22-én életét is kioltották a fasiszta 
hóhérok. 


Az Angliával és az Amerikai Egyesült Államokkal titkos 
tárgyalásokat folytató magyarországi Kállay kormány inga- 
politikája nyugtalanította a hitleri Németország vezető köreit. 
1944. március 19-én a német csapatok elfoglalták Magyarország 
összes stratégiai pontjait és Horthy kormányzó a hitlerista 
Németországnak teljesen alárendelt kormányt nevezett ki. 


1944. március 30-án Magyarországon betiltották a nem 
fasiszta polgári pártokat és a Szociáldemokrata Pártot. Április 
első napjaiban elkezdődött a hitleri megszállók számára veszé- 
lyes vagy gyanús elemek letartóztatása és internálása. 


Ugyanakkor a romániai Magyar Népközösség vezetőségé- 
ben Jakabffy Elemér és Szász Pál irányításával ellenzéki cso- 
port alakult, amely szembefordult Gyárfás Elemér elnök Hitler- 
barát politikájával. Az ellenzéki csoport, látva az agresszív 
hitleri tervek összeomlását, közeledést javasolt a román polgári 
demokrata erőkhöz. A Magyar Népközösség fiatal demokrata 
személyiségei ugyanakkor a MADOSZ-szal vették fel a kap- 
csolatot. A MADOSZ egy 1944 februárjában kibocsátott felhí- 
váson rámutatott, hogy „a közös hitleri rabságból csak egy 
kiút van: a felszabadításért folyó közös harc a román nép 
mellett“. 


A Román Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt 
vezetőségei által 1944 áprilisában megkötött Munkásegység- 
front, valamint a júniusban létrejött Nemzeti Demokrata Blokk 
a két munkáspárt, a Nemzeti Parasztpárt és a Nemzeti Libe- 
rális Párt között lehetővé tette olyan akcióprogram elfogadá- 
sát, amely előirányozta a fasiszta diktatúra felszámolását, Ro- 
mánia kilépését a szovjetellenes háborúból és csatlakozását a 
szövetséges hatalmakhoz. 


Az uralkodó osztályok soraiban végbement átalakulás, be- 
leértve a királyi udvart is, a tömegek fokozódó harci szelleme, 
a. hadseregben uralkodó antihitlerista légkör, a szovjet csapa- 
tok közelsége lehetővé tették, hogy 1944. augusztus 23-án az 
RKP vezette erők kirobbantsák az antifasiszta nemzeti fegy- 
veres felkelést. A királyi udvar hitlerellenes elemeinek segít- 
ségével az RKP által szervezett munkásalakulatok letartóztat- 
ták az Antonescu kormányt, az országban tartózkodó német
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hitlerista csapatok ellentámadási kísérleteit pedig a hadsereg 
és a hazafias fegyveres alakulatok elfojtották. Ilyen körülmé- 
nyek között 1944. szeptember 12-én Románia és a Szovjetunió 
megkötötte a fegyverszünetet, amely semmisnek nyilvánította 
a gyűlöletes bécsi döntést. 


Közvetlenül a felszabadulás után a MADOSZ felhívást in- 
tézett a romániai magyar dolgozókhoz: „Most, amikor az or- 
szág népe felszabadult minden idők legembertelenebb elnyo- 
matása, a fasizmus alól, az itt élő magyarság is kifejezi becsü- 
letes szándékát a román demokrata erőkkel való közös harcra 
a fasizmus maradványainak megsemmisítéséért és egy széles 
körű demokratikus rendszer megvalósításáért.“ 


A fegyveres felkelés győzelmének hatalmas visszhangja 
támadt Észak-Erdélyben is. Több üzemben munkásgárdákat 
alakítottak, amelyek politikai agitációt folytattak a dolgozók 
és katonák között, menedéket biztosítva az utóbbiaknak abban 
az esetben, ha átadják fegyverüket és a rendelkezésükre álló 
lőszert. 


A magyar vezérkar hitleri utasításra szeptember 5-én pa- 
rancsot adott Dél-Erdély megtámadására, a német csapatok 
fedezése végett. Szeptember 7-én Budapesten minisztertanácsot 
tartottak, amelyre a polgári jellegű Erdélyi Párt elnökét, gróf 
Teleki Bélát is meghívták. Teleki a következőket mondta: „Er- 
délyben mindenki meg van győződve arról, hogy a játszma 
elveszett... Az erdélyi magyarságnak egy lehetősége van, 
hogy sorsát megmentse, éspedig ha baloldali orientációt vesz 
fel a román kommunistákkal egyetértésben.“ Visszavonulás 
közben a magyar fasiszta csapatok egyik terrorcselekményt a 
másik után követték el. Kolozsvárt október 10-én, egy nappal 
a város felszabadulása előtt a Gestapo parancsára a magyar 
tábori rendőrség letartóztatta és kivégezte a kommunista Ko- 
vács-Katona Jenő írót s a demokrata Nagy József újságírót, 
aki tollát az ellenállás szolgálatába állította. 


A szovjet és román csapatok Észak-Erdély felszabadítása 
idején jelentős segítséget kaptak a munkásgárdáktól, amelyek 
védelmezték a gyárakat, az üzemeket a fasiszták romboló tevé- 
kenységétől, és megakadályozták a gépek elszállítását. A válla- 
latokat, a kórházakat rögtön a felszabadító seregek szolgála- 
tába állították. A lakosság széles rétegeinek támogatásával a
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munkások helyreállították a visszavonuló fasiszta hadsereg által 
megrongált vasútvonalat. 


1944. október 25-én a szovjet és román csapatok, miután 
Nagykároly és Szatmár vonalánál győzelmet arattak, elérték 
a román–magyar határ északnyugati vonalát. Románia egész 
területének a fasiszta uralom alóli felszabadulása, a román 
csapatoknak Magyarország és Csehszlovákia felszabadításában 
való részvétele Romániában mélységes demokratikus átalaku- 
lásokkal járt együtt. Ennek a folyamatnak a kifejezéseképpen 
jött létre az RKP vezetésével az Országos Demokratikus Arc- 
vonal, amelyben az RKP, az SZDP, a szakszervezetek, az Ekés- 
front, a Hazafiak Szövetsége, a MADOSZ és más demokratikus 
szervezetek vettek részt. 


1944. október 16-án a MADOSZ Brassóban tartott országos 
értekezlete elhatározta, hogy a romániai magyar nemzetiség 
széles körű demokratikus politikai szervezetévé alakul át Ro- 
mániai Magyar Népi Szövetség néven. 


A román és a magyar reakció a köztük levő ellentétek 
ellenére egységesen lépett fel az ország demokratikus átalaku- 
lásának megakadályozására irányuló törekvéseiben. A nemze- 
tiségi kérdés tekintetében a román nacionalista elemek a két 
világháború között Romániában alkalmazott elnyomó politika 
visszaállítására törekedtek, míg az észak-erdélyi magyar na- 
cionalista elemek agitációt fejtettek ki a horthysta uralom alatt 
fennálló nemzeti kiváltságok fenntartása érdekében. 


A Magyar Népi Szövetség, amelynek először Brassóban, 
majd Kolozsvárt, végül pedig Bukarestben volt a székhelye, 
hatékony tevékenységet fejtett ki, hogy a román tömegek ol- 
dalán a magyar tömegeket is bevonja a demokratikus rendszer 
létrehozásáért folyó harcba, a nemzeti jogegyenlőség megvaló- 
sításáért. 


Ezen a téren az első sikert a Nemzetiségek Statutuma 
jelentette, amelyet a kormány az Országos Demokratikus Arc- 
vonal fellépésére 1945. február 6-án fogadott el. A törvény- 
rendelet jellegű Statutum kimondta a faji és nemzeti megkü- 
lönböztető törvények hatályon kívül helyezését, az összes ál- 
lampolgárok egyenlőségét a törvény előtt, fajra, nyelvre, nem- 
zetiségre és vallásra való tekintet nélkül, mindenféle faji vagy 
nemzeti gyűlölet megnyilvánulásának a törvény általi bünte- 
tését: „A nyelvi, vallási, származási, illetve nemzetiségi kü-
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lönbség egyetlen román állampolgár részére sem jelenthet aka- 
dályt a közhivatalokba való kinevezés vagy bármely foglalko- 
zás gyakorlását illetően. Minden román állampolgár kizáró- 
lagos egyéni joga anyanyelvének vagy nemzetiségének meg- 
állapítása.“ 


A demokratikus erők 1945. március 6-án létrehozták a 
dr. Petru Groza vezette kormányt. A kormányban döntő szere- 
pük volt a munkásosztály képviselőinek és szövetségeseinek, a 
parasztságnak és a középrétegeknek. 


A demokratikus kormány egyik első politikai ténykedése a 
Szovjetunió kormányához intézett távirat küldése volt, amely- 
ben kérték – a megkötött fegyverszüneti egyezmény értelmé- 
ben – Észak-Erdély közigazgatási visszacsatolását Romániá- 
hoz. A távirat többek között hangoztatta: „A román kormány 
tudja, hogy annak a közigazgatásnak, amely visszatér ebbe az 
országrészbe, védelmeznie kell az együttlakó népek jogait, s 
módszerében az egész népességgel szemben az egyenlőség el- 
veit kell megvalósítania.“ 


1945. március 13-án Kolozsvárt, Petru Groza miniszter- 
elnök és a szovjet külügyminiszter jelenlétében megünnepel- 
ték az újraegyesítést. A román és magyar tömegek közös nép- 
gyűlése egyöntetűen üdvözölte a történelmi eseményt. 


A demokratikus rendszer megszilárdításáért és a reakció 
elszigeteléséért folytatott harcban fontos szerepük volt az 1946. 
november 19-i parlamenti választásoknak. Megalakult a De- 
mokrata Pártok Blokkja, amelyben az RKP, az SZDP, az Ekés- 
front, a Nemzeti Néppárt (a Hazafiak Szövetsége utódja), a 
Nemzeti Liberális Párt (Tătărescu), a Nemzeti Parasztpárt egy 
frakciója és a Magyar Népi Szövetség vett részt. A Magyar 
Népi Szövetség a Blokk politikai programja alapján külön listá- 
val indult a választásokon. A demokratikus erők döntő győzel- 
met arattak. A választók 71,80%-a a Demokrata Pártok Blokk- 
jára szavazott, 8,6%-a pedig a Magyar Népi Szövetség listá- 
jára, így a demokratikus erők szövetsége a szavazatok négy- 
ötödét szerezte meg. 


A romániai magyar néptömegek a román néppel, a többi 
együttélő nemzetiséggel együtt az ország demokratikus, majd 
szocialista átalakulásának építő elemeivé váltak, s a dolgozók 
nemzetiségi különbség nélküli boldogulásán munkálkodnak. A 
nemzeti jogegyenlőségi politika, az ország különböző övezetei-
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nek arányos gazdasági fejlődése – beleértve a nemzetiségek 
által lakottakat is – az anyanyelvű oktatás és helyi állam- 
igazgatás, valamint művelődési élet mind hozzájárult a külön- 
böző nemzetiségű állampolgárok egymás iránti bizalma és köl- 
csönös tisztelete megerősödéséhez. 


Természetesen az élet újabb és újabb kérdéseket vet fel. 
Az intézmények működésének szakadatlan javítása, a szocia- 
lista Alkotmány következetes alkalmazása szüntelen erőfeszí- 
téseket igényel minden téren, így a nemzeti kérdés területén 
is. A különböző szervek tökéletesítése lépést tart a társadalom 
fejlődésének egészével. 


A közös munka és harc évei gazdag termést hoztak. A kö- 
zös haladó hagyományok ápolása, az együttélő nemzetiségek 
irodalmának felvirágzása az egész nép közös szellemi tárhá- 
zát gyarapítja. 


A román, magyar, német és más nemzetiségű tömegek 
évszázados törekvései Románia Szocialista Köztársaságban 
megvalósultak, az egyenlőség és a testvériség nemes ügyének 
ápolása révén egyre szorosabbra fűződtek a szolidaritási kap- 
csolatok szálai. 
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FAZEKAS JÁNOS 


A román nép és az együttlakó 
nemzetiségek egysége 


és testvérisége – a mai Románia 
haladásának hajtóereje 


Ha valamely jelenkori társadalmi-politikai realitást mar- 
xista módon, dialektikus és történelmi materialista szellemben 
akarunk elemezni, legalább három kérdésre kell válaszolnunk. 
Nevezetesen: melyek az adott realitás történelmi gyökerei, mi- 
lyen szerepet tölt be a jelenkori társadalom fejlődésének egé- 
szében, végül pedig melyek azok a feltételek, amelyek bizto- 
sítják maradéktalan kibontakozását, életképességét és távlatait. 


A dolgozók egysége és testvérisége – nemzetiségi különb- 
ségre való tekintet nélkül – mint a jelenkori Románia fejlő- 
désének hajtóereje annyira összetett jelenség, hogy csakis így 
közelíthető meg. Az egység és a testvériség a társadalmi vo- 
natkozások mellett kiterjed a nemzeti, az etnikai viszonyokra 
is, jelen esetben felöleli a sokoldalúan fejlett szocialista és 
kommunista társadalom romániai építésének nagyszabású mű- 
vén munkálkodó román nemzet és az együttélő nemzetiségek 
szocialista típusú kapcsolatait. 


A dolgozók nemzetiségi különbségre való tekintet nélküli 
egysége és testvérisége mint a jelenkori Románia haladásának 
hajtóereje olyan objektív valóság, amelyet szüntelenül alakít 
a szocialista társadalmi tudat, amelyben összefonódik objektív 
és szubjektív, vagyis a fejlődését és kibontakozását meghatá- 
rozó anyagi és politikai feltételek. Annyira mély kölcsönhatás 
ez, hogy csakis úgy lehet tárgyilagosan vizsgálni a jelenséget, 
ha mindezt figyelembe vesszük. Következésképpen a román 
nemzet és az együttélő nemzetiségek egysége és testvérisége 
az új gazdasági-társadalmi, nemzeti és kulturális viszonyokra 
épül, arra az objektív valóságra, amely erőteljesen kihat a po- 
litikumra is. A Román Kommunista Párt – társadalmunk ve-
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zető ereje – a maga politikai irányvonalával ezen a téren is 
alkotó történelmi feladatot teljesít. 


A dolgozók nemzetiségi különbségre való tekintet nélküli 
egysége és testvérisége mint a jelenkori Románia haladásának 
hajtóereje olyan kérdéskör, amely önmagában kiterjedt tudo- 
mányos kutatás tárgya lehet. Tanulmányunk adott terjedelme 
természetesen nem nyújt módot átfogó vizsgálódásra. Az aláb- 
biakban éppen ezért csupán néhány olyan gondolatra és meg- 
állapításra szorítkozom, amelyeket tudományos és politikai 
szempontból egyaránt fontosnak tartok. 


Szűkítve a vizsgálódás körét, a megválaszolandó első kér- 
dés kapcsán (hogy tudniillik melyek a dolgozók nemzetiségi 
különbségre való tekintet nélküli egységének és testvériségé- 
nek történelmi gyökerei), a továbbiakban mindössze a román– 
magyar kapcsolatok alakulásának történelmi áttekintésére vál- 
lalkozom, mivel ebben járatosabb vagyok és állandóan foglal- 
koztat. Ez persze nem jelenti azt, hogy alábecsülöm a többi 
együttélő nemzetiség igen értékes hozzájárulását annak az egy- 
ségnek és testvériségnek a megszilárdításához, amely nekünk, 
kommunistáknak szívügyünk. Az összkép egyébként el sem 
képzelhető valamennyi összetevő felvázolása nélkül. 


A román nemzet és a romániai magyar nemzetiség egysé- 
gének és testvériségének történelmi gyökerei több mint ezer- 
évesek, hiszen Erdély földjén ennyi ideje élnek együtt a romá- 
nok és magyarok. A román és magyar dolgozók e hosszas 
történelmi időszak folyamán szívós harcot vívtak a megmara- 
dásért és a jobb életért, a kizsákmányolás és a külső vesze- 
delem ellen, s a mindennapi élet viszontagságai közt jóban- 
rosszban összetartva alakították ki a maguk tartós együttélését, 
amelynek alapja a saját értékszemlélet, a kölcsönös megisme- 
rés és tisztelet, a közösen teremtett vagy sajátos értékek tisz- 
telete és megbecsülése. A történelem persze ezen a földön sem 
volt napfényes diadalmenet. A lényege szerint kizsákmányoló 
és elnyomó hűbéri és tőkés rendszer társadalmi ellentmondá- 
sokat és konfliktusokat szült, a kapitalizmusban mindehhez 
hozzájött a nemzeti elnyomás, a nemzeti ellentétek és küzdel- 
mek. Ennek ellenére a román és a magyar néptömegek viszo- 
nyában a testvéri együttélés, az együttes munka és harc közös 
történelmünk egyik állandó jellemzője, mivel a kizsákmányol- 
tak és elnyomottak saját tapasztalatukból győződtek meg arról, 
hogy az összefogás győzelmük biztosítéka. Példaként elég em-
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lékeztetnünk a hűbéri korszak parasztlázadásainak és -hábo- 
rúinak sorára, a tőkés kizsákmányolás ellen küzdő munkásosz- 
tály sztrájkjaira és harcára, az újkori és jelenkori parasztmoz- 
galmakra és megmozdulásokra. 


A történelem folyamán a románoknak és magyaroknak 
nemegyszer volt részük kegyetlen viszontagságokban, amikor 
pusztító betörések tucatnyi települést töröltek el a föld színé- 
ről. Nemegyszer tizedelték meg a lakosságot, hurcoltak rab- 
ságba tízezrével férfiakat, nőket, gyermekeket, a tatár és török 
betörések felégették és elpusztították a földeket. Az egyik leg- 
kegyetlenebb az 1241-es tatárjárás volt, amelynek katasztrofá- 
lis következményeit a szemtanú Rogerius kanonok írta le 
Siralmas Énekében. A szerzetes elmondja: a tatár hordák át- 
vonulása után Erdélyben az utakat és ösvényeket benőtte a fű 
és a gyom, a városokban és a falvakon romokban hevert min- 
den ház, a templomok falát vér öntözte, emberi koponyák, 
csontok hevertek szanaszét. Az életben maradottak barlangok- 
ban húzódtak meg, őrölt tölgyfakéregből sütött kenyéren ten- 
gődtek. 


Ugyanilyen pusztítást vittek véghez a törökök is. Amikor 
1420-ban először törtek be Erdélybe, nyomukban üszök és 
pusztaság támadt a Barcaságon és Háromszéken. Több mint 
három évszázadon át sokat kellett szenvednie a lakosságnak a 
tatároktól, a törököktől, akárcsak a hódító céllal küldött Habs- 
burg-zsoldosok fosztogatásaitól. 


De az évszázadokig tartó súlyos megpróbáltatások során 
a románok és a magyarok majd mindig összetartottak, segítet- 
ték egymást azért, hogy megmaradhassanak. Kemény ellen- 
állást fejtettek ki, dicsőséges háborúkat vívtak a szülőföld vé- 
delmében. A beözönlő tatárok és törökök, a Habsburg-zsoldosok 
elvonultak, de román és magyar elődeink helyben maradtak, 
s az összefogásban mindig elegendő erőt leltek, hogy újrakezd- 
jék az életet, újjáépítsék falvaikat, otthonukat. 


Az első feljegyzések a román–magyar katonai együttmű- 
ködésről a XIII. századból származnak és az 1240–1242-es 
mongol betörés, a Moldvát hatalmába kerítő tatár uralom el- 
leni harcra vonatkoznak. A XIV. század derekán, pontosabban 
1352–1353-ban a magyar király seregei együtt küzdenek a 
moldvai románokkal. 1371–1372-ben a dokumentumok Vla- 
dislav (Vlaicu-Vodă) havasalföldi uralkodó és Nagy Lajos ma-
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gyar király seregeinek katonai együttműködését jegyzik fel a 
Balkán meghódítására törő törökök elleni harcokban. A katonai 
együttműködés jellemző Havasalföld és a magyar királyság 
viszonyára a XIV. század végén és a XV. század 
elején. Ennek előzménye volt Mircea cel Bătrîn 1394. 
október 10-i rovinei diadala. Bajazid szultán kénytelen 
lemondani „a Dunától északra terjedő hódítás gondolatáról“, 
mert „a Mirceával szövetséges Zsigmond magyar seregei“ Te- 
mesvár alá érkeztek és elvágták előtte a visszavonulás útját. 
Ez a segítség annál kedvezőbb pillanatban jött, hogy a Mir- 
ceával szemben álló nagybojárok csoportja ellensúlyozta a 
győzelem eredményeit. A hazájából elűzött havasalföldi ural- 
kodó kénytelen volt Erdélybe menekülni. 1395 márciusában 
Brassóban törökellenes szövetséget kötött Zsigmond királlyal. 
A szerződés pontosan rögzítette a román–magyar katonai 
együttműködés feltételeit, s a két ország seregei az évek folya- 
mán többször harcoltak együtt a törökök és a havasalföldi 
bojárok ellen. Mircea cel Bătrîn visszatért trónjára, s amint 
az Istoria României című akadémiai összefoglalásban olvasható, 
„közvetlenül a szerződés megkötése után a magyar és román 
erőknek sikerült visszafoglalniuk Dobrudzsát“. A román–ma- 
gyar katonai együttműködés további mozzanatai az 1397– 
1400-as évekre esnek, 1401–1402-ben pedig Mircea cel Bătrînt 
több ízben a magyar király seregei támogatják a beözönlő tö- 
rökök ellen vívott harcban. 


A Szerbia, Bosznia, Albánia, Havasalföld, Moldva és a 
magyar királyság elleni török offenzíva különösen nagy erővel 
bontakozik ki II. Murád (1421–1451) és II. Mohamed (1451– 
1481) szultán korában. „E feudális államok közül – mutat rá 
Camil Mureşan történész – Magyarország volt a legkiterjed- 
tebb és a legerősebb. Magyarország a többi veszélyeztetett or- 
szággal együtt egész sor honvédő háborút folytatott a XV. 
században, s noha sokszor vereséget szenvedtek, csaknem száz 
évvel sikerült késleltetniük az észak felé irányuló, a Dunán 
és a Kárpátokon túli török előnyomulást.“ 


A XV. század derekán Közép- és Délkelet-Európa térsé- 
gében Hunyadi János jelképezte a törökellenes harcot. Hu- 
nyadi János előbb szörényi bán, utána erdélyi vajda, a széke- 
lyek ispánja és temesi ispán, végül a magyar királyság kor- 
mányzója volt. 1441-ben törökellenes hadjáratot vezetett Szer- 
biában, 1442-ben, az erdélyi betörés visszaverése után a
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Ialomiţa menti csatában ragyogó győzelmet aratott a törökök 
felett, akik török kormánnyá akarták változtatni Havasalföldet. 
1443–1444-ben ő állott a magyar király serege élén a balkáni 
hosszú hadjáratban, amelyet Havasalföld népe és a Dunától 
délre levő törökellenes erők is támogattak. Ismeretes továbbá, 
hogy 1444. november 10-én a véres várnai csatában Ulászló 
magyar király és Vlad Dracul havasalföldi uralkodó hadai 
együtt küzdöttek. 1445-ben Hunyadi János serege és Vlad 
Dracul serege közös hadműveleteket folytatott a Duna vonalán, 
s visszafoglalta a törököktől Giurgiu várát. Arról is tudunk, 
hogy Hunyadi János 1447 és 1449 között szorgalmazta a ha- 
vasalföldi és a moldvai törökellenes erőkkel való szövetség 
erősítését, 1448-as balkáni hadjárata idején pedig II. Vladis- 
lav havasalföldi uralkodó erős csapatokat küldött támogatá- 
sára. 1450 első felében Hunyadi János újabb erőfeszítéseket 
és kísérleteket tett a közös törökellenes front erősítésére. Ma- 
gyarország és Moldva ekkor két szövetségi szerződést kötött. 
E két dokumentum szerint „Hunyadi János, Magyarország 
egész királyságának kormányzója“ és „Bogdan vajda, Moldva 
uralkodója“ esküvel megfogadják egymásnak, hogy együtt 
harcolnak a közös külső ellenség ellen. Európa történelme 
nagyszerű fegyvertényként tartja számon Hunyadi 1456. jú- 
liusi nándorfehérvári győzelmét. A kereszténység történetében 
a törökök felett aratott egyik legnagyobb győzelem emlékének 
megörökítésére a pápa elrendelte, hogy a világ minden kato- 
likus templomában déli tizenkét órakor konduljanak meg a 
harangok – mint tudjuk, a szokás mindmáig fennmaradt. A 
nándorfehérvári csata után Hunyadi a pestis áldozata lett. Mivel 
katolikus vallású volt, a gyulafehérvári római katolikus szé- 
kesegyházban temették el. Jan Dlugosz lengyel krónikás azt 
írta, hogy Hunyadi János „halálával nagy veszteség érte nem- 
csak Magyarországot, hanem az egész keresztény világot is“. 
1443 őszén maga II. Murád szultán, Hunyadi János „minden- 
ható“ ellenfele is kénytelen volt elismerni, hogy „a magyarok 
és románok egyesülve nagy erőt jelentenek“. 


A törökellenes katonai együttműködés a XV. század má- 
sodik felében is folytatódott, amikor Moldvában Ştefan cel 
Mare, Magyarországon pedig Mátyás király uralkodott. Noha 
nem tekinthetünk el attól, hogy Mátyás méltatlanul járt el 
Vlad Ţepeşsel, sőt eleinte Ştefan cel Maréval szemben is, hang- 
súlyoznunk kell, hogy mihelyt kirobbant az összeütközés a
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Portával, Ştefan cel Marét, aki időközben szövetségre lépett 
Mátyással, már támogatták a magyar seregek. 1475-ben és 
1476-ban a magyar király Báthori Istvánnal az élen erős csa- 
patokat küldött a moldvai uralkodó segítségére. 


A XVI. század első felében és derekán újabb közös ro- 
mán–magyar katonai akciókra kerül sor, majd Mihály vajda 
korában a székelyekkel, a magyar hajdúkkal való együttműkö- 
désre. Meg kell említenünk továbbá Bocskai István fejedelem 
és Radu Şerban havasalföldi uralkodó szerződését és katonai 
együttműködését. A gyümölcsöző együttműködés azonban vá- 
ratlanul megszakadt, mert Bocskait a Habsburg udvar emberei 
megmérgezték, ugyanolyan galádul meggyilkolták, akárcsak 
Giorgio Basta tábornok Mihály vajdát Aranyosgyéresen. 


A XVII. század a román–magyar katonai együttműködés 
újabb eseményeit jegyezte fel. Ismeretes, hogy egyfelől Beth- 
len Gábor, I. és II. Rákóczi György, másfelől Moldva és Ha- 
vasalföld uralkodói több szerződést kötöttek. Bethlen Gábor 
támogatta a moldvaiak törökellenes küzdelmét, és a harminc- 
éves háború során viselt Habsburg-ellenes hadjárataiban ha- 
vasalföldi és moldvai segítséget kapott. 1644-ben I. Rákóczi 
Györgyöt is támogatták a Habsburgok elleni győzelmes hadjá- 
ratában. Rákóczi egyébként segítette Matei Basarabot minden 
külső ellenséggel szemben, és döntő szerepet vállalt a havas- 
alföldi uralkodó és Vasile Lupu moldvai vajda közötti konflik- 
tusok elsimításában. II. Rákóczi Györgyöt moldvai és havasal- 
földi csapatok támogatták az 1657-es hadjáratban, de a ro- 
mán–magyar katonai együttműködés különösen 1659–1660- 
ban vált jelentőssé, amikor II. Rákóczi György, III. Mihnea, 
Havasalföld uralkodója és Gheorghe Ştefan, Moldva uralkodója 
kimondottan azért kötött szövetséget, hogy lerázza a török 
uralmat. Merész vállalkozásukhoz a románok és magyarok 
külső ellenséggel szembeni közös harcának néhány felemelően 
szép haditette fűződik. 


Az elmondottak természetesen távolról sem merítik ki az 
évszázadok közös fegyvertényeit. Az erdélyi Habsburg-uralom 
több mint másfél évszázada során is egymást érték a románok 
és a magyarok Habsburg-ellenes zendülései és felkelései, 
kezdve a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharccal és foly- 
tatva a székely és román határőrök ellenállásával, a felkelések 
egész sorával, amelyben a román és a magyar néptömegek hű-
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bérellenes harca egybefonódott a Habsburg-elnyomás elleni 
küzdelemmel. A Habsburgok németesítési politikája, az a ter- 
vük, hogy etnikai-nemzeti vonatkozásban is felszámolják a 
tartomány sajátos jellegét, s ezáltal beolvasszák kiterjedt bi- 
rodalmukba, elnemzetietlenítve a magyarokat és a románokat 
egyaránt – ez a terv nemcsak szertefoszlott, mint minden ilyen 
rémkép, hanem éppen az ellenkező eredményhez vezetett. A 
nemzeti lét megvédéséért vívott harcban kialakult és megszi- 
lárdult a nemzeti öntudat; a románoké és a magyaroké egy- 
aránt. A nemzeti vonásoknak, a szabad nemzeti fejlődés jogá- 
nak az érvényesítése a szabadságért vívott harc egyik legfőbb 
célja lett. 


A kölcsönös tisztelet, a történelmi hagyományok megbe- 
csülése elevenen élt mind a románok, mind a magyarok tuda- 
tában. Idézzük Bolyai János, a világhírű matematikus sokat- 
mondó szavait a románokról: „Senki inkább nem szereti, 
becsüli, pártolja a román nemzetet nálamnál, s mint embert 
éppen úgy szeretem, mint a magyart.“ George Bariţiu, a ro- 
mán nemzeti mozgalom egyik vezetője is köztudomásúlag me- 
leg szeretettel írt a magyar népről, hangsúlyozta, hogy a ma- 
gyar népet sohasem szabad összetéveszteni a kizsákmányoló 
magyar arisztokráciával. 


Az elavult hűbéri rendszer egyre súlyosabb társadalmi el- 
lentmondásai, a nemzeti harc növekvő szerepe, a bécsi udvar 
nemzeteket és nemzetiségeket megosztó politikája Erdélyben 
is elvezetett a polgári-demokratikus forradalom kirobbanásá- 
hoz. Mint ismeretes, az 1848-as erdélyi forradalom eltörölte a 
jobbágyságot, felszabadította a parasztokat a robot és más 
hűbéri kötelezettségek évszázados jármából, meghirdette az ál- 
lampolgárok egyenlő jogainak és kötelességeinek elvét, a hű- 
béri kiváltságok, rangok és intézmények megszüntetését, teret 
nyitott a termelőerők fejlődésének, lehetőségeket teremtett a tő- 
kés ipar és kereskedelem fellendüléséhez, megszilárdította az 
új, polgári társadalmi viszonyokat. 


A forradalom során különleges erővel nyilatkozott meg a 
nemzeti hovatartozás és a nemzeti egyenlőség elve a romá- 
noknál és a magyaroknál egyaránt. A Habsburgok által a 
végletekig szított és kiaknázott ellentétek ellenére a magyar 
és a román néptömegek közös harca, az osztrák hadsereg és 
a cári intervencionista csapatok elleni közös front kialakításá-
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nak kísérlete alapvetően jellemezte a 130 évvel ezelőtti ese- 
ményeket. 


Emlékezetesek például az 1848 tavaszán és nyarán lezajlott 
parasztmegmozdulások, amelyek során a román és a magyar 
jobbágyok együtt szálltak harcba. Ismeretes továbbá, hogy a 
Bánságban, a Körösök mentén, Máramarosban, Biharban, Szat- 
már és Kővár környékén, a Küküllő és a Maros völgyében a 
két forradalmi erő szorosan együttműködött. Marosvásárhely, 
Nagyvárad, Nagybánya, Arad, Temesvár, Lugos, Enyed, Ko- 
lozsvár, Dés, Zilah, Gyulafehérvár, Szatmár, Sepsiszentgyörgy,. 
Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, Kézdivásárhely, Csíksze- 
reda, Gyergyószentmiklós, Nyárádszereda, Zsibó, Szalonta, 
Nagykároly, Torda és más városok fiatalsága belépett a forra- 
dalmi hadseregbe, és életét áldozta a nemzeti és társadalmi 
szabadság eszményeiért, a Habsburg császári hadsereg és I. 
Miklós orosz cár seregei elleni ütközetekben. Bem József 
tábornok seregében a magyar forradalmárok mellett több ezer 
román forradalmár is küzdött. Jelképes erejű tény, hogy a 
lengyel származású Bem forradalmi seregének törzskarában 
ott találjuk Petőfi Sándort, Cezar Bolliacot és Anton Kurzot. 
Ismeretes továbbá, hogy a magyar forradalmi országgyűlésnek 
19 román képviselője volt, közöttük Eftimie Murgu, Ioan Goz- 
man, Sigismund Pop, Ioan Dragoş, Alexandru Buda, Aloisiu 
Vlad és mások. Sokan közülük részt vettek a Habsburgok 
trónfosztását kimondó emlékezetes országgyűlésen. 


Nem feledkezhetünk meg ezúttal sem arról, hogy a román 
forradalmár vezetők Nicolae Bălcescuval az élen és a magyar 
forradalom vezetősége, élen Kossuth Lajossal tárgyalásokat foly- 
tatott, s 1849. július 14-én aláírta a Projet de pacificationt, 
amely kitűzte a forradalmi erők összefogását és katonai együtt- 
működését a nemzetközi reakció elleni harcban. A békítési terv 
alapján elfogadták a nemzetiségi törvényt, amely kimondta a 
nemzeti egyenlőség elvét, szavatolta a nemzeti lét és kultúra 
szabad fejlődését és érvényesülését, az anyanyelvű oktatást, 
az anyanyelv használatát a helyi közigazgatásban, az igazság- 
szolgáltatásban, a magán- és az egyházi életben. A Habsburg 
császári és a cári reakció túlereje elfojtotta a forradalmat. De 
a testvériségnek, a társadalmi és nemzeti egyenlőségnek, az 
összefogás szükségességének üzenete, amely a tisztán látó ma- 
gyar és román forradalmárok együttműködési óhajából szü-
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letett, s amelyet az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc 
záróakkordjai közvetítettek, örökre szívügyünk maradt ne- 
künk, kommunistáknak, akik tétovázás nélkül küzdöttünk és 
küzdünk a román nép és a romániai magyar nemzetiség test- 
vériségéért, barátságáért és szoros egységéért a teljes nemzeti 
és társadalmi egyenlőség alapján. 


Mint ismeretes, egyetlen polgári-demokratikus forrada- 
lomnak sem sikerült megoldania a bonyolult nemzeti kérdést. 
Ez a szocialista forradalomnak, a szocialista és a kommunista 
társadalom építésének a feladata maradt. 


A polgári-demokratikus forradalom nyomán uralomra ju- 
tott tőkés rendszer óriási lépést jelentett a történelmi fejlő- 
désben, de csak a kizsákmányolás egyik formáját helyettesí- 
tette másikkal, s két új, egymással szemben álló osztályt hívott 
létre: a burzsoáziát és a proletariátust. Ha pedig a tőkés rend- 
szer a földbirtokosság fennmaradása mellett s egy olyan nem- 
zet- és nemzetiségelnyomó reakciós birodalomban fejlődött, 
mint a Habsburg-birodalom, később pedig az Osztrák–Magyar 
Monarchia, a társadalmi-politikai berendezés csakis maradi 
lehetett, s ez a nemzeti viszonyok terén is megnyilatkozott. 
Az utóbbiak a burzsoázia nemzetelnyomó stratégiáira és tak- 
tikájára, az elnyomott nemzetek és nemzetiségek elnemzetiet- 
lenítésének politikájára épültek. A hatalomra jutott polgárság 
stratégiája és taktikája az úgynevezett politikai nemzet hír- 
hedt elméletében jutott kifejezésre, amelyet a francia polgár- 
ság ideológusai dolgoztak ki a XVIII. század végén lezajlott 
forradalom idején. A politikai nemzet elmélete önkényesen 
belefoglalta az összes nemzeti kisebbségeket az állam uralkodó 
nemzetébe, szándékosan összemosott két különböző fogalmat: 
a nemzetiségi hovatartozásét és az állampolgárságét. A politi- 
kai nemzet elmélete tükröződött az osztrák–magyar dualista 
rendszer törvénykezésében is: az 1868. évi alkotmányjogi tör- 
vény a dualista Magyarország összes állampolgárait, nemzeti- 
ségre való tekintet nélkül, a magyar nemzethez tartozónak 
nyilvánította. E törvény alapján szabályozták az oktatást, a 
művelődést, az államigazgatást stb., mindez az elnyomott nem- 
zetiségek elnemzetietlenítését szolgálta. 


A „politikai nemzet“ képtelen elméletével, a dualista rend- 
szer elnemzetietlenítési kísérletével szemben a leghatározottab- 
ban szembeszállt mind a Román Nemzeti Párt vezette széles
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körű román nemzeti mozgalom, mind a haladó értelmiség. Va- 
sile Goldiş, a román nemzeti mozgalom egyik ismert vezetője, 
leleplezve a nem magyar nemzetek és nemzetiségek erőszakos 
elmagyarosítására irányuló próbálkozásokat, joggal mutatott 
rá: „A nemzetiség fogalmából következik, hogy egyik nemze- 
tiséget nem lehet egyszerűen egy másik nemzetiségbe beol- 
vasztani... A nemzetiség fogalma kizárja annak lehetőségét, 
hogy valamely nép egy más népet magába olvaszthasson egye- 
dül azon tény által, hogy arra a maga nyelvét rákényszerítette 
s nemzeti nyelvétől megfosztotta.“ Goldiş így érvelt megálla- 
pítása mellett: „Ha a magyar nemzetiség összessége a magyar 
nemzet összességét képezi, akkor ehhez a magyar nemzethez 
nem tartozhatnak a nem magyar nemzetiségek, ha pedig a ma- 
gyar nemzetet az összes magyarországi nemzetiségek alkotják, 
akkor a magyar nemzetiség nem a magyar nemzet.“ Vasile 
Goldiş a nemzetiség beolvadásán alapuló nemzeti állameszmét 
„szerencsétlen utópiának“ tartotta, az ilyenfajta beolvasztás 
elleni megfeszített küzdelmet pedig a létükért küzdő nemzeti- 
ségek jogos és igazságos harcának tekintette. Andrei Oţetea 
akadémikus egyik utolsó írásában a következőket állapította 
meg a politikai nemzet elméletéről: „Ez az elmélet ilyképpen 
nyílt merénylet volt e nemzetek és nemzetiségek léte ellen. 
Ezen elmélet logikus folyományaképpen egész láncolat mély- 
ségesen reakciós tételt fogalmaztak meg, amelyek – az erő- 
szakos asszimiláció egyik legelszántabb hívének, Rákosi Jenő- 
nek a szavaival élve – arra rendeltettek, hogy előmozdítsák 
az etnikailag homogén magyar nemzet megteremtését, más szó- 
val a korabeli Magyarország területén élő nemzetek és nemze- 
tiségek teljes beolvasztását történelmileg rövid időszak, mind- 
össze két-három évtized leforgása alatt. A »nemzeti osztatlan- 
ság« elvét, amelyet a magyar politikai élet legreakciósabb 
ideológusai a múlt század végén és századunk elején hirdettek 
meg, a román nemzeti ügy harcosai leleplezték az egész civili- 
zált világ előtt, mint olyan politikát, amelyre a bármi áron, 
bármilyen eszközzel történő asszimiláció épült.“ 


A legtisztánlátóbb magyar politikusoknak – Mocsáry La- 
jos, Jászi Oszkár és mások –, valamint a magyar irodalom 
olyan klasszikusainak, mint Ady Endre, becsületére vall, hogy 
szembehelyezkedtek e sovén elméletekkel és gyakorlattal. A 
dolgozók nemzetiségi különbség nélküli egységének és testvé-
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riségének történelmi hagyományaihoz hozzátartozik az ő ki- 
állásuk is, amely a kölcsönös tisztelet és nagyrabecsülés fel- 
emelő érzéséből táplálkozott. 


Mocsáry Lajos már 1858-ban figyelmeztette a magyar ki- 
zsákmányoló osztályok politikai köreit, hogy „a legtöbb eset- 
ben veszélyteljesen szokott kiütni minden olyan törekvés, mely 
mások rovására akarja a nemzetnek nemcsak gyarapodását, 
hanem szám szerinti terjedését is eszközölni“. Rámutatott 
arra, hogy az ország, haza, állampolgárság, nemzetiség és nép 
különböző tartalmú fogalmak, s figyelmeztetett arra, hogy 
összezavarásuk, különösképpen szándékos, célzatos összezava- 
rásuk legfeljebb kétes eredményekhez vezethet. Mocsáry úgy 
vélte, hogy a nemzeti, nemzetiségi kérdés rendkívül összetett, 
az újkor egyik nagy problémája. 1860-ban kidolgozott prog- 
ramja egyebek között előirányozta az összes nemzetiségek 
nyelvének szabad használatát a helyi közigazgatásban, az is- 
kolák és oktatási intézmények minden fokán. 


A magyar politikus síkraszállt a jogos nemzeti követelé- 
sek teljesítéséért, országgyűlési beszédeiben, cikkeiben és ta- 
nulmányaiban hangoztatta, hogy a magyarországi nem magyar 
nemzetek és nemzetiségek elnyomása magának a magyar nép- 
nek a jogait csorbítja, e politikának tehát semmi köze a ma- 
gyar nép társadalmi és nemzeti érdekeihez. Mocsáry a lehető 
legerélyesebben leleplezte Szilágyi Dezső és mások sovén állás- 
pontját, azokét, akik az országgyűlés előtt még a nem magyar 
nemzetiségek iskoláinak a bezárását is követelték; kérte, hogy 
tartsák tiszteletben a románok nemzeti kultúráját és törté- 
nelmi hagyományait. Az erdélyi román lapok teljes terjedel- 
mükben közölték az Osztrák–Magyar Monarchia nem magyar 
nemzetiségeinek jogairól szóló beszédeit és cikkeit. Hálából 
határozott kiállásáért Cornel Diaconovici és Emil Babeş 
1886-ban az Osztrák–Magyar Monarchia román lakossága 
nevében felkereste Mocsáryt, s albumot nyújtott át neki 
1200 román értelmiségi és vezető közéleti személyiség aláírá- 
sával. Diaconovici tolmácsolta a magyar politikusnak vala- 
mennyi román értelmiségi szolidaritását az elnyomott nemze- 
tiségek érdekeinek védelmében folytatott bátor harcával. Ezek 
után került sor arra, hogy Karánsebes választókerület román 
lakossága 1888-ban felkérte Mocsáryt, legyen a jelöltje és kép-
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viselője a budapesti országgyűlésben. Mocsáry ettől kezdve 
haláláig gyümölcsöző együttműködést folytatott a románokkal. 


A Román Nemzeti Párt Karánsebes választókerületi vá- 
lasztási bizottságának nyílt levele hangsúlyozta a román és 
a magyar nép szolidaritásának és testvériségének szükségessé- 
gét. „De természetesen e szolidaritást nem oly értelemben 
fogjuk fel, hogy nemzeti létünkért való nagy küzdelmünkben 
a román nép politikai nullifikációjára irányzott állampolitika 
mellett lelkesedni hazafiúi kötelezettségünknek tekinthetnők“ – 
válaszolták a román közéleti személyiségek Mocsárynak az 
országgyűlés előtt 1887. február 15-én elhangzott kijelenté- 
sére: „Helyes nemzetiségi politika: ez az ára annak, hogy mi 
a románok és szerbekkel jó barátságban és szövetségben él- 
jünk.“ Valóban az volt helyes és méltányos, hogy a testvéri- 
ség és szolidaritás az összes nemzeti közösségek azon elidege- 
níthetetlen jogának tiszteletben tartására épüljön, hogy ápol- 
hassák nemzeti önazonosságukat a gazdasági, társadalmi, po- 
litikai, iskolai, művészeti és művelődési, tudományos stb. élet 
minden területén. 


Mocsáry Lajos fellépése nem volt egyedülálló a haladó 
magyar politikai életben a XIX. század második felében és 
a XX. század elején. Számos más radikális politikus, mint 
Jászi Oszkár, Szabó Ervin és mások, forradalmár írók és köl- 
tők, mint Ady Endre határozottan leleplezték a magyar reak- 
ciós körök sovén, nemzetiségellenes politikáját az oktatás, 
a művelődés, a választási rendszer stb. terén. Ugyanúgy tisz- 
telték és becsülték a románok haladó történelmi hagyoma- 
nyait, mint a magyarokéit. Szabó Ervin, a magyarországi szo- 
cialista mozgalom egyik vezetője például az 1848–1849-es 
forradalom fiatal román vezetőiről megállapította, hogy „sem- 
mivel sem voltak kevésbé demokratikus érzésűek, mint a már- 
ciusi ifjúság legradikálisabbjai. Származásra és jövendő fog- 
lalkozásra is sokkal közelebb álltak a néphez, sokkal több volt 
köztük a közvetlen jobbágyivadék és szinte kivétel nélkül... 
a nép között voltak leélendők életüket.“ Ady Endre, a forra- 
dalmár költő 1914-ben Octavian Gogához intézett nyílt leve- 
lében így írt: „Hidd el, hogy szeretlek, szeretem érzelmes, 
gyönyörű népedet, szeretem úgy, mint a magamét...“ 


Hasonló állásfoglalásaikkal az említett politikusok és írók 
a magyarok és a románok testvéri együttélésének hagyomá-
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nyait gazdagították, a testvériség és az egység ügyét, a közös 
haladás ügyét szolgálták. 


A románok és a magyarok egysége és testvérisége foko- 
zott népi erővel nyilatkozott meg a parasztmozgalmak és meg- 
mozdulások során, különösen pedig a századforduló munkás- 
sztrájkjaiban. 


Egy nemrég közölt cikkben részletesen taglaltam a feje- 
delemségek 1859-es egyesülésének és a román nép 1877– 
1878-as függetlenségi háborújának visszhangját a haladó ma- 
gyar közvéleményben, valamint a XV–XVI. és XVIII. századi 
székely felkelések sorát követően Moldvában és Bukovinában 
megtelepedett csángó magyarok áldozatteljes harcát a román 
hadsereg soraiban az ország függetlenségéért vívott dicsőséges 
csatákban. (A haladó magyar társadalmi erők állásfoglalása 
az 1877–1878-as román függetlenségi háború idején: A Ro- 
mán Kommunista Párt – a haza fiai testvériségének és ba- 
rátságának, társadalmi és nemzeti egyenlőségének következe- 
tes harcosa. Tanulmányok és cikkek. Politikai Könyvkiadó, 
Bukarest, 1980. 189–206.) 


Akárcsak az ellenséges török ágyúk előtt, a román, a ma- 
gyar és a más nemzetiségű munkások a tőkés-földesúri ki- 
zsákmányolás elleni küzdelemben is együtt harcoltak és ál- 
dozták életüket a szabadságért és az emberi méltóságért. 


Természetesen sok más példája is kínálkoznék a nemzeti 
egyenlőség egyedül szilárd talajára épülő testvériségnek, ba- 
rátságnak és együttműködésnek. A két nemzeti közösség mű- 
velődéstörténete, mindennapi élete számtalan hasonló példá- 
val szolgál. Jó néhányat közülük felszínre hoztak a nálunk 
és másutt folyó újabb kutatások, s valószínűleg még több 
feltárásra vár. Csakis a román nép és a romániai magyar 
nemzetiség történetének alapos ismerete kínálhat biztos alapot 
az érintkezési pontok, a testvéri kapcsolatok felderítésére. Aki 
nem ismeri alaposan saját nemzetisége történetét, nem moz- 
díthatja elő a dolgozók nemzetiségi különbség nélküli testvé- 
riségének és egységének kutatását sem. 


Az 1917–1918-as események, kezdve az emberiség tör- 
ténetében új korszakot nyitó Nagy Októberi Szocialista For- 
radalommal, egyebek között azt is bebizonyították, hogy el- 
kerülhetetlen kudarcra vannak ítélve a nagy birodalmak reak- 
ciós osztályainak tervei egyes elnyomott nemzetek és nem-
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zetiségek elnemzetietlenítésére, hogy Európában immár lehe- 
tetlen megsemmisíteni vagy megszüntetni bármely nemzetet 
vagy nemzetiséget. A társadalmi és nemzeti felszabadító harc 
az első világháború vége felé, de különösen az 1917-es Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom nyomán, eladdig példátlan 
méreteket öltött, és csapásai alatt összeomlottak a nemzet- és 
nemzetiségelnyomó birodalmak, így a cári és a Habsburg-bi- 
rodalom. 


A népek és nemzetiségek, például a csehek, a szlovákok, 
a szerb-horvátok és mások, nemzeti önrendelkezési jogukkal 
élve, sorra önálló államot alapítottak. Ilyen körülmények kö- 
zött a volt Osztrák–Magyar Monarchiában élő románok, nem- 
zeti önrendelkezési jogukkal élve, az 1918. december 1-i em- 
lékezetes gyulafehérvári nemzetgyűlésen elhatározták Erdély 
Romániával való egyesülését. 


Nicolae Ceauşescu elvtárs, a történelmi materializmus 
szellemében vizsgálva az egyesülés körülményeit, hangsú- 
lyozta: „Mint ismeretes, az egységes román nemzeti állam 
megalakulásával egyidőben Közép- és Délkelet-Európában más 
független államok is létrejöttek. Úgyszintén megalakult a füg- 
getlen Magyar Köztársaság, amely lehetővé tette a burzsoá 
demokratikus forradalom megvalósulását, ezt követően pedig 
a Tanácsköztársaság forradalmi hatalmának megteremtését. 
Meg kell mondanunk, hogy sajnos, sem a polgári forradalom, 
sem pedig az 1919-ben Magyarországon megteremtett tanács- 
hatalom nem értette meg teljes egészében a népek önrendel- 
kezési jogának elveit, nem ismerte el kezdettől fogva Erdély 
Romániával való egyesülésének törvényszerűségét, tehát igaz- 
ságos voltát. Kun Béla, a magyar forradalmi tanácskormány 
vezetője csak később értette meg ennek az objektív folya- 
matnak a szükségszerűségét és fejezte ki a magyar forrada- 
lom jóváhagyását az egységes román nemzeti állam megala- 
kulásával kapcsolatban. (...) Az egységes új román nemzeti 
állam történelmi jogainak ez a közvetlen és hivatalos elisme- 
rése különleges jelentőséget nyer, jellegénél fogva a barátság 
és a jószomszédság, az együttműködés és a kölcsönös tisztelet 
új alapjaira helyezhette volna a két nép, Románia és Magyar- 
ország kapcsolatait. 


Sajnos, Románia vezető körei, a burzsoá-földesúri kor- 
mány nem cselekedett az állami kapcsolatok Magyarország for-
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radalmi kormányával való felvétele irányában, ellenkezőleg, 
a magyarországi reakció felhívására válaszolva, részt vett az 
imperialista hatalmaknak a fiatal Magyar Tanácsköztársaság 
ellen indított intervenciójában. 


Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a román proletariá- 
tus, országunk forradalmi mozgalma helyes és világos állás- 
pontra helyezkedett a magyar proletárforradalommal szemben, 
határozottan kiállt az intervenció ellen, a legerélyesebben el- 
ítélte azt, tevékeny szolidaritást vállalt a magyarországi dol- 
gozók ügyével.“ 


E tanulmányban a román nép történelmének korszak- 
alkotó 1918-as eseményével kapcsolatban a hat évtizeddel ez- 
előtti nemzeti gyűlés határozataiból csak a nemzetiségek 
egyenlőségét biztosító vonatkozásokra térünk ki. Mint isme- 
retes, a Vasile Goldiş megfogalmazta határozatok az akkori 
viszonyok között összességükben haladó polgári-demokratikus 
jellegűek voltak, egész sor demokratikus jogot biztosítottak, 
közöttük a nem román nemzetiségekkel kapcsolatosakat is. 


A határozatok III. pontjában, „az új román állam alap- 
vető elveként“ a nemzetgyűlés a következőket jelenti ki: 


„1. Teljes nemzeti szabadság az összes együttlakó népek- 
nek. Minden nép oktatása, közigazgatása és igazságszolgálta- 
tása saját anyanyelvén történik, az illető nép köréből származó 
egyének által. Minden nép képviseleti jogot kap az ország 
törvényhozói és kormányzói testületeiben számarányának meg- 
felelően. 


2. Az ország összes felekezeteinek jogegyenlősége és tel- 
jes felekezeti autonómiája.“ 


A reálisan gondolkodó román tudósok, még ha osztály- 
helyzetüknél fogva uralkodó politikai körök érdekeit képvi- 
selték is, szintén a kisebbségekkel szembeni egyenlőség poli- 
tikáját szorgalmazták. Grigore Antipa, a Román Akadémia 
tagja például 1919-ben az új román állam megalakításának 
szentelt könyvében ezeket írta: „Jövendő dolgainkhoz ... ter- 
mészetesen hozzátartozik a nemzetiségek ügye is. Új álla- 
munknak most már nagy számban lesznek más nemzetiségű 
honpolgárai. Egy ... jól átgondolt politika arra int, hogy óva- 
kodjunk az elnyomástól... Leendő államunkat úgy kell meg- 
szervezni, hogy minden nemzetiség hazájára és ne ellenségére 
leljen benne. Csak miután egy ilyen modus vivendi-t talá- 
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lunk, járul majd hozzá minden nemzetiség a maga sajátos 
kultúrájával és képességeivel a köz haladásához és fogja gya- 
rapítani az együttes erőt... Valamennyi honpolgári kategó- 
riának – például nemzetiségnek, vallásfelekezetnek, ipari 
munkásságnak stb. – minden joga megvan, hogy ... védel- 
mezze jogos szellemi vagy anyagi érdekeit, mert a lakosság 
valamely osztálya jogos érdekeinek mindennemű kielégítése 
nyomán az ország ereje is gyarapszik.“ 


A haladó magyar értelmiségiek egész sora harcolt azért, 
hogy a magyar lakosság cselekvően beilleszkedjék az új állam- 
keretbe. 1920-ban Kós Károly, Paál Árpád és Zágoni István 
Kiáltó szó címen felhívást intézett Erdély magyar lakosságá- 
hoz, s ebben rámutatott, hogy a magyar nemzetiségnek köte- 
lessége tevékenyen részt venni az új román állam gazdasági 
és politikai életében, szervezkedni és dolgozni az őt megillető 
jogok kivívásáért. Meg kell itt jegyeznünk, hogy Kós Károly 
műépítészként, íróként, könyvkiadóként és jeles politikusként 
gyümölcsöző munkásságával a magyar nemzetiség egyik leg- 
nagyobb egyénisége lett, cselekvően hozzájárult a magyar– 
román barátság erősítéséhez. Jellemző, hogy a sovén és revi- 
zionista uszítás legsúlyosabb éveiben írta meg Budai Nagy 
Antal című színművét, hogy a bábolnai felkelés ismert veze- 
tőjének felidézésével fejezze ki hitét a magyar–román barát- 
ság és testvériség erejében. A felszabadulás után előrehaladott 
kora ellenére tovább tevékenykedett az RKP vezetése alatt 
működő Magyar Népi Szövetségben, és éveken át országgyűlési 
képviselő volt. 


Jászi Oszkár, aki nemzetiségügyi miniszter volt a Károlyi 
Mihály vezette magyar forradalmi kormányban, s aki a Horthy- 
rendszer uralomra jutása után kénytelen volt külföldre 
menekülni, Kós, Paál és Zágoni kiáltványának szellemében, 
1921-ben cikket közölt a Bukaresti Hírlap hasábjain, amelyben 
többek között ezeket írta: „A magyarságnak az egész vonalon 
el kell helyezkednie az új államiság kereteiben. Minél több 
szellemi és erkölcsi értéket fog adni ennek az új államkeret- 
nek, annál hatékonyabban fogja vindikálhatni az őt megillető 
jogokat és szabadságokat“. 


Mindezek az erők azokra az elvekre támaszkodtak, ame- 
lyeket a gyulafehérvári nemzeti gyűlés a nemzetiségekkel kap- 
csolatosan meghirdetett, és amelyek arra voltak hivatottak,
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hogy a nemzetiségekkel szemben demokratikus politikát ho- 
nosítsanak meg, olyan politikát, amely az erdélyi románság 
nemzeti küzdelmeinek tapasztalatából fakad. Ismeretes azon- 
ban, hogy a földbirtokosság és a burzsoázia, miután megszi- 
lárdította uralmát, semmibe vette e demokratikus biztosíté- 
kokat, és a nemzetiségekkel szemben a megkülönböztetés és 
elnyomás politikáját folytatta. Hozzá kell tennünk azt is, hogy 
a nemzetiségek reakciós burzsoáziája a román reakciós bur- 
zsoázia oldalán állt a néptömegek ellen irányuló összes akciói- 
ban, függetlenül azok nemzetiségétől. A földesurak és a tőké- 
sek, a bankárok és a bárók, románok, magyarok, németek vagy 
zsidók egyaránt mindig összefogtak, ha arról volt szó, hogy 
kiváltságaikat érvényesítsék a dolgozó tömegek rovására. 


A politikai erők közül, amelyek szembeszálltak ezzel a po- 
litikával, a legkövetkezetesebb a Román Kommunista Párt 
volt, amely megalakulásától kezdve töretlenül harcolt minden- 
nemű kizsákmányolás és elnyomás ellen. Éppen ezért a két 
világháború közötti Romániában élő magyar munkások, pa- 
rasztok, haladó értelmiségiek jogosan tekintették a Román 
Kommunista Pártot a magyar kisebbség nemzeti léte határo- 
zott védelmezőjének, és szívvel-lélekkel csatlakoztak küzdel- 
méhez. Soraikból hű kommunisták és forradalmárok kerültek 
ki, sokan közülük életüket áldozták a társadalmi és nemzeti 
szabadságért. A Román Kommunista Párt, számos román kom- 
munista értelmiségi, továbbá a román tudományos és kultu- 
rális személyiségek egész sora erélyesen leplezte le a bur- 
zsoázia és a földbirtokosság nemzetiségelnyomó, sovén és anti- 
szemita politikáját, amelynek célja a kisebbségek erőszakos 
elnemzetietlenítése és a dolgozók nemzetiségi megosztása volt. 


Az RKP a nemzeti kérdésben is demokratikus politikát 
állított szembe e reakciós politikával. Amikor például a poli- 
tikai élet általános fasizálásának körülményei között a reak- 
ciós burzsoázia a nemzetiségi kérdésben politikai vezérelv 
rangjára emelte a numerus clausus és a numerus valachicus 
néven ismert retrográd elvet (ennek az uralkodó nemzetet 
megillető jogelvnek a meghirdetése az orosz földbirtokosság 
legreakciósabb csoportosulásához, a „fekete százak“-hoz fűző- 
dik), amely korlátozta a nemzeti kisebbségek munkához és 
oktatáshoz való jogát, eltiltotta őket bizonyos tisztségek vise- 
lésétől, a Román Kommunista Párt egyik 1935. márciusi do-
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kumentumában rámutatott: ,,A romániai uralkodó osztályok 
a numerus clausus útján az utcára akarják dobni, éhezésnek, 
pusztulásnak és terrornak akarják kitenni az elnyomott nem- 
zetiségek millióit. Ezek félreállításával pedig azt akarják el- 
érni, hogy könnyebben csökkentsék a románok millióinak bé- 
rét, könnyebben terrorizálják őket...“ A reakciós burzsoázia 
és földbirtokosság a „nemzeti munka védelme“, az „idegen 
elemek kirekesztése“ jelszavával és hasonlókkal azt a célt 
követi, hogy „széthúzást keltsen az elnyomottak körében, faj- 
gyűlöletet szítson, terjessze a sovinizmust és a gyűlöletet a 
nemzetiségek között“. A román kommunista vezető, Ilie Cristea 
1935-ben egyik cikkében így leplezte le a két világháború 
közötti Románia uralkodó osztályainak ezt a sovén ideológiá- 
ját: „»Első az uralkodó nemzet, s utána, a lehetőségek ará- 
nyában, következhetnek a kisebbségek is.« Mint látható, ez 
annak az ősrégi, mélyen az állatvilágban gyökerező elvnek az 
alkalmazása, amelynek értelmében mindig az erősebbé az igaz- 
ság... A »numerus clausus« vagy »valachicus« meghirdetésé- 
nek pillanatától kezdve a végletekig fokozza a viszályt az ösz- 
szes társadalmi kategóriák körében.“ Hasonló politika – mu- 
tatott rá Ilie Cristea – megnyerhet magának „bizonyos szá- 
mú opportunistát és renegátot“, de ezzel, szerinte, a román 
nép semmit sem nyer, „mert az opportunisták és a renegá- 
tok ... ahhoz a minden országban jól ismert társadalmi típus- 
hoz tartoznak, amelynek egyetlen életelve: a lehető legna- 
gyobb hasznot húzni az adott helyzetből. Mivel csak a mának 
és csakis önmaguknak élnek, legott a széles közönségnek szánt 
formában teszik magukévá az uralkodó ideológiát. A társa- 
dalmi problémák őket nem foglalkoztatják, mások gondjai 
iránt közömbösek, a népi törekvések nem lelkesítik őket, jól 
ismerik viszont és igyekeznek kihasználni a pillanat hatalma- 
sainak gyengéjét!“ Hangsúlyozta, hogy az uralkodó osztályok- 
nak a nemzeti megkülönböztetést célzó intézkedései nem a ro- 
mán nép lelkéből fakadnak. „Azok, akiknek volt részük szen- 
vedésben – írta I. Cristea – ... nem gyűlölték meg a ma- 
gyarokat azért, mert más nemzethez tartoztak; valójában a ma- 
gyar arisztokrácia elnyomó rendszerét gyűlölték. Amikor a 
régi Magyarország megszűnt, véget ért a perlekedés is közöt- 
tünk és a magyarok között. Országunk határai között magyar 
kisebbség maradt... Ha arra törekednénk, hogy az 1918-ban
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széttört láncokat a mások nyakába akasszuk, bizony nem ér- 
demeltük meg felszabadulásunkat.“ Ez a bátor, demokratikus 
kiállás, akkor, amikor a reakciós erők a nemzeti széthúzás so- 
vén propagandájával a fasizmus állásait szilárdították, az anti- 
fasiszta erők összefogását, az ország igazi érdekeit szolgálta. 


Az RKP ilyen körülmények között síkra szállt „minden- 
nemű nemzeti elnyomás ellen, a nemzetiségek teljes és egyenlő 
jogaiért, anyanyelvük használatáért, kultúrájuk megőrzéséért 
és fejlesztéséért; a széles körű demokratikus jogokért, a ro- 
mán nép és az elnyomott nemzetiségek testvéri összefogásáért 
a fasizmus elleni közös harcban...“ Ezeknek az általános el- 
veknek a jegyében, összhangban azzal az átfogó programmal, 
amely a fasiszta veszély elleni harcra, a szabadság és demok- 
ratikus jogok megvédésére irányult, az RKP KB 1936. augusz- 
tusi V. bővített plenáris ülése Az Antifasiszta Népfront harci 
állásfoglalása a békéért, kenyérért, földért és szabadságért 
című dokumentumban a következőket irányozta elő a nem- 
zetiségekkel kapcsolatban: 


„1. A tartományok gazdasági és társadalmi felemelkedé- 
sének politikája a helyi érdekek tiszteletben tartása alapján. 
2. Az együttélő nemzetiségekkel szembeni összes megszorítá- 
sok megszüntetése és egyenlő testvéri bánásmód a nem román 
nemzeti kisebbségek számára. 3. Az összes együttélő nemzeti- 
ségek nyelvének, iskoláinak és művelődési intézményeinek 
tiszteletben tartása. 4. Küzdelem a vallási üldöztetés ellen, a 
vallásszabadság tiszteletben tartásáért.“ 


Az egység és a testvériség, a társadalmi és nemzeti egyen- 
lőség elve jegyében a román művelődés haladó szellemű kép- 
viselői felemelték szavukat a burzsoá-földesúri rendszernek 
a kisebbségekkel szembeni megkülönböztető iskolapolitikája 
ellen. Egész sor román tanár és tudós leplezte le a sajtóban 
és a parlamentben a megkülönböztető intézkedéseket, a kom- 
munista harcos és tanár Ilie Cristea pedig hangsúlyozta, hogy 
ez a „sovén politika nem a román népé“. E politika bizonyos 
módszereiről szólva rámutatott arra, hogy „különösen a föld- 
rajz és a történelem tanítását, amelyet a parlament a közép- 
fokú oktatás gerincévé tett, teljességgel alárendelték az ural- 
kodó osztály érdekeinek“. 


Ilie Cristea azzal érvelt, hogy a megkülönböztető intézke- 
dések sohasem vezetnek célhoz, csak ellentétet szülnek. „A
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történelmi szükségesség persze fittyet hány azoknak, akik a 
tanterveket összeállítják. Előfordulhat ugyanis, hogy az a nem- 
zedék, amelyet a közoktatásügyi miniszter úr (abban az idő- 
ben C. Anghelescu – a szerző megj.) a hagyomány és a haza- 
fiság kultusza jegyében szándékszik felnevelni, váratlan ese- 
mények hatására merőben másként cselekedjék. Végtére az 
az iskola, amely Dantont és Robespierre-t adta, sem forradal- 
márokat akart nevelni.“ C. G. Costa Foru az Európa-szerte 
ismert jogász tekintélyével szintén rámutatott arra, hogy a 
„kisebbségi gyermekek elrománosításának“ kísérlete az iskola- 
politika útján „tévedésnél súlyosabb“, hiszen sérti „a kisebb- 
ségek nemzeti érzését, természetszerű ragaszkodását anya- 
nyelvű kultúrájukhoz... Ez képtelen próbálkozás... Vala- 
mennyien csak sajnálhatjuk a szomorú történteket, amelyek 
nem hoztak közelebb egymáshoz bennünket és a nemzetisé- 
geket, hanem tovább mélyítették a szakadékot közöttünk.“ 


Az 1937–1940-es antifasiszta harc idején a román és ma- 
gyar demokratikus erők összefogása a legteljesebb mértékben 
jellemezte a román nép és a romániai magyar nemzeti kisebb- 
ség viszonyát. 


A magyar nemzeti kisebbség forradalmi és demokratikus 
erői köréből igen sok példával támaszthatnók alá a fenti meg- 
állapítást. Az említett, különösen a MADOSZ-ba tömörült 
erőknek gyakorlatilag nem volt olyan jelentősebb politikai 
akciója, amelynek során ne hangsúlyozták volna annak a tör- 
ténelmi szükségességét és óhajukat, hogy a román demokra- 
tikus erőkkel testvéri egységben küzdjenek a fasizmus ellen, 
mégpedig olyan platform alapján, amely a magyar kisebbség 
nemzeti jogai szavatolásának követelését is mindig magában 
foglalta. 


Az RKP antifasiszta népfront-politikája, amely a román 
nép széles társadalmi rétegeit tömörítette, nagy visszhangot 
keltett a magyar lakosság körében is. Erről tanúskodik a ma- 
gyar ifjúság képviselőinek 1937 októberében lezajlott, ismert 
Vásárhelyi Találkozója, amely hangsúlyozta: „A romániai ma- 
gyarság s annak itt összegyűlt ifjúsága a román néppel való 
testvéri együttélés és megbékülés szükségességét vallja.“ A 
magyar ifjúság demokratikus és antifasiszta állásfoglalásában 
kezdeményező és döntő szerepet töltöttek be olyan személyi- 
ségek, mint Balogh Edgár, Bányai László, Bözödi György,
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Csőgör Lajos, Jancsó Elemér, Jordáky Lajos, Józsa Béla, Kacsó 
Sándor, Kovács György, Kovács Katona Jenő, Méliusz József, 
Molter Károly, Nagy Imre, Nagy István, Nonn György, Sza- 
bédi László, Szemlér Ferenc, Tamási Áron, Vincze János, Vita 
Zsigmond és mások. A találkozó megerősítette a magyar ifjú- 
ságnak azt a megingathatatlan elhatározását, hogy a román 
demokratikus erőkkel együtt küzdjön a fasizmus ellen, az 
ország területi épségének és szuverenitásának megvédéséért s 
egyben demokratikus, a társadalmi és nemzeti egyenlőség je- 
gyében fogant politikát követeljen a kisebbségekkel szemben. 
Kacsó Sándor, a jeles politikus és író, aki az ország felszaba- 
dulása után évekig a Magyar Népi Szövetség elnöke és nem- 
zetgyűlési képviselő volt, a találkozón elhangzott jelentésében 
hangsúlyozta: „Véglegesnek tekintjük idetartozásunkat is... 
A jelenlegi történelmi helyzetben és a jelenlegi állami kere- 
tek között kell élnünk a magunk magyar népi életét s ... itt 
kell nemcsak megtartanunk, hanem fejlesztenünk is népi-nem- 
zeti kultúránkat ... Mi az erdélyi magyarság és a román nép 
építő együttélésének a feltételeit és útját keressük.“ Balogh 
Edgár professzor, a magyar nemzetiség kiváló személyisége, 
régi kommunista, aki a felszabadulás után szintén a Magyar 
Népi Szövetség vezetői közé tartozott és nagynemzetgyűlési 
képviselő is volt, a Vásárhelyi Találkozó kapcsán megjegyezte: 
a romániai magyar nemzetiség nem „a nemzeti elzárkózás“, 
hanem a román néppel való „népi szolidaritás“ útját járja. 
Ugyanilyen szellemben nyilatkozott Méliusz József, a mai ma- 
gyar irodalom kiemelkedő képviselője, a párt régi harcosa, 
a MADOSZ egyik nagyra becsült vezetője és a magyar nem- 
zetiség kimagasló egyénisége is: „Román és a magyar nemzeti 
kisebbséghez tartozó demokrata írók egyazon hévvel szeretjük 
népünket, egyformán perzselő tűzzel gyűlöljük a fasizmust, 
a reakciót, a nemzeti elfogultságot és a sovinizmust, amelynek 
nincs nemzetisége, egyformán bűn, átok magyarra, románra, 
bárkire.“ 


A román demokratikus erők köszöntötték a magyar ifjú- 
ság tisztánlátó állásfoglalását. A Ţara de mîine című haladó 
szellemű folyóirat szerkesztőségi cikkben hangsúlyozta: „... A 
magyar fiatalok biztosak lehetnek benne, hogy egészséges és 
őszinte gondolataik találkoznak a fiatal román nemzedékéi- 
vel.“ A Naţiunea română című egykorú román napilap amel-







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Koppándi Sándor (szerk.): A romániai magyar nemzetiség 


 168


lett volt, hogy a testvéri együttélés őszinte óhaja, amelyet 
a magyar ifjúság kinyilvánított, korparancs, s a román de- 
mokratikus erők kötelessége harcolni azért, hogy megszűnje- 
nek „azok a súlyos támadások, amelyek a magyar nemzeti 
kisebbség létét veszélyeztetik, különösen pedig elengedhetet- 
lenül szükséges, hogy az állam szavatolja a magyar kisebbség- 
nek mind az egyéni, mind kollektív jogait“. Ez ugyanis – mu- 
tatott rá a lap – alapvető feltétele a románok és a magyarok 
„harmonikus együttműködésének“. 


A MADOSZ 1938 novemberében emlékiratot intézett a 
kormányhoz, s ebben kifejtette: „Bennünket, erdélyi magya- 
rokat ezeréves múlt köt e földhöz és annak más ajkú lakói- 
hoz, elsősorban a román néphez. A századok folyamán mindig 
egymás megbecsüléséből és kölcsönös támogatásából sarjadt 
a két nép társadalmi felvirágzása, míg a viszálykodás, a faj- 
gyűlölet, az egymás rovására menő nemzeti kizárólagosság 
mindig a közös elnyomatásnak egyengette az útját ... Az 
egyenjogúsítás az egyedüli eszköz, amellyel az itt élő népek 
összefogásának hívei meggátolhatnak minden olyan törekvést, 
amely az erdélyi magyarság békés érzelmeinek megzavarását 
célozza.“ 


Az összes demokratikus erőknek, közöttük a magyar nem- 
zeti kisebbség demokratikus erőinek a testvéri együttműkö- 
dése és szoros összefogása az egyetlen reális választási lehető- 
ség volt annak érdekében, hogy gátat lehessen vetni a fasiz- 
mus előretörésének. Ismeretes például, hogy azokban az évek- 
ben a Románia és Magyarország közötti viszonyt illetően 
a hitlerista politika arra törekedett, hogy a végletekig szítsa 
az ellentéteket. „Romániával és Magyarországgal szembeni 
jelen politikánk alapeszméje az – vallotta be Ribbentrop –, 
hogy mindkét vasat izzón tartsuk, és Németország érdekében 
formáljuk az események alakulásának megfelelően.“ A Román 
Kommunista Párt és a köréje tömörülő antifasiszta erők ilyen 
körülmények között állandóan hangoztatták, hogy a nemzeti- 
ségi elnyomás mindennemű fokozása nemcsak a nemzetiségek 
érdekeit sújtja, hanem károsítja a román népet, az országot, 
annak szuverenitását és területi épségét is. 


A kommunista Józsa Béla a magyar munkások nevében 
hangsúlyozta, hogy „Erdély sok nemzetiség hazája“, hogy 
a nemzetiségeknek „egymás megbecsülésében együtt kell bol-
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dogulniok“. „Mi munkások – mutatott rá – még erősebben 
vagyunk egymáshoz kapcsolva, s ebből adódik a mi nemzet- 
köziségünk..., s ez a nemzetköziség a különböző nemzetisé- 
gek békés együttélésén, egymás kultúrájának, egymás tradí- 
ciójának, nemzeti érzéseinek a megbecsülésén alapszik... A 
magyar munkás magyar, mint ahogy a román román, és a 
francia munkás is francia. Magyarnak születtünk, ez a nyel- 
vünk, testvérünk a magyar falu küzdő parasztja s a sok ma- 
gyar szellemi munkás. A magyar múltnak mi is bányászai 
vagyunk, és drága értékeket hozunk onnan fel, de pillanatig 
sem felejtjük híd szerepünket a népek között, amire hivat- 
kozva mondta ki egy éve a Vásárhelyi Találkozó: »A magyar 
munkásság összeköttetésein át küzdjön minden elnemzetietle- 
nítő törekvés ellen.« Küzdünk ezért, s ebben a küzdelemben 
mellettünk állt és áll a román munkásság, mely a munkához 
való jogunkat és nemzeti jogegyenlőségünket nemcsak elis- 
merte, de harcol is ezért.“ 


Ismeretes, milyen következményekkel járt a magyar és a 
román reakciós osztályoknak a náci terjeszkedés útját meg- 
könnyítő politikája. Mi, kommunisták, noha egy percig sem 
feledjük azokat a gaztetteket, amelyeket a román és a magyar 
fasiszták egyaránt elkövettek, a súlyos mepróbáltatásoknak 
erről a korszakáról mindenekelőtt azt jegyeztük meg, és azt is 
kell róla megjegyeznünk, hogy sok román és magyar kommu- 
nista, antifasiszta harcos életét áldozta, újabb tanúbizonyságául 
a közös hazánk dolgozóit nemzetiségi különbség nélkül össze- 
fűző egységnek és testvériségnek. Állandóan szem előtt tart- 
juk, hogy a román és a magyar munkások szoros egységben 
harcoltak, ahogyan együtt küzdöttek 1929-ben Lupényban is, 
majd 1932–1933-ban és más alkalmakkor. Nem feledjük, hogy 
a magyar munkások megvédték az üldözött román munkáso- 
kat, ahogyan a román munkások is védelmükbe vették ma- 
gyar testvéreiket, amikor ők voltak veszélyben. A magyar 
antifasiszta és demokratikus erők bátran megbélyegezték a 
Horthy-féle fasiszta rendszer sovén, erőszakos elnemzetietle- 
nítő politikáját a románokkal szemben, mint ahogy a román 
demokratikus és antifasiszta erők is leleplezték az Antonescu- 
fasizmust és a magyarokkal szembeni diszkriminációs nemze- 
tiségi politikáját. 
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Mi, magyar kommunista harcosok, miközben a hatalom 
átvételéért vívott küzdelemben szorgalmaztuk a demokratikus 
erők egységét, a román nép és a magyar nemzetiség barátsá- 
gát, mindig is hangsúlyoztuk, hogy a nemeslelkű, nagyszerű 
erényekkel felruházott román népet sohasem szabad összeté- 
veszteni a román tőkésekkel és földesurakkal, a csendőrséggel, 
a rendőrséggel és a szigurancával, hiszen azok a román mun- 
kásokat és parasztokat is kizsákmányolják és elnyomják. Kü- 
lönös öröm töltött el, amikor három évtized múltán a kérdés 
történelmi vonásait tanulmányozva rájöttem arra, hogy helyt- 
álló mindaz, amit mi akkor saját tapasztalatunk alapján az 
együttélésről vallottunk. Az egység és testvériség, a román– 
magyar barátság számtalan nagyszerű bizonyítékára leltem, s 
meggyőződésem szerint közös múltunk körültekintőbb kutatása 
még igen sok tényre deríthet fényt, s mindezt fel kell hasz- 
nálnunk az ifjúság nevelésére a testvéri egység, a román 
nemzet és a romániai magyar nemzetiség közötti társadalmi és 
nemzeti egyenlőség szilárd alapjára épülő kölcsönös tisztelet és 
megbecsülés szellemében. 


A demokratikus politikai rendszerért vívott nehéz küzde- 
lemben, amelynek kezdetét az ország történetében korszakos 
jelentőségű 1944. augusztusi nagyszerű fordulat jelzi, a román 
nép és a romániai magyar nemzetiség egysége és testvérisége 
újabb történelmi igazolást nyert; az RKP vezetésével hatalom- 
ra jutott népi erők révén az egység és testvériség valóban 
sorsdöntő tényezővé, a jelenkori Románia történetének hajtó- 
erejévé vált. A demokratikus kormány, élén dr. Petru Grozá- 
val, a nagyszerű politikussal, első intézkedései között felfüg- 
gesztette az összes megkülönböztető törvényeket, elfogadta a 
Nemzetiségi Statutumot, ily módon ezen a téren is bevezette 
a demokratikus, az összes dolgozóknak egyenlő nemzeti jogo- 
kat biztosítani tudó politikát. A demokratikus kormány, szo- 
rosan együttműködve az RKP vezette Magyar Népi Szövet- 
ségbe tömörült magyar demokratikus erőkkel, haladéktalanul 
hozzálátott a magyar nyelvű oktatás megszervezéséhez, magyar 
tannyelvű óvodák, elemi iskolák, szakiskolák és líceumok, fel- 
sőoktatási intézmények megnyitásához, színházakat és más 
művelődési-művészeti, valamint tudományos intézményeket lé- 
tesített a magyar nemzetiség számára, és így tovább. 
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A szocializmus éveiben a román nép és a romániai együtt- 
élő nemzetiségek egysége és testvérisége különleges erővel 
nyilatkozik meg a gazdasági, társadalmi-politikai, kulturális- 
művészeti, tudományos és szellemi élet minden területén. 


A párt politikájának, óriási szervező erejének köszönhe- 
tően a dolgozók ma jogos büszkeséggel állíthatják, hogy 
Románia Szocialista Köztársaság közös alkotásunk, közös har- 
caink eredménye. Románok, magyarok és más nemzetiségűek 
szoros egységben és a Román Kommunista Párt vezetése alatt 
egyaránt részt vettünk a szocialista forradalomban, amely 
nemzetiségi különbség nélkül a dolgozó nép kezébe adta a 
kormányzást, s a sokoldalúan fejlett szocialista civilizáció mai 
csúcsaira emelt bennünket. Együtt valósítottunk meg mindent, 
és együtt védelmezzük meg összes forradalmi vívmányainkat. 


A Román Kommunista Párt az ország szocialista iparosí- 
tásának, az összes megyék és települések harmonikus gazda- 
sági-társadalmi fejlesztésének következetes politikájával meg- 
teremtette az anyagi feltételeket az összes dolgozók nemzeti- 
ségre való tekintet nélküli teljes egyenlőségének biztosításához, 
s ugyanakkor egységünk maradéktalan érvényesüléséhez is. 
Csakis a szocialista forradalom és építés, a szocializmus mű- 
szaki-anyagi alapjának megteremtéséért kifejtett közös hősi 
munka tette lehetővé, hogy hozzálássunk a nemzetiségek lakta 
megyék és települések ipari fellendítését célzó program meg- 
valósításához – az utóbbi 10–12 évben e tekintetben valóban 
ugrásszerű fejlődés ment végbe. 


Ezen a szilárd alapon a szocialista rendszerben megho- 
nosított és szüntelenül fejlesztett társadalmi, gazdasági és po- 
litikai demokrácia biztosította és biztosítja az együttélő nem- 
zetiségek egyenlő, aktív és közvetlen részvételét a román nép 
oldalán az ország egész társadalmi életében, s ugyanakkor 
hozzájárul a dolgozók egységének és testvériségének szüntelen 
erősítéséhez is. E két folyamat megbonthatatlan dialektikus 
kölcsönhatásban van egymással. 


A szocialista demokrácia kiszélesítése, a társadalmi, gaz- 
dasági és állami tevékenység állandó tökéletesítése érdekében 
hozott intézkedések keretében az utóbbi időben még nagyobb 
figyelmet szenteltek annak, hogy az együttélő nemzetiségek 
soraiból kikerült káderek bekapcsolódjanak a párt- és állami 
szervek munkájába. Ennek következtében a Központi Bizott-







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Koppándi Sándor (szerk.): A romániai magyar nemzetiség 


 172


ságtól az alapszervezeti bürókig minden szinten nemzetiségi 
elvtársakat is beválasztanak a pártszervekbe. A nemzetiségek 
képviselői – számarányuknak megfelelően – ott vannak a 
Nagy Nemzetgyűlésben, a megyei, municípiumi, városi és köz- 
ségi néptanácsokban; képviseltetik magukat a nemzetiségek az 
Államtanácsban, a kormányban, a minisztériumok, más köz- 
ponti és helyi állami szervek, a különböző vállalatok és intéz- 
mények vezetőségében; ahol a nemzetiségek nagyobb szám- 
ban élnek vagy többségben vannak, a polgármesteri tisztséget, 
a községi, városi és megyei néptanács elnöki tisztségét, a vál- 
lalat-, intézmény-, iskolaigazgatói stb. tisztséget az illető nem- 
zetiség soraiból kikerülő honpolgárok töltik be; ők alkotják a 
párt-, az állami és a társadalmi apparátust. 


Amint Nicolae Ceauşescu elvtárs egyik beszédében hang- 
súlyozta, „a termelőerők harmonikus fejlesztése és egyben a 
szocialista demokrácia erősítése – a dolgozóknak a vezetésben 
való nemzetiségi különbség nélküli részvételét biztosító átfogó 
szervek létrehozása útján – új, széles és a maga nemében 
egyedülálló alapra helyezi a társadalom haladását. Az összes 
honpolgárok, közöttük a különböző nemzetiségűek részvétele 
a társadalom vezetésében szavatolja saját jövőjük tudatos ala- 
kítását.“ 


Az Alkotmány és a törvények előírásainak megfelelően a 
szocialista valóság összefüggéseiben hazánkban minden feltétel 
biztosítva van a nemzetiségek kultúrájának és művészetének 
felvirágzásához, az anyanyelvű oktatáshoz, az anyanyelv ápo- 
lásához. Az együttélő nemzetiségeknek megvannak a maguk 
iskolái, színházai és más művelődési intézményei, napilapjai, 
folyóiratai, rádió- és televízióműsorai: soraikból számos tehet- 
séges író, muzsikus, festő és szobrász került ki. A szocialista 
Romániában a kultúra demokratizálódásának átfogó folyama- 
tában példátlanul fejlődik a nemzetiségi műkedvelő mozgalom, 
a nemzetiségek népművészete, növekszik a közvetlen hozzájá- 
rulásuk az ország új, szocialista kultúrájának megteremtésé- 
hez. 


Az elmondottakból következik, hogy a román nép és az 
együttélő nemzetiségek egysége és testvérisége mint a jelen- 
kori Románia haladásának hajtóereje egész életünket átszövő 
valóság. 
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Az egység és testvériség történelmi távlata szükségkép- 
pen következik abból, ahogyan pártunk felfogja a nemzeti je- 
lenséget, a nemzet és a nemzetiség történelmi jövőjét a kom- 
munizmus felé haladásunk során. 


„A nemzet – mondotta Nicolae Ceauşescu elvtárs – nap- 
jainkban a történelmi fejlődés hajtóerejeként jelentkezik, és 
még hosszú ideig különlegesen fontos szerepre hivatott az em- 
beri társadalom haladásában.“ 


A nemzet történelmi szerepének ez a szemlélete határozza 
meg a Román Kommunista Párt stratégiáját és taktikáját a 
nemzeti viszonyok kérdésében. Pártunk ugyanakkor határozot- 
tan vallja a nemzetiségnek mint a jelenkor objektív valósá- 
gának történelmi szerepét is. „Abból a tényből, hogy a nemzet 
még hosszas perspektíva előtt áll, következik a nemzetiségek 
létének hosszas perspektívája is... – szögezte le ilyen ér- 
telemben Nicolae Ceauşescu elvtárs. – A nemzetiségeknek a 
továbbiakban is világos, jól meghatározott helyük és szerepük 
lesz, hosszú ideig megőriznek egy bizonyos sajátosságot, akár- 
csak a nemzetek.“ 


A Román Kommunista Párt politikája tehát szavatolja 
egységünket és testvériségünket, mert biztosítja mind a román 
nemzet, mind az együttélő nemzetiségek nemzeti létének fej- 
lődését. Amint pártunk főtitkára nyomatékosan hangsúlyozta, 
„a Román Kommunista Párt hazánkban a nemzeti kérdés fel- 
vetésében és megoldásában abból a marxista–leninista tétel- 
ből indult ki, hogy nem lehet szabad az a nép, amely más né- 
peket vagy más nemzetiségeket elnyom“. 


Ezeknek az elveknek a következetes érvényesítése és meg- 
valósítása a mindennapi életben társadalmunk politikai demok- 
ratizmusának a mércéje, alapvető tényezője, feltételezi és 
meghatározza a román nép és az együttélő nemzetiségek egy- 
ségét és testvériségét, mely közös hazánk, Románia Szocialista 
Köztársaság szüntelen felvirágzásának történelemalakító ható- 
ereje. 


Tekintettel arra, hogy a nemzetiségi kérdéshez való viszo- 
nyulás és a nemzetiségi kérdésnek a társadalmi és nemzeti 
méltányosság és egyenlőség szellemében való megoldása a ro- 
mán nép és az együttélő nemzetiségek közötti egység és test- 
vériség tartós megszilárdításának fő tényezője, magától értető- 
dik, hogy további fejlődésüket és virágzásukat a társadalmi és 
nemzeti egyenjogúság biztosítása hivatott szavatolni. 
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Közös hazánk szocialista és kommunista társadalmának 
építése során maradéktalanul megvalósul a román nemzet és 
az együttélő nemzetiségek teljes érdekazonossága, eszményeik 
és törekvéseik egysége. 


A román nép és az együttélő nemzetiségek megbonthatat- 
lan testvérisége és barátsága számunkra, kommunisták szá- 
mára mérhetetlenül becses kincs, hiszen rendíthetetlen hitün- 
ket és lankadatlan munkánkat testesíti meg. Szemünk fényeként 
kell óvnunk, erősítenünk és gyarapítanunk a szocializmus e 
nagy vívmányát. 


A román nép és az együttélő nemzetiségek egysége és test- 
vérisége lebírhatatlan fegyver, amely bebizonyította hatékony- 
ságát a szocialista forradalom összes nagy osztálycsatáiban, és 
amelyben továbbra is megbízhatunk a sokoldalúan fejlett szo- 
cialista társadalom és a kommunizmus építése során. 
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SZABÓ ATTILA 


Természettudományos irodalom 
(Biológia, mezőgazdaság, földtudományok) 


A természettudományos képzettség és alkotóképesség min- 
den nemzeti műveltségnek – és természetesen a nemzetiségi 
műveltségnek is – fontos része. Kiemelt szerepe van a törté- 
nelmi fejlődés jelenlegi szakaszában; jelentősége államunk ok- 
tatási rendszerének állandó fejlesztésében jól tükröződik.1 En- 
nek a műveltségnek a kialakítása lényegében tudománypoliti- 
kai feladat és gazdaságpolitikai kötelezettség; mint ilyen nem- 
zeti céloknak van alárendelve. Ebben az összefüggésben emeli 
ki Derek J. de Solla Price román nyelven is megjelent tudo- 
mányelméleti munkájában, hogy ,,a tudománypolitika és en- 
nek elmélete sehol sem olyan életbevágóan fontos, mint egy 
szocialista országban és egy kis országban. Nagy lehetősége 
van itt a tervezésnek és még nagyobb lehetőségei a döntő si- 
kereknek vagy a végzetes tévedéseknek.“2 


Nyilvánvaló, hogy a szakmai eredményeknek fontosságuk 
arányában túl kell lépniük a nemzetiségi és a nemzeti nyelv 
keretein, és ki kell jutniuk a tudományos fejlődés éltető ele- 
mét jelentő nemzetközi nyilvánosság elé. Az országos tudo- 
mánypolitikai elképzeléseken belül a nemzetiségi részfelméré- 
seknek éppen arra kell törekedniük, hogy segítsék: értéke sze- 
rint lehessen hasznosítani azt a szellemi tartalékot, mely az 
ország milliós nagyságrendű nemzetiségi lakosságában rejlik és 
a szocialista építésben technikai és tudományos értékteremtés- 
re felhasználható. 


Áttekintésünk célja a romániai magyar szakemberek tu- 
dományos eredményeinek a rövid számbavétele. Sem a kriti- 
kai értékelést, sem a tudománytörténeti igényű tárgyalást nem 
tekintettük feladatunknak. Ami az időhatárokat illeti, ez az 
áttekintés elsősorban az egyetemi és főiskolai folyóiratok új 
folyamainak a rendszeres jelentkezésétől – az ötvenes évek 
derekától – kezdődően, mintegy két évtizednyi periódusban 
vizsgálja a növény- és állattan, örökléstan, földrajz, földtan
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valamint a mezőgazdasági tudományok területét. Ez az időbeli 
elhatárolás lényegében egy tudománytörténeti korszakot és 
ehhez szorosan kapcsolódva, a szocialista építés megszervezésé- 
vel együtt induló nemzedék tevékeny tudományos alkotó és 
nevelő életszakaszát is jórészt fedi. 


A feldolgozás alapját a jelzett időszaknak az egyetemi és 
főiskolai szakirodalmi összeállításai képezik3,4,5, ha másképpen 
nem jelölődött, ezekben találhat pontosabb tájékoztatást a rész- 
letek, források, eredeti közlemények iránt is érdeklődő olvasó. 
A felhasznált „szelektív bibliográfiák“ a tudományos eredmé- 
nyeknek csak egy részét tartalmazzák ugyan, de mint hivata- 
los kiadványok felelős fórumok jóváhagyását viselik, és ese- 
tenként, a kettős névformák feltüntetésével a kutatók nemze- 
tiségi hovatartozását is jelzik. Ugyanakkor az idézett bibliog- 
ráfiák segítségével elvégezhető a megvalósítások beillesztése 
a tudományos fejlődés egészébe. Ez a beillesztés – mely már 
csak terjedelmi okokból sem lehetett ennek a vázlatnak a fel- 
adata – annál is inkább szükséges, mert a magyar nemzetisé- 
gű kutatók az esetek jelentős részében kutatócsoportok tagjai- 
ként román kollégáikkal együtt dolgoztak és román nyelven 
közölték eredményeiket. 


1. Biológiai tudományok 
A hagyományos történeti és ökológiai szempontok mellett 


egy évforduló indokolja, hogy az élettudományoknak, a tág 
értelemben vett biológiának a tárgyalását a botanika nyissa 
meg. 1978-ban megemlékeztünk az első hazai magyar nyelvű 
nyomtatott természettudományos monográfiának, Melius Ju- 
hász Péter Herbáriumának négyszázadik születésnapjáról6 és 
egy évszázada adta ki Kanitz Ágost az első román flórát7. A 
két hagyományos, florisztikai és orvosbotanikai irányzat to- 
vábbra is párhuzamosan fejlődött: Kolozsvárott szervezte meg 
1904-ben Páter Béla az első európai növényi hatóanyagkutató 
intézetet8 és ugyanitt az Erdélyi Múzeum Egyesület növény- 
tára volt az a mag, mely körül Richter Aladár, majd az első 
világháború után mindenekelőtt Alexandru Borza jóvoltából 
Délkelet-Európa legjelentősebb botanikus kertje, herbáriuma 
– és egy sajátos karakterű romániai botanikus iskola – ki- 
alakult.9 Ezek az előzmények indokolták, hogy a botanika flo- 
risztikai szakaszának kiteljesítése és részben lezárásaként, a
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Román Akadémia megbízásából Kolozsváron végezzék a nagy, 
tizenkét kötetes román flóra szerkesztési munkálatainak orosz- 
lánrészét. Ennek a monumentális flóraműnek a munkatársai 
között az egyik főszerkesztő, Nyárády E. Gyula akadémikus 
mellett, ott találjuk Csűrös Istvánt, Gergely Jánost, Nyárády 
Antalt, Rácz Gábort és Váczy Kálmánt.10 A nagy román flóra 
kötetei biztos alapokra helyezték a hazai növényfajok ismere- 
tét és megnyitották az utat a fajok földrajzi elterjedésének 
pontos és korszerű chorológiai módszerek alapján történő be- 
mutatása felé.11 A florisztikai vonallal párhuzamosan kitelje- 
sedtek a gyógynövénykutatások is, a hagyományok folytonos- 
ságát itt a volt Páter-tanítvány, dr. Kopp Elemér, majd Kopp 
utódjaként Rácz Gábor professzor marosvásárhelyi működése 
biztosította.12 


A hazai föld növénytakarójának a vizsgálatában az euró- 
pai élvonallal egyidőben jelentkezett az udvarhelyi származású 
Soó Rezső első geobotanikai monográfiája.13 A második világhá- 
ború után Csűrös István a növénytársulások mozaikszerkeze- 
tének mélyebb ökológiai összefüggéseiről, a sós és erodált te- 
rületek növénytársulásairól, a havasi és alhavasi gyepekről kö- 
zölt alapvető tanulmányokat, egyik kezdeményezője volt az 
ökológiai kutatásoknak és az ökológiai jelzőszámok módszeré- 
nek hazai bevezetésével a növénytársulások komplex jellem- 
zésének új irányzatát kezdeményezi. Egyedül és munkatársai- 
val, mindenekelőtt feleségével, Cs. Káptalan Margittal írott ta- 
nulmányai a hazai geobotanika főtörzséhez tartoznak, és nem- 
zetközi szinten is képviselik azt. Gergely János, a kolozsvári 
Egyetemi Botanikus Kert kutatója, az Egyetemi Növénytár és 
a Contribuţii Botanice c. folyóirat főmunkatársa alapos rész- 
tanulmányokkal és egyes társuláscsoportokra vonatkozó össze- 
foglalókkal elsősorban a romániai Kárpátok növényzetének a 
megismeréséhez járult hozzá. Kovács András a biogeocönozisok 
(ökoszisztémák) sokoldalú, modern szemléletű kutatásának volt 
egyik kezdeményezője Romániában. Doktori disszertációk ke- 
retében végeztek, illetőleg végeznek monografikus területi fel- 
méréseket Hoborka Irén, Kovács Sándor, Pázmány Dénes, 
Szabó Attila.5 Az erdélyi geobotanikai kutatások állásáról Cs. 
Káptalan Margit, a Moldva növényzetével kapcsolatos munkák- 
ról – Constantin Dobrescu iaşi-i egyetemi tanár munkatársa-
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ként – Kovács J. Attila közöltek alapos szakirodalmi tájé- 
koztatókat.14 


A magasabbrendű növények rendszertanával Csűrös István 
kolozsvári egyetemi és Nyárády Antal mezőgazdasági főiskolai 
botanikaprofesszorok foglalkoztak elsősorban. Csűrös István a 
növényvilág fejlődéstörténetéről közölt önálló kötete, Nyárády 
Antal monografikus feldolgozásai a nagy román flórában, va- 
lamint önálló, a gyomokról és a mézelő növényekről szóló kö- 
tetekben jelentek meg. Emellett Nyárády Antal irányítása alatt 
lett nemzetközi szinten is ismertté a Mezőgazdasági Intézet Ag- 
robotanikus Kertje és Tudományos Herbáriuma. 


A növényekkel kapcsolatos információk áramlása, vissza- 
keresése szempontjából kulcsfontosságú nevezéktan (botanikai 
nómenklatura) terén jelentős Váczy Kálmán munkássága, aki 
a Flora R. S. România tizenkét, illetőleg a mutatókkal együtt 
tizenhárom kötete mellett román nyelven gondozta és kiadta 
a vad- és kultúrnövények nevezéktanának nemzetközi szabály- 
zatát, és jelenleg egy méreteiben is jelentős többnyelvű bo- 
tanikai szakszótár befejező munkálatait végzi.15 


Az alacsonyabbrendű növények, különösképpen a mosza- 
tok kutatása, a hazai algológia ma már el sem képzelhető a 
romániai biológiatörténet egyik legjelentősebb tudós-nemzedék- 
sorának, a Péterfi családnak az eredményei nélkül. A családot 
a szakmai, tudományos sikerek útján elindító emberről és tu- 
dósról, Péterfi Mártonról többek között Al. Borza, majd Mal- 
lász József közölt nagyra értékelő megemlékezést, legutóbb pe- 
dig Traian I. Stefureac bukaresti botanikaprofesszor emléke- 
zett rá születésének 100. évfordulóján.16 Fiai közül ketten is 
a hazai föld élővilágának kutatását választották hivatásul: Pé- 
terfi Ferenc a gerinctelen állattant, Péterfi István pedig az al- 
geológiát és a növényélettant. Péterfi István tudományos pá- 
lyája a két világháború között indult, I. Grinţescu professzor 
irányítása alatt. 1932-ben jelent meg első, zöld algákról szóló 
dolgozata, ezt követték a Chlorellaceae családról, a Microtham- 
nion kützingianumról, a Gyalui havasok Staurastrum-fajairól, 
a Rétyi Nyír, a mezőségi tavak, a kárpáti tőzeglápok algafló- 
rájáról egyedül vagy munkatársakkal együtt közzétett ered- 
ményei. 1939-ben indult meg az algaökológiai közlemények so- 
rozata a közeg pH-jának a moszatok fejlődésére gyakorolt ha- 
tásának vizsgálatával. Ez a vonal vezetett aztán tovább rész-
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ben a növényélettan, részben az édesvízi zöldalgák tömegte- 
nyésztési módszereinek, majd az algatenyészetek szennyező- 
désgátló szerepének a tisztázása felé.17 Ez utóbbi, gyakorlati 
célokat is követő kísérletsorozat, melyben Péterfi akadémikus 
munkatársainak, elsősorban Nagy-Tóth Ferencnek is jelentős 
szerep jutott, számos figyelemreméltó eredménnyel öregbítette 
a hazai algológia nemzetközi hírnevét. Ugyancsak hozzájárult 
ehhez a harmadik nemzedék képviseletében Péterfi L. István, 
aki algológusként a hatvanas évek elején indult, és azóta szá- 
mos alapvető dolgozatot közölt az algológia legmodernebb, elekt- 
ronmikroszkópos szerkezetkutatást felhasználó ágazatában, va- 
lamint a moszatok társulásviszonyaival kapcsolatban.18 


Sok új adattal és néhány érdekes felfedezéssel járult hozzá 
Románia kovamoszatainak az ismeretéhez – valamint oktató- 
ként számos biológus évjárat látókörének a tágításához – Ró- 
bert Endre, aki elsősorban belső Erdély vizeiben kutatott. 


A mikrobiológia és különösen a talajenzimológia területén 
Kiss Istvánnak a mintegy két évtizeddel ezelőtt megkezdett 
kutatásai a talajenzimek (szaharáz, maltáz, kanbohidráz, levan- 
szukráz stb.), valamint a talajban élő mikroszervezetek (al- 
gák, hasadógombák, baktériumok stb.) pedobiológiai szerepének 
tisztázásához járultak hozzá, laboratóriumának eredményeit 
nemzetközi monográfiák tartják számon.19 Új talajlakó mikro- 
szervezeteket – amilyen például a Penicillium radiatum – 
fedezett fel Lőrinczi Ferenc, aki úttörő vizsgálatokat végzett 
az Erdélyi Szigethegység és a Déli-Kárpátok több pontján a 
talajlakó mikromicétákkal kapcsolatosan. 


A növénykórtanban Szász Erzsébet elsősorban bizonyos 
tájegységek (Kolozsvár környéke, Gyilkos-tó, Fogarasi-hava- 
sok) mikroszkopikus gombaflóráját kutatta, Páll Olga pedig 
számos mezőgazdaságilag jelentős kártevő biológiáját dolgozta 
fel.3,4 A nagygombák ismeretéhez értékes adatközlésekkel já- 
rultak hozzá Cs. Káptalan Margit, László Kálmán és Pázmány 
Dénes. A növényanatómiában, a hazai fák szöveti szerkezeté- 
nek a kutatása terén Nagy Ferenc ért el szép eredményt. 


1933-ban jelent meg az első román növényélettani egye- 
temi tankönyv, melynek Péterfi István is társszerzője volt. 
1946-ban az Acta Bolyaiana lapjain jelentek meg a béta-indo- 
ecetsav növekedésserkentő szerepével kapcsolatos kutatások 
eredményei, és azóta a Péterfi István vezette növényélettani
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kutatócsoport jelentős részt vállalt a hazai növényélettani ku- 
tatásokból (az aszkorbinsav szerepe, jarovizációs és vernalizá- 
ciós jelenségek, gibberellin és auxinhatás, radioaktív nyomelem- 
felhalmozódás, a zöld algák fotoszintézise és ásványi táplál- 
kozása, a Scenedesmus acutiformis szaporodási ciklusa csak 
néhány kiragadott téma a sok közül). A hazai botanikai oktatás 
jelentős megvalósításai a Péterfi István által kiadott román és 
magyar nyelvű növényalaktani és növényélettani tanköny- 
vek.20 


Országosan elismertek és nemzetközi szinten is értékeltek 
Brugovitzky Edit eredményei a vékonyréteg kromatográfiás 
vizsgálata terén, valamint azok a kutatások, amelyeket a kul- 
túrnövények és vad növényfajok anyagtartalmára, a cukrok, vi- 
taminok, festékek évszakonkénti vagy fajok- és fajtákkénti di- 
namikájára vonatkozóan például Dankanits Csekme Erzsébet, 
Dankanits László, Nagy-Tóth Ferenc, Osváth Tibor végeztek. 


A Marosvásárhelyt működő farmakobotanikus munkacso- 
port (Csedő Károly, Füzi József, Gáspár Mária, Kisgyörgy Zol- 
tán, Márton Aranka, Péter H. Mária, Rácz-Kotilla Erzsébet, 
Rácz Johanna) Rácz Gábor vezetése mellett nem csak a gyógy- 
növénykutatás, hanem a modern növényrendszertan, a chemo- 
taxonómia szempontjából is figyelemreméltó eredményeket kö- 
zölt; ennek a kutatócsoportnak az etnobotanikai, különösen a 
népi gyógyászatra vonatkozó rendszeres területi felmérései is 
jelentősek.12 


Az agrobotanika tárgyköréből a leggrandiózusabb vállal- 
kozást kétségtelenül a Pomologia R.(P.)S. România és az Am- 
pelografia R. S. România kötetei képviselik. Ezek a kötetek a 
legjelentősebb külföldi és az országban nagyüzemi termesztés- 
ben levő, valamint perspektivikusnak tekintett gyümölcs- és 
szőlőfajták részletes botanikai, biológiai, biokémiai, gazdasági 
jellemzése mellett számos ritka vagy eltűnőben lévő hazai táj- 
fajta részletes leírását is közlik, és így etnobotanikai szempont- 
ból is jelentősek. Nyárády Antal és Péterfi István munkatársai 
voltak Al. Borza etnobotanikai szótárának, mely mindeddig a 
legbővebb magyar növénynévanyagot bemutató szakszótár; min- 
den további népi növényismereti kutatás kiindulópontja és 
serkentője.21 Nemzetközi érdeklődést keltett az a román és an- 
gol nyelven megjelenő közleménysorozat, melyet Nyárády An- 
tal és Pázmány Dénes adtak ki a gyomok csíranövényei alak- 
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tanáról és a csíranövények felismeréséről (csíranövényhatáro- 
zó). Nyárády és Pázmány az országos gyomnövénytérképezés 
módszertani részleteinek a kidolgozásához és gyakorlati alkal- 
mazásához is tevékenyen hozzájárult.22 


Erdélyben a legtöbb zoológus tudományos pályája a ko- 
lozsvári tudományegyetem állattani laboratóriumaiban kezdő- 
dött. Ezeket a laboratóriumokat Apáthy István szervezte meg 
a nápolyi tengerbiológiai állomás mintájára; az intézet felsze- 
relése, szakkönyvtára a maga korában a legmodernebbek közé 
tartozott Európában.23 Az akkor megteremtett keretek, új tar- 
talommal töltve, ma is jó munkalehetőséget biztosítanak az itt 
dolgozóknak. 


A gerinctelen állattan területén Péterfi Ferenc elsősorban 
a Tardigradákra (mohaállatok) és a kétszárnyú rovarokra vo- 
natkozó kutatási eredményeit közölte, és a maga idejében hé- 
zagpótló mezőgazdasági rovarhatározó könyvet, valamint ge- 
rinctelen állatokról jegyzetet írt. Ugyancsak jelentős Mózes Pál- 
nak, Páll Olgának, Titz Lajosnak a mezőgazdasági rovartani 
hozzájárulása. Kiemelkedően gazdag Kiss Bélának a szakiro- 
dalmi munkássága; jelentős lépésekkel vitte előre a hazai egye- 
nesszárnyúakra és hártyásszárnyúakra vonatkozó rendszertani, 
ökológiai és chorológiai ismereteinket, részben fáradhatatlan 
terepmunkából származó adatokkal, részben különböző szinte- 
ken megvalósuló – elsősorban állatföldrajzi jellegű – szinté- 
zisek útján. Igen értékes rovartani anyagot gyűjtött, illetve 
dolgozott fel Temesváron König Frigyes, Sepsiszentgyörgyön 
Kovács Sándor és fiai, valamint ugyanitt a mezőgazdasági ro- 
varkártevőkről Puskás Attila. Múzeumi, természetvédelmi, nö- 
vényvédelmi és más laboratóriumi munkahelyeken többfelé az 
országban most folyik az új szakembernemzedékek kialakítása; 
fiatal nemzetiségi kutatók tevékeny részesei ennek a folyamat- 
nak is, mint például a malakológus Sárkány Endre a marosvá- 
sárhelyi múzeumban, Nagy G. Károly Agigeán, Kiss J. Bo- 
tond Tulceán, Miklóssy Vilmos Csíkszeredában, Kelemen Lász- 
ló és Vári Judit biológusok a szatmári növényvédelmi hálózat- 
ban – és még sokan mások. 


A gerinces állattanban, jelesen az ichtiológia és részben a 
hidrobiológia területén Gyurkó Istvánnak és munkatársainak, 
elsősorban Nagy Zoltánnak az édesvízi halak (paduc, márna, 
domolykó stb.) biológiájával kapcsolatos kutatásai emelkednek
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ki, míg az alkalmazott halbiológiához, az édesvízi, tengeri és 
akváriumi halak ismeretéhez Kászoni Zoltán járult hozzá köny- 
veivel és szakközleményeivel.24 A tengeri ichtiológiában hatá- 
rainkon túl is elismerést kiváltó eredményeket ért el Müller 
Géza agigeai kutató. 


Zoológusaink legtöbbet és legtöbben vitathatatlanul a ha- 
zai madárvilág megismerésében jeleskedtek; munkásságuk jól 
követhető az újabb madártani bibliográfiákban is.25 Az erdélyi 
madártani hagyományok Hermann Ottó úttörő, ma már évszá- 
zados összehasonlítási alapként szolgáló ornitológiai kutatá- 
saival kezdődtek, mindig szorosan kapcsolódtak az európai ered- 
ményekhez; napjainkban etológiai és ökológiai szempontokat 
érvényesítő kutatási programokban teljesednek ki. Az egyes 
fajok számszerű térbeli eloszlására, napszakos tevékenységére, 
táplálkozási szokásaira, szaporodásbiológiájára vonatkozó kor- 
szerű madárcönológiai, populációs-biológiai és etnológiai kutató- 
munkában oroszlánrészt vállalt Korodi Gál János mindenek- 
előtt Kolozs megye, a Nagy-Bihar madárvilágának a kutatá- 
sával. Sok új adattal gazdagította a hazai madártant Béldi Mik- 
lós, Béres József (Máramaros), Kiss András és Libus András 
(Bánság), Kovács Lajos (Bihar megye, Székelyudvarhely kör- 
nyéke). Élénk madártani tevékenység folyik Maros megyében, 
ahol Kónya István, Szombath Zoltán, a fiatalabbak közül Kele- 
men Attila (madártani kötete jelent meg), valamint a szászré- 
geni ornitológusok (Kohl István és Kaláber László) nemcsak 
múzeumi jellegű munkát, hanem a madártan iránt érdeklődő 
nagyközönség bevonásával komoly közönségnevelő, szemlélet- 
alakító tevékenységet is folytatnak. Ezeknek a madártani vizs- 
gálatoknak századunk utolsó negyedében különösen nagy nyo- 
matékot ad az, hogy a madárvilág számos faja a természetes 
környezet fokozatos változásának, szennyeződésének érzékeny 
indikátora – ilyenformán ezeknek a vizsgálatoknak egyre több 
általános környezetvédelmi vonatkozása is van. 


A hazai kisemlős-kutatás nemzetközi hírnevét öregbítette 
és öregbíti Hamar Márton, aki vizsgálatait a Kaukázusban kezd- 
te meg, 1959-ben monografikus ökológiai-rendszertani jellegű 
dolgozatot írt Románia rágcsálóiról, későbbi, e tárgykörben vég- 
zett kutatásai közül kiemelkednek a radioaktív jelölési módsze- 
rekre, a biometriai és mikroevolúciós vizsgálatokra, az agro-
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ökoszisztémák rágcsálók elleni védelmére vonatkozó eredmé- 
nyek.26 


Az állatélettan területén az inzulin hatásmechanizmusáról 
Schwartz Árpád közölt szép monográfiát, ezt a kutatási vonalat 
tanítványai és munkatársai – elsősorban Madar József és Kiss 
Zoltán – a neuroendokrin rendszer és az anyagcserevizsgála- 
tok terén szélesebb pászmában folytatták; az eredményekről te- 
kintélyes nemzetközi tudományos folyóiratokban (Nature, Jour- 
nal of Physiology) is beszámoltak. Az Eugen Pora vezette en- 
dokrinológiái-hidrobiológiai vizsgálatokhoz kapcsolódnak Gá- 
bos Mártának a halak és emlősök (ponty, fehéregér) anyagcse- 
réjére és energiaforgalmára vonatkozó kutatásai. 


A kolozsvári állattani intézet idegélettani és mikrotechni- 
kai hagyományaihoz kapcsolódik az a kutatási irány, mely az 
idegrendszer belsőelválasztású hormontermelő szerepének a 
megértéséhez kívánt közelebb jutni. Szabó Zsigmond és Molnár 
Béla az édesvízi halak (márna, paduc, erdélyi ingola stb.) pe- 
tefészekciklusának neurohormonális szabályozását vizsgálva 
számos, az idegrendszer filogenetikai, törzsfejlődéstani fokoza- 
tainak, bizonyos belsőelválasztású szabályozó folyamatok ki- 
alakulásának a megértése szempontjából lényeges kérdést tisz- 
táztak. 


Az örökléstan Erdélyben a citogenetika révén a citológiai 
kutatásokból fejlődött ki (Gelei József), másrészt a két világ- 
háború között a hazai búza- és kukoricafajták genetikai elem- 
zése révén a növénynemesítéshez kapcsolódott (Mudra Alajos), 
majd a második világháború idején a Drosphila-vizsgálatok hoz- 
tak jelentős, új eredményeket (Csík Lajos). Csík tanítványa volt 
a hazai örökléstan egyik vezéralakja, Lazányi Endre is, aki 
nyugdíjba vonulásáig a kolozsvári mezőgazdasági főiskola örök- 
léstani professzoraként oktatott, illetve kutatott. Lazányi pro- 
fesszor egyebek között a legjelentősebb termesztett gabonák 
(kukorica, búza, árpa) örökléstanával és nemesítésével foglal- 
kozott, akadémiai kitüntetést és nemzetközi elismerést vívtak 
ki sugárgenetikai kutatásai (a szulfonamid-készítmények radio- 
genetikai hatásának vizsgálata); makroevolúciós elképzeléseit 
az 1972-es Korunk Évkönyvben magyar nyelven foglalta ösz- 
sze. Tanítványai és munkatársai közül Márki Alpár és Sebők 
Klára az alkalmazott genetikai, növénynemesítési irányzatot 
követték – Márki elsősorban a len és a búza, Sebők a hüvelye-
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sek, szójabab és a lóherefélék genetikájával és nemesítésével 
foglalkozott, illetve foglalkozik –, Imreh István viszont a cito- 
genetika és radiogenetika területén, részben az orvosbiológiai 
vonalon indított be fokozódó hazai és külföldi elismerés által 
kísért kutatóprogramokat. Génökológiai, mikroevolúciós és a 
hazai géntartalékokra vonatkozó kutatásokat folytat Kovács J. 
Attila Brassó-Măgurelén, valamint e sorok írója is.27 


2. Mezőgazdasági tudományok 
A mezőgazdasági termelés alapelemei az energiát meg- 


kötő, bioszintéziseket végző növények és a növényi tápanyago- 
kat biztosító talaj. A hazai talajok megismerése terén – kuta- 
tóként és oktatóként egyaránt – kiemelkedő jelentőségű Csa- 
pó M. József professzor szakirodalmi munkássága, mely első- 
sorban a talajtérképezés elméletére és gyakorlatára, a talajban 
hozzáférhető víz problémájára, a talajszerkezeteket stabilizáló 
anyagokra (poliakrilamid), valamint a humuszra és a legfon- 
tosabb növényi tápanyagoknak, a nitrogén-, foszfor- és kálium- 
sóknak a gyors meghatározására terjedt ki. Csapó professzor 
közvetlen vagy közvetett irányítása alatt, talajtani jegyzetein 
és 1958-ban megjelent monografikus Talajtanán jól képzett, 
lelkiismeretes pedológusgárda nőtt fel, melynek tagjai közül itt 
most csak a legtevékenyebbek munkásságának az említésére 
nyílik lehetőség. A talajok agyagásványaival és radioaktivitá- 
sával Bálint Jolán és Treiber János foglalkozott, a talaj termő- 
erejéről és a termőerő bonitálásáról Brassay Sándor, a kultúr- 
növények, így elsősorban az őszibúza ésszerű műtrágyázásáról 
talajtani megvilágításban Csapó J. József írt. A talajok foszfor-, 
kálium- és magnéziumtartalmával foglalkozó kutatók közül 
Dankanits László és Heinrich László neve említendő. Dobai 
Rozália és Kain József – Csapó M. József munkatársaiként – 
az előzőkben már idézett témák kutatásába kapcsolódtak be. Ki- 
mondottan a gyümölcstermesztés pedológiai kérdéseire szako- 
sította magát Hornung István (vö. Şt. Hornung, Cerinţe faţă 
de sol în pomicultură, Ed. Ceres, Bucureşti, 1975. és az ott idé- 
zett irodalom), pedogeográfiai és paleopedológiai, a talajok föld- 
rajzára és a fosszilis talajokra vonatkozó tanulmányokat közölt 
Jakab Samu. Külön fejezetet alkotnak a talajenzimológiai ku- 
tatások, melyeket az 50-es években Kiss István kezdeménye- 
zett és vezet ma is.19 A Bihar megyei savanyú talajok, glejese-
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dett podzol talajok problémájával Nagy Mihály, a talajvéde- 
lemmel Szövérdi Ferenc, a talaj térképezéssel Csapó professzor 
mellett Szász István, a talajok vízháztartásával – a hidroló- 
gia határterületén – Újvári József foglalkozott. 


Tágabb értelemben vett agrokémiával, illetőleg mezőgaz- 
dasági kémiával és biokémiával kapcsolatos tanulmányokat kö- 
zölt Dankanits László (pl. az áfonya, napraforgó és más növé- 
nyek anyagtartalma), D. Csekme Erzsébet (gyümölcs- és szőlő- 
fajták szervessav-, cukor- és aminosavtartalma), Mihályi Má- 
tyás, Kain József, aki a talajtani vizsgálatok mellett a legkülön- 
bözőbb kutatóprogramok sikeréhez járult hozzá, és még sokan 
mások. 


Az agrotechnika kísérleti módszertanának elismert szak- 
embere Kovács Béla főiskolai előadótanár, akinek magyar és 
román nyelven kiadott kötetei, főiskolai jegyzetei és szakdol- 
gozatai (pl. A mezőgazdasági kísérletezés módszerei, 1953; 
Csökkent termékenységű és terméketlen területek hasznosítása, 
1958; Korszerű földművelés, 1959) agrármérnök-nemzedékek 
szemléletét befolyásolták. 


A különböző kultúrnövények (cukorrépa, burgonya) agro- 
technikai módszereinek a tökéletesítése foglalkoztatta kezdet- 
től Nagy Zoltánt, a kolozsvári mezőgazdasági főiskola jelenlegi 
prorektorát; Nagy Zoltán az öntözéses szántóföldi növényter- 
mesztés, a különböző kultúrák erdélyi viszonyok között alkal- 
mazandó öntözési technikájának kidolgozására úttörő vizsgá- 
latokat végzett, és eredményeit gyakorlati szakemberek hasz- 
nosítják. 


A takarmánynövények termesztése (répa, burgonya, kuko- 
rica, baltacim), újabban pedig a mesterséges gyepek feljaví- 
tása és kihasználása, a rét- és legelőgazdálkodás szempontjából 
jelentősek Erdélyi István eredményei; a Ioan Puia munkatár- 
saként végzett agroökológiai vizsgálatok nemcsak nemzeti, de 
nemzetközi érdeklődésre is számot tarthatnak. A területren- 
dezés, különösen a pangóvizes területek művelésbe vonása, sa- 
játos vagy általános érvényű meliorációs vizsgálatok és számos 
idevágó botanikai, agrárökológiai probléma megoldásból vette 
ki a részét sokoldalú kutatóként Titz Lajos; ugyancsak sokol- 
dalú Sebők Péter szakirodalmi munkássága, aki 1950 és 1960 
között számos magyar nyelvű szakmunka társszerzőjeként föld- 
méréstani, általános növénytermesztési kérdésekkel (cukorrépa,
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ősziárpa, burgonya, kukorica, vetésforgórendszerek), valamint 
agrotechnikai és gyomirtási problémákkal foglalkozott első- 
sorban. 


A hazai gyümölcstermesztők reprezentatív szakirodalmi 
összefoglalása – a nagy román flóra köteteihez hasonlóan – a 
nagy román pomológia és ampelográfia sorozata. A gyümölcs- 
termesztési sorozat munkálataiban többek között részt vettek 
Palocsay Rudolf és Péterfi István akadémikusok, Botár Endre, 
Brugovitzky Edit, Dankanits Csekme Erzsébet, Keszi-Harmath 
Erzsébet, Nagy-Tóth Ferenc, Veress István és Wagner István. 
Palocsay Rudolf, Veress István és Antal Dániel több magyar 
és román kiadást egyaránt megért gyümölcsészeti könyv társ- 
szerzője (Antal a kettőstermesztéssel, a kukorica és olajnövé- 
nyek termesztésével foglalkozott). Palocsay Rudolf akadémikus 
virágkertészeti tapasztalatait magyarul és románul egyaránt 
közzétette.28 


Eredményes növényvédelmi munkacsoportot alakított ki 
a mezőgazdasági főiskolán Mózes Pál professzor, ez a munka- 
csoport igényes növényvédelmi kézikönyvet közölt (E. Rădu- 
lescu, Mózes P., Kolosy E., Páll O., Stern J., A növényvédelem 
kézikönyve, Bukarest, 1960). Mózes professzor számos szakta- 
nulmányt írt a burgonyafélék, kalászosok, napraforgó, hagyma, 
lóhere, lucerna és más gazdasági növények betegségeiről és kár- 
tevőiről, foglalkozott a növényi kivonatok fitoncid hatásával, 
majd a rovartani tanszék vezetőjeként elsősorban a mezőgazda- 
sági rovarkártevőkkel. A növényvédelem fitopatológiai vona- 
lán végzett eredményes munkát Páll Olga, aki többek között 
a babfenésedést, a kukorica üszkösödését, a burgonya vírusos 
mozaik-betegségét, a komló, a lóhere és más gazdasági növé- 
nyek betegségeit kutatta. Figyelemre méltó egyes növényvé- 
delmi felügyelőségeken dolgozó, a tudomány eredményeit a 
gyakorlati munkába átültető szakemberek, mint például Hor- 
váth Géza (Nagyvárad), Császár Gyula (Nagyenyed), Puskás 
Attila (Sepsiszentgyörgy) hozzájárulása a kutatás és a terme- 
lés egységének a megvalósításához. 


Viszonylag szerény az állattenyésztési szakembereink je- 
lenléte a hazai szakirodalomban; a sertés- és szarvasmarha- 
tenyésztés, illetőleg a takarmányozástan témaköréből Balogh 
Gábor, Nagy Miklós és Papp István közöltek, az utóbbi két 
szerző takarmányozástani kézikönyvet és nemzetközi mércével
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mérve is figyelemreméltó önálló kötetet írt egy hagyományos 
belső-erdélyi háziállat, a bivaly tenyésztéséről, Nagy Miklós 
ezenkívül a világ mezőgazdaságát áttekintő összefoglaló munkát 
is megjelentetett. A méhészet, kisállat- és haltenyésztés téma- 
köréből Szövérdi Ferenc és Egri Lajos publikált szaktanulmá- 
nyokat; ebben a témakörben is meg kell említeni a Ceres 
Könyvkiadó egyik legnagyobb könyvsikerét, Péterfi István aka- 
démikus több nyelvre lefordított monográfiáját a galambte- 
nyésztésről. 


Az agrárökonómia és az üzemszervezés tárgykörében jó- 
formán a mezőgazdaság szocialista átszervezésének kezdetétől 
a termelési folyamatok elemzésének és az optimalizálási törek- 
véseknek tevékeny részesei voltak Benke Sándor, König Mik- 
lós, Nagy Margit, Opra Mihály Pál4, illetőleg az újabb nemze- 
dék képviseletében Vincze Mária. 


Mindezekhez természetesen hozzáadódik az állatorvosok, 
valamint a mezőgazdasági gépészet és mezőgazdasági építészet 
szakembereinek tudományos munkássága. 


3. Földtudományok 
A „földtudományok“ gyűjtőnév a geodéziai, ásvány- és kő- 


zettani, őslénytani, geológiai és geográfiai kutatásokra vonat- 
kozik. A feldolgozás alapját a bevezetőben jelzett szakirodalmi 
összeállítások képezik. 


A topográfia, geodézia tárgykörében kiemelkedőek a Bu- 
karestben élő Márton Gyárfás eredményei. Márton professzor 
1957-ben védte meg a fotoredressziós technikával kapcsolatos 
disszertációját, és ezzel a témával foglalkozó dolgozataiban al- 
kotó módon fejlesztette tovább a fotoredressziós hibák elméle- 
tére vonatkozó ismereteket. Jelentős a hozzájárulása az anali- 
tikus aerotrianguláció, a légifényképek segítségével történő tér- 
képezés elméletéhez és gyakorlatához, a fotogrammetriás analí- 
zisek számítógépes programozásához, a műholdas teledetekciós 
technikák hazai bevezetéséhez, illetőleg alkalmazásához.29 Mint 
intézeti igazgató (Centrul de fotogrammetrie), doktorátusvezető 
egyetemi tanár és tudományos irányító szakmai tanácsaival, 
tudásával hathatósan segítette ennek a korszerű és rohamosan 
fejlődő irányzatnak az eredményes kibontakozását, így például 
a kolozsvári egyetem fotogrammetriás laboratóriumának a ki- 
fejlesztését is. 
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A felső geodéziával, a geodéziai trianguláció elméletével 
Lőrinczi Gyula foglalkozik Bukarestben, Györfi Jenőnek a geo- 
dézia határterületén végzett információelméleti kutatásai jelen- 
tősek. Gyakorlati topográfiai, bányatelepítési kérdések megol- 
dásához járult hozzá Kiss F. Ferenc doktori disszertációjával 
a petrozsényi iparvidéken. 


Az ásvány- és kőzettani kutatások Erdélyben kezdetben a 
múzeumi, később elsősorban az egyetemi gyűjtemények gya- 
rapításához, feldolgozásához kapcsolódtak. Ennek a munkának 
egyik vezéralakja Balogh Ernő volt: a kvarc- és kalcitkristá- 
lyokra (lublinit), mésztufákra, valamint a hazai barlangokra 
vonatkozó kutatásait (vö. Cseppkő világ, Ifjúsági Kiadó, Buka- 
rest, 1969) érdemük szerint tartja számon a hazai szakiroda- 
lom.30 Kristálytani kutatásainak méltó folytatója, Imreh József, 
számos dolgozatot közölt itthon és külföldön az erdélyi cölesz- 
tin-előfordulásokról, az üledékes cölesztinek keletkezéséről, az 
aragonit, sztroncionit, pirit, barit, galenit, kvarc, dolomit kris- 
tálytanáról, a kristályok külalakjának és belső szerkezetének 
kapcsolatáról, az erdélyi harmadkori üledékek geokémiájáról 
stb.; román nyelven megírt kristálytani könyve nagyra becsült 
egyetemi tankönyv. 


Az Avas–Kelemen–Görgény–Hargita vulkanikus vonu- 
lat értékes ásványi nyersanyaglelőhelyeivel, ásványvízforrásai- 
val, aktív posztvulkanikus jelenségeket mutató területeivel 
geológiailag Erdély egyik legizgalmasabb vidéke. E vidék, min- 
denekelőtt a Kelemen-havasok kutatásának szentelte életét Tö- 
rök Zoltán. Török professzor végezte el elsőként a masszívum 
részletes geológiai feldolgozását és lényeglátó tanulmányt kö- 
zölt a vulkáni vonulat kutatásának módszertani kérdéseiről. A 
teljes vonulat tektonikájának, vulkánosságának, geológiájának 
és petrográfiájának alaposabb ismeretéhez járult hozzá számos 
tanulmánnyal Treiber János (kaolinkutatás, foszforkutatás, ter- 
modifferenciális elemzési módszerek), de jelentősek Treiber- 
nek a hazai bauxitra, a talajban levő agyagásványokra, földpá- 
tokra vonatkozó vizsgálatai, valamint minerológiai és petrog- 
ráfiai kötetei is. 


Az Erdélyi Medence másik geológiai sajátosságával, a dia- 
pirképződményekkel és az ezzel kapcsolatos sókutatással Nagy 
Lajos foglalkozott, aki részt vett a Hargita keleti részének geo- 
lógiájára és az agyagásványokra vonatkozó munkálatokban is. 
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A hidrogeológiában a sóstavak genezisének tisztázásához, 
a Bánffyhunyadi Medence és Rîmnicu Sărat környéke mélységi 
vizeinek hidrogeológiai megismeréséhez, az ország hidrogeoló- 
giai feltérképezéséhez és beosztásához Marosi Pál járult tevé- 
kenyen hozzá. 


Sokat foglalkozott a posztvulkanikus ásványvizekkel a sok- 
oldalú természetkutató Bányai János (erről monográfiát is kö- 
zölt), Szabó Árpád és munkatársai átfogó feldolgozást jelen- 
tettek meg e témáról. A Görgény–Hargita vonulat, illetve Ko- 
vászna megye északnyugati részének posztvulkanikus jelensé- 
geivel Kisgyörgy Zoltán, Péter Elek és Makkfalvi Zoltán is 
foglalkozott.31 


A hazai sztratigráfiában és paleontológiában kiemelkedő 
Mészáros Miklós munkássága: 1957-ben jelent meg mintaszerű 
monográfiája Északnyugat-Erdély paleogén üledékeinek puha- 
testű-faunájáról; tervszerű analitikus és szintetikus vizsgála- 
tokat végzett Délkelet-Európa krétakori és harmadkori kéreg- 
mozgásainak rétegtani következményeire vonatkozóan, e vizs- 
gálatok bizonyos üledéksorok tekintetében az egész Európát és 
a szomszédos területeket is áttekintő következtetések levoná- 
sát is lehetővé tették. Számos sztratigráfiai, paleobotanikai, 
hidrogeológiai tanulmány szerzője, illetőleg társszerzője; mo- 
nografikus történeti geológiai összefoglalása nagy szemléletfor- 
máló hatású egyetemi tankönyv. 


A nyersanyagként is jelentős üledékes kőzetek mikrofau- 
nájának (tüskésbőrűek, bryozoonok) megismerésében jelentő- 
sek Gábos Lajos eredményei; az ősteknősök, szirének, puhates- 
tű-fajok, ősállattársulások és egyes ősállatcsoportok egyedfej- 
lődési sorozatainak vizsgálata Fuchs Hermann kutatási terü- 
lete. Erdély negyedkori ősemlős-faunájának a megismerése 
szempontjából lényeges Kovács Sándor munkássága is, aki bu- 
karesti kollégáinak a társaságában számos értékes ősemlősma- 
radvány feltárását, megőrzését és leírását végezte el. 


A hazai magyar geomorfológusok nagy többsége – köz- 
vetve vagy közvetlenül – Tulogdi János tanítványa. Tulogdi 
János professzor munkásságát legutóbb Tövissi József tekin- 
tette át több mint 100 címet átfogó válogatott bibliográfiájá- 
ban32 (a hivatkozási alapként használt egyetemi bibliográfia 
mindössze egyetlen munkát említ). Tulogdi Jánost egyébként 
a román biológia története mint a hazai természetvédelem
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egyik tevékeny élharcosát tartja számon. Tulogdi-tanítvány 
többek között a széles látókörű és átfogó érdeklődésű Kónya 
Ádám, a Boródi-medence geomorfológiai felmérését végző Lám 
Irén, az Olt felső folyása és a Kászoni-medence geomorfológiá- 
jával foglalkozó Kristó András, az 1976-ban kiadott Földrajzi 
Kislexikon munkatársai, Madarász Antal és Balás Árpád, vala- 
mint a kolozsvári egyetemen dolgozó Tövissi József. Tövissi a 
Kis-Küküllő völgye, az Olt felső folyása, a lejtőmozgások, föld- 
csuszamlások geomorfológiája ismeretéhez járult hozzá kiváló 
közlésekkel; az általa szervezett szedimentológiai, granulomet- 
riai laboratórium az ősföldrajzi tájképek, az aerofotogrammet- 
riás-teledetekciós laboratórium pedig a mai táj állandóan vál- 
tozó képének a pontosabb megismerését segíti. 


Egy másik súlypontos kutatási terület a gazdasági és tele- 
pülésföldrajz – ezt mindenekelőtt Molnár Jenő szakirodalmi 
munkássága képviseli országos és nemzetközi szinten. Molnár 
Jenő többek között Románia városi településeinek problémái- 
val, az Erdélyi Medence mezőgazdaság-földrajzával, illetve ál- 
talában a mezőgazdasági földrajz tipológiai elveivel, a turiszti- 
kai földrajz kérdéseivel, Kolozsvár elővárosi övezeteivel fog- 
lalkozott és foglalkozik. Gazdaságiföldrajzi kutatómunkát vé- 
geztek vagy végeznek még Molnár Jenő egykori egyetemi mun- 
katársai: Nagy Arisztid, Sófalvi Balázs, Sükösd Éva, valamint 
vidéki munkahelyekre került tanítványai – mint például Vof- 
kori László – is. 


Románia hidrológiai szakirodalmában kiemelkedő jelentő- 
ségű Újvári József tudományos munkássága, mely a szakága- 
zatnak jóformán minden területét érinti. Újvári számos alap- 
vető tanulmányt közölt lefolyás-vizsgálatokkal kapcsolatban, 
Románia hidrológiai tipizálásáról és tájbeosztásáról, az ország 
hidrotermikus indexek szerinti zónáiról, egyes tájegységek, így 
elsősorban Kolozs megye víztartalékairól és vízellátásáról, az 
árvizek okairól és lefolyásáról, a hidrográfiai kutatás kísérleti 
módszertanáról, egyszersmind számos román és magyar nyelven 
közölt hidrológiai monográfia, tudományos tájékoztató szak- 
munka és országos hidrológiai áttekintő térkép szerzője vagy 
munkatársa. 


 
Néhány mondatba összefoglalni tudomány-kontinenseken 


évtizedes munkával elért eredményeket, vezérszavakba, félmon-
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datokba sűríteni emberéletek munkáját, könyvtárszobákban, 
műszerek között, terepen töltött éveket, évtizedeket – a szük- 
séges előmunkálatok hiányában bénítóan nehéz feladat. Emiatt 
a nemzetiségi tudományos eredmények mozaikkockáiból össze- 
állított kép sem teljes, sem kellően árnyalt nem lehetett. De 
talán ennyi is érzékelteti, hogy országunkban a szocialista épí- 
tés első éveitől kezdve megkülönböztetett figyelmet szenteltek 
a nemzetiségi szakemberek munkahelyi, kutatóintézeti, főiskolai 
és akadémiai tudományos tevékenységének is, annak, hogy a 
kiemelkedő kutató és nevelő egyéniségek körül kialakuló, való- 
ban „tudományos iskolák“ keretei között olyan eredmények 
születhessenek, melyek az egyetemes tudomány mércéjével 
mérve is megállják a helyüket. 
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JAKÓ ZSIGMOND 


Könyv és könyvtár 
az erdélyi magyar művelődésben 


Szocialista könyvtárügy és nemzetiségi könyvörökség 
Könyv és társadalom viszonyának újrarendezése az egész 


modern világ számára fontos és halaszthatatlan feladat. Ez alól 
nem kivételek a szocializmust építő országok sem, noha kö- 
rükben másként jelentkeznek az audio-vizuális technika ter- 
jedése nyomán fellépő kérdések. A művelődés forrásaihoz csak 
viszonylag rövid ideje hozzáférkőző tömegek nevelése szem- 
pontjából valósággal életkérdés, hogy az új szocialista kultúra 
elmélyítésében a könyv milyen szerephez jut. Széles körű és 
áthasonítást lehetővé tevő könyvkultúra nélkül ugyanis a fi- 
zikai dolgozók aligha illeszkedhetnének be teljes értékű alkotó- 
elemekként a kialakult és állandóan erősödő szocialista nem- 
zetbe. Maga a szocialista művelődés egysége válnék kérdé- 
sessé, ha a társadalom jelentős tömegei főleg tévé-kultúrával 
rendelkeznének, és nem mondhatnák magukénak mindazokat 
az értékeket is, amelyeket elődeik eddig létrehoztak, és köny- 
vek segítségével mindenki számára megközelíthetővé tettek. 


Az egész társadalmat átfogni kívánó könyvtárszervezet 
tanúskodik arról a fontos szerepről, amelyet a szocialista mű- 
velődéspolitika nálunk a társadalomnevelésben a könyvnek 
szán. Hiányolni való inkább a hagyományok ésszerűbb érté- 
kesítése körül akad. Egy-egy régi könyvtárunkban még mindig 
kevesen látják meg városuk, vidékük vagy országunk meg- 
testesült művelődéstörténetét; azt, hogy a polcokon sorakozó 
kötetek közvetlenül és minden másnál hitelesebben vallanak 
a mai olvasónak is a közelebbi vagy a távolabbi múlt gondolat- 
világáról, hagyatékáról. Az sem magától értetődő mindenki 
számára, hogy a könyvtárak éppen olyan műemlékek lehetnek, 
mint a régi kolostorok, templomok vagy várak, és hogy ezek- 
nek szintén kijár mindaz a védelem, megbecsülés, amit a tu- 
risták zarándokhelyévé fejlődött történeti emlékek annyi jog-
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gal élveznek. Még könyvtárosaink között is akadnak olyanok, 
akik nem érzékelik, hogy a műemlék-könyvtárak is csak akkor 
teljes értékűek a tudomány számára, ha állagukat változatlanul 
őrizzük meg, ha nem teszünk hozzájuk semmit és nem veszünk 
el belőlük semmit. Hiszen az, amit tájékozatlanságunkban és 
történetietlen szemlélettel ma könnyelműen duplumnak minő- 
sítünk, egészen bizonyosan a gyűjtemény két, különböző ere- 
detű alkotóeleme részeként került jelenlegi őrzőhelyére. Az 
egyik példány eltávolításával tehát könyvtárunk múltját sze- 
gényítjük egy információval, a tudományos kutatókat pedig 
megfosztjuk egy művelődéstörténeti kapcsolat felismerésének 
lehetőségétől. Még értelmiségi köreinkben sem köztudott, hogy 
Délkelet-Európában Románia egyike a régi könyvkultúra em- 
lékeiben leggazdagabb államoknak. Századok óta megszakítás 
nélkül működő régi könyvtárainkban a IX. századtól kezdő- 
dően ott sorjáznak az európai írásos műveltség emlékei. Kö- 
zépkori kódexek, ősnyomtatványok, a könyvkiadás ritkaságai 
hirdetik művelődésünk szerves beleépülését Európa hagyomá- 
nyaiba. Mindezek nevelő ereje elvitathatatlan. És e tényekkel 
azoknak is állandóan számolniuk kell, akik annak gondját hor- 
dozzák, hogy e gazdag örökséget miként lehetne legjobban 
hasznosítani a jövendő építésében. 


A könyvtár társadalmi képződmény volt mindenütt és 
minden időben. Létesüléséhez bizonyos művelődési, társadalmi 
feltételek és igények szükségesek. Miután pedig egy könyvtár 
kinőtt a magángyűjtemény szűk keretei közül, a mindenkori 
társadalomszerkezet élő egységei – önmaguk megvalósítása- 
ként – táplálták, fejlesztették, védelmezték. E kapcsolatok 
folytán a könyvtár tartalmát, anyaga összetételét mindig a 
létrehozó társadalmi közösség művelődési élete határozta meg. 
A szervesen fejlődött könyvtárak tehát történeti képződmé- 
nyek, amelyekből – ha nem bolygatták őket – a szakemberek, 
akár a geológusok a földkéreg rétegződéséből, hitelesen leol- 
vashatják, kielemezhetik a létrehívó közösség szellemi érdek- 
lődésének alakulását. Ilyen, nem is jelentéktelen könyvtárképző 
tényező volt Erdély korábbi századaiban az ott élő magyar 
lakosság művelődési élete. 


Mindaz a szellemi érték, ami országunkban létrejött, ro- 
mánok, magyarok és németek egymást kiegészítő erőfeszíté- 
seinek eredménye, és együttesen alkotja a szocialista műve-
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lődés alapját. A szocialista Románia örököse annak is, amit 
Erdély magyar és német lakossága, saját művelődése szolgá- 
latában, a könyvkultúra és a könyvtári hagyományok területén 
századokon át alkotott. Mănăstirea Neamţului ősi kolostorának 
román kéziratai a bukaresti Akadémiai Könyvtár kimeríthe- 
tetlen kincsesbányája, a gyulafehérvári Batthyaneum kódexei 
vagy a szebeni Brukenthal Könyvtár ősnyomtatványai egyfor- 
mán kedvesek és egyaránt büszkeség tárgyai az ország minden 
művelt polgára számára. A nemzetiségek sorában mindennek 
az a meggyőződés az alapja, hogy könyvtári szervezetünk 
egyenlő gonddal őrzi és mindenki számára hozzáférhetővé teszi 
az ország különböző eredetű művelődési kincseit, és megbe- 
csüli az ő könyvtári hagyományaikat is. Annak a könyvtári 
„hozománynak“ anyagiakban ki sem fejezhető értéke, amivel a 
magyar és a német lakosság gazdagította országunkat, minden- 
képpen rá is szolgál erre az osztatlan megbecsülésre. Indokolt 
tehát a minden oldalról megnyilvánuló érdeklődés az iránt, 
hogy mikor, milyen sajátos körülmények között keletkeztek e 
sokaktól használt és megcsodált gyűjtemények. Ma már ter- 
mészetes az is, hogy e gyűjtemények létrehozóit nemcsak az 
illető nemzetiség fiai tisztelik, hanem országunk minden lakója, 
aki valamiként maga is haszonélvezőjévé vált a művelődésért 
hozott egykori áldozatoknak. Egymás értékei megismerésének 
és megbecsülésének szép programjához kitűnő munkaterületül 
kínálkoznak ezek a közös kincsünkké vált régi tudományos 
gyűjtemények. 


Országunk könyvtári örökségének nemzetiségi része – ere- 
detéből következően – sajátos jegyeknek is hordozója. Ezek 
következményeként mind a könyvtári munkában, mind pedig 
a tudományos kutatásban olyan kérdések vetődnek fel, amelyek 
kielégítő megoldásától jelentős mértékben függ a nemzetiségi 
örökség felhasználásának hatékonysága. E kérdések fontossá- 
gának elbírálásához mindenekelőtt azt kell tisztáznunk, hogy 
miben áll és milyen természetű az ország közös könyvtári örök- 
ségének nemzetiségi része. Általános érdekű, időszerű feladat- 
nak kívánunk tehát eleget tenni, amikor az alábbiakban meg- 
kíséreljük felvázolni az erdélyi magyar könyv- és könyvkultúra 
útját kezdeteitől fogva napjainkig. 
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A kéziratosság kora 
Könyv és könyvtár csak olyan társadalomban juthat sze- 


rephez, amelyben már meggyökeresedett az íráson és olvasáson 
alapuló közlési mód. A magyar nyelv „ír“ és „betű“ szava, 
valamint az ősi magyar rovásírás türk eredete azt bizonyítja, 
hogy a magyarok elődei már a dél-oroszországi steppéken meg- 
ismerkedtek az írásos közlési móddal.1 Ennek társadalmi hasz- 
nosítására azonban akkor még nem kerülhetett sor. A nehézkes 
rovásírás egyébként is alkalmatlan lett volna hosszabb szöve- 
gek feljegyzésére. Ezért a pogány magyarságnak legfeljebb 
feliratai lehettek, de könyvei nem. A görög-római alapozású 
keresztény művelődési körbe kellett beilleszkednie ahhoz, hogy 
az írás és a könyv a magyar művelődésben is betölthesse fel- 
adatát. 


A középkor sajátos viszonyaiból következően az írással és 
a könyvvel hosszú időn át csupán a papság állott kapcsolatban. 
Soraiból kerültek ki a szerzők és olvasók egyaránt. A világi 
társadalom előkelőbbjeinek művelődése továbbra is éppen úgy 
szóbeli maradt, miként a dolgozó tömegeké. A könyv ezekben 
a századokban a magyarság számára latin nyelvű és egyházi 
tartalmú szövegekkel azonos, legelső másolóműhelyei és könyv- 
gyűjteményei pedig katolikus kolostorokkal és püspöki szék- 
helyekkel kapcsolatosak. 


A középkori magyar egyházi írásosság egyik legkorábbi 
központja Gellért csanádi püspök (mh. 1046) marosvári udva- 
rában alakult. Deliberatio című munkája révén egyben ő te- 
kinthető a magyar könyvkultúra legrégibb tudományos szerző- 
jének is.2 Még a XI. század végén Váradon, Gyulafehérváron 
és Kolozsmonostoron szintén lerakták mind a másolóműhely, 
mind pedig a könyvtár alapjait. Minthogy a könyvekről a püs- 
pökök tartoztak gondoskodni, innen láthatták el szerkönyvek- 
kel a falusi egyházakat. 


Kolostori könyvtáraink közül az első századokban a ko- 
lozsmonostori bencés és a váradhegyfoki premontrei szerzete- 
seké lehetett a legjelentősebb. Az előbbi ugyan 1218 körül ál- 
dozatul esett a feudális belháborúnak, de újralétesítették. Ál- 
lományát pontosan ismerjük a gyűjtemény 1427-ből reánk 
maradt leltárából.3 E könyvtár jelentőségéről tanúskodik, hogy 
1461-ben Mátyás király udvari orvosa innen kölcsönzött ki Bu- 
dára több kódexet, köztük egy asztronómiát. Váradhegyfok
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másolóműhelye pedig főként a többi premontrei kolostort látta 
el könyvekkel. Például 1234-ben a váradi premontreiek külön 
megbízottat küldtek franciaországi anyakolostorukba, hogy on- 
nan hozzon mintapéldányokat scriptoriumuk részére.4 A szintén 
francia eredetű cisztercita rend közvetítésével is kerültek kéz- 
iratos könyvek Franciaországból itteni kolostorokba. Így az 
egresi cisztercita rendház 1200 körül, egyebek mellett, Cicero, 
Seneca és Quintilianus műveit tartalmazó kódexeket kölcsön- 
zött, bizonyára lemásolás végett, franciaországi anyakolosto- 
rából.5 


A domonkos és ferences szerzetesek a magyar könyvkul- 
túrában az eretnek mozgalmak elleni küzdelem rendjén törtek 
előre a XIV. századtól fogva. Szerzőik sorából legkiemelkedőbb 
a külföldön szintén ismert ferences Temesvári Pelbárt 
(mh. 1504), könyvtáraik közül pedig a Hunyadi Jánostól 1455- 
ben Kolozsváron létesített domonkos kolostor gyűjteménye. 
Ennek a XV. század második felében épült helyisége ma már 
az ország legrégibb és eredeti állapotban reánk maradt egyet- 
len középkori könyvtárbelsője. A kolduló szerzetesek – ép- 
pen az eretnekségekkel folytatott küzdelmük érdekében – 
rendházaikat a Bihar megyei Szalárdtól a moldvai Bacăuig fel- 
szerelték könyvekkel.6 


A kéziratosság korának legjelentősebb magyar gyűjtemé- 
nyei mégsem a kolostorokban, hanem a püspöki székhelyeken 
alakultak. Gyarapítóik részint a külföldi egyetemeken végzett 
művelt kanonokok, részint pedig a humanizmus és a rene- 
szánsz pompa híveivé szegődött és többnyire világi becsvágy- 
tól sarkallt püspökök. Ezek szerzeményeiből és hagyatékából 
keletkezett a forrásokban sokat emlegetett székesegyházi biblio- 
téka mind Váradon, mind pedig Gyulafehérvárott. Bár a vá- 
radi első könyvtár az 1241. évi tatárjáráskor, a gyulafehérvári 
pedig 1277-ben elpusztult, a XV. század elejére már mindkét 
helyen újra jelentős mennyiségű kódex gyűlt egybe. Különösen 
a váradi lehetett gazdag, minthogy 1419-ben külön javadalmat 
létesítettek a Szt. Katalin kápolnában elhelyezett könyvtár ke- 
zelésére.7 Ez a rectoria armarii librorum (könyvtárigazgatóság) 
tekinthető az országunk területéről eddig ismert legrégibb szer- 
vezett könyvtárosi állásnak. A váradi székesegyházi könyvtár 
igazi fénykora azonban 1442-től számítható, amikor Vitéz János 
(kb. 1400–1472) és az őt követő többi humanista püspök e nagy
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múltú gyűjteményt az akkor legmodernebb és leggazdagabb 
magyar könyvtárrá fejlesztette. Ezt a XV. században egyedül 
csak Mátyás király Corvinája múlta felül, de az első indítá- 
sokat ehhez is éppen nevelője, Vitéz János bibliotékájából ve- 
hette az uralkodó. Vitéz és utódai költséget nem kímélve Itália 
legjobb másolóműhelyeiben fényűző reneszánsz kiállításban 
készíttették el kódexeiket. A gazdagon miniált váradi kézira- 
tokat mint a késő középkori könyvfestészet remekeit ma is a 
legjelentősebb külföldi könyvtárak őrzik féltett értékeik között. 
A váradi gyűjtemény későbbi gyarapítói sorából itt csak Farkas 
Bálintot (1490/95) és Thurzó Zsigmond püspököt (1506/12) em- 
lítjük meg. Az előbbi végrendeletileg 203 kéziratos kötetet ha- 
gyott a könyvtárra, az utóbbi viszont Aldus Manutiusszal 
(1450–1515), a híres velencei nyomdásszal való barátsága 
folytán már nyomtatott könyvekkel is gazdagíthatta Várad 
bibliotékáját. A gyulafehérvári könyvtár méreteinek érzékelte- 
tésére felemlítjük, hogy pl. a humanista Várday Ferenc püspök 
(1514/24) személyes használatára rendelt részlege 101 kódexet 
számlált.8 


A szerzetesi rendházak és püspöki székesegyházak latin 
nyelvű kódexkönyvtárai természetesen elsősorban a papság 
művelődését szolgálták, és használatuk viszonylag szűk körre, 
az egyházi értelmiségre korlátozódott. Társadalmi jelentőségük 
tehát érthetően korlátozott maradt.9 E könyvtárak anyagából 
a haladás szempontjából legfontosabbnak a filozófiai, egyház- 
jogi, skolasztikus teológiai tárgyú kéziratok tekinthetők. A 
laikus társadalom szükségletei szempontjából kedvezőbb volt a 
humanista politikus-főpapok személyi gyűjteményeinek össze- 
tétele. Ezekben már nagyobb számmal voltak képviselve, a 
klasszikus latin és görög irodalom mellett, a földrajz, csilla- 
gászat, történelem, jog, retorika stb. alkotásai is. A középkori 
egyházi kódexkönyvtárak igazi jelentősége leginkább abban 
mutatkozott meg, hogy alkotóműhelyül szolgáltak a klerikus 
társadalom tudományos-irodalmi tevékenysége számára, és 
megalapozták a magyar könyvkultúrát a társadalomnak a köny- 
vek megbecsülésére való nevelése révén. 


A latin nyelvűség árnyékában a XV. század folyamán fel- 
cseperedett a magyar nyelvű írásosság, és a kolostori könyv- 
tárakban is kezdtek feltünedezni az első anyanyelvű irodalmi 
alkotások.10 Előbb csak a latin kódexekben bukkantak fel hosz-
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szabb-rövidebb magyar vendégszövegek. Például ilyen az or- 
szágunk területén őrzött legrégibb magyar nyelvemlék, az 
1310–1320 között keletkezett ún. Gyulafehérvári sorok vagy 
az 1410 körüli évekből származó, nemrégen felfedezett Maros- 
vásárhelyi sorok és glosszák.11 Egész könyvek magyarra fordí- 
tásának 1416-tól fogva a huszitizmus adott különös lendületet. 
Ezeknek a tömegekre gyakorolt hatását kívánták ellensúlyozni 
a XV. század második felében elszaporodó hivatalos egyházi 
fordításokkal. Huszita eredetű könyvemlékeink közül a mold- 
vai Tatroson 1466-ban másolt és jelenleg Münchenben őrzött 
kódexet említjük meg, a latinul nem tudó magyar apácák és 
hivők számára készült kéziratos könyvek sorából pedig a 
marosvásárhelyi eredetű Teleki-kódexre (1525–1531), valamint 
a tövisi kolostorban fordított Székelyudvarhelyi kódexre 
(1526–1528) hívjuk fel a figyelmet.12 


A magyar nyelvű kódexek elterjedése jelzi, hogy a XV– 
XVI. század fordulójára a magyar társadalmon belül is lezaj- 
lott a középkori művelődés történetének legdöntőbb mozzanata: 
az írástudás és az íráshasználat kikerült a papság kizárólagos- 
ságából, és ezzel párhuzamosan felbomlott a betű és a latin 
nyelv eddigi egysége. Az ehhez vezető út első állomása a világi 
írástudó réteg kialakulása volt. Ezek a „deáknak“ nevezett vi- 
lágiak mint hivatásos tollforgatók eleinte ugyan változatlanul 
latinul írtak, de mögöttük felsorakozott, elsősorban a városok 
és mezővárosok lakóiból rohamosan gyarapodó, felszínesebben 
iskolázott új réteg, amelyik már nem tanulmányai vagy írás- 
tudása után kívánt megélni. A kereskedőknél, mesteremberek- 
nél, a gazdasági élet szakértőinél az írás és a latin nyelv kellő 
ismerete többé már nem párosult, s ezért a betűvetés előnyei- 
vel az anyanyelvükön óhajtottak élni.13 Közben már elindult 
diadalútjára az emberi művelődés szempontjából addig legje- 
lentősebb műszaki újítás, a könyvnyomtatás is. A világi ol- 
vasóközönség felnevelése és az új technikával való egymásra- 
találás előkészítése bizonyult a magyar könyvtörténet kéziratos 
kora legmaradandóbb eredményének. A kolostorok gazdag 
könyvtárait és a humanista főpapok ragyogó bibliofil gyűjte- 
ményeit ugyanis az új idők szele a XVI. század közepén szét- 
sodorta és jórészt megsemmisítette. A könyv és sokoldalú 
használata azonban ekkorra a világi társadalom életében is ki- 
téphetetlenül meggyökeresedett. 
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Könyvkiadás és könyvforgalom a nyomtatás korában 
A reformáció művelődéspolitikája csak általánosította a 


magyar lakosság körében azt, amit az előbbi korszak megala- 
pozott. A hitújítás az iskolázás kiterjesztésével, az anyanyelven 
és a nyomtatás felhasználásával folytatott propagandája révén 
új olvasó és könyvgyűjtő közönséget nevelt. A régi katolikus 
és az új protestáns művelődési felfogás között ugyanis lényeges 
különbség volt, és ez nagy jelentőségű következményekkel járt 
a további fejlődésre. A korábbi (katolikus) egyház meggyőző- 
dése szerint az írás és olvasás, illetve az ezen alapuló összes 
egyházi és vallásos tevékenység kizárólagosan a papokra és 
szerzetesekre tartozó dolog. Ezzel szemben a protestáns egy- 
házak – humanista hatások alatt – a laikus hivőktől is szel- 
lemi aktivitást kívántak, hogy az egyén a Biblia és egyéb ke- 
gyes olvasmányok segítségével elmélyíthesse hitéletét, és meg- 
valósíthassa erkölcsi nemesedését. A könyv a reformátorok 
munkássága révén egyszerre lett a kegyesség és a tudás meg- 
szerzésének legfontosabb eszközévé, az élet nélkülözhetetlen 
és kívánatos tényezőjévé a parasztság tömegei felett álló összes 
társadalmi rétegek számára. Ennek a megváltozott felfogásnak 
szükségszerű következménye lett egyrészt a könyvnyomtatás 
elterjedése, másrészt pedig újabb társadalmi rétegek bekapcso- 
lódása a könyvek gyűjtésébe.14 


Valóban, a XVI. század második felében Erdély magyar 
lakossága körében ugrásszerűen megnőtt az írástudók száma. 
Az írás ismerete ekkor már társadalmi követelmény volt a 
nemesség körében is. Még fokozottabban ez a helyzet a városok 
és mezővárosok iparos lakóinál. De ugyanebben az időszakban 
a falusi környezetben szintén megszaporodtak az ún. paraszt- 
deákok, tehát az olyan személyek, akik írástudók ugyan, de 
csak az anyanyelvükön. Főként a székelyföldi szabad társada- 
lomban figyelhető meg az anyanyelvű íráshasználat gyors ter- 
jedése a falvakon.13 Ennek az új, hirtelen felduzzadt, világi ol- 
vasóközönségnek az igényei fejlesztették ki a XVI. század má- 
sodik felében a magyar nyelvű laikus irodalmat, amelynek 
legkedveltebb műfaja a széphistória lett. Ezeket a vásárokon 
földre terített ponyván árult olcsó kiadványokat a legszegé- 
nyebb írástudók is megvásárolhatták. A könyvet tehát az anya- 
nyelv és a nyomtatás használata képesítette arra, hogy a XVI.
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század derekától fogva egyre szélesebb körökre kiterjeszthesse 
társadalomnevelő munkáját. 


Amíg minden kódex egyedi darab volt, amelyet többnyire 
rendelésre másoltak, mai fogalmaink szerinti könyvkereskede- 
lem nem fejlődhetett ki. A nyomtatott könyv azonban legigé- 
nyesebb változataiban is tömegtermék, tehát kereskedelmi áru- 
cikk, amely egyidejűleg juthatott el Európa legkülönbözőbb 
országaiba. Ekkor jelennek meg először Erdélyben is porté- 
káikkal külföldi, főként németországi könyvkiadók ügynökei. 
Tőlük vagy helyi megbízottjaiktól a legfrissebb tudományos 
újdonságot otthonában vásárolhatta meg az olvasó. Például a 
kolozsvári nyomdát létesítő Hoffgreff György 1550–59 között 
a wittenbergi Schram kiadó erdélyi bizományosaként is mű- 
ködött.16 Ezeken a szálakon főként a reformáció és késő hu- 
manista európai tudományosság eredményei áramlottak aka- 
dálytalanul az itteni könyvbarátokhoz.17 


A török fokozatos előrenyomulása és berendezkedése Ma- 
gyarországon, valamint a gyakori háborúskodások hamarosan 
elriasztották Erdélyből a külföldi könyvkereskedőket. Jóllehet 
alkalmilag egyesek ezután is elmerészkedtek áruikkal a török 
szájában lévő Erdélyig, mégis két évszázadon át az idegen 
könyvújdonságok beszerzésének egyetlen biztos módjául a kül- 
földi egyetemeken tanuló diákok felhasználása maradt. Bár a 
diákok közvetítésével jelentős könyvtömegek kerültek Erdély- 
be, ez a patriarkális beszerzési mód nem pótolhatta teljesen az 
európai könyvkereskedelemből való kiesést. Az újkori haladás 
élén járó Németalföld vagy Anglia egyetemein tanuló kálvinista 
fiatalok olykor meglepő illetékességgel választották ki a tudo- 
mányos és politikai újdonságokat, és ma is imponáló gyorsa- 
sággal juttatták el itthoni megbízóikhoz. Például az angol pu- 
ritanizmussal és forradalommal kapcsolatos angliai és hollan- 
diai kiadványok néhány hónappal megjelenésük után – nyil- 
ván ezen az úton – már befutottak Geleji Katona István 
(1589–1649) erdélyi református püspök gyűjteményébe.18 Az 
erdélyi könyvtárak anyaga ma is bizonyítja, hogy a külföldi 
beszerzésnek ez a kezdetleges módja a XVIII. század derekáig 
elég eredményesen biztosította az általános európai fejlődéssel 
való összeköttetést. 


A szervezett könyvkereskedelem hiányának hátrányai leg- 
szembeötlőbben a Habsburg-korszak (1690–1848) szigorú cen-
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zúra- és vámrendeletei idején mutatkoztak meg.19 Ezekkel 
szemben diákok vagy külföldet járó előkelőségek útján a köz- 
könyvtárakat nem lehetett többé korszerű szinten tartani. 
Egyetlen járható útnak a Bécsben való könyvbeszerzés maradt. 
Így vált az erdélyi könyvkultúra a bécsi könyvkereskedelem 
függvényévé, és kényszerült egyoldalú német tájékozódásra 
olyan korszakban, amikor a polgári gazdasági átalakulás elő- 
készítése elsősorban angol és francia földön folyt. Persze ha- 
tósági intézkedésekkel a felvilágosodás és a francia forradalom 
vagy az angol liberalizmus eszméinek beszivárgását nem lehe- 
tett teljesen megakadályozni. Az erdélyi magyar könyv- és 
könyvtárkultúra fejlődésében azonban súlyos zavarokat okoztak 
az európai haladástól való elszigetelést célzó rendelkezések. A 
külföldi könyv a feudalizmus egész időszakában inkább csak 
az uralkodó osztályok tagjai és az értelmiségiek körében forgó, 
viszonylag drága importcikk maradt. Lényeges enyhülés a 
könyvforgalom ellenőrzését illetően csupán 1848 után, a pol- 
gári átalakulás során következett be. 


Ilyen körülmények között a könyv társadalmi szerepének 
növelésében különösen nagy szerep jutott a belföldi könyv- 
kiadásnak. Jóllehet az 1528-ban Szebenben és 1538-ban Brassó- 
ban létesült szász nyomda is adott ki magyar nyelvű könyve- 
ket, az állandóan fokozódó kereslet rövidesen több nyomdász 
számára is érdemessé tette, hogy elsősorban a magyar olvasó- 
közönség szolgálatára rendezkedjék be. Már indulásától kezdve 
ezt a kiadói politikát folytatta a Heltaiak 1549–50-ben léte- 
sült kolozsvári és a Hoffhalterek 1564–74 között Váradon és 
Gyulafehérváron működő nyomdája.20 


A betű és a társadalom kapcsolatainak viszonylagos el- 
mélyülésére és elevenségére következtethetünk e három mű- 
hely termelési adataiból.21 Erdély XVI. századi nyomdáinak 
400 darabot számláló össztermeléséből ugyanis 242 – azaz 
csaknem kétharmad rész – ebben a három nyomdában jelent 
meg. Ha átlagosan 300-as példányszámot veszünk minden egyes 
kiadvány esetében, akkor is mintegy 75 000 példányra tehető 
az erdélyi magyar olvasók belföldi könyvfogyasztása fél év- 
század alatt. A nyomdászat segítségével és az anyanyelv foko- 
zott használata révén tehát hirtelen megnőtt a könyv szerepe 
a társadalom nevelésében. A kiadványfajták differenciálódá-
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sával a nyomtatott betű olyan rétegekhez is eljutott, ahová a 
kéziratos könyv hatása még nem ért el. 


A XVI. század ma már pontosan ismert nyomdai viszo- 
nyai alapján némi fogalmat alkothatunk arról is, hogy néhány 
évtizeddel a reformáció után miként állott a latin és az anya- 
nyelv használata az erdélyi magyar könyvkiadásban. A fentebb 
említett 242 kiadványból 134 volt magyar és csak 103 latin 
nyelvű (miután 5 németül, illetve románul jelent meg). Tehát 
megközelítően kétharmad része a teljes olvasmányanyagnak már 
anyanyelvű. A nagyközönség szellemi táplálékát alkotó világi 
tárgyú kiadványokat nézve még kedvezőbb a kép. Ezek között 
csak elvétve akad más, mint magyar nyelvű. A latin nyelvű 
nyomtatványok még mindig viszonylag magas arányszáma 
ugyanis a tankönyvekből és a reformáció idején különösen 
virágzó teológiai irodalom termékeiből adódik. 


Az erdélyi magyar könyvkultúra szolgálatára berendez- 
kedő XVI. századi három nyomda közül, a kiadványok művészi 
színvonala alapján, a protestáns hitük miatt Bécsből elüldö- 
zött Hoffhalterek műhelyeit kellene első helyre tenni.22 A könyv 
társadalmi szerepének öregbítése, az olvasóközönség nevelése, 
sőt az egész magyar nyelvű íráskultúra terén végzett külön- 
leges munkája alapján mégis Heltai Gáspár (mh. 1574) számít 
a magyar nyomdászat hőskora igazi vezéregyéniségének.23 Ko- 
lozsvár városának ez a szász származású papja eleven üzleti 
érzékkel és határozott irodalmi tehetséggel fejlesztette mű- 
helyét a XVI. századi magyar nyelvű könyvkiadás legtermé- 
kenyebb központjává. A három említett nyomda 242 kiadvá- 
nyából 208, a 134 magyar nyelvű könyv közül pedig 115 a Hel- 
tai-tipográfiából került ki. Kolozsvár vezető szerepe azonban 
nemcsak a kiadványok számában, hanem a magyar irodalmi 
nyelv kialakításában is megmutatkozik. A magyar nyelvi egysé- 
gesülés XVI. századi központja Kolozsvár, és éppen Heltai mű- 
helye. Ennek gyakorlata lett a helyesírási példakép. Ehhez igazo- 
dott a többi erdélyi nyomdász és több-kevesebb mértékben min- 
denki, aki magyarul írt. A Heltai-officína különben a román mű- 
velődés számára is úttörő munkát végzett. Itt jelent meg a 
ma ismeretes legrégibb latin betűkkel nyomtatott román nyel- 
vű könyv 1564 és 1586 között. Ezzel a kiadványával, mely 
magyarból fordított egyházi énekeket tartalmaz, a kolozsvári
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nyomda hosszú időre megszabta a román szavak latin betűkkel 
való feljegyzésének módját. 


A XVI. században lerakott erős alapokra épült fel a magyar 
könyvkiadás későbbi erdélyi fejlődése. A századforduló viharos 
eseményei azonban jelentős változásokat hoztak a magyar 
nyomdászat helyzetében. A feudalizmus erői a reformáció 
okozta megrázkódtatások után a XVI. század végére újraren- 
dezték soraikat, a protestáns egyházakat is beépítették rend- 
szerük tartóoszlopai közé, megfegyelmezték a veszedelmes 
fegyvernek bizonyult sajtót. A sajtó ellenőrzését Báthori István 
fejedelem általánosította 1571-ben, elődje: János Zsigmond és 
Miksa császár 1570-ben külön-külön hozott rendelkezései szelle- 
mében. Megtiltotta, hogy engedélye nélkül bármiféle szöveget 
kinyomtassanak, illetve idegenben kiadott könyvet az ország 
területén árusítsanak.24 A fejedelmi hatalom és ideológiai tá- 
masza: a kálvinizmus érdekazonossága alapján a magyar könyv- 
kiadás a XVII. század folyamán teljesen átcsúszott az egyház 
kezébe. Amíg a humanizmus és a reformáció idején a nyomdák 
polgárok magánvállalkozásai voltak, a késő feudalizmus kö- 
rülményei között a fejedelemtől fenntartott hivatalos intézmé- 
nyekké alakultak át. Hivatásuk pedig a kálvinista egyház ér- 
dekeinek és az ezzel azonosult fejedelmi művelődéspolitikának 
a szolgálata lett. Ennek megfelelően a hazai magyar nyomdá- 
szat súlypontja is áttevődött a fejedelmi székhelyre, Gyula- 
fehérvárra, illetve a második számú központnak tekinthető 
Váradra. 


Az előbbi helyen Bethlen Gábor (1580–1629) fejedelem 
állított nyomdát az 1622-ben létesített Academicum Collegium 
szolgálatára, a Partium fővárosában viszont az ottani refor- 
mátus egyházat és iskolát Bethlen István szerelte fel 1640-ben 
Hollandiából hozatott szép betűanyaggal.25 A váradi műhely 
az Elzevireknél tanult Szenczi Kertész Ábrahám (mh. 1667) keze 
alatt a fejedelemség legjobb nyomdájának számított már, ami- 
kor a város török kézre kerülésével 1660-ban egyszeriben föl- 
dönfutóvá vált. Szebenben és Keresden való hányódás után 
a meghiányosult váradi felszerelést Apafi fejedelem 1668-ban 
Kolozsvárra vitette, majd egyesítve az 1658-ban elpusztult 
gyulafehérvári nyomda maradványaival, 1672-ben mindkettőt 
az itteni és az időközben Enyedre költöztetett Bethlen Kollé- 
giumnak adományozta közös tulajdonul. Így lett Kolozsvár
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újra a magyar könyvkiadás központja.26 Az egykori váradi offi- 
cínának a hosszas hányódás és használat során megkapott be- 
tűállományát a kolozsváriak 1685-ben minden jel szerint Antim 
Ivireanullal, a híres román könyvnyomtatóval akarták fel- 
újíttatni. 


1690–1693 között szervezte meg kolozsvári műhelyét a 
régi erdélyi magyar nyomdászat legnagyobb mestere, Misztót- 
falusi Kis Miklós (1650–1702). Nincs a régi magyar könyv- 
történetnek olyan alakja, aki nála öntudatosabban szállt volna 
síkra a könyvkultúra fejlesztéséért. „Én azt akarnám, igyeke- 
zetemet és munkámat tőle nem szánnám, hogy a mi nemzetünk 
ne maradna abban a nagy írástudatlanságban, melyben eddig, 
a magyar iskolák virágozzanak, hogy mind gyermek, asszonyi 
állatok, városiak, falusi parasztok olvasni tudnának.“27 Kis 
Miklós küzdelme szerves folytatása a magyar puritanizmus és 
Apáczai Csere János (1625–1659) művelődési programjának, 
amely már nemcsak az uralkodó rétegekre szabott, hanem a 
dolgozó társadalom felemelését is célozza. Új azonban benne, 
hogy a nyomdász Kis Miklós az iskola mellé a népművelés 
teljesen egyenrangú eszközeként odaállítja a könyvet, és a 
nyomtatott betű hatalmával akarja előrelendíteni az általános 
művelődés ügyét ezen a tájon. 1702-ben bekövetkezett halála 
után ugyan Kolozsvár nyomdászata többé nem emelkedett a 
korábbihoz hasonló mértékben az általános tipográfiai szín- 
vonal fölé, de továbbra is a magyar könyvkiadás központja 
maradt. A XVIII. századi Erdély 14 nyomdahelyének összter- 
meléséből Kolozsvár nyomdái 45%-kal részesültek.28 


A helyi erdélyi hagyományokat folytató református nyom- 
dák működését e század folyamán a rekatolizáció és az ezt 
szolgáló szigorú cenzúra akadályozta. A katolikus egyház léte- 
sítette új műhelyek korszerű felszerelésének, többnyire idegen 
bérlői és nyomdászai szakképzettségének viszont a magyar tár- 
sadalom jó ideig kevés hasznát látta, minthogy ezek kiadói gya- 
korlatukat teljesen alárendelték a rekatolizáció szempontjainak, 
az anyanyelvvel szemben előnyben részesítették a latint. Fele- 
kezeti korlátaik közül csak a polgári átalakulás előkészítése 
során léptek ki és kapcsolódtak be a magyar művelődés eme- 
léséért folyó erőfeszítésekbe. Ebben a tekintetben kivétel a 
ferencesek egyébként szerény csíksomlyói sajtója, mely léte-
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sítésétől (1675) fogva mélyen begyökeresedett a katolikus szé- 
kelység művelődési életébe.29 


A rekatolizáció során létesült nyomdák közül legkorábban 
a jezsuiták kolozsvári akadémiájának officínája kezdte meg 
működését, amely 1727-től a rend feloszlatásáig (1773) tartott. 
Munkásságában a Habsburg-abszolutizmus mezőgazdasági és 
egészségügyi ismeretterjesztésének félhivatalos közvetítése a 
legjelentősebb.30 Hasonló profilú és méretű volt a váradi kato- 
likus püspöki szeminárium 1745-ben alapított tipográfiájának 
kiadói tevékenysége.31 Jelentéktelen maradt viszont a Károlyi 
családtól a rekatolizáció és a görög katolicizmus támogatására 
1756-ban Nagykárolyon létesített sajtó kiadói tevékenysége.32 


Egészen más célt szolgált Batthyány Ignác (1741–1798) nyom- 
daalapítása Gyulafehérvárt 1785-ben. A tudós erdélyi katolikus 
püspök a könyvtára köré szervezett Tudós Társaság (Societas 
Assiduorum Litteraria) tagjai számára kívánt kiadási lehe- 
tőséget teremteni az egykori kolozsvári jezsuita nyomda fel- 
szerelésének megvásárlásával. Batthyány korai halála azon- 
ban, néhány máig nélkülözhetetlen történeti forráskiadvány 
megjelentetése után, hamarosan véget vetett ennek a fontos 
kezdeményezésnek.33 


A XVIII. században az erdélyi magyar nyomdászat is a 
bécsinek lett távoli provinciája, és keretei között nincs többé 
hely a Kis Miklóshoz hasonló törekvések számára. Páldi Szé- 
kely István (1717-–1769) vagy Kapronczai Nyerges Ádám 
(1744–1786), Hollandiában, illetve Bécsben tanult betűmű- 
vészek igyekezetei a magyar könyvkiadás korszerűsítésére rend- 
re zátonyra futottak a pénztelenségen és a nyomdákat fenntartó 
egyházi körök maradiságán.34 A magyar lakosság erőfeszítései 
nyomdászata mindenkori korszerűsítésére, az ennek érdekében 
hozott jelentős anyagi áldozatok, főként különlegesen képzett 
szakemberek külföldi neveltetése nemcsak a magyar művelő- 
désnek, hanem egész Erdélynek is hasznára vált. Misztótfalusi 
Kis Miklós a szebeni szász nyomdát szintén felszerelte maga 
metszette új betűkkel. Petru Pavel Aaron püspök Páldi Szé- 
kely Istvánnal metszetett új cirillbetűket a balázsfalvi nyomda 
részére. Páldi egyébként a Misztótfalusi Kis matricáiból ön- 
tött latin betűkkel is növelte az erdélyi román művelődésben 
központi szerepet játszó balázsfalvi műhely könyvkiadásának 
hatékonyságát. 
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E látszólag sivár korszakban sem torpant azonban meg a 
könyv térhódítása a magyar lakosság körében, hiszen a felvi- 
lágosodás éppen a betű erejével aknázta alá a feudalizmus 
korhadt rendszerét. Ebben a csendes korszakban születtek meg 
az első magyar nyelvű hírlapok (Erdélyi Magyar Hírvivő, 1790), 
majd folyóiratok (Erdélyi Múzeum, 1814), a könyv és a társa- 
dalom további viszonyának döntő alakítói, valamint a tudo- 
mányos munka kereteként az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő 
Társaság (1793).35 


A magyar könyvkiadás az idejétmúlt egyházi-iskolai ke- 
retek közül végérvényesen csak a tőkés gazdasági rendszer 
győzelmével szabadult ki. Kolozsvár vezető szerepe e nagy 
átalakulás során változatlan maradt.36 Ez a város lett a magyar 
nyelvű hírlapkiadásnak is a központja. Méhes Sámuel (1785– 
1852) itt megjelenő Erdélyi Híradójának (1828) már saját külön 
nyomdája volt. A város nagy tipográfiai hagyományainak át- 
mentésében különösen jelentős szerephez jutott a református 
kollégium egykori nyomdája, mely Barra Gábor (1799–1837), 
majd pedig Stein János (1814–1886) kezén alakult át tőkés ki- 
adóvállalattá. A polgári korszakban aztán gomba módjára el- 
szaporodtak a nyomdák a vidéki városkákban is, jelezve, hogy 
a betű győzelme beért a magyar lakosság körében. Bár a tőkés 
tulajdonosok a könyvkiadást inkább üzleti vállalkozásnak te- 
kintették, semmint a népművelés eszközének, a társadalomra 
zúdított betűáradattal, esetleg szándékuktól függetlenül is, ne- 
velték a tömegeket és tágították látókörüket. A könnyűszer- 
rel való nyomtatás elősegítette a magyar nyelvű munkássajtó 
kialakulását a múlt század utolsó negyedében és a szocializmus 
eszméjét népszerűsítő kiadványok széles körű terjesztését.37 


A haladó hagyományokhoz nyúlt vissza a második világ- 
háború után a szocializmus szolgálatában megújhodó romániai 
magyar könyvkiadás. Százados tradíciók alakították azt a kor- 
szerű tipográfiát, amelyet a korán elhunyt Tóth Samu (1918– 
1967) munkált ki, és amelyet napjainkban hivatottan fejlesz- 
tenek tovább a Kriterion Könyvkiadó szakemberei. A szocia- 
lista Románia magyar művelődésének nagy jelentőségű ágá- 
ban, a könyvkiadásban új társadalmat és új köztudatot alakító 
erőként benne munkál mindaz, ami a magyar nyomdászok 
Heltaival kezdődő hosszú sorának örökségéből, a könyv ember- 
formáló hatása szempontjából megtartásra és megbecsülésre
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érdemes. A magyar könyv a szocializmusban lett igazán az 
egész társadalomé, a könyvkiadás és könyvterjesztés kérdései 
pedig mindenkit érintő közüggyé. Misztótfalusi Kis Miklós 
nagy álma az olvasó népről szemünk előtt válik valósággá. 


 
Magánkönyvtárak 
A nyomtatás elterjedése a magyar könyvtárfejlődést gyö- 


keresen új utakra terelte. A XVI. századtól számítható kor- 
szakot általában a demokratizálódás és a laicizálódás jellemzi. 
Persze csak olyan korlátok között, ahogyan ez a feudális 
rendszerben egyáltalán lehetséges volt. A nyomtatott könyv, 
szemben a kézzel írt és miniatúrákkal díszített kódexszel, 
többé már nem egyedi alkotás, arisztokratikus műtárgy, hanem 
értelmiségi munkaeszköz. Elméletileg bárki megszerezheti ma- 
gának, hiszen sok azonos kiállítású példányban jelenik meg, 
és viszonylag olcsó áron kapható. Valójában azonban ez az ol- 
csóbb ár is a hazai magyar értelmiségiek többsége számára 
megfizethetetlen vagy nehezen előteremthető volt. Könyvtár- 
nyi gyűjteménnyel továbbra is általában csak a szellemi és 
politikai vezetőréteg tagjai dicsekedhettek. 


A különbség így is lényeges a kéziratosság korával szem- 
ben. Az önálló erdélyi állam idején többé nem egyházi, hanem 
világi személyek, a közélet vezetői a legjelentősebb magán- 
könyvtárak tulajdonosai, élükön magukkal a fejedelmekkel. 
A protestáns papság szerényebb anyagi lehetőségei folytán sem 
vállalkozhatott volna a középkori kléruséhoz hasonló szerepre 
a könyvgyűjtés területén, de a társadalmon belüli megváltozott 
helyzete következtében nem is voltak ilyen ambíciói. Jellemző 
az is, hogy a reformáció után a közkönyvtárakat nem az egy- 
házi élet, hanem az iskolai oktatás szolgálatába állították.38 


A középkori katolikus egyházi könyvtárak közül egyedül a 
csíksomlyói élte túl a reformációt. Ez az ősi könyvesház, az 
1635-ben létesült mikházival együtt, a protestáns fejedelem- 
ség idején valóságos menedékhelye lett mind az erdélyi kato- 
likusok, mind pedig a moldvai csángók könyvörökségének. A 
székelyföldi könyvkultúrának ezek a ma legrégibb és legjelleg- 
zetesebb könyvtári műemlékei a csíkszeredai múzeum, illetve 
a marosvásárhelyi Teleki Téka gondos kezelésében találhatók. 


A feudális társadalomszerkezetre jellemző bántó egyenet- 
lenségek az újkori magyar könyvtárfejlődésre is rányomták
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bélyegüket. A parasztság zömének jobbágyi kiszolgáltatottsága, 
a polgárság erőtlensége, a nemesi tömegek közömbössége a mű- 
velődés kérdéseivel szemben óriási akadályt jelentettek a könyv- 
kultúra útjában. A politikai vezetés és tekintélyes anyagi forrá- 
sok birtoklása viszont a nemesség műveltjei számára akkora 
előnyöket biztosított, amilyenekkel a feudalizmus körülményei 
között más nem is rendelkezhetett. Műveltségük a legkorszerűbb 
volt, a hatalom ormairól ők láthattak a legmesszebbre. E kimű- 
velt kevesek könyvgyűjteménye egyedül volt mentes azoktól 
a provinciális korlátoktól, kisszerűségektől, amelyek például a 
XIX. század előtti erdélyi polgári könyvgyűjteményeket is 
általában jellemzik, holott a feudalizmus erőivel szemben ezek- 
nek kellett volna a társadalmi haladás eszméit közvetíteniük. 
E csúcsteljesítményekért azonban a magyar feudális művelő- 
désnek, a polgári-városi kultúra elsorvadása és a lakosság több- 
ségét alkotó parasztság színvonalának elmaradottsága alakjá- 
ban, rendkívül magas árat kellett fizetnie.39 


Az erdélyi fejedelmek önmagukat tekintették a könyvba- 
rát Mátyás király reneszánsz udvari hagyományai örököseinek. 
Ehhez elválaszthatatlanul hozzátartozott az uralkodót politikai 
döntéseiben segítő, az udvar fényét emelő könyvtár. Ilyen gyűj- 
teménnyel – tudjuk – már Zápolya János (1487–1540) és 
fia, a reformációs szellemi küzdelmekben szívvel-lélekkel részt 
vevő János Zsigmond (1540–1571) is rendelkezett, Az erdélyi 
fejedelmek közül azonban pontosabban csak Báthori András 
(1566–1599), I. Rákóczi György (1593–1648) és fia, Zsigmond 
(1622–1652), valamint Apafi Mihály (1632–1690) könyvtárát 
ismerjük.40 Ezek anyaga szintén szétszóródott, de összetételük 
felől egykori töredékes leltárakból, bibliofiliájuk színvonaláról 
pedig a reánk maradt kötetek alapján alkothatunk magunknak 
fogalmat. Báthori András gyűjteménye őrzi leghatározottabban 
a humanista bibliofilia hatását. Ő még hártyakéziratokat is 
szerzett magának, könyveit pedig a külföldön akkor divatos 
módon supra-librosszal díszítve köttette. I. Rákóczi György 
kedvenc könyveit ezüst veretekkel díszítette. Apafi fejedelem 
könyvtárában pedig a francia legyezős kötések tanúskodnak 
az európai könyvművészettel való kapcsolatokról.41 Mindhárom 
könyvtárban a jogi, politikai, földrajzi és természettudományi 
anyag jelzi a legfelsőbb vezetők olvasmányaiban bekövetkezett 
változást. 
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Különösen fájdalmas veszteség, hogy a legjelentősebb fe- 
jedelmi könyvtár, Bethlen Gábor gyűjteménye szóródott szét 
leginkább. A tudományokat pártoló uralkodó hatalmas anyagi 
áldozatokkal tervszerűen fejlesztett korszerű bibliotékát léte- 
sített, amelyet 1622 után a gyulafehérvári Collegium Acade- 
micum rendelkezésére bocsátott. E gyűjteményt külön könyv- 
tárossal kezeltette, a kötetek egységes művészi díszítésére pedig 
könyvkötő műhelyt szervezett. Bethlen a Corvina maradvá- 
nyainak megszerzésével is hangsúlyozni kívánta gyűjteménye 
központi jelentőségét. E kísérlete azonban megbukott a budai 
török hatóságok értetlenségén. Ahogyan a fejedelmi udvar 
szabta meg másfél évszázadon át az erdélyi magyar művelődés 
irányát, ugyanúgy ennek a művelődési politikának a fejedelmi 
könyvtár volt a legfőbb dokumentációs bázisa, az udvar szel- 
lemi életének központja. 


A fejedelmi könyvtár mellett az udvar művelt főtisztvise- 
lőinek gyűjteményei tekinthetők az új, laikus kultúra legfon- 
tosabb gócainak. Ezek közül a XVI–XVII. században a huma- 
nista Gyulai Pál (1550–1592), a történetíró diplomata Gyulaffi 
Lestár (1557–1606) vagy a két Kovacsóczy (Farkas, 1540– 
1594 és István, mh. 1634) kancellár és a történelemkedvelő 
Bethlen Elek (1643–1696) könyvtára emelkedett ki korszerű 
anyagával.42 A XVIII. században művelt főrangúak gyűjtemé- 
nyei szükségszerűen vették át azt a műveltségközvetítő és -for- 
máló szerepet, amely korábban a fejedelmi könyvtárnak jutott. 
Hosszú sorát lehetne említeni azoknak a jelentős magángyűj- 
teményeknek, amelyeket tulajdonosaik bécsi hivatalnokoskodá- 
suk idején alakítottak ki a legkorszerűbb olvasmányanyagból, de 
itt közismert példaként csupán Cserei Farkas udvari kancellá- 
riai tanácsos, Batthyány Ignác guberniumi tanácsos, püspök és 
Teleki Sámuel kancellár tékájára vagy Csáky István és az Orczy 
család egyenként több ezer kötetes, szintén a XVIII. században 
keletkezett gyűjteményére hivatkozunk. Ezek a könyvtárak fő- 
ként a felvilágosodást, a haladó gazdálkodást, valamint a tu- 
dományok korszerű módszereit és friss eredményeit terjesztet- 
ték, persze csak a nemesi-értelmiségi réteg szűk köreiben. Majd 
tulajdonosaik halála után közkönyvtárakká alakulva, a kibon- 
takozó tudományos kutatás fontos támaszpontjaivá lettek. 


Cserei Farkas (1719–1782) krasznai híres könyvtárát mai 
közvéleményünk már nem tartja számon; a múlt század het-
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venes éveiben beolvadt az Erdélyi Múzeum Egyesület könyv- 
tárába. Értékes anyaga a kolozsvári Egyetemi Könyvtárat gaz- 
dagítja. Csáky Istvánnak és az Orczy családnak a francia felvi- 
lágosodás irodalmában gazdag gyűjteményét az aradi Közmű- 
velődési Palota őrzi.43 A Batthyaneumot és a Teleki Tékát vi- 
szont a magyar könyvtárfejlődés legreprezentatívabb képződ- 
ményeiként ismeri mindenki. Mindkettő valóban egészen kü- 
lönleges helyet foglal el a szocialista Románia könyvtárai kö- 
zött. A Batthyaneum a maga nemében teljesen egyedül áll or- 
szágunkban, a Teleki Tékának viszont egyetlen társa Bruken- 
thal Sámuel gubernátor Szebenben őrzött gyűjteménye. 


A gyulafehérvári Batthyaneum a barokk kori könyvkul- 
túra és tudományosság legnagyobb szabású képviselője ná- 
lunk.44 Batthyány Ignác (1741–1798) Rómában végzett tanul- 
mányai során jegyezte el magát egész életére a történeti-filo- 
lógiai stúdiumokkal, és könyvgyűjtését is ennek az érdeklődés- 
nek rendelte alá. A középkor irodalmi szöveghagyatékának 
tudományos értékesítése éppen úgy Batthyánnyal kezdődik 
Erdélyben, mint ahogyan a módszeres magyar kodikológia és 
textológia megalapítóját szintén benne tisztelhetjük. A tudo- 
mányok alkotó művelése volt a legdöntőbb tényező, mely a 
Batthyaneum összetételét megszabta. Benne egy XVIII. századi 
főpapi tudós nagyúri tudományos műhelyét szemlélheti a 
könyvtár mai látogatója. Batthyány tudományszeretete és 
áldozatkészsége hozta tehát létre Erdély legelső korszerű kuta- 
tóközpontját. Csillagvizsgáló intézetével és könyvtárával ugyanis 
munkakeretet kívánt biztosítani az általa szorgalmazott Tudós 
Társaságba szervezkedő kutatóknak. Gyűjteménye a középkori 
latin keresztény könyvkultúra nagyszabású múzeuma. Anyaga 
a IX. századtól a XVIII. század végéig mutatja be a nyugat- 
európai tudományosság és könyvkiadás fejlődését, kontinen- 
sünk e részében páratlanul gazdagon. Nincs olyan XV–XVIII. 
századi híres nyomda, amelyik remekbe szabott darabokkal ne 
volna képviselve a Batthyaneum anyagában. Raritásokban való 
gazdagságára elég felemlítenünk, hogy az országunkban fellel- 
hető 1500 előtti összes nyomtatványoknak körülbelül 60–70 
százalékát Gyulafehérvár őrzi. Nemzetközi hírnevét azonban 
középkori kéziratainak köszönheti a Batthyaneum. Ezek soro- 
zata az ún. Arany kódexszel a IX. században kezdődik, és az 
ország 1550 előtti időszakból származó kéziratos latin köny- 
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veinek mintegy 80 százaléka itt található. A tudós püspök ne- 
mes szenvedélye olyan tudományos forrásgyűjteménnyel aján- 
dékozta meg az országot, amilyet már a XIX. században sem 
lehetett volna összegyűjteni. Batthyány – fentebb említett ter- 
veinek szellemében – 1798-ban teljes gyűjteményét az erdélyi 
római katolikus egyházra hagyta azzal a kötelezettséggel, hogy 
erre rendelt alapítványa jövedelméből nyilvános közkönyv- 
tárként fejlesszék tovább. 


Teleki Sámuel (1739–1822) erdélyi udvari kancellár ma- 
rosvásárhelyi „tékája“ már a felvilágosodás bibliofiliájának 
szellemében fogant, és legkiemelkedőbb példája az előbb em- 
legetett hivatalnok-arisztokrácia körében keletkezett magán- 
könyvtáraknak.45 Létrejöttét, a legkifinomultabb bibliofil szen- 
vedélyen kívül, annak a meglepő felelősségtudatnak köszön- 
heti, amelyet ez a messze tekintő, felvilágosodott államférfi 
a ragyogó császárváros elidegenítő légkörében is állandóan ér- 
zett szülőhazája művelődési sorskérdéseivel szemben. Könyv- 
tárát hálószobája szomszédságában állította fel, könyveit saját 
kezűleg katalogizálta. A gyűjtemény 1796–1819 között négy 
kötetben közzétett jegyzéke az első tudományosan rendszere- 
zett, nyomtatott könyvtárkatalógus országunkban. Jóllehet 
könyvtárát olyan kincsének tekintette, „melynél drágább az 
életem, feleségem és gyermekeimen kívül nincsen“, mégis a 
„könyvek szükségében sínylődő haza javára“ még életében 
megvált tőle. 1799-ben külön erre a célra tervezett épületet 
emeltet, a maga nemében az elsőt országunkban, és 60 000 
kötetes gyűjteményét 1803-tól kezdődően Bécsből hazaköltözteti 
Marosvásárhelyre „a tudományoknak nemzetemben és hazám- 
ban előmozdításokra“. A könyvtárára és az erdélyi iskolákra 
költött több mint 800 000 Ft olyan korszakban, amikor az állam 
még alig vállalt valamit a közművelődés kiadásaiból, kézzel- 
foghatóan bizonyítja, hogy a fentiek Teleki számára nem üres 
szavak, hanem valóságos életprogramot jelentettek. 


Teleki Sámuel Bécsben nevelkedett az erdélyi magyar 
könyvkultúra legképzettebb és legkifinomultabb ízlésű bib- 
liofiljévé. A birodalmi főváros és magas közhivatala, vagyoni 
helyzete olyan lehetőségeket kínáltak számára, amilyenek 
egyetlen más erdélyi könyvbarát előtt sem nyíltak. Előtte nyitva 
állott egész Európa könyvpiaca, megszerezhette magának a vi- 
lághírű pármai nyomdász, Bodoni tipográfiai remekeit, megvá-
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sárolhatta a Strassburgban felbukkanó korvina-kódexet, és a 
császári cenzúra kopói sem akadályozhatták meg, hogy könyv- 
tárát fel ne szerelje a francia felvilágosodás és forradalom ül- 
dözött kiadványaival is. Ezért tekinthető ma a Teleki Téka a 
francia felvilágosodás és a forradalom egykorú emlékei leggaz- 
dagabb tárházának országunkban. Válogatottan szép bibliofil 
példányait gondosan köttette a legjobb bécsi mesterekkel. Az 
1802 óta nyilvános közkönyvtárként működő Teleki Téka a 
régi külföldi és erdélyi könyvművészet remekeinek vitathatat- 
lanul legkiemelkedőbb gyűjteményeként neveli társadalmunkat 
és szolgálja azóta dokumentációs bázisként az erdélyi tudomá- 
nyos törekvéseket. 


 Jóllehet a kifejezetten értelmiségi könyvbarátok gyűjte- 
ményei sem méreteikben, sem anyaguk változatossága és 
gazdagsága tekintetében nem versenyezhettek a hivatalnok- 
arisztokrácia könyvtáraival, jelentőségüket koruk magyar lakos- 
sága és a könyv viszonyának alakulására vonatkozóan emezek- 
nél többre kell értékelni. A hivatalnok-arisztokrácia korszerű, 
gazdag, enciklopédikus könyvtárai nem a helyi fejlődés ered- 
ményei, és egészen kivételes jelenségek. Az utóbbiak viszont 
legsajátosabb termékei az erdélyi könyvtárképződésnek, és 
általánosak az újkori magyar társadalomban. Általában két- 
három generáció könyvörökségére épült rá a korszerű szak- 
könyvekből összetett modern rész, amelyet a tulajdonos több- 
nyire külföldi tanulmányai idején gyűjtött össze. Amint köze- 
ledünk a XVIII–XIX. század fordulójához, ezek a gyűjte- 
mények egyre határozottabb szakjelleget öltenek.46 Az előbb 
említett, nyugat-európai típusú főúri könyvtárak az általános 
művelődésnek, emezek pedig a szakműveltségnek voltak fontos 
erdélyi formálói. Egyben a feudális magyar társadalom- és 
művelődésszerkezeten belül ezen a vonalon érvényesülhettek 
némileg a XVI–XVII. század fordulóján elvetélt polgári jellegű 
könyvgyűjtési hagyományok. 


A XVI. század derekán még számottevő városi könyvgyűj- 
tés emlékeiből Wolphard István (mh. 1584 körül) kolozsvári 
főbíró és Bódog Józsa deák (mh. 1578 körül) gyűjteményét 
tartjuk kiemelésre érdemesnek. Az előbbi magába foglalta a 
humanista Wolphard Adorján kolozsvári plébános (mh. 1544) 
könyvhagyatékát, valamint azokat a köteteket, amelyeket a 
későbbi főbíró külföldi tanulmányai idején vásárolt magának. 
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A két Wolphard gyűjtését a főbíró özvegyének második férje, 
Kakas István (1558–1603) fejlesztette tovább. Kakas is kolozs- 
vári kereskedő családból származott, a bécsi és a páduai egye- 
temen tanult. Bár apjától, aki szintén tanult ember volt, örö- 
költ könyveket, gyűjteménye zömét ő maga vásárolta. Erre 
különösen sok alkalma adódott, mert nyelvtudása révén feje- 
delmi követként később is többször járt külföldön Angliától 
kezdve egészen Perzsiáig.17 A Wolphard–Kakas gyűjtemény 
sorsa példázza a humanizmus idején jelentkező városi könyv- 
tárgyűjtés sorsát a magyar lakosság körében: a kiemelkedő 
polgári gyűjtők családjának feudalizálódásával könyveik átszál- 
lanak nemesi rokonságukra. Bódog Józsa deák 140 válogatott 
művet számláló magángyűjteménye még rövidebb úton „feu- 
dalizálódott“. Az urával együtt hűtlenségbe esett titkár köny- 
veit ugyanis János Zsigmond elkobozta és 1563-ban bekebelezte 
a fejedelmi bibliotékába.48 


A XVII–XVIII. századból végeláthatatlan sorban vonultat- 
hatnék fel a papi-tanári értelmiség könyvgyűjteményeire vo- 
natkozó adatokat az újkori magyar helyesírás szóelemző alap- 
elvét megfogalmazó Geleji Katona Istvántól (1589–1649) kezdve 
a sokoldalú tudós Benkő Józsefig (1740–1814) vagy a kolozs- 
vári Pataki és Szatmári Pap család könyvgyűjtő orvos és pro- 
fesszor tagjaiig.49 A tanulság azonban mindenkinél ugyanaz 
volna: ezek a nemzedékenként osztódó és integrálódó szeré- 
nyebb méretű könyvtárak alkották azt a hajszálérrendszert, 
amelyen a könyvműveltség itthon termett vagy külföldről be- 
hozott javai valósággal el is jutottak az erdélyi magyar társa- 
dalom író, olvasó rétegeibe. Ezek a többnyire csak néhány száz 
kötetet számláló magángyűjtemények őrizték meg a társadalom 
kezén forgó régebbi könyvörökség jelentős részét, mindig a 
saját koruk olvasmányaival kiegészítve azt, amit az előző nem- 
zedékektől a hagyományos kollégiumi aukciókon vagy örökség- 
képpen átvettek. 


Az erdélyi magyar szellemi élet sok alkotó munkásának 
könyvhagyatéka sorolható ebbe az értelmiségi könyvtárcso- 
portba. E helyen, jellemzésül, a polihisztor orvos Köleséri Sá- 
muel (1663–1732) gyűjteményét említjük meg. Köleséri több 
mint 4000 kötetes könyvtárát a maga idejében Erdély legna- 
gyobb magángyűjteményének tartották. Korszerű orvosi és 
természettudományos anyagán kívül a korai német felvilágo-
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sodás legfrissebb termékei éppen úgy ott sorakoztak Köleséri 
könyvesházában, mint az államismereti történeti iskola alapvető 
művei. Ennek az elsőrendű szakkönyvtárnak egész anyaga be- 
szédesen példázza, hogy a külföldi friss művelődési javak köz- 
vetítésében ebben a korszakban a magánkönyvtáraknak jutott 
a legfontosabb szerep.50 Éppen Köleséri példája bizonyítja, 
hogy az erdélyi könyvgyűjtők közvetítése olykor a Kárpátokon 
túli országrészeket is gazdagította nyugat-európai könyvanyag- 
gal. 


 
Közkönyvtárak 
Ha a magánkönyvtárakat a magyar kultúra érrendszerének 


neveztük, akkor a főbb iskolák bibliotékáinak szerepét az er- 
délyi magyar művelődésben a szív munkájához hasonlíthatjuk. 
A társadalmi használatban lévő könyvanyag legbecsesebb része 
ugyanis, bizonyos idő elteltével, ajándék, hagyaték vagy esetleg 
vásárlás címén jórészt bekerült valamelyik kollégium gyűjte- 
ményébe. Innen pedig a bennük foglalt eszmék az iskolázott 
rétegek útján újból szétáramoltak a társadalomba. A reformá- 
ció óta ugyanis a püspöki udvarok helyett e felsőbb iskolák 
lettek a magyar művelődési élet és az intézményesült könyv- 
gyűjtés központjai.51 A kollégiumoknak ez a szerepe a fejede- 
lemség bukása és a protestantizmus visszaszorítása idején tovább 
fokozódott. Itt iskolázódott együttesen az egyházi és a világi 
értelmiség utánpótlása; a kollégiumok a tudományok honi 
fellegvárainak számítottak. A protestáns magyar lakosság ön- 
maga megvalósításának legsajátosabb fórumaiként tartotta fenn 
ezeket az iskolákat négy évszázadon át, szívesen áldozott fej- 
lesztésükre, könyvtáruk gyarapítására. 


Az alma materhez fűződő eleven kapcsolatok és az iskolá- 
zott réteg belső kohéziója folytán egyén és közösség egyaránt 
úgy tartotta, hogy értelmiségi személy azzal állít önmagának 
legméltóbb emléket, ha halála után szellemi munkaeszközeit 
arra a kollégiumra hagyja, ahol ő is tanult, hogy a könyveiből 
művelődő újabb és újabb nemzedékek megőrizzék emlékét. 
Ennek a közfelfogásnak megfelelően lettek a kollégiumi könyv- 
tárak, egészen a múlt század közepéig, a magyar könyvkultúra 
legfőbb összegezői – amint ezt a székelyudvarhelyi iskolai 
könyvtár története is bizonyíthatja. Bennük nem csupán egyet- 
len iskola, hanem az azt fenntartó nemzetiségi közösség egész
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könyvkultúrájának summázásait örököltük. Ezért páratlanul 
nagy e gyűjtemények jelentősége az erdélyi magyar művelődés 
kutatói számára. 


Az egykori kollégiumi könyvtárak ugyanis századokon át 
három forrásból gyarapodtak. Mindegyik iskolának volt a 
könyvvásárlások céljaira tett alapítványokból könyvtári „fun- 
dusa“. Az ennek kamataiból vásárolt könyvanyagok körülbelül 
csak egyharmad részét teszik a gyűjteménynek. A kollégiumok 
„törvényei“ köteleztek minden egyes külföldön továbbtanuló 
egykori diákot, hogy bizonyos megszabott értékben könyveket 
hozzon alma matere bibliotékájának gyarapítására.52 De a 
közösség íratlan törvényeinek szabályai azt is megkívánták, 
hogy a kollégiumot végleg elhagyó minden egyes diák adjon 
egy-két kötetet, emléke fenntartása végett, az iskola könyves- 
házának. Évszázadok alatt ezen az úton is több ezer kötet 
került be a gyűjteményekbe. Ezek a sokszor agyonolvasott, 
elvásott kötetek a hazai oktatástörténetnek és közművelődés- 
nek megőrzést érdemlő emlékei akkor is, ha a bürokratikus 
könyvtárosi szemlélet a bibliofil szempontból rangos gyűj- 
teményekhez méltatlannak minősítené őket. Az egyes kötetek- 
ből és az egykori diákok, pártfogók könyvtár-méretű adomá- 
nyaiból e gyűjtemények régi anyagának körülbelül kétharmad 
része került össze. Annak, aki az erdélyi könyvtárkultúra múlt- 
ját a maga valóságában akarja megismerni, más megfelelőbb 
anyag, mint az egykori kollégiumi gyűjteményeké, nem is áll 
rendelkezésére. Hiszen a régi magánkönyvtárak, amennyiben 
ide nem kerültek, a néhány legnagyobb kivételével, napjainkra 
mind szétszóródtak. A kollégiumi könyvtáróriások, mint tég- 
lákból a ház, úgy épültek fel az írástudó társadalmi réteg ha- 
talmasainak és szegényeinek személyi könyvhagyatékából. Az 
értő kéz innen ma is kifejtheti magának mindazt, amire a 
könyv és a magyar lakosság viszonyának, illetve a magyar 
művelődés életrajzának tisztázásához szüksége lehet. 


A kolozsvári jezsuita egyetemé volt a XVI. század folya- 
mán a legjobban szervezett és legnagyobb erdélyi magyar is- 
kolai könyvtár. Létesítésekor (1581) Báthori István fejedelem 
ide gyűjtötte össze a középkori katolikus könyvtárak még fellel- 
hető anyagát, a jezsuita professzorok viszont a korszerű tudo- 
mányos könyveket hozták magukkal úgy, amint ezt rendjük 
pontosan kidolgozott oktatási és könyvtári előírásai megköve-
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telték. Bár 1603-ban a könyvtárt feldúlták, nem pusztult el 
teljesen, csak szétszóródott.53 Erdély legkülönbözőbb gyűjte- 
ményeiben felkutatott tekintélyes mennyiségű töredékei ma is 
hirdetik az ország legelső egyetemi könyvtárának gazdagságát. 
E könyvtár, százesztendős halódás után, 1773-ig a jezsuita, majd 
a piarista lyceum keretében fejlődött tovább, és jelenleg több 
mint félszázezer kötetes állománnyal az Akadémiai Könyvtár 
részlegeként működik. 


Az első protestáns kollégiumok megszervezését a domon- 
kosok kolozsvári és váradi, valamint a ferencesek marosvásár- 
helyi kolostorának épületében az 1556. és 1557. évi országgyű- 
lés rendelte el.54 E kolostorok gazdag könyvtárának egyes da- 
rabjai alkothatták a kolozsvári unitárius, valamint a váradi és 
marosvásárhelyi református kollégium későbbi gyűjteményé- 
nek alapját. E három legrégibb magyar iskolai könyvtárunk 
közül a váradi 1660-ban, amikor a város török kézre került, 
megsemmisült. A másik kettő mindmáig működik, de a XVII. 
század közepe előtti állományukat a háborús fosztogatások és 
tűzvészek alaposan megtizedelték. Ennél az időpontnál korábbi 
mai anyaguk zöme későbbi adományokból gyűlt össze. A feje- 
delmi kor végétől fogva azonban e két könyvtár töretlenül 
fejlődött, és 1948-ban egyenként több mint 60 000 kötetes állo- 
mánnyal került át az állam tulajdonába. A kolozsvári unitárius 
kollégium könyvtára jelenleg az Akadémiai Könyvtár, a maros- 
vásárhelyi pedig a Teleki Téka Bolyai-részlegeként áll a közön- 
ség rendelkezésére.55 


A XVII. században létesült könyvtárak közül legjelentősebb 
a Bethlen Gábortól 1622-ben alapított gyulafehérvári–nagy- 
enyedi kollégium gyűjteménye, amely – mint láttuk – a feje- 
delem magánkönyvtárából nőtt ki. Egészen a múlt század kö- 
zepéig ez a könyvtár volt a református magyarság legnagyobb 
és leggazdagabb tudományos gyűjteménye. 1752-ben készült 
betűrendes katalógusában majdnem 5000 mű szerepel.56 Vi- 
szontagságos múltja során állománya 1658-, 1704- és 1849-ben 
szinte teljesen megsemmisült, de a társadalom áldozatkészsége 
mindig talpra állította. Jelenlegi állománya a kollégiumnak 
adományozott értékes magánkönyvtárakból (elsősorban Mikó 
Imre bibliofil ritkaságokban és modern művekben egyaránt 
gazdag gyűjteménye révén) újra a XV. századig nyúlik vissza. 
Ősnyomtatványai és becses kéziratai a kolozsvári Egyetemi
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Könyvtár zárt részlegeként működő, több mint 65 000 kötetes 
Bethlen Könyvtárnak ma is előkelő helyet biztosítanak gyűj- 
teményeink sorában.57 


Egyenletesebb volt a kolozsvári református iskola könyv- 
tárának fejlődése azóta, hogy Apáczai fáradozása nyomán a 
XVII. század derekán kollégiummá alakult. Gyűjteményeinek 
gyarapodása 1660-tól kezdve követhető pontosan nyomon. A 
XVIII. század közepétől fogva, jelentős adományok és vásár- 
lások révén, gyors ütemben felzárkózott Enyed mögé, és fontos 
szerephez jutott az egyre inkább Kolozsvárra összpontosuló 
erdélyi magyar művelődési életben. Az indulás éveiben leltá- 
rában szereplő 600 mű 1827-ben 6600-ra, 1851-ben pedig 
15 000-re gyarapodott.58 Különlegesen gazdag régi magyar 
nyomtatványokban. Jelenleg több mint 65 000 kötetes állo- 
mánnyal az Akadémiai Könyvtár részlegeként működik. 


Máramarossziget, Zilah, Szászváros református iskolájának 
a XVII. század óta gyűlt, az előbbieknél szerényebb méretű, 
de szintén gazdag gyűjteményei közül a zilahi legalább megérte 
napjainkat. Ennek a háború előtt 20–22 000 kötetet számláló 
könyvtárnak külföldön is számon tartott tudománytörténeti 
értéke az összehasonlító nyelvészet egyik úttörőjének számító 
Gyarmathi Sámuel (1751–1830) itt őrzött könyvgyűjteménye.59 


A máramarosszigeti és szászvárosi kollégium 35 000, illetve 
18–20 000 kötetes értékes anyaga a második világháborút 
követően pusztult el.60 Az előbbiekből jelentéktelen töredék a 
helyi dokumentációs könyvtárban és a marosvásárhelyi Teleki 
Tékában, az utóbbiból a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban és 
a volt református kollégium, valamint a Református Teológia 
könyvtárában talált menedéket. A szászvárosi kollégium anya- 
gában vesztette el az ország tudományossága, egyebek mellett, 
a román művelődés- és irodalomtörténetben oly sokra értékelt 
Mihai Halici (1643–1712 körül) egész könyvtárát. E szomorú 
veszteségekkel szemben teljes épségben maradt reánk és min- 
taszerű rendben működik a székelyudvarhelyi egykori refor- 
mátus kollégium 1682-ben létesített könyvtára, mint a városi 
könyvtár tudományos részlege. Ez a csaknem 50 000 kötetes, 
korszerűen felszerelt könyvtár valóságos iskolapéldája annak, 
hogy régi könyvörökségünket miként kellene a ma és a jövő 
számára értékesíteni. Ennél szemléletesebb példatárat a
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XVII–XX. századi könyvtárkultúránk történetéhez keresve 
sem lehetne találni az egész országban. 


A XVIII. században új protestáns közkönyvtárak már nem 
keletkeztek. Az ekkor létesült katolikus iskolai könyvtárak 
viszont elsősorban szerzetesi jellegűek maradtak. A szerzetes- 
rendek feloszlatásakor, 1773 után nagy veszteséget szenvedtek. 
Napjainkig már csak a székelyudvarhelyi és csíkszeredai kato- 
likus gimnázium könyvtára jutott el, többé-kevésbé épségben. 
A megsemmisült gyűjtemények közül különösképpen fájlalható 
a minoriták aradi bibliotékája mellett a váradi volt premontrei 
gimnázium könyvtára, amely a jezsuiták ottani iskolájától és 
rendházától örökölte gazdag anyagát.61 Komoly károsodás érte 
országunk könyvtári patrimóniumát a történetíró Pray György 
(1723–1801) könyvhagyatékát is magában foglaló váradi kato- 
likus szeminárium 1780-tól gyarapított könyvgyűjteménye, to- 
vábbá a XVIII. század végén létesült, 30 000 kötetes katolikus 
püspöki könyvtár szétszóródásával.62 Az 1766-tól fogva fennálló 
székeskáptalani könyvtárnak remélhetőleg csak a régi rendje 
bomlott fel, sebtében végrehajtott átköltöztetésével. A Schlauch 
Lőrinc püspöktől 1874-ben alapított szatmári katolikus püspöki 
könyvtár magvát Török János (1807–1874) bibliofil értékekben 
gazdag gyűjteménye alkotta.63 Ennek a kb. 20–25 000 kötetes 
állománynak legalább a töredékei menedéket találtak az Aka- 
démia kolozsvári könyvtárában. 


Bár a sepsiszentgyörgyi egykori Székely Mikó Kollégium 
könyvtára a XIX. század második felében alakult, állománya 
Mikó Imre (1805–1876), a Telekiek gernyeszegi és mások ko- 
rábbi gyűjteményének ideajándékozott anyagával a XV. szá- 
zadba nyúlik vissza.64 Az unitáriusok székelykeresztúri isko- 
lájának könyvtárát Jakab Elek történész (1820–1897) ideke- 
rült gazdag gyűjteménye a múlt század hetvenes éveiben tette 
tudományos jelentőségűvé.65 


A közkönyvtárak vonalán az erdélyi magyarság utolsó nagy 
létesítménye az Erdélyi Múzeum Egyesület könyvtára volt 
1859-ben. A magyar tudományosság központi szervezetének 
dokumentációs bázisa egész sor magánkönyvtár egyesítéséből 
alakult. Ezek közül a történetíró Kemény József (1795–1855), 
Mikó Imre és a Csereiek krasznai könyvtárát említjük meg. Az 
1872-ben felállított kolozsvári egyetem évtizedekig a Múzeum 
gyűjteményeire támaszkodva végezhette munkáját. A viszony-
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lag későn létesült Egyetemi Könyvtár különleges gazdagságát 
az erdélyi könyvkultúra régi emlékeiben az 1949-ben bekövet- 
kezett államosításig több mint negyedmillió kötetre növekedett 
múzeumi gyűjteménynek köszönheti. A nyomtatványokhoz já- 
rult még több ezer kézirat és több mint kétmillió lapnyi levél- 
tári anyag a XIII. századtól kezdődően.66 


A polgári átalakulás azonban a tudományos élet szervezése 
mellett már a múlt század 30-as éveiben napirendre tűzte a 
közművelődési könyvtárak létesítését is. A könyvtár a feudaliz- 
mus egész időszakában tanulmányi gyűjteményt jelentett, és 
hatása nem terjedt túl a tanult rétegeken. A könyv igazi tár- 
sadalomnevelő szerepe csak a közművelődési könyvtárak révén 
bontakozhatott ki. Ez az új könyvtártípus is az értelmiségi 
rétegek körében jelentkezett legkorábban. A reformmozgalom 
támogatására szervezkedő liberális nemesek és polgárok már 
1848 előtt a kollégiumi diákság körében is kaszinókat, olvasó- 
köröket szerveztek.67 Könyvbeszerzésük és olvasótevékenységük 
az aktuális művelődési és politikai kérdésekre, a kortárs iro- 
dalomra, a rohamosan kibontakozó napisajtóra irányult. Külön 
figyelemre méltó a század közepén a nők körében szintén ki- 
bontakozó olvasómozgalom.68 A dolgozó tömegekhez azonban a 
könyvet csak a kifejlődő munkásmozgalom vitte el intézményes 
formában a múlt század 60-as éveitől kezdve. 


A dualizmus korában a művelődési öntevékenység egyéb- 
ként is ellankadt, az áldozatkészség megcsappant. Az időszerű 
művelődési feladatokat a magyar társadalom igyekezett áthárí- 
tani az államra.69 A lakosság spontán kezdeményezéséből itt-ott 
létesült falusi olvasókörök és gazdakönyvtárak munkakörét így 
fokozatosan az állam vette át. Ennek során az eredetileg haladó 
programot valló népkönyvtári mozgalmat úgy alakították át, 
hogy az elsősorban a fennálló társadalmi rend biztosítását szol- 
gálja. A századfordulótól kezdve a Közoktatásügyi és a Föld- 
művelésügyi Minisztérium százával létesített falusi könyvtárat, 
de igen sok csak formálisan működött. Egészükben véve azon- 
ban még ezek a gyűjtemények is kedvezően befolyásolták a 
könyv és a parasztság kapcsolatainak fejlődését. Ez különös- 
képpen a két világháború közötti időszakban mutatkozott meg, 
amikor az Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet újjászervezte a 
gazdaköri könyvtárakat, amelyek a korszerű gazdálkodási mó- 
dok terjesztőivé és a parasztság eredményes nevelőivé fejlőd-
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hettek. A városi dolgozók körében az iparosegyletek könyvtárai 
vállalkoztak hasonló feladatra. A dolgozók politikai felvilágosí- 
tásáért, osztályharcos neveléséért, sajátos művelődésük fejlesz- 
téséért azonban következetesen csak a szocialista munkásmoz- 
galom keretében létesült könyvtárak harcoltak. A szakegyletek, 
szakszervezetek, földmunkásszervezetek olvasóköröket, könyv- 
tárakat szerveztek, amelyek a munkásság politikai és világnézeti 
tudatosodását, osztállyá szerveződését szolgálták. Ezek az inter- 
nacionalista szellemű szocialista művelődést terjesztő könyv- 
gyűjtemények azokon a vidékeken, ahol a munkásság zöme 
magyar volt, főként – de nem kizárólagosan – magyar nyelvű 
anyagokat gyűjtöttek. Az uralkodó osztályok hatalmas könyv- 
táraihoz viszonyítva szerény méretű és sok üldözésnek kitett, 
többször is megsemmisült gyűjtemények voltak ezek. Mégis 
kereteik között alakultak ki az új könyvtárpolitikai elvek, 
amelyek alapján 1945 után a győztes munkásosztály az előbbi 
korszakoktól átvett könyvművelődési örökséget a szocializmus 
építésének szolgálatába állította. 


 
A jelen kérdései 
Napjainkban nálunk a könyv már mindenkié, és a szocia- 


lista művelődési politika feladatának vallja, hogy könyvtárainkat 
a társadalmi tudatformálás és az ismeretterjesztés minél haté- 
konyabb eszközévé fejlessze. A könyvtárak – láttuk – szá- 
zadok óta a művelődés messze ellátszó világítótornyai voltak, 
lángjuk ma a legeldugottabb kis községben is ott lobog, vagy 
legalábbis pislákol. Az erdélyi magyar könyvkultúra fentebb 
vázolt útja immár negyedszázada beletorkollott az egységes 
országos könyvtári szervezetbe. Magával hozott sajátos tradíciói 
ma már ott munkálnak az egységes szocialista művelődésért 
küzdő egyéb haladó hagyományok mellett. A társadalmi elnyo- 
más alól felszabadult magyar tömegek is birtokba kívánják 
venni az emberi művelődés javait, és ebbeli igyekezetük egyik 
legfőbb támaszát éppen a könyvben és a könyvtárakban látják. 


Három évtized elég hosszú idő ahhoz, hogy előnyei mellett 
kiderüljenek könyvtári rendszerünk jobbításra szoruló elemei is. 
Ma már elegendő tapasztalat alapján leghatározottabban állít- 
ható, hogy a nemzetiségi lakosság körében végzett könyvtári 
nevelőmunka hatékonysági foka a következő tényezők függ- 
vénye: 1. összhang biztosítása az anyanyelvű könyvkiadás és
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az illető nemzetiség művelődési igényei között; 2. az anyanyelvű 
kiadványok tényleges eljuttatása az illető nemzetiség lakó- 
helyein működő könyvtári egységekhez; 3. a nemzetiségi mű- 
velődés kérdéseiben benne élő könyvtárosok képzése. 


Szocialista államunk messzemenően biztosítani igyekszik, 
hogy a nemzetiségi lakosság anyanyelvén hozzájuthasson a 
művelődési felemelkedéshez nélkülözhetetlen olvasmányokhoz. 
Az ország érdeke, hogy a termelésben, az élet minden területén 
minél képzettebb dolgozók legyenek – nemzetiségre való tekin- 
tet nélkül. Hazánk iparának rohamos fejlődése, a mezőgazda- 
ság szocialista átalakítása és gépesítése az állandó és sokoldalú 
önképzést, annak elősegítését a nemzetiségi fizikai dolgozók 
körében is halaszthatatlanná teszi. 


Az ország művelődési színvonalának általános emelkedése 
a nemzetiségi könyvkiadás területén is újabb és újabb igénye- 
ket vet fel. Ezeket eredményesen igyekszik kielégíteni a nem- 
zetiségi könyvkiadás központjává tett Kriterion. Eddigi műkö- 
désének jelentős eredményei a szocialista művelődéspolitika 
legjobb népszerűsítői a nemzetiségi lakosság körében. Nemze- 
tiségi könyvkiadásunk két évtizedes tevékenység folyamán 
tömegeket nevelt rá az olvasásra. A nemzetiségi nyelveken 
megjelenő könyv olyan gyorsan elfogy az üzletekből, hogy 
szinte állandó „hiánycikknek“ tekinthető. Társadalmi igényt 
kifejező, sokat mondó jel az, hogy a közönség nemcsak a szó- 
rakoztató olvasmányanyagot, hanem az anyanyelvén megjelenő 
tudományos és tudománynépszerűsítő kiadványokat is szétkap- 
kodja. Annál ragyogóbb társadalmi minősítés el sem képzelhető, 
mint amit országunkban a nemzetiségek anyanyelvén folyó 
könyvkiadás az érdekeltek részéről élvez. 


Amíg a közkönyvtárakban működő könyvtárosok megfe- 
lelő felkészítése lényegében közművelődési jelentőségű problé- 
ma, a régi könyvtári anyag hasznosítása már a tudományos 
kutatás körét érintő kérdés. A fentebb bemutatott régi nagy- 
könyvtárak kiaknázásához nem a létrehozó nemzetiség műve- 
lődésének jelenlegi kérdéseiben, hanem annak egész egykori 
problematikájában való járatosság is szükséges. Ez pedig 
történelmi, irodalmi, tudomány- és egyháztörténeti sajátos 
ismereteket igényel. 


A könyvnek és könyvtárnak művelődésünkben nemcsak 
nagy múltja, hanem jövendője is van. Ennek munkálása min-







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Koppándi Sándor (szerk.): A romániai magyar nemzetiség 


 397


denkinek egyformán feladata, aki felelősséget érez magában 
az emberi művelődés nagy ügyéért ezen a földön, amelyet 
különböző és közös hagyományokat őrző, különböző nyelveket 
beszélő, de egyaránt a haladást áhítozó emberek tekintenek ha- 
zájuknak. 
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muelhez. MKvSz 1959. 200–202. – Deé Nagy Anikó: Bethlen Zsu- 
zsanna tékája, KvSz 1971. 164–167. – Uő: A könyvtáralapító Teleki 
Sámuel. KvSz 1973. 75–79. – Uő: A bibliofil Teleki Sámuel. M 1975/9. 
36–39. – Uő: Teleki Sámuel és a Teleki-Téka. Bukarest, 1976. – Ca- 
talogus incunabulorum bibliothecae Teleki-Bolyai. Tîrgu-Mureş, 1971. 
– Vö. F. Csanak Dóra: Teleki József könyvtára. Irodalom és felvilá- 
gosodás. Bp., 1974. 401–443. 


46 Az egykori kollégiumi könyvtárak őrzik a XVI–XIX. századi 
értelmiségi könyvgyűjtemények maradványait. – L. Vita Zsigmond: 
Zágoni Gábor könyvtárának maradványai az enyedi Bethlen-könyvtár- 
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52 Pl. Marosvásárhelyt: „...senki académiákra nem bocsáttassék, 


míg magát nem kötelezi, hogy a collegiumnak egy arany ára könyvet 
hozzon.“ Farczády Elek: A marosvásárhelyi Bolyai Tudományos Könyv- 
tár. KLEkv 272. 


53 Lukács, Ladislaus – Polgár, Ladislaus: Documenta Romana 
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54 EOE II. 79. 
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az 1894/5. iskolai évre. Zilah, 1895, 223–229. 
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61 Cséplő Péter: A nagyváradi rom. kat. főgymnasium története. 
Nagyvárad, 1896. – Bozóky Alajos: A nagyváradi kir. akadémia szá- 
zados múltja. Bp., 1889. 113–139. – Berlász Jenő: Könyvtári kultú- 
ránk a XVIII. században. Irodalom és felvilágosodás. Bp., 1974. 283–332. 


62 Karácsonyi János: Kísérletek nagyváradi nyilvános könyvtárak 
létesítésére. Múzeumi és Könyvtári Értesítő 1911. 289–293. 


63 Fraknói Vilmos: Schlauch Lőrinc szatmári püspök Török János 
által gyűjtött könyvtára. MKvSz 1877. 5–15, 77–90. 


64 Domján István: A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó-Kollégium tör- 
ténete, 1859–1895. Sepsiszentgyörgy, 1898. 115. – Csutak Vilmos: Mikó 
és a sepsiszentgyörgyi kollégium. Emlékkönyv az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület félszázados ünnepére, 1859–1909. Kolozsvár, 1909–1942. 
257–261. 


65 Gál Kelemen: Jakab Elek élet- és jellemrajza. Kolozsvár, 1938. 
72–76. – Sándor János: A székelykeresztúri középtanoda könyvtára. 
Keresztény Magvető 1877. 75–89. 


66 A könyvtár fejlődésére vonatkozó adatok megtalálhatók az EM- 
ban évenként közzétett jelentésekben. Vö. Teodor, Pompiliu – Tri- 
teanu, Mihai – Ursuţiu, Liviu: Arhiva istorică a bibliotecii filialei din 
Cluj a Academiei Republicii Socialiste România. RArh 1967/1. 125–136. 


67 Benkő Samu: A marosvásárhelyi Kollégium diákjainak műve- 
lődési törekvései a múlt század harmincas éveiben. KLEkv 46–57. – 
Tonk Sándor: Könyvtárak, olvasmányok és olvasók a reformkori Maros- 
vásárhelyen. KvSz 1972. 118–121, 167–171. – Vita Zsigmond: Adalé- 
kok az erdélyi ifjúsági olvasótársaságok történetéhez. KvSz 1973. 172– 
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176. – Fülöp Géza: Törekvések, tervezetek és egyesületek a köznép mű- 
velésére és olvasóvá nevelésére a felvilágosodás idején és a reform- 
korban. MKvSz 1976. 94–102. 


68 Szemző Piroska: A magyar kölcsönkönyvtárak kezdetei. MKvSz 
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CONSTANTIN VLAD 


A nemzet fejlődésének felsőbb 
szakasza: a szocialista nemzet 


1. Azoknak a forradalmi változásoknak, amelyek az 1944. 
augusztus 23-i antifasiszta és antiimperialista nemzeti fegyve- 
res felkelést követően Romániában alapvetően megújították a 
társadalmi tevékenység minden területét, egyik eredménye és 
összetevője a román nemzet magasabb fokra emelkedése, szo- 
cialista nemzetté válása. Egyrészt eredmény ez, mert ez az át- 
alakulás feltételezte a társadalom gazdasági alapjának, a társa- 
dalmi szerkezetnek és a felépítménynek a gyökeres megválto- 
zását (hiszen a nemzet tükrözi, magába sűríti mindazt, ami a 
társadalom életében történik), másrészt pedig összetevő, mert 
az új társadalom építésének évtizedeiben a nemzet fejlődése 
– jelentősége és következményei révén – azok közé a lénye- 
ges vonások közé tartozik, amelyek jellemzik társadalmunk 
egészét, sokoldalú előrehaladását a szocializmus és a kommu- 
nizmus útján. 


A román nemzet szocialista nemzetté való átalakulásának 
az volt az alapfeltétele, hogy a dolgozó parasztsággal, a széles 
néptömegekkel szövetkezett munkásosztály a kommunista párt 
vezetésével kivívta a politikai hatalmat. A népi hatalom meg- 
teremtése döntő lépés volt a gazdasági és társadalmi szerkezet, 
az egész társadalom szocialista átalakítása s egyben a román 
nemzet szocialista megújulása felé. Ugyanakkor a szocialista 
állam létrejötte megteremtette a nemzet egyik fő jellemzőjét, 
az állami közösséget, s a munkásosztályt egyszer s mindenkorra 
a nemzet vezető osztályának rangjára emelte. Ez az állam a 
nemzet sorainak jelentős egyesítő ereje mind politikai és gazda- 
sági, mind pedig társadalmi-kulturális síkon. Az állam, amely 
tükrözi a nemzet fejlődési igényeit és kifejezi a munkásosztály, 
a dolgozók akaratát, sokrétű tevékenységével a társadalom, a 
szocialista nemzet, az összes dolgozók sokoldalú haladását se- 
gíti elő. 
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A szocializmusra való áttérés lényeges változásokat hozott 
a gazdasági életközösségnek – mint a nemzet egyik jellemző- 
jének – természetében és tartalmában. A szocializmus építése 
természetesen nem gyengítette, hanem épp ellenkezőleg: meg- 
szilárdította az ország gazdaságának nemzetgazdasági jellegét. 
A szocialista termelési mód létrehozása folyamán a gazdaság 
tervszerű fejlesztésével szorosabbá váltak és elmélyültek az 
ország különböző területei és központjai között történelmileg 
kialakult kapcsolatok, s ez megkönnyítette a termelőerők gyors 
fejlődését és a nemzetgazdaság kiegyensúlyozott növekedését a 
különböző ágazatokban és területeken. Egészében véve a nem- 
zetgazdaság komplex gazdasági egységként fejlődik, s ugyan- 
akkor állandóan erősödnek gazdasági kapcsolatai az összes 
szocialista országokkal, valamint a fejlődésben lévő országok- 
kal és a fejlett tőkés országokkal. Ez a gazdasági viszonyhálózat 
– természetét és konkrét tartalmát tekintve – lényegesen 
más, mint azelőtt. A termelőeszközök társadalmi tulajdonba 
vétele, a kapitalista gazdasági alap felszámolása, a kisáruter- 
melés szocialista útra térése gyökeresen megváltoztatta és a 
szocialista termelési viszonyokból származó elveknek megfele- 
lően a termelőeszközök közös tulajdonára alapozta a gazda- 
sági viszonyok, a nemzeti piac tartalmát. 


A szocializmus gazdasági alapjának megteremtése egyben 
megvalósította az egész nemzet, az egész nép gazdasági érdek- 
közösségét. Ezáltal a szocializmusra való áttérés alapvetően 
megváltoztatta a nemzet egyik lényeges jellemzőjét, éspedig 
a gazdasági közösséget: a szocialista nemzetnek, amely a román 
nemzet fejlődésének felsőbb foka, egy minőségileg új, maga- 
sabb rendű gazdasági közösség felel meg. 


A szocialista nemzet e két jellemzője – a gazdasági kö- 
zösség, valamint az állami közösség – tartalmának az elemzése 
a szocialista nemzet életében végbemenő változások egyik alap- 
vető tényezőjéhez vezet el bennünket, éspedig a nemzeti egy- 
ség megvalósításához. Ez a sokoldalú egység egyaránt vonat- 
koztatható a nemzet gazdasági életére és a társadalmi osztá- 
lyok és csoportok helyzetére és viszonyára. Az ember ember 
általi kizsákmányolása és a kizsákmányoló osztályok felszá- 
molásával eltűntek azok az okok, amelyek a nemzetet alkotó 
osztályok gazdasági érdekeinek szembenállását szülték. A ter- 
melőeszközök a dolgozók tulajdonában vannak, a gazdasági
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viszonyok összessége a közös tulajdonra alapozódik, ami ma- 
gától létrehozza az egész nemzet, az egész nép gazdasági érdek- 
közösségét. A munkásosztálynak, a parasztságnak, az értelmi- 
ségnek, a román, magyar, német, szerb és más nemzetiségű 
dolgozók alkotta egész társadalomnak egyaránt érdeke a nem- 
zetgazdaság állandó fejlesztése, hiszen a társadalmi haladás- 
nak, a nemzet felvirágzásának, a dolgozók anyagi és kulturális 
életszínvonala emelésének ez az alapja. 


A szocialista nemzet, az egész nép egységének jelentős té- 
nyezője a nemzeti kérdés helyes, a marxi–lenini ideológia szel- 
lemének megfelelő megoldása, az ország minden állampolgára 
teljes jogegyenlőségének biztosítása nemzetiségi különbségre 
való tekintet nélkül. 


A szocializmus építése folyamán a nemzet, a társadalom 
szellemi életében is mélyreható változások történtek. Mozgal- 
mas történelme folyamán népünk gazdag és szép, sajátos kul- 
túrát teremtett, mely saját talaján gyarapodott és fejlődött, 
állandó kapcsolatban az egyetemes kultúrával. Ez a kultúra 
kifejezte a nép anyagi létét és szellemi arculatát, törekvéseit, 
függetlenségi eszményeit, nemzeti méltóságtudatát és ugyan- 
akkor a más népek iránti tiszteletét. A szocialista társadalom 
megteremtésével létrejött a nemzet, az egész nép egységes 
szocialista kultúrája, amely átvette a múlt haladó kulturális 
örökségét, az emberi alkotás és megismerés nagy értékeit, és 
ezt az örökséget magasabb szintű kultúrába illesztette be. 


A szocialista társadalom tehát új, magasabb rendű szakaszt 
jelent a nemzet fejlődésében. Nemzeti viszonylatban ugyanaz 
maradt, vagyis román nemzet, s ez kifejezi a nép nemzeti éle- 
tének folytonosságát, de ezen belül valóságos minőségi ugrás 
következett be, amely a gazdasági és kulturális fejlődés szín- 
vonalában, fejlődésének és az ország történelmi fejlődésében 
betöltött szerepének jellegében, valamint nemzetközi kapcso- 
latban nyilvánul meg. 


2. Mint minden társadalmi-történelmi jelenség, vala- 
mennyi fejlődési szakaszában a nemzet is halad valamilyen 
irányba. 


Számos véleménnyel ellentétben, a nemzet ma minden 
konkrét létformájában felfelé ívelő tendenciát mutat, és egyre
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fontosabb szerepet tölt be a társadalmi haladásban és a nem- 
zetközi kapcsolatokban. 


Amint a történelmi tapasztalat mutatja, a szocialista nem- 
zet a sokoldalú felvirágzás irányában halad. „Mint ismeretes 
– hangsúlyozta Nicolae Ceauşescu elnök –, pártunk szilárdan 
abból a felfogásból indul ki, hogy a jelenlegi szakaszban, va- 
lamint a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom megterem- 
tésének és a kommunizmusra való áttérésnek az egész szaka- 
szában, beleértve sokáig magát a kommunista társadalmat is, 
a nemzet jelentős szerepet tölt be. Ezért mindent megteszünk, 
hogy biztosítsuk a szocialista nemzet új jellegzetességeinek 
erőteljes érvényesülését, amely nemzet keretében már nem 
léteznek kizsákmányoló osztályok, amelyből eltűntek az osz- 
tályellentétek és végbemegy az osztályok és a társadalmi ka- 
tegóriák közötti, a fizikai munka és a szellemi munka közötti, 
a város és a falu közötti közeledés, a társadalmi homogenizá- 
lódás átfogó és állandó folyamata.“1 


Romániában a szocialista társadalom építése a nemzet fo- 
kozott és minden területre kiterjedő fejlődését indította el, al- 
kotóképessége eddig soha nem tapasztalt érvényesülésének kor- 
szakát. 


3. Az új társadalom építése folyamán erőteljesen fejlődő 
szocialista gazdaság jött létre, ez az alapja a sokoldalúan fejlett 
szocialista társadalomnak, a nemzet felvirágzásának minden 
téren. A munkásosztály, a parasztság, az értelmiség, az összes 
dolgozók odaadó munkája révén az iparosítási politika, a me- 
zőgazdaság szocialista fejlesztésének, az egész gazdaság korszerű 
technikára való alapozásának politikája meghozta gyümölcsét. 


A nemzetgazdaság növekedését s egyben a nemzeti vagyon 
gyarapodását rengeteg számmal, adattal, százalékkal lehetne 
szemléltetni; hadd álljon itt néhány azokról a területekről, 
amelyeket a nemzet gazdasági életének haladása szempontjá- 
ból a legfontosabbaknak tartunk. Ilyen például az állóalapok 
növekedését kifejező mutatószám, amely tükrözi az állam gaz- 
dasági erejét, a nemzet anyagi és szellemi fejlődésének gazda- 
sági feltételeit. A gazdasági állóalapok összértéke az 1950. évi 
207 milliárd lejről 1980-ig 1950 milliárd lejre, vagyis 8,6-szo- 
rosára növekedett. A nemzetgazdaság lehetőségeit a beruhá- 
zásra fordított alapok hatalmas – 1950–1980 között 36-szo-
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ros – növekedése jellemzi, ez biztosította az egész gazdaság 
állandó és fokozott ütemű haladását. 1951–1980 között a gaz- 
dasági növekedés évi átlaga több mint 10 százalékos volt – 
ami a világon egyike a legmagasabbaknak –, ezáltal a román 
ipar 1980-ban 34-szer annyit termelhetett, mint 1950-ben. 
Ugyanebben az időszakban a mezőgazdasági össztermelés 4,1- 
szeresére növekedett. A társadalmi össztermék 1950–1980 kö- 
zött az ötszörösére gyarapodott. A nemzeti jövedelem, mi- 
után 1955-ben elérte az 1938-as szintet, ezt ötszörösen meg- 
haladta. Ugyanakkor 1950–1980 között a gazdasági tevékeny- 
séget jelentős minőségi változások jellemzik: az egy főre szá- 
mított termelékenység az iparban 9,3-szorosára növekedett, az 
ipari termelés részaránya a társadalmi össztermékben az 1950. 
évi 46,6 százalékról 1978-ig 63,6 százalékra, a nemzeti jövede- 
lemben pedig 44-ről 57,9 százalékra növekedett, ami szemlél- 
teti az országunk által megtett nagy lépéseket egy olyan nem- 
zetgazdaság-szerkezet felé, amely megfelel a korszerű gazdaság 
követelményeinek. 


Évről évre növekedett tehát a nemzeti vagyon, amely az 
egész népé, a nemzeté, nemzetiségi különbség nélkül minden 
dolgozóé. Így a nemzetgazdaságnak megnövekedtek a lehető- 
ségei, hogy kielégítse a lakosság fogyasztási szükségleteit, hogy 
állandóan emelje a dolgozók anyagi és kulturális életszínvona- 
lát. A dolgozó személyzet átlagos tiszta jövedelme az 1950. évi 
337 lejről 1980-ig 2256 lejre emelkedett, vagyis 6,7-szeresére. 
A parasztság egy főre számított tiszta névleges jövedelme az 
1950. évi 176 lejről 1980-ig 1290 lejre emelkedett, ami 7,7-sze- 
res növekedést jelent. A társadalmi-kulturális költségek 9-sze- 
resen növekedtek: mintegy 7 milliárd lejről (1950) 63 milliárd 
lejre (1980), ami egyre gazdagabb anyagi alapot biztosított az 
oktatás, a tudomány, a kultúra, az egészségvédelem fejleszté- 
séhez, a nyugdíjak, az állami gyermeksegély stb. emeléséhez. 
Állami alapokból 1951–1965 között 370 300 lakás épült, 1965– 
1980 között 1 614 000; csak a jelenlegi ötéves tervben mintegy 
millió család költözik új lakásba. 


A nemzet gazdasági életének ez a fejlődése még jelentő- 
sebbnek fog tűnni, ha összevetjük más nemzetek ugyanabban 
az időszakban elért fejlődésével. Romániában az utóbbi három 
évtizedben (1950–1980) az egy főre eső nemzeti jövedelem 
évi 8,4 százalékos ütemben növekedett, míg az USA-ban ez az
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ütem 2,1 százalékos volt, Kanadában 2,6, Olaszországban 3,8, 
az NSZK-ban 4,4, Franciaországban pedig 3,8 százalékos. Bi- 
zonyos termékek esetében az egy lakosra számított termelés 
már elérte az erőteljesen fejlett országok szintjét. Így orszá- 
gunkban az egy főre eső acéltermelés nagyobb, mint az Ame- 
rikai Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Olaszországban, 
Franciaországban. Az egy főre eső termelésünk a cement, a 
szövöttáruk és más termékek esetében is nagyobb, mint a 
fejlett országokban. „A szocialista építés 30 esztendejében a 
román nép által kifejtett erőfeszítés erőteljes nemzeti vagyon 
megteremtésében öltött testet, amelynek köszönhetően orszá- 
gunk – a múltban elmaradott gazdasággal rendelkező ország 
– óriásit fejlődött, erőteljesen bizonyítva a szocializmus ere- 
jét, annak az új társadalomnak a kapacitását, amelyben a ha- 
talom magáé a népé, amelyben a vezető szerep a munkásosz- 
tályé, azt a tényt, hogy a nép jobban tud vezetni, jobban meg 
tudja valósítani a társadalom fejlesztését, biztosítani a gazda- 
sági-társadalmi haladást.“2 


Az ország gazdasági-társadalmi fejlődésének, szocialista 
nemzetünk felvirágzásának alapvető irányvonalai az 1981– 
1985-ös ötéves tervben is folytatódnak. Ennek az ötéves 
tervnek az alapvető célkitűzése3 a sokoldalúan fejlett szo- 
cialista társadalom felépítésére és Romániának a kommu- 
nizmus felé való előhaladására vonatkozó pártprogram meg- 
valósítása, a román társadalom előrelépése egy új, ma- 
gasabb rendű szakaszba, amelyben erőteljesen megnyilvánul 
majd a jelenkori tudományos-műszaki forradalom a gaz- 
dasági-társadalmi tevékenység minden területén, az új 
minőségre való rátérés meggyorsítása az előző ötéves ter- 
vekben megvalósított mennyiségi felhalmozás alapján, az 
egész nép jólétének és civilizációjának még magasabb szintre 
való emelése, szocialista hazánk függetlenségének és szuvere- 
nitásának erősítése. Minthogy a párt programjának töretlen 
megvalósításához meg kell teremteni az összes eszközöket és 
feltételeket, az 1981–1985-ös ötéves terv számításba veszi a 
világgazdaságban fellépő új jelenségeket, különösen a gazda- 
sági válság és az energiaválság elmélyülésének következmé- 
nyeit, a fokozódó kölcsönös függőséget a nemzetgazdaságok kö- 
zött, a nemzetközi gazdasági és tudományos-műszaki együtt-
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működés kiterjesztésének egyre jelentősebb szerepét a jelen- 
legi körülmények között. 


Az ötéves terv alapvető irányvonalai és célkitűzései a kö- 
vetkezőkben konkretizálódnak: az egész anyagi termelés mű- 
szaki és minőségi színvonalának emelése; a nyersanyagalap 
bővítése; az energetikai alap növelése a hazai erőforrások jobb 
értékesítésével; az ipar további fokozott ütemű fejlesztése a 
korszerű iparszerkezet és a hatékonyság biztosításának körül- 
ményei között, a magas fokon feldolgozott termékeket elő- 
állító ágazatok gyorsabb fejlesztése, az energia- és nyersanyag- 
igényes termékek termelésének a szigorúan szükséges mennyi- 
ségre való korlátozása; a mezőgazdaság intenzív fejlesztésének 
gyorsítása, a tudomány szerepének növelése a gazdaság, az 
egész társadalmi élet, a társadalomvezetés korszerűsítésében; 
a termelőerőknek az egész ország területén való ésszerű el- 
osztása; az egész gazdasági tevékenység hatékonyságának fo- 
kozása, a termelékenység hangsúlyozottabb növelése, a nyers- 
anyagok értékesítési fokának emelése, az állóalapok intenzív 
kihasználása, a munkaerő jobb felhasználása, a termelési költ- 
ségek csökkentése, a gazdasági jövedelmezőség növelése; a ter- 
melés minőségének nagymérvű javítása; a társadalom tudomá- 
nyos vezetésének tökéletesítése, a munkásönigazgatás és -de- 
mokrácia széles körű fejlesztése; az ország nemzetközi gaz- 
dasági kapcsolatainak fokozott fejlesztése, a kooperáció és 
együttműködés fokozása a termelésben, tudományban és tech- 
nológiában, országunk minél előnyösebb részvétele a világ ér- 
tékcseréjében. 


A nemzeti jövedelemnek mintegy 30 százalékát fordítják 
a fejlesztésre, ez lehetővé teszi a továbbiakban a nagy volu- 
menű beruházást, a kitűzött szintek elérését a nemzetgazdaság 
fejlesztésében, a nemzet, az egész nép anyagi és kulturális élet- 
színvonalának emelését. A társadalmi össztermék 6–6,6 szá- 
zalékos évi átlagos ütemben fog növekedni, a nemzeti jövede- 
lem 6,7–7,4, az ipari nettó termelés 9–10, a külkereskedelem 
volumene 8,5–9,5, a termelékenység 7–7,5, a lakosság össz- 
reáljövedelme pedig 4,2–4,6 százalékkal. 


Célkitűzései és feladatai révén az 1981–1985-ös ötéves 
terv az egész gazdasági és társadalmi élet hatalmas lendületét, 
a nemzet, az együttélő nemzetiségek, az egész nép erőinek és 
energiáinak széles körű kibontakozását fogja jelenteni hazánk-
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ban. Az ötéves terv előirányzatainak megvalósításával az egy 
főre eső nemzeti jövedelem tekintetében Románia eléri a kö- 
zepesen fejlett országok szintjét, s ez döntő lépés lesz a sok- 
oldalúan fejlett szocialista társadalom megvalósítására és Ro- 
mániának a kommunizmus felé való haladására vonatkozó 
pártprogram teljesítése útján. 


A jelenlegi körülmények között, amikor még olyan sok 
a gyengén fejlett ország, amikor a fejlett és a gyengén fejlett 
országok közötti óriási különbségek még inkább elmélyülnek, 
ahelyett hogy csökkennének, amikor az energia-, a nyers- 
anyag-, a pénzügyi stb. válság továbbra is több országot sújt 
és kedvezőtlenül hat ki a világgazdaságra, még nyilvánvalóbbá 
válik a román tapasztalat nagy jelentősége egy olyan dina- 
mikus és sokoldalú gazdaság megvalósításában, amely erőteljes 
iparra és korszerű mezőgazdaságra alapozódik, és következe- 
tesen alkalmazza a tudomány és a technika legújabb vívmá- 
nyait, s amely a gyors gazdasági növekedési ütem mellett ki- 
tartóan törekszik a minőségi jellemzők fejlesztésére: a 
hatékonyságra, a magas termelékenységre, az alacsony energia- 
és nyersanyagfogyasztásra, az új gazdasági-pénzügyi mechaniz- 
mus, az önigazgatás elveinek gyakorlatba ültetésére. Az egye- 
temes tapasztalatot tekintve megállapíthatjuk, hogy a pártnak 
az a következetesen érvényesített irányvonala, hogy a nemzeti 
jövedelemből nagyobb részt fordítsanak a fejlesztési alapra, 
igazolja a Román Kommunista Pártnak a nemzet és a haza 
sorsa, jelene és jövője iránti magas felelősségét. A Román 
Kommunista Párt érdeme, hogy olyan elveket érvényesít, ame- 
lyek a gazdaság állandó és gyors ütemű haladásához vezetnek, 
hogy megnyitotta a nemzet sokoldalú felvirágzásának útját, 
teljes mértékben a nemzet, az egész nép érdekében hasznosítva 
a szocializmus belső lehetőségeit. 


 
4. A szocialista nemzet haladásának lényeges összetevője 


és ugyanakkor megkülönböztető jegye a kultúra állandó fej- 
lődése, szoros összefüggésben a nemzet haladásának egészével; 
ez az összefüggés a szocialista társadalom különböző össze- 
tevőinek – a gazdaság, a társadalmi szerkezet, a politikai élet, 
a tudományos alkotás, a kultúra, a civilizációs színvonal stb. – 
harmonikus fejlődésében nyilvánul meg. Még ha egy-egy idő- 
szakban lemaradást kell is leküzdenie egyik vagy másik terü-
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leten, a szocialista társadalmat különböző területeinek és vetü- 
leteinek lényegi egysége jellemzi. A szocialista társadalom fej- 
lődésének lényeges eleme a nép szellemi gyarapodása, a nem- 
zeti kultúrának mint szocialista kultúrának a sokoldalú fel- 
virágzása. A kultúra és az új tudat fejlesztésének alapvető fi- 
lozófiai-ideológiai útmutatásait a dialektikus és történelmi ma- 
terializmus, a tudományos szocializmus és a párt Programja, a 
marxizmus–leninizmus Romániában való alkotó alkalmazásá- 
nak ideológiai, elméleti és politikai alapokmánya adja meg. Ki- 
teljesülésének folyamatában a szocialista tudat a munkásosz- 
tály, a haladó társadalmi erők legjobb forradalmi, demokratikus 
hagyományait folytatja, és érvényre juttatja mindazt, ami a 
nemzeti tudatban haladó jellegű; ugyanakkor tükrözi az új 
valóságot, a nemzet fejlődésének új távlatait. A szocialista tu- 
datban harmonikus egységbe ötvöződik a szocialista haza forró 
szeretete, a szocializmus ügye iránti odaadás, illetve a csatla- 
kozás minden ország munkásosztályának, forradalmi erőinek 
harcához, amelyet a társadalmi és nemzeti felszabadulásért, 
minden nemzet és nép szabad, független érvényesüléséért vív- 
nak. Az új – politikai, jogi, erkölcsi stb. – tudat fejlődése 
egyrészt jelzi azt a haladást, amelyet a nemzet felvirágzása hoz 
szellemi téren, másrészt erőteljesen mozgósítja a nemzet al- 
kotóképességét, az egész társadalomnak a szocialista civilizáció 
útján való előrehaladása érdekében. 


A szocialista kultúra fejlődésének folyamatában széles körű 
tevékenység zajlik minden haladó múltbeli alkotás szocialista 
alapon való átvételéért, ugyanakkor azért is, hogy az eredeti 
alkotás érvényesüljön a szellemi kultúra minden területén. 
Így nyilvánul meg a leghaladóbb nemzeti hagyományok foly- 
tonossága, egyben az új kultúra folytonos fejlődése a megújult 
társadalmi viszonyok, a szocialista társadalom embere objektív 
helyzetének és szellemi igényeinek tükrözésében. 


A szocialista kultúra, a nemzeti kultúra fejlődése olyan 
körülmények között történik, amikor felerősödik és egyre vál- 
tozatosabbá válik kapcsolata az egyetemes kultúrával. Ez nem- 
csak abban nyilvánul meg, hogy az alkotók állandó, szoros kap- 
csolatot tartanak fenn a határainkon túl, a szocialista országok- 
ban és a világ más országaiban létrehozott alkotásokkal – ami 
szintén népünk haladó hagyományainak vonalát követi –, 
hanem abban is, hogy a nép széles tömegeinek lehetősége nyí-
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lik arra, hogy megismerkedjenek az emberiség kulturális örök- 
ségének legértékesebb alkotásaival. A klasszikus és jelenkori 
világirodalom legjelesebb alkotóinak a művei tömegpéldány- 
számban jelennek meg, így mindenki számára hozzáférhetők. A 
világirodalom és általában az egyetemes kultúra felé való 
nyitottság a nemzeti kultúra állandó fejlődésének körülményei 
között valósul meg, s ez konkrét megnyilvánulása a nemzeti és 
az egyetemes ötvözéseknek a szellemi alkotásban. 


Az eddig elmondottakból az is nyilvánvalóvá válik, hogy a 
szocialista kultúrának mint a nemzet egyik jellemzőjének a 
felvirágzása arra alapozódik, hogy hivatását, rendeltetését és 
célját tekintve ez a kultúra a tömegeké, a népé, igazi tömeg- 
kultúra olyan értelemben, hogy az új kultúra az egész nép, 
mindenki számára hozzáférhető közkincse. 


Egyben azt is megjegyezzük, hogy hazánk szocialista kul- 
túrájának fejlődése az együttélő nemzetiségek kulturális fej- 
lődését is felöleli. „Az anyagi alap fejlődésével egyidejűleg or- 
szágszerte fejlődik a tudomány, a művészet és a kultúra; a szo- 
cialista társadalom biztosítja a nép összes erőinek szabad meg- 
nyilatkozását a szellemi alkotó munka területén, lehetővé teszi 
az értelmiség minden értékes elemének, hogy nemzetiségétől 
függetlenül a tömegek kulturális felemelésének, az ország ha- 
ladásának szolgálatába állítsa tehetségét és alkotóképességét. A 
magyar, német, szerb tudományos, művészeti és kulturális dol- 
gozók alkotásai, megőrizve a nemzeti sajátosság jegyeit, a ro- 
mán értelmiségiek alkotásaival együtt gazdagítják a szocialista 
Románia szellemi tárházát.“4 


A kultúra fejlődése, az egész nép tulajdonává tétele így 
ismételten nyilvánvalóvá teszi a nemzet, az együttélő nemze- 
tiségek, az egész nép alkotóerejét az emberi tevékenység min- 
den területén, s egyben azt a szerepet is magyarázza, amelyet 
a szocialista nemzet, az emberi közösségi formák fejlődésének 
felsőbb szakasza betölt a társadalom fejlődésében, a szocializ- 
mus haladásában. 


 
5. Miközben megvizsgáltuk a nemzet létében bekövetke- 


zett forradalmi változásokat, egyben felidéztük azokat a leg- 
fontosabb átalakulásokat is, amelyek az ország társadalmi szer- 
kezetében, más szóval a nemzetet alkotó osztályok és tár-
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sadalmi rétegek helyzetében és ezek viszonyában végbe- 
mentek. 


Ez a társadalmi szerkezet azonban a szocialista nemzet 
kialakulása után sem merevedik mozdulatlanná, hanem állan- 
dóan fejlődik, a társadalmi haladással, a szocialista nemzet egé- 
szének fejlődésével összhangban. E fejlődés elemzéséből ki- 
világlik a nemzet társadalmi haladásban betöltött növekvő 
szerepének egyik alapvető oka. 


A munkásosztály sorainak gyarapodását egyebek mellett 
helyzetének és szerepének állandó minőségi változása kíséri. 
A nemzetgazdaság legdinamikusabb, az egész gazdaság, a nem- 
zet egész életének haladása szempontjából meghatározó jelen- 
tőségű ágazataiban tömörült munkásosztály a nemzeti jövede- 
lem legnagyobb részének létrehozója volt és marad. Az ipa- 
rosítás folytatása, valamint a tudományos-műszaki forradalom 
a munkásosztálynak az anyagi termelésben betöltött helyét és 
szerepét sem hagyta érintetlenül. Ennek következtében a mun- 
kásosztály számbelileg egyre gyarapszik, alaposabb felkészült- 
séggel tudja kezelni a technika korszerű eszközeit, műveltségi 
színvonala folyton növekszik, így nagyobb hatékonysággal, 
többet és jobbat tud termelni, mint azelőtt. 


Ugyanakkor a munkásosztály továbbra is a leghaladóbb 
társadalmi erő, a szocialista és kommunista eszmék következe- 
tes továbbvivője. Történelmi szerepe nem szűnik meg a szo- 
cializmus győzelmével, hanem továbbra is az élvonalban halad 
a szocialista társadalom fejlesztésében, azoknak a feltételeknek 
a fokozatos megteremtésében, amelyek alapján rá lehet térni a 
kommunizmus építésére. A munkásosztályt, a nemzet vezető 
osztályát a fejlett politikai és állampolgári tudat, az új társa- 
dalom létrehozásában és fejlesztésében szerzett tapasztalat, a 
gazdaságnak, az ország egész társadalmi és politikai életének a 
vezetésében való aktív részvétel jellemzi. A munkásosztálynak 
élvonalbeli helye van a nemzet soraiban, és éppen ez az egyik 
alaptényezője annak, hogy a nemzet egésze egyre nagyobb sze- 
repet tölthet be a szocialista társadalom sokoldalú fejlődésében. 


Társadalmunkban állandóan fejlődik a munkás-paraszt 
szövetség. A Román Kommunista Párt álláspontja szerint a 
parasztság, ez az új osztály, amely a szocializmus építése fo- 
lyamatán mélyrehatóan megváltozott, társadalmunkban még 
sokáig fontos szerepet fog betölteni. A munkásosztály és a pa-
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rasztság szövetsége, amely az ipar és a mezőgazdaság, a város 
és a falu közötti termelési viszonyok sajátos kapcsolatára, a 
társadalom e két alapvető osztálya politikai és gazdasági ér- 
dekközösségének tartós alapjára épül, állandóan erősödik a 
mezőgazdaság fejlesztéséért, a nemzetgazdaság és az egész szo- 
cialista társadalom haladásáért vívott közös harcban. Pártunk- 
nak és államunknak a mezőgazdaság műszaki-anyagi alapjának 
fejlesztése és korszerűsítése, a korszerű, intenzív, nagy termelé- 
kenységű mezőgazdaság megteremtése érdekében hozott intéz- 
kedései arra hivatottak, hogy e nagy fontosságú ágazat szá- 
mára a haladás még szélesebb távlatait nyissák meg, s egyben 
új szintre emeljék a munkás-paraszt szövetséget, az egész nép, 
az egész nemzet egységének e lényeges összetevőjét. 


Ugyanakkor mind szorosabbá válik a munkások, parasztok 
és értelmiségiek egysége. A tudomány közvetlen termelőerővé 
válása, valamint a lakosság magas szintű képzése, a tudomá- 
nyos kutatás és eredményeinek gyakorlati alkalmazása, az al- 
kotó munka fejlesztése az értelmiség szerepét is megnöveli. 
E fontos társadalmi réteg, amelyet mélyen áthat a szocializmus 
iránti hűség, egész tudományos és alkotóképességét, tehetségét 
és tapasztalatát a haza felvirágoztatásának szolgálatába állítja. 
A Román Kommunista Párt politikája biztosítja az értelmisé- 
gieknek a gazdaság és a nemzeti kultúra haladásához, a tudo- 
mány, az oktatás, a szellemi alkotás fejlesztéséhez való hozzá- 
járulásának állandó növekedését, az értelmiségiek tényleges 
részvételét az egész gazdasági-társadalmi életben. 


A társadalmi szerkezet fejlődésének iránya az egész nem- 
zet, az egész nép egységének folytonos erősítése. Ez az egység 
úgy nyilvánul meg, mint célok, törekvések és akciók közössége, 
amely az egész nemzetnek a szocialista és a kommunista építés 
nemes eszméihez való csatlakozásából fakad, és abból, hogy az 
egész nemzet azonos politikai állásfoglalás alapján, határozottan 
támogatja azt az irányvonalat, amelyet a kommunista párt 
követ a szocialista társadalom sokoldalú felvirágoztatásáért, 
Romániának mint független, szuverén szocialista államnak a 
tevékeny részvételéért a nemzetközi életben. Ugyanakkor a 
nemzet sorainak tartós egysége a társadalmi homogenizálódás 
lényegbevágó tendenciája, a szocialista nemzetet alkotó társa- 
dalmi osztályok és rétegek állandó közeledésére alapozódik. 
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Népünk növekvő egységének egyik fontos tényezője a ro- 
mán nép és az együttélő nemzetiségek tartós és állandóan 
fejlődő testvérisége. E testvériség alapja a dolgozók legfőbb 
érdekeinek nemzetiségi különbség nélküli azonossága. Minden 
dolgozót lelkesedéssel töltenek el a közös szocialista haza sok- 
oldalú felvirágoztatásának célkitűzései, a Román Kommunista 
Párt által következetesen megvalósított jogegyenlőség a román 
nép és az együttélő nemzetiségek között az egész társadalmi 
életben, a pártnak az a politikája, hogy a termelőerőket az 
egész ország területén ésszerűen elosztja, és ezzel az ország 
minden vidékén biztosítja a lakosság anyagi és szellemi fel- 
emelkedésének alapját. 


Társadalmunknak ez az egysége hatalmas mozgósító sze- 
repet tölt be a szocialista haza fejlesztésében, egyben jellemzi 
a társadalmi haladás új típusát, amelynek belső ösztönző erői 
nem a különbségek, a szembenállások, a társadalmi, nemzeti, 
gazdasági, politikai és ideológiai ellentétek elkerülhetetlen el- 
mélyüléséből fakadnak, hanem a társadalmi élet különböző 
vonatkozásainak lényegbeli összhangjából, a társadalmat alkotó 
összes erők legfőbb érdekeinek azonosságából, álláspontjuk, 
magatartásuk és akcióik állandó közeledéséből és növekvő egy- 
ségéből. Persze a szocialista társadalomban is vannak lemara- 
dások, ellentmondások, és folyik a harc ezek leküzdésére. Ezek 
az ellentmondások olyan természetűek, hogy megrázkódtatások 
nélkül ki lehet őket küszöbölni, és meg lehet előzni elmélyü- 
lésüket. Ilyen vonatkozásban döntő jelentősége van a kommu- 
nista párt által érvényesített helyes, reális politikának, a párt 
és a nép közötti szoros kapcsolatnak, valamint annak, hogy 
a párt képes objektív módon, tudományosan felismerni a tár- 
sadalomban lezajló folyamatokat, felfigyelni a negatív jelensé- 
gekre és mozgósítani az egész népet a nehézségek leküzdésére, 
mindannak érvényesítésére, ami pozitív, új, előremutató a tár- 
sadalmi életben. A kommunista párt ilyen irányú tevékeny- 
sége pedig éppen a nemzet, a nép egységére alapozódik. 


Romániában a nemzet, az egész nép egysége a Román 
Kommunista Párt körül, annak vezetésével jött létre és fejlő- 
dik; a párt az egész társadalmi szervezet éltető központja. A 
Román Kommunista Párt 1979-ben 2 930 000 tagot tömörített 
soraiba, ami azt jelenti, hogy az ország aktív lakosságának 
25 százaléka a kommunista párt tagja. A párttagok 54 száza-
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léka munkás, 18 százaléka paraszt, 29 százaléka értelmiségi és 
tisztviselő. A párt nemzetiségi összetétele megfelel a lakosság 
nemzetiségi szerkezetének: a párt tagjainak 90 százaléka ro- 
mán, 8 százaléka magyar, 1 százaléka német, 1 százaléka más 
nemzetiségű. 


Ez az összetétel a pártot a munkásosztály és az egész nép 
hű képviselőjévé teszi, amely állandóan erősíti kapcsolatait a 
néptömegekkel, tökéletesíti szervezési formáit és munkamód- 
szereit, és következetesen megvalósítja a társadalmi élet ve- 
zetésében a tömegek részvételének demokratikus elveit. Így 
a Román Kommunista Párt sikeresen tölti be a társadalom 
politikai vezető erejének szerepét. 


E szerep erősítése biztosítja a nemzet állandó felvirágzá- 
sát, Románia előrehaladását a sokoldalúan fejlett szocialista 
társadalom megteremtése, a kommunizmus útján. 


A nemzet sokoldalú felvirágzása mind tágabb, tartósabb 
feltételeket teremt az ország egyre fokozottabb részvételéhez 
a nemzetközi életben. Mint ismeretes, a Román Kommunista 
Párt figyelmének középpontjában áll a nemzetgazdaság, az 
egész szocialista társadalom fejlesztése vonalának kidolgozása 
és megvalósítása olyan körülmények között, amikor változa- 
tossá válnak és elmélyülnek az ország kapcsolatai az összes 
szocialista országokkal, a fejlődő és a fejlett országokkal, és 
amikor Románia cselekvően részt vesz a világ anyagi és szel- 
lemi értékeinek forgalmában – beleértve a gazdasági és a 
tudományos-műszaki együttműködés magasabb formáit – és 
a jelenkor nagy problémáinak a népek érdekének megfelelő 
megoldásában. A kommunista párt politikájának ez az állandó 
igyekezete abból a mély meggyőződésből fakad, hogy a nem- 
zeti fejlődés értékei nem az elszigetelődést, hanem a nyitást 
ösztönzik a világ felé, hogy mennél fejlettebb egy nemzet, 
annál nagyobb és változatosabb lehetőségei vannak az együtt- 
működésre. Az országhoz való hűség kifejezi a nép, a szocia- 
lizmus sorsa iránti magas felelősség megértését és a más né- 
pekkel való szolidaritás tartós alapokra helyezését, amely a 
szolidaritást helyezi szembe a nemzeti nihilizmussal. A Román 
Kommunista Párt politikájának ugyanebből az alapelvéből kö- 
vetkezik az az állásfoglalása, hogy csakis a népek azon jogá- 
nak tisztelete, hogy minden sorsdöntő kérdésben maguk hatá- 
rozzanak, csakis a nemzeti szuverenitás és függetlenség tiszte-
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lete biztosíthat tartós, szilárd alapot a kommunista és munkás- 
pártok, a szocialista országok, szocialista nemzetek közötti 
szolidaritáshoz. 


A szocialista nemzet a társadalom haladásával lépést tartva 
fejlődik, e haladás cselekvő tényezőjeként. A nemzetnek ha- 
talmas tartalékai vannak, és ezek az emberi tevékenység min- 
den területén ösztönzik a haladást. Perspektívája a további fel- 
virágzás a kommunizmus építése folyamatában és a jövőbeli 
kommunista társadalomban. 


A Román Kommunista Párt Programja világosan megfo- 
galmazza a nemzet fejlődésének széles távlatait. „A Román 
Kommunista Párt abból indul ki, hogy mind a szocialista épí- 
tés korszakában, mind a kommunista társadalomban a nemzet- 
nek és a nemzeti államnak még sokáig jelentős szerepet kell 
játszania. [...] A kiteljesült kommunizmus korszakában – 
mutat rá a Program – elérjük a nemzeti államok, a nemzetek 
közötti egyes lényeges különbségek fokozatos eltűnését, de a 
nemzet továbbra is létezni fog sajátos szervezési keretében mint 
különálló entitás, megőrizve sajátosságát. Ennek alapján a 
nemzetek között sokoldalú, bensőséges együttműködés fog ki- 
alakulni. Ebből a történelmi távlatból kiindulva, a párt úgy 
véli, hogy a nemzetek közötti közeledés dialektikus folyamatát 
semmiképpen sem lehet erőltetni; ez mindenekelőtt feltételezi 
minden nemzet erőteljes érvényesülését és felvirágzását, és az- 
zal egyidőben olyan elvi kapcsolatok meghonosítását közöttük, 
amelyek a teljes jogegyenlőségen, a kölcsönös tiszteleten és 
megbecsülésen alapulnak. Csak minden nemzet érdekeit tiszte- 
letben tartva lehet megteremteni mindenféle bizalmatlanság és 
ellenséges érzelem eltűnésének, a nemzetek közötti szabad és 
egyenjogú kapcsolatok létrehozásának előfeltételeit; csak így 
lehet elérni, távlatilag, a nemzetek közötti mind szorosabb kö- 
zeledést. Ily értelemben rendkívüli szerepe lesz az azonos gaz- 
dasági-társadalmi fejlődési szint elérésének, a történelmi, kul- 
turális és nyelvi közeledésnek. Ebből a forradalmi felfogásból 
kiindulva, a Román Kommunista Párt a jövőben is mindent 
megtesz a nemzet és a független nemzeti állam szerepének 
növeléséért, a szocialista országokkal, az összes forradalmi erők- 
kel való együttműködés és a szolidaritás fejlesztéséért, a pro- 
letár internacionalizmus elveinek érvényesüléséért, az összes 
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népek közötti új kapcsolatokért, a tartós békéért; az egész vi- 
lágon.“5 


Ez a lelkesítő perspektíva arra hivatott, hogy ösztönözze 
a nemzet, az egész nép energiáit avégett, hogy a szocialista 
Románia a haladás újabb, egyre magasabb fokaira emelkedjék. 
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SZÁSZ BÉLA 
 
 


A romániai magyar könyv 


A magyar könyv, akárcsak a német, szerb-horvát, ukrán 
és jiddis, külön színfoltja a mai romániai könyvkiadásnak. A 
korunk eszmeiségét tükröző irodalmi, tudományos alkotások 
ösztönzésével párhuzamosan a könyvkiadás – beleértve az 
együttélő nemzetiségekét is – körültekintő munkával tárja 
fel a múlt szellemi értékeit és építi be a jelen szellemiségébe. 
Teszi ezt abban a meggyőződésben, hogy az elmúlt korok kul- 
turális értékeinek közkinccsé tétele, ez elődök példamutatása 
serkentően hat a jelenkori művelődés fejlődésére. A romániai 
magyar könyv jelenének vázolása előtt talán nem érdektelen 
néhány szóban emlékeztetnünk a legfontosabb körülményekre, 
amelyek kibontakozásának útját egyengették. 


A reneszánsz humanista eszméi termékeny talajra találtak 
a középkori Erdélyben. A történelem által egymás mellé ren- 
delt románok, magyarok, németek körében a humanizmus esz- 
méinek sugallatára fokozódik az anyanyelvű írásbeliség és mű- 
velődés kialakításának igénye. Ennek hatására születtek meg 
az első anyanyelvű nyomtatványok, amelyek nemcsak becses 
ismereteket közvetítettek, hanem serkentően hatottak a kul- 
turális élet további alakulására. 1535-ben alapított nyomdát 
Brassóban a szász humanista Johannes Honterus, akinek saj- 
tója alól számos könyv került ki oktatási célokra. Ugyanitt 
működött 1559-től Coresi román diakónus, az első román nyel- 
vű könyv kinyomtatója, aki korábban Munténia egykori szék- 
városában, Tîrgoviştén fejtett ki könyvnyomtatói munkásságot. 
Az erdélyi magyar nyelvű könyvnyomtatás Hoffgreff György 
1550-ben Kolozsváron létesített nyomdájával vette kezdetét. 
Ez a nyomda Heltai Gáspár vezetése alatt a XVI. század má- 
sodik felében a magyar könyvtermés mintegy 30%-át bizto- 
sította. Könyvkiadói és írói munkásságával, kiadványainak egy- 
ségesített helyesírásával Heltai nagymértékben hozzájárult a 
későbbi irodalmi nyelv és helyesírás kikristályosodásához. Ezt
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a munkát a hollandiai egyetemeket járt karteziánus magyar 
tudós, Apáczai Csere János (1625–1659), az első magyar nyelvű 
enciklopédia megalkotója folytatta, a magyar nyelvű könyv- 
nyomtatást pedig Misztótfalusi Kis Miklós (1650–1720) fej- 
lesztette tovább, aki betűmetszőként és könyvművészetével 
Európa-szerte rangos nevet szerzett magának. 


Az anyanyelvű irodalom és könyvkiadás fellendítésében 
jelentős szerepet töltött be a XVIII. század végén az Aranka 
György kezdeményezésére alakult Erdélyi Magyar Nyelvmí- 
velő Társaság, majd a XIX. század elején Döbrentei Gábor 
folyóirata, az Erdélyi Múzeum. Ezt a hagyományt vitték to- 
vább a XIX. század második felében alakult irodalmi társasá- 
gok: a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság (1876), 
a Kölcsey Egyesület (Arad, 1881), az Erdélyi Irodalmi Társa- 
ság (Kolozsvár, 1888), a Szigligeti Társaság (Nagyvárad, 1892), 
az Arany János Társaság (Temesvár, 1903) stb. A századfor- 
dulón kibontakozó irodalmi törekvések hatására, főleg a kolozs- 
vári és nagyváradi írói csoportosulások, folyóiratok ösztönzésé- 
re felfrissült, megélénkült az erdélyi magyar irodalmi élet. 
A változtatni akarás, újítás igényével lép fel ez idő tájt 
Ady Endre forradalmi költészetének szellemében a nagyváradi 
Holnap Társaság (1908) írói mozgalma. A korábban tapasz- 
talt irodalmi központosítás ellensúlyozására számos kísér- 
let történik a független erdélyi irodalmi élet kialakítására; 
erre azonban csupán az első világháború után kerül sor, ami- 
kor Erdély egyesül Romániával, s a romániai magyar irodalom 
elindul önálló útján. Megszületését hosszas szellemi csatározá- 
sok előzték meg, amelyek során az arisztokrácia és nagypol- 
gárság szellemiségét tükröző konzervatív nézetek a középré- 
tegek és a hozzájuk igazodó plebejus csoportok radikális né- 
zeteivel csaptak össze. Az utóbbiak józan álláspontról szem- 
lélték a háború utáni helyzetet, és őszintén keresték az új 
állami keretbe való beilleszkedés és a román–magyar szellemi 
közeledés reális lehetőségeit. Tőlük indult ki számos lapalapí- 
tási kezdeményezés, köztük a Zord Idő (Marosvásárhely, 1919), 
Magyar Szó, Tavasz (Nagyvárad, 1919), Napkelet (Kolozsvár, 
1920), Pásztortűz (Kolozsvár, 1921), Genius, Új Genius, Perisz- 
kop (Arad, 1923–1925) stb. 1924-ben alakult meg a korszak leg-
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jelentősebb romániai magyar könyvkiadói vállalkozása, az Er- 
délyi Szépmíves Céh, 1928-ban pedig az Erdélyi Helikon iro- 
dalmi folyóirat, mindkettő a Helikon irodalmi csoportosulás 
égisze alatt. Ezekkel egyidőben alapította meg Dienes László a 
Korunk (1926) című kulturális-politikai és irodalmi folyóira- 
tot, amelyet 1929-től kezdve a marxista Gaál Gábor szerkesz- 
tett a Román Kommunista Párt irányításával egészen 1940-ig, 
amikor az Erdélybe bevonuló horthysta hatóságok betil- 
tották. 


A két világháború között több magyar kiadói vállalkozás 
is született, ezek közül a már említett, Kolozsváron működő 
Erdélyi Szépmíves Céh és a Minerva RT a legjelentősebb. A 
hosszabb-rövidebb életű kiadói vállalkozások közül az Erdélyi 
Magyar Írói Rend, valamint az Erdélyi Enciklopédia működé- 
sére utalunk, ez utóbbi a realista fogantatású szépirodalmi és 
szociográfiai jellegű kiadványaival szerzett érdemeket. Élénk 
irodalmi élet folyt tehát nemcsak Erdélyben, hanem Biharban 
és a Bánságban is, Nagyvárad, illetve Arad és Temesvár köz- 
ponttal, sőt az ország fővárosában, Bukarestben is, ahol több 
magyar lap jelent meg. A haladó írói csoportosulások és folyó- 
iratok, elsősorban a korszak leghosszabb életű folyóiratai – a 
Korunk, az Erdélyi Helikon és a Pásztortűz – feladatuknak 
tekintették a román–magyar kölcsönös megértés, megbecsü- 
lés és közeledés ügyének szolgálatát, a román szellemiség és 
irodalom valódi értékeinek ismertetését, népszerűsítését. Ezt 
ápolta román részről Sextil Puşcariu folyóirata, a Cultura, a 
Gînd românesc, a Societatea de mîine, a Ţara nouă. 


A második világháború után kibontakozó népi hatalom 
nemcsak kinyilvánította, hanem a román társadalom demokra- 
tikus átalakításával egyidejűleg nemzetiségi megkülönböztetés 
nélkül általánosan kiterjesztette az anyanyelvi művelődés intéz- 
ményes formáit. Így jött létre közvetlenül a háború befejezése 
után több magyar nyelvű demokratikus napilappal és folyói- 
rattal párhuzamosan a Román Kommunista Párt könyvkiadója, 
majd a kolozsvári Józsa Béla Athenaeum Könyvkiadó, amely 
a helyi demokratikus hatóságok és társadalmi szervezetek köz- 
vetlen segítségére támaszkodhatott. Mind a két intézmény 
úttörő munkát végzett a demokratikus, szocialista eszmeiségű 
társadalomtudományi és szépirodalmi művek terjesztésében. 
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Az élet általános demokratizálódása közepette alakultak 
meg 1948-ban Bukarestben az első államilag támogatott orszá- 
gos könyvkiadók (politikai, akadémiai, tudományos, orvosi, mű- 
szaki, mezőgazdasági, világirodalmi, ifjúsági, irodalmi és mű- 
vészeti stb.), amelyek keretében magyar szerkesztőségek és 
lektorátusok is létesültek. A hazai könyvkiadásban igen fon- 
tos szerepet töltött be az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, 
illetve utóda, az Irodalmi Könyvkiadó, akárcsak az Ifjúsági 
Könyvkiadó; ezek ösztönzőleg hatottak a hazai kortárs szépi- 
rodalomra. A könyvnyomtatás és könyvterjesztés állami meg- 
szervezésével állandósult a kiadók és a könyvvásárlók termé- 
keny kapcsolata, amely megkönnyítette a szerkesztőségeknek 
a gyors tájékozódást, az egyre sürgetőbben jelentkező könyvi- 
gények felmérését, a kiadói programoknak az olvasók műve- 
lődési igényeivel való tudományos egybehangolását. 


A szépirodalmi könyvkiadók működése serkentően hatott 
a romániai magyar irodalom fellendülésére, melynek eredmé- 
nyei olyan szépirodalmi alkotásokban mutatkoztak meg, ame- 
lyeket a nagy társadalmi változások ihlettek, amelyek a kor 
eszmeiségét tükrözték, és segítették a haladás ügyéért elkö- 
telezett ember szellemi-erkölcsi képének kialakítását. A több 
mint három évtizedes kiadói tevékenység, az irodalmi élet és 
könyvkiadás fellendülése nemcsak a meglévő erőket serken- 
tette munkára, hanem új tehetségek jelentkezésének is kedve- 
zett, olyannyira, hogy szépíróink száma ma legalább a három- 
szorosa annak, ami ezelőtt harminc évvel volt. A tehetségek 
felkutatásában és útrabocsátásában elévülhetetlen érdemeket 
szerzett az Irodalmi Könyvkiadónál 1961-ben elindított Forrás 
sorozat (1970-től a Kriterion gondozza), amely évente négy-öt 
elsőkönyves fiatalt indít útjára. A sorozat eddig megjelent 
mintegy száz kötete egy életerős, dinamikus irodalom sokat- 
mondó bizonyítványa. De ugyanerről tanúskodik az a több mint 
két és félszáz romániai magyar regény, amelyet a Művelődés 
1975/12. száma (A romániai magyar regény bibliográfiája 1944– 
1974) felsorol. E könyvészetben talán a legszembeötlőbb a szer- 
zőként feltüntetett százöt név, százöt javarészt alkotása teljé- 
ben lévő romániai magyar szépíró. A bibliográfiába felvett 
művek jó része egy-egy mérföldköve a mai romániai magyar 
regénynek, tematikai, stilisztikai gazdagodásának, s egyben
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bizonysága a romániai magyar próza hatalmas erőtartaléká- 
nak is. 


De nemcsak a regénytermés nyújtja ezt az impozáns ké- 
pet; ugyanilyen virágzásnak indult az elbeszélés, a vers, a 
drámairodalom, az esszéírás. Évi tizenöt-húsz lírai kötet a tel- 
jesítmény költőink legfrissebb terméséből, ezek mindegyike 
korunk emberének gondolat- és érzelemvilágát tükrözi, a for- 
manyelv, a kép- és szimbólumrendszer tudatos felfrissítéséről 
tanúskodik. 


A modern könyvkiadás gyakorlatához és az olvasók meg- 
növekedett igényeihez igazodva könyvkiadóink az ötvenes-hat- 
vanas évek folyamán sorozatokba rendezték kiadványaikat, 
amelyeknek java része ma is megvan. Csupán az 1970-ig mű- 
ködött Irodalmi Könyvkiadó katalógusaiban számos sorozatra 
bukkanunk, amelyek igen fontos szerepet töltöttek be a filo- 
lógiai és irodalomtörténeti kutatás serkentésében, a haladó ha- 
gyományok ápolásában, új tehetségek felkutatásában és ösz- 
tönzésében, az olvasók széles rétegeinek tájékoztatásában és 
világirodalmi műveltségének kialakításában (Magyar Klassziku- 
sok, Romániai Magyar írók, Téka, Forrás, Kincses Könyvtár, 
Horizont, Drámák, Román Klasszikusok). 


Három évtizedes rendszeres feltáró munkával a magyar 
klasszikus irodalom nagyjainak főbb alkotásaival párhuzamosan 
az olvasó kezébe került a két világháború közti korszak romá- 
niai magyar irodalmának szinte valamennyi számottevő műve, 
száznál is több kiadvány: regény, novella, vers, dráma, esszé. 
A Romániai Magyar Írók sorozatban látott napvilágot a régi 
Korunk törzsgárdájához tartozó írók művei közül például Gaál 
Gábor 4, Asztalos István 5, Salamon Ernő 3, Brassai Viktor 1, 
Kovács György 10, Nagy István 5, Szilágyi András 1 kötete. 
Ugyancsak feldolgozták és kiadták az Erdélyi Helikon, 
az Erdélyi Magyar Írói Rend, az Erdélyi Fiatalok, az Erdélyi 
Enciklopédia stb. íróinak (Áprily Lajos, Bartalis János, Berde 
Mária, Jancsó Elemér, Kacsó Sándor, Karácsony Benő, Kós 
Károly, Kuncz Aladár, Makkai Sándor, Szentimrei Jenő, Ta- 
béry Géza, Tamási Áron és mások) hagyatékát is. 


A két világháború közti irodalom újrafelfedezésére in- 
dult mozgalom keretében az Irodalmi Könyvkiadó, majd a Kri- 
terion irodalomtörténeti igényű válogatásokat közölt azoknak
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a lapoknak és folyóiratoknak az irodalmi anyagából, amelyek 
fontos szerepet töltöttek be a romániai magyar irodalmi élet 
megszervezésében, a tehetségek támogatásában, az irodalmi- 
esztétikai nézetek, valamint az álláspontok tisztázásában. A 
hatvanas évek derekától megjelent színvonalas folyóirat-antoló- 
giák sorában ott találjuk A Korunk költészete, Az Erdélyi He- 
likon költői, Magyar Szó – Tavasz, Periszkop, Genius – Új 
Genius című kiadványokat, élükön egy-egy kimerítő tanul- 
mánnyal, amelyhez gazdag függelékanyag járul. Ezeknek az 
irodalomtörténeti igényű kiadványoknak a kiegészítéseként 
került sor a hetvenes évektől kezdődően A Marosvásárhelyi 
Kemény Zsigmond Társaság levelesládája, A Helikon és az 
Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája, Benedek Elek, Petelei 
István, Gaál Gábor irodalmi levelezése, valamint írói monog- 
ráfiák (Áprily Lajos, Asztalos István, Kemény Zsigmond, Ko- 
vács György, Mikes Kelemen, Nagy István, Salamon Ernő, 
Petelei István, Tompa László, Tamási Áron stb.), irodalmi ösz- 
szegezések, egyéni tanulmánykötetek rendszeres kiadására is. 


A megnövekedett művelődési igények jobb kielégítésére 
1969 decemberében szükségessé vált a könyvkiadói és könyv- 
terjesztői keretek felfrissítése. Az átszervezést előíró kormányha- 
tározat mindenekelőtt a funkcionalitás elvének kívánt érvényt 
szerezni: az ésszerűbb munkamegosztást, tudományosan kö- 
rülhatárolt szakosítást, az alkotói és kiadói erők célszerűbb 
foglalkoztatását tartotta szem előtt. A Román Kommunista 
Párt és az állam következetes nemzetiségi politikája bizonysága- 
ként megkezdi tevékenységét az ország fővárosában a Kriterion, 
az első romániai nemzetiségi könyvkiadó, magyar, német, szerb, 
ukrán, jiddis és román lektorátussal. (A román lektorátus a 
romániai nemzetiségek irodalmi alkotásainak román nyelven 
való közvetítését szolgálja.) Rajta kívül még több más kiadó is 
jelentet meg könyvet a nemzetiségek nyelvén. Magyar és he- 
lyenként német lektorátus működik a Politikai (Bukarest), a 
Dacia (Kolozsvár), a Facla (Temesvár), az Eminescu, az Al- 
batros, a Ion Creangă, a Tudományos és Enciklopédiai, a Ceres, 
a Technikai könyvkiadók (Bukarest) keretében. Rendszeresen 
ad ki könyveket a nemzetiségek nyelvén a Didaktikai és Peda- 
gógiai Könyvkiadó (tankönyvek, módszertani dolgozatok, szö- 
veggyűjtemények és irodalmi válogatások stb.), alkalomszerűen
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a Meridiane és a Sport- és Turisztikai Könyvkiadó. Jó szolgá- 
latot tett a magyar könyvellátásnak az Előre Kiskönyvtára is, 
amelyben 1970–1976 között 44 könyv jelent meg, kötetenként 
60 000-es átlagpéldányszámban. A fentieken kívül a megyei 
művelődési és nevelési bizottságok is adnak ki magyar köny- 
vet, főleg egyfelvonásos színműveket, műsorösszeállításokat, 
helytörténeti, illetve néprajzi dolgozatokat; a társadalompoliti- 
kai és irodalmi lapok pedig évkönyveket. 


A könyvtermés számszerű alakulását az alábbi táblázat 
mutatja: 


 


E táblázatból, amely nem tartalmazza a tankönyvkiadó, 
a szakminisztériumok, megyei művelődési bizottságok és más, 
nem kiadói intézmények kiadványait, jól látható, hogy a ro- 
mániai magyar nyelvű az elmúlt évtizedben fellendült, híven 
követve az országos könyvkiadás fejlődését. Nem számítva ide, 
mint jeleztük, a milliós példányszámban kiadott többszáz anya- 
nyelvű tankönyvet, a különféle évkönyveket, intézmények ál- 
tal kiadott szakkönyveket, valamint az importból származó 
több ezer szépirodalmi művet és szakkönyvet, a romániai ma- 
gyar olvasónak 1970–1980 között csaknem 2500 hazai kiadású 
anyanyelvű könyv állott rendelkezésére, mintegy 25 millió pél- 
dányban. Az 1970-es év könyvterméséhez viszonyítva 1980-ban 
38 könyvvel több jutott el az olvasóhoz, a példányszám több 
mint a kétszeresére növekedett, az átlagpéldányszám pedig 
az 1970-es 5700 példányról 10 000 fölé ugrott. 


Év Cím Példányszám 


1970 187 1 095 000 
1971 209 1 615 600 
1972 265 2 568 800 
1973 239 2 989 500 
1974 255 2 975 000 
1975 229 2 155 170 
1976 223 2 501 000 
1977 217 2 423 000 
1978 206 2 456 000 
1979 217 2 315 000 
1980 225 2 313 000 


Összesen 2472 24 421 570 
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Az alábbi táblázat a könyvtermés dinamikáját mutatja 


a főbb kiadóknál: 


 
A fentebb említett könyvkiadók gyakorlatilag felölelik a 


romániai magyarság szellemi életének minden területét, a köz- 
művelődés, a művészetek, a szakmai értelmiség tevékenységé- 
nek valamennyi ágazatát. A kiadványok közt egyaránt föllel- 
jük a romániai magyar írók, a magyar klasszikusok, a klasszi- 
kus és élő román írók műveit, a világirodalom remekeit, a 
művelődéstörténeti, nyelvészeti, néprajzi, irodalomtörténeti 
szakmunkákat, a tudományos, műszaki, tudományos ismeretter- 
jesztő kiadványokat, a képzőművészeti és zenei tárgyú műveket, 
az ifjúsági és gyermekkönyveket. Az alábbi táblázat a könyv- 
termés tematikai alakulását szemlélteti (nem tartalmazza a 
tankönyvkiadó, a szakminisztériumok, megyei művelődési bi- 
zottságok és különféle intézetek kiadványait): 


 


Tárgykör Cím Példányszám 
1970 1975 1979 1970 1975 1979 


Társadalom- 
tudomány 


 
19 


 
22 


 
38 


 
92 100 


 
142 650 


 
290 690 


Tudományos 
művek 


 
22 


 
56 


 
34 


 
113 800 


 
576 441 


 
258 260 


 


Cím Példányszám 
Könyvkiadó 1970 1975 1979 1970 1975 1979 


Politikai 16 19 31 88 200 122 570 228 640


Kriterion 94 100 107 467 990 869 935 1 182 540
Dacia 24 40 32 115 910 256 400 392 800
Ion Creangă 20 16 17 288 500 182 710 265 650
Albatros 8 6 7 24 200 18 395 42 550
Ceres 10 10 3 62 350 48 836 58 540
Tudományos és 


15 630Enciklopédiai 3 9 5 6 600 19 000
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Tárgykör Cím Példányszám 
1970 1975 1979 1970 1975 1979 


Eredeti 
szépirodalom 


 
 


     


regény 19 11 17 99 100 63 500 198 660 
rövid próza 10 9 23 33 450 41 850 171 340 
költői művek 12 15 18 9150 33 700 43 945 
irodalomtörté- 
net és -elmélet, 
kritika 


 
 


3 


 
 


8 


 
 


6 


 
 


8950 


 
 


67 100 


 
 


16 760 
dráma 3 1 – 3340 17 000 – 


Irodalmi hagyo- 
mányok 


 
10 


 
13 


 
19 


 
28 400 


 
114 900 


 
232 050 


Magyar 
klasszikusok 


 
10 


 
13 


 
9 


 
75 500 


 
245 300 


 
299 700 


Román fordítások 11 23 11 44 610 63 755 33 120 
Ifjúsági irodalom 36 22 16 348 450 288 090 305 750 
Világirodalom 22 29 21 210 000 470 464 445 900 
Művészet, sport 5 6 5 36 600 32 520 18 770 
Magyar művek 


románul 
 


2 
 


5 
 


11 
 


6550 
 


10 700 
 


48 700 
Összesen 182 229 217 1 104 950 2 155 170 2 314 695 
 


A Kriterion mint önálló nemzetiségi kiadó átfogja a 
könyvkiadás szinte valamennyi szakterületét, s így működése 
több ponton is érintkezik vagy párhuzamos a többi kiadó 
munkájával. Bár a magyar szerzők nagyrészt a Kriterionnál 
jelentetik meg munkáikat, a többi kiadónál folyó magyar nyelvű 
könyvkiadói gyakorlat ösztönzi az egészséges versenyszellemet, 
fokozza a könyvkiadás általános szintjének megjavítására irá- 
nyuló erőfeszítéseket, lehetővé teszi az új alkotói erők bevo- 
nását, s az opció jogának szavatolásával kizár bárminemű 
monopolhelyzetet. 


A nemzetiségi könyvkiadó már indulásakor tekintetbe 
vette, hogy csak úgy tehet eleget feladatának, ha a szépiro- 
dalom további szorgalmazása mellett kiterjeszti tevékenysé- 
gét a humán és természettudományokra is, felszámolva a koráb- 
bi évek könyvkiadásában tapasztalt egyoldalúságot. Íme a Kri- 
terion magyar kiadványainak a mérlege 1970–1980 között: 
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Tárgykör Cím Példányszám 
Társadalomtudomány 74 449 587 
Regények 116 876 296 
Rövid próza 132 819 447 
Költői művek 120 265 835 
Dráma 12 61 050 
Gyermekirodalom 45 746 870 
Klasszikus irodalom 148 1 020 915 
Világirodalom 321 6 616 087 
Képzőművészet, 


zene, sport 
 


58 
 


375 237 
Irodalomtörténet és 


-elmélet, kritika 
 


56 
 


257 562 
Tudományos művek 101 760 210 
Összesen 1183 12 249 096 


 
 
 A nemzetiségi kiadó működésének első évében a könyvek 


összpéldányszáma 631 720 volt, amely 1980-ra 1 521 712-re nö- 
vekedett. A könyvtermés számokban kifejezhető alakulását 
jelzi az átlagpéldányszám is, amely az 1970-es 3998-ról 1980- 
ban 9000-re gyarapodott. A magyar könyvek átlagpéldány- 
száma még ennél is dinamikusabb fejlődést mutat: 1970-ben 
5149, 1980-ban pedig 12 557. 


Az addig hagyományosnak tartott kiadványok mellet új 
műfajok jelentkeztek. Nagyobb szóhoz jutott az értekező próza 
(tanulmányok, esszék, monográfiák, szintézisek), az esztétikai, 
nyelvészeti, néprajzi, művelődés- és művészettörténeti szakdol- 
gozat, a tudományos ismeretterjesztés. A régi erdélyi emlékírók 
hagyományaihoz híven újra megpezsdült az emlékező iroda- 
lom, amely kortörténeti hűségével az utóbbi ötven esztendő 
társadalmi, művelődési életének hiteles keresztmetszetét igyek- 
szik nyújtani. 


A Kriterion Magyar Klasszikusok sorozata a magyar próza, 
költészet, drámairodalom és értekező próza legszebb darabjait 
igyekszik az olvasók rendelkezésére bocsátani. A sorozat a 
felnőtt olvasó igényeihez igazodik, de haszonnal lapozhatja 
ezeket a köteteket a középiskolás diák vagy egyetemi hallgató 
is. Az utóbbi években például Ady Endre, Arany János, Ba- 
bits Mihály, Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, József Attila, 
Juhász Gyula, Kemény Zsigmond, Krúdy Gyula, Mikszáth
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Kálmán, Móricz Zsigmond, Németh László kötetei jelentek 
meg ebben a sorozatban. A magyar irodalom (kisebb részben 
a román, illetve a világirodalom) középiskolás szintű bemuta- 
tására törekszik az Ifjúsági Könyvkiadónál életre hívott és 
1970-től a Dacia kiadó gondjaira bízott Tanulók Könyvtára, 
amelyben eddig kétszáznál több kötet jelent meg. A sorozat 
tematikailag az oktatás célkitűzéseihez igazodik, a tantervben 
előírt kötelező, illetve ajánlott szépirodalmi bibliográfiát gya- 
rapítja. Mindkét kiadó a szellemi élet számos kiváló képvi- 
selőjét vonta be mind a Magyar Klasszikusok, mind a Tanulók 
Könyvtára programjának a kidolgozásába és a tervbe vett kö- 
tetek filológiai gondozásába, mindenekelőtt a kolozsvári egye- 
tem magyar tanszékének tagjait, irodalomtörténészeket, kriti- 
kusokat, írókat, több középiskolai tanárt. Ez a szakemberek- 
ből álló törzsgárda szavatolja a kiadványokat kísérő függelék- 
anyag tudományos súlyát, módszertani megalapozását. 


A világirodalom klasszikus és kortárs alkotásait szintén 
sorozatokban juttatja el olvasóihoz a Kriterion; az egyes kö- 
tetek példányszáma 10 000 és 60 000 közt váltakozik, egyik- 
másik sikerkönyv a százezres példányszámot is eléri. Az ele- 
gáns Horizont sorozat, amelyben indulásától, 1965-től mostanig 
a világirodalom klasszikus és kortárs szerzőinek mintegy 200 
alkotása jelent meg, a szép könyvet kedvelő olvasó igényeit 
is kielégíti. Ezt követi a szélesebb olvasóközönségnek szánt 
olcsóbb Lektúra sorozat, valamint a Kriterion ifjúsági sorozata. 


Ifjúsági és gyermekkönyvek négy kiadónál jelennek meg, 
elsősorban a Ion Creangă gyermekkönyv- és az Albatros ifjú- 
sági könyvkiadónál. De részt vállal ebből a Kriterion és a 
Dacia is. Az óvodás, illetve elemi iskolás korú gyermekek könyv- 
szükségletét nagyrészt a Creangă kiadó látja el. Kiadvá- 
nyainak szerzői közt egyaránt felleljük az egyetemes, valamint 
a magyar és a román irodalom klasszikusait, a kortárs román 
és romániai magyar írókat. A kiadó minden korosztályt ellát 
egy-egy sorozattal. A Kriterion gyermekkiadványainak sorá- 
ban első helyen áll a magyar gyermekirodalom klasszikusa, 
Benedek Elek emlékének szentelt illusztrált könyvsorozat, 
amely felöleli a nagy mesemondó átköltéseit a világ népeinek 
meséiből. Az életkor sajátosságaihoz igazodó széppróza (elbeszé- 
lések, regények) kiadására a Kriterion szintén önálló sorozatot
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létesített, melyben helyet kapnak az egyetemes ifjúsági iro- 
dalom remekei. 


Az utóbbi évek könyvkiadói programjában nagyobb teret 
kapott a művelődési élet előzményeinek széles körű ismerteté- 
se, amelyek alkotóelemei a romániai magyarság mai kulturális 
irodalmi tudatának, önismeretének s ugyanakkor sajátos voná- 
sokkal gazdagítják a szocialista Románia egységes kultúráját. 
A klasszikus irodalmi örökség és művelődéstörténeti jelentő- 
ségű szellemi hagyatékok feltárására és ápolására a Kriterion 
felkarol minden olyan kezdeményezést, amely a régi szellemi 
értékek újrafelfedezését és tudományos feldolgozását szorgal- 
mazza. Történészek, filológusok, kutatók közreműködésével az 
évek során sor került az erdélyi emlékírók kiadatlan vagy csak 
részben kiadott műveinek, a régi erdélyi tudományos gondol- 
kodás úttörői életművének kiadására. Az ilyen típusú kiadvá- 
nyok közzétételére a Kriterion külön sorozatot indított, amely- 
ben eddig Kovásznai Sándor, Rettegi György, Koós Ferenc, Bor- 
sos Tamás, Teleki Sándor, Fogarasi Sámuel, Misztótfalusi Kis 
Miklós önéletrajzi jellegű, kordokumentum-értékű munkái je- 
lentek meg, valamint Apáczai Csere János Magyar Encyclo- 
paediája, a neves orvos és szótáríró Pápai Páriz Ferenc válo- 
gatott művei és más kötetek. Ezt a tájékozódó hagyomány- 
feltáró és értékesítő munkát ösztönözték és segítették a ku- 
tatók művelődéstörténeti tanulmánykötetei: Kelemen Lajos 
Művészettörténeti tanulmányok, Jakó Zsigmond Írás, könyv, 
értelmiség, Benkő Samu, Spielmann József, Dankanits Ádám, 
Csetri Elek, Imreh István több kötete. A művelődéstörténeti 
tanulmányok közt fontos hely illeti meg a művészettörténeti 
dolgozatokat, mint amilyen B. Nagy Margit szép kiállítású há- 
rom könyve, amelyek az egyetemes művészettörténet nagy stí- 
lusjegyeiben fogant erdélyi műemlékeket teszik szakavatott 
vizsgálat tárgyává. Ugyanitt említjük meg Dávid Gyula és Mi- 
kó Imre Petőfi Erdélyben, valamint Vita Zsigmond Jókai Er- 
délyben című gazdagon illusztrált irodalomtörténeti munkáját. 


A képzőművészeti hagyományokat népszerűsíti a Kriterion 
Művészeti Kismonográfiák sorozata, amely eddig Balogh 
Péter, Bordi András, Gyárfás Jenő, Incze János, Klein József, 
Krizsán János, Leon Alex, Mattis-Teutsch János, Ziffer Sán- 
dor, Nagy Imre, Szolnay Sándor, Szervátiusz Jenő, Bene Jó- 
zsef, Gy. Szabó Béla és mások munkásságát mutatta be. 
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A Kriterion népszerű sorozatai közé tartozik a Téka is, 
amelynek kötetei elérik a 10 000-es átlagpéldányszámot. Az 
immár több mint száz kötetet számláló ízléses zsebkönyvsoro- 
zat 1968-ban indult azzal a céllal, hogy a művelődni és az egye- 
temes műveltségben elmélyülni szándékozó olvasó rendelke- 
zésére bocsásson bizonyos nehezen fellelhető szövegeket, úgy- 
nevezett irodalmi ritkaságokból, a szépirodalom határterületein 
elhelyezkedő írásokból, művelődéstörténeti, tudománytörté- 
neti és művelődésfilozófiai művekből. Van a Téka kötetek 
közt napló, útleírás, levelezés, emlékirat, közéleti, tudomá- 
nyos vagy művészettörténeti publicisztika, tanulmány a 
humán és reáltudományok különböző területeiről. Az ókor klasz- 
szikusainak műveiből készült válogatások sora Arisztotelész poé- 
tikájával indult, ezt követte Pláton, Szókratész egy-egy kö- 
tete. A társadalmi utópiák közt jelent meg Saint-Simon, 
Campanella, Kant, Morus, Abbé de Saint Pierre egy-egy mun- 
kája. A történelem, társadalom és jog témaköréből Rousseau, 
Hegel, Grotius, Schiller, Emerson nevét jegyezzük ide, a világ- 
irodalmi rangú önéletírásokat, emlékiratokat Silvio Pellico, 
Samuel Pepys, Saint-Simon herceg és Heine, a levélválogatá- 
sokat Bethlen Gábor, Börne, Ormós Zsigmond képviseli. A 
természettudományos Téka kötetek sorában a Curie házaspár, 
Darwin, Plinius, Charles Bonnet, Eötvös Loránd, Jean Henri 
Fabre nevével találkozunk. A filozófiai és lélektani művek 
szerzői közt Descartest, Spinozát, Freudot, Mentovich Feren- 
cet, Németh Lászlót, az erdélyi emlékírók közül II. Rákóczi 
Ferencet, Bethlen Miklóst, Hermányi Dienes Józsefet, Deák 
Farkast, Bölöni Farkas Sándort, Wesselényi Miklóst, Apor Pé- 
tert említjük. Jelen vannak a Tékában a közös román–magyar 
múlt és irodalmi kapcsolatok dokumentumai is: a Supplex 
Libellus Valachorum, Iosif Vulcan román népballadafordítása, 
József Attila kétnyelvű (román–magyar) verseskötete, vala- 
mint Mihail Kogălniceanu beszédeinek, cikkeinek válogatott 
kötete. Nem maradhat ki a felsorolásból az emlékezetes 
Petőfi–Arany levelezés, Kőrösi Csoma Sándor angolból fordí- 
tott tanulmánya a buddhizmusról, Bartók levelei vagy Kodály 
zenei publicisztikája. 


A humán tudományok köréből a nyelvészeti dolgozatok 
nyújtanak átfogóbb képet. Rendszeres megjelentetésükre azóta 
került sor, amióta a Kriterion vette gondozásba, megfelelő 
keretet biztosítva az akadémiai fiókintézetekben, a kolozsvári
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Babeş–Bolyai Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszékén 
működő munkaközösség tudományos munkájának értékesítésé- 
re. Ezt szolgálja az a sorozat, amelyben P. Dombi Erzsébet, 
B. Gergely Piroska, Lakó Elemér, Márton Gyula, Teiszler Pál, 
Vámszer Márta, Vöő István és mások munkái kerültek eddig 
kiadásra. Serkentően hatott e tekintetben Szabó T. Attila 
négykötetes tanulmánygyűjteménye (Anyanyelvünk életéből, 
1970; A szó és az ember, 1971; Nyelv és múlt, 1972; Nép és 
nyelv, 1980). Ezekhez járult Márton Gyula moldvai csángók 
között végzett tudományos kutatásainak két monografikus kö- 
tete, Balogh Dezső–Gálffy Mózes–J. Nagy Mária magyar 
nyelvtani kézikönyve, majd 1977-ben Márton Gyula–Péntek 
János–Vöő István igen jelentős, alapos és kimerítő szótára: A 
magyar nyelvjárások román kölcsönszavai. Ezeken kívül még 
számos stilisztikai és nyelvművelő munka jelent meg. A nyel- 
vészeti kiadványok csúcsát a romániai magyar nyelvtudomány 
kiváló képviselője, Szabó T. Attila áldozatos munkájával szer- 
kesztett Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár jelenti. A méreteiben 
is hatalmas mű első kötete 1975-ben, a második 1978-ban jelent 
meg, és mind Romániában, mind külföldön lelkes fogadtatás- 
nak örvendett. Jelentőségét illetően idézzük Lőrincze Lajos, az 
ismert magyarországi nyelvész sorait: „Csodálatosan gazdag 
tárháza a magyar nyelv kincseinek, kifogyhatatlan, kimerít- 
hetetlen bőségszaru mindazok számára, akik az erdélyi népek 
múltját kutatják, egykori életét akarják megismerni. Nem szó- 
tár: szótörténeti tár. De talán még inkább: művelődéstörténeti 
kincstár. A nyelvtudomány egyhangú lelkesedéssel fogadta, de 
ugyanígy a néprajzosok, történészek is“ (Magyar Nyelvőr 
1976/1. 121). 


A folklór és néprajz értékeinek rendszeres kiadása a tu- 
dományos igényeken túl abból a felismerésből fakad, hogy a 
népi kultúra tényeinek közzétételével a könyvkiadás hathatósan 
szolgálhatja a népek közti kölcsönös megismerést, megértést és 
közeledést. Kezdetben főleg az irodalmi értékű folklórgyűjté- 
sek, népművészeti füzetek kerültek kiadásra, köztük Faragó Jó- 
zsef és Jagamas János Moldvai csángó népdalok és népballa- 
dák c. kötete, s ehhez járult mintegy húsz népdal-, népballada- 
és népmesegyűjtemény, amelyek címlapján az említett szer- 
zőkön kívül Konsza Samu, Kovács Ferenc, Nagy Olga és má- 
sok neve szerepel. Ilyen előzmények után került sor a Krite-
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rionnál az újabb gyűjtések és tudományos feldolgozások beta- 
karítására. A hetvenes évek folklórkiadványai közt megtalál- 
juk Almási István, Albert Ernő, Bura László, Kallós Zoltán, 
Nagy Olga, Ráduly János, Szabó Judit, Faragó József, Jaga- 
mas János tudományos gyűjtéseit, feldolgozásait. Könyvkiadá- 
sunk jelentős eseménye volt a székely népköltészet klasszikus 
gyűjteményének, Kriza János Vadrózsák c. kötetének újra- 
kiadása a gyűjtő halálának százéves évfordulóján. A nagy tel- 
jesítmények sorába tartozik Kallós Zoltán több mint két év- 
tizedes gyűjtőmunkájának gyümölcse, a Balladák könyve, amely 
259 népballadát és balladás énekváltozatot tartalmaz első köz- 
lésben, ötven moldvai, gyímesi, kalotaszegi és mezőségi kutató- 
pontról, 115 adatközlőtől. A gyűjtemény tudományos értékét 
számos romániai és külföldi szakember lelkes hangon méltatta. 
Kallós Zoltán teljesítménye nem áll társtalanul a folklórkiad- 
ványok között. 1974-ben megjelent a Romániai magyar nép- 
dalok átfogó gyűjteménye is, amelynek anyagát Jagamas János 
és Faragó József a kolozsvári Etnográfiai és Folklór Osztály 
archívumából válogatta, szerkesztette és tette közzé. Hasonlóan 
fontos esemény volt az Albert Ernő sepsiszentgyörgyi tanár és 
tanítványai által gyűjtött Háromszéki népballadák, Ráduly Já- 
nos Kibédi népballadák, Bura László Szatmári népballadák, 
valamint Almási István Szilágysági magyar népzene című kö- 
tetének a megjelenése. 


A folklór értékeinek sajtó alá rendezésével egyidőben meg- 
kezdődött a tárgyi néprajzi kutatások eredményeinek a számba- 
vétele is. Így jelent meg dr. Kós Károly dolgozata, A vargyasi 
festett bútor (Dacia, 1971), valamint Népélet és néphagyomány 
című tanulmánygyűjteménye (Kriterion, 1972). A néprajzi ki- 
adványok művelődéstörténeti jelentőségének felismerését je- 
lezte a dr. Kós Károly–Nagy Jenő–Szentimrei Judit szerzői 
hármas Kászoni magyar népművészet (Kriterion, 1973), Szilágy- 
sági magyar népművészet (Kriterion, 1975), illetve Kis-Küküllő 
vidéki magyar népművészet (Kriterion, 1978) című köteteinek 
lelkes fogadtatása. A népi kultúra tényeinek könyvkiadói köz- 
kinccsé tétele olyan hatalmas olvasói rétegek érdeklődését kel- 
tette fel, hogy még a tízezres példányszám is elégtelennek bi- 
zonyult, mint például dr. Kós Károly Tájak, falvak, hagyomá- 
nyok (Kriterion, 1976), Faragó József–Nagy Jenő–Vámszer 
Géza Kalotaszegi magyar népviselet, Vámszer Géza Életforma 
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és anyagi műveltség (Kriterion, 1977) című munkája esetében 
is. Mindezek a kiadványok, akárcsak egyéb néprajzi tárgyú kö- 
tetek igen szép kivitelezésben, sok fényképpel és kiváló il- 
lusztrációval gazdagítva kerülnek a könyvpiacra. 


A tudományos, műszaki és tudományos ismeretterjesztő 
könyvek kiadásából részt vállal az Albatros, a Didaktikai és 
Pedagógiai, a Ceres, a Tudományos és Enciklopédiai, az Orvosi, 
a Dacia és a Kriterion könyvkiadó magyar lektorátusa. A ter- 
mészettudományok közül a biológia vezet. Az utóbbi két évtized 
alatt több mint félszáz kötet jelent meg a biológia különböző 
területeiről, nagyrészt romániai magyar szakemberek tollából. 
A Tudományos és Enciklopédiai kiadó lehetőségeihez mérten 
igyekszik változatos, korszerű könyvtermést biztosítani. Kiad- 
ványai közt találunk könyvet a tájékozódásról és hírközlésről 
az állatvilágban, az élet eredetéről, földünk energiatartalékai- 
ról, a mozgás biológiájáról, a zajártalmakról stb. 


Jó szolgálatot teljesít a Dacia könyvkiadó Antenna soro- 
zata, amelynek kötetei olvasmányosan ismertetik egy-egy szak- 
terület újdonságait, a relativitáselmélettől a bionikáig, a topo- 
lógiától a struktúrák elméletéig és a matematikai nyelvészetig. 
Érdekfeszítő, időszerű témák, amelyek korunk kérdező embe- 
rét foglalkoztatják. 


A tudományos ismeretterjesztésben jelentős szerepe van a 
Kriterion Korunk könyvek sorozatának. E kiadói vállalkozás 
célja általános kitekintést nyújtani századunk tudományos, mű- 
szaki és kulturális gondolkodására, kielégíteni az egyre foko- 
zódó tájékozódási igényt, ismertetni a tudományos- és műszaki 
forradalom nagy összefüggéseit, hatását korunk gondolkodá- 
sára. Az 1972-ben indult sorozatban 30 kötet jelent meg eddig. 
A szerzők között a romániai magyar szakemberek mellett olyan 
nemzetközi szaktekintélyekkel találkozunk, mint Louis Althus- 
ser, Robert Escarpit, Stanislaw Lem, Jean Piaget, Selye János, 
Szent-Györgyi Albert, Stéphane Sarkany és mások. 


Ugyancsak az egyre sürgetőbben jelentkező igényt hivatott 
kielégíteni a Kriterion Kézikönyvek sorozat. A zsebkönyv ala- 
kú, illusztrált kislexikonok a legfrissebb tudományos forrásokra 
támaszkodva a tudomány, technika sokrétű területein igazíta- 
nak el. Alig nyolcéves múltra tekint vissza ez a nélkülözhetet- 
len sorozat, s a kitűnő szerzői, szerkesztői munka máris meg- 
hozta gyümölcseit. Forgalomba került a román–magyar–né-
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met műszaki zsebszótár, egy orvosi-egészségügyi kislexikon, a 
Mediterrán mítoszok és mondák, a Földrajzi kislexikon, a Fizi- 
kai kislexikon, a Történeti kronológia I–II. kötete, a Magyar 
helyesírási szótár, a Román–magyar jogi szótár, az Idegen 
szavak szótára. Hasonló kiadványok jelentek meg a Technikai 
Könyvkiadónál (Magyar–román erdészeti és faipari szótár), a 
Didaktikai és Pedagógiai kiadónál (Román–magyar iskolai szó- 
tár), a Tudományos és Enciklopédiai könyvkiadónál (Román– 
magyar szótár), a Román–magyar, magyar–román mezőgaz- 
dasági szótár a Ceres kiadó gondozásában. 


A romániai magyar könyvkiadás különös gondot fordít ar- 
ra, hogy az európai és egyetemes kultúra nagy értékei között 
megismertesse az olvasókkal a klasszikus és kortárs román írók 
munkásságát, és az eredetit minél inkább megközelítő értékű 
tolmácsolásban közvetítse a román irodalom kimagasló alkotá- 
sait. Széles körű export tevékenysége folytán a Kriterion, akár- 
csak a Dacia vagy a többi kiadó, egyben külföldre (Magyaror- 
szágra, Csehszlovákiába, Jugoszláviába, számos más európai 
országba, sőt Amerikába és Ausztráliába) is eljuttatja ezeket 
az alkotásokat. 


A több évszázados román–magyar–német együttélés és 
együttműködés során igen sok írástudó karolta fel a kultúrák 
kölcsönös megismerésének s a szellemi javak cseréjének az 
ügyét. A múlt század első harmadától kezdve ez az igény mind 
fokozottabban jelentkezett Domokos Sámuel könyve, A román 
irodalom magyar bibliográfiája (1831–1970) ezerhétszáz olda- 
lon teszi közzé a csaknem másfél század alatt románról ma- 
gyarra fordított művek könyvészeti adatait. A széles körű mű- 
fordítói tevékenység jóvoltából ma már a magyar olvasó szá- 
mára hozzáférhető a klasszikus és élő román irodalom szinte 
minden maradandó értéke. A Kriterion megalakulásától kezdve 
feladatának tekintette e nemes hagyomány folytatását. Kiadá- 
sai között ott találjuk az európai hírű tudós fejedelem, Dimitrie 
Cantemir Moldva leírása c. munkájától és Nicolae Bălcescu 
kiváló román tudós és forradalmár A románok Vitéz Mihály 
vajda idejében című történelmi munkájától egészen a legfia- 
talabb prózaírók és lírikusok alkotásáig a klasszikus és kortárs 
román irodalom színe-javát. Az itt következő felsorolás önma- 
gában is egy céltudatos, rendszeres tevékenység panorámáját 
nyújtja: Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, Ioan Slavici, Nicolae 
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Iorga, Ion Luca Caragiale, Panait Istrati, Ion Minulescu, Ion 
Vinea, Lucian Blaga, Hortensia Papadat-Bengescu, George Că- 
linescu, Liviu Rebreanu, Ion Pillat, Mihail Sadoveanu, Mihail 
Sebastian, Garabet Ibrăileanu, Victor Ion Popa, Zaharia Stan- 
cu, Marin Preda, Laurenţiu Fulga, D. R. Popescu, Mircea Elia- 
de, Eugen Barbu, Mihai Beniuc, Titus Popovici, Al. Ivasiuc, 
Nichita Stănescu, Ana Blandiana, Ştefan Augustin Doinaş, Ma- 
rin Sorescu és a román irodalom sok más kiváló képviselője. 
Ezt a képet gazdagítják a román népköltészeti fordítások (A 
bárányka, Novákékról szól az ének, Szarvasokká vált fiúk, 
Márk vitéz, Három testvér, kilenc sárkány), amelyek Kiss Jenő 
művészi átköltésében és Faragó József folklórkutató váloga- 
tásában, szerkesztésében, bevezető tanulmányával és tudomá- 
nyos jegyzeteivel láttak napvilágot. Itt említjük meg Beke 
György román, illetve magyar nyelven 1974-ben megjelent 
(Fără interpret, Tolmács nélkül) interjúkötetét is, amelyben 
ötvenhat közismert román és magyar író nyilatkozik a két iro- 
dalom és írótársadalom kapcsolatairól, közös hagyományairól, 
a humánum, művészet és barátság jegyében kifejtett együtt- 
működésről. 


A Kriterion Könyvkiadó román nyelvű sorozata, a Biblio- 
teca Kriterion is azzal a szándékkal indult, hogy továbbfej- 
lessze az irodalmi-szellemi értékek cseréjét, és a nemzetiségek 
szellemi kultúráját a könyvkiadás révén is bekapcsolja az egész 
ország szellemi vérkeringésébe. A sorozatban eddig több 
mint ötven kötet jelent meg: regények, novellák, esszék, ve- 
gyes kötetek. Ugyanakkor más kiadóknál is jelentek meg ma- 
gyarról, illetve németről vagy szerbről románra fordított mű- 
vek. Helyet kaptak a sorozatban Mikes Kelemen, Ady Endre, 
Berde Mária, Dsida Jenő, Karácsony Benő, Kós Károly, Ta- 
mási Áron, Kuncz Aladár, Tabéry Géza, Méliusz József, Mol- 
ter Károly, Nagy István, Sütő András, Bajor Andor, Bálint Ti- 
bor és mások művei. A sorozat célja hiteles keresztmetszetét 
adni a romániai magyarság és a többi nemzetiségek irodalmá- 
nak, a nemzetiségek szellemi értékeit hozzáférhetővé tenni a 
román olvasók számára. E vállalkozásban sikerült a kortárs 
román írók és műfordítók legjobbjainak a közreműködését 
megnyerni. A Kriterion, akárcsak a többi kiadó, őszinte bará- 
tokra támaszkodik, akik műfordítói, előszóírói vagy kritikusi 
minőségben kapcsolódtak be ebbe a munkába: Titus Popovici,
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D. R. Popescu, Al Ivasiuc, Eugen Barbu, Şt. Augustin Doinaş, 
Marin Sorescu, Veronica Porumbacu, Ana Blandiana, George 
Sbârcea, Emil Giurgiuca, Romulus Guga, Constantin Olariu, 
Paul Drumaru és mások. 


A romániai nemzetiségi könyvkiadás az olvasók művelő- 
dési szükségleteinek a kielégítésével, az alkotói erők ösztönzé- 
sével részt vállal az ország kultúrájának kialakításából és fej- 
lesztéséből. E hivatás betöltésében a kiadók a román állam 
támogatását élvezik az eszmei és szakmai irányítás, az anyagi 
eszközök biztosítása tekintetében egyaránt. A könyvkiadás 
Romániában közügy, amelyet az olvasók minden rétege élén- 
ken figyel és támogat, támogatják az alkotók, a könyvek szer- 
zői, munkával, kötetekkel válaszolva az olvasók elvárására. 
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DAMIAN HUREZEANU 


A román nemzet 
(Támpontok kialakulásának és fejlődésének történetéhez) 


A nemzeteknek és a népek nemzeti életének kibontakozása 
korunk fontos jelenségei közé tartozik. A történelmi fejlődés- 
nek mind extenzív vonatkozása – az, hogy a gyarmati uralom 
alól felszabaduló népek egymás után kapcsolódnak be a cse- 
lekvő történelemalakításba –, mind pedig minőségi vonat- 
kozása, amiről számos állam szocialista építőmunkája vall, a 
nemzet maradandóságát hangsúlyozza. Nyilvánvaló, hogy mé- 
lyen a múltban gyökerező történelmi kategóriáról van szó, 
amelynek a kortárs világ folyamatai nemcsak hogy nem csök- 
kentik, hanem még inkább feltárják szerepét a társadalom 
haladásában és átalakulásaiban. 


A történelmi folyamat egységének és sokféleségének dia- 
lektikája ma nyilvánvalóbb, mint valaha, egyrészt a történe- 
lem egyetemlegességénél, másrészt azoknak a formáknak a 
sokféleségénél fogva, amelyeket a történelmi fejlődés lényegi 
egysége magára ölt, sajátosan a nemzetek létéhez kapcsolódva. 
A történelmi fejlődésnek ebbe az általános keretébe illeszkedik 
a nemzet jelensége, amelynek marxista szellemű, a kortárs vi- 
lág mélyreható tendenciáival összhangban és a népek létérde- 
kei jegyében történő megvilágításhoz alapvetően hozzájárult a 
Román Kommunista Párt és főtitkára, Nicolae Ceauşescu 
elvtárs. 


Az utóbbi időben a romániai tudósok behatóan tanulmá- 
nyozták a nemzet jelenségét, a társadalmi-politikai kutatások 
összességében külön területet jelöltek ki számára, és kiemel- 
kedő eredményeket értek el ezen a téren.1 


Az új történelmi körülmények között más módszertani-el- 
méleti alapokon folytatódnak a román társadalmi-politikai gon- 
dolkodásnak hírnevet szerző törekvések. Gondoljunk csak az 
Erdélyi Iskolára, 1848-ra, Nicolae Bălcescu eszméire vagy az 
időben hozzánk közelebb álló Vasile Goldiş2 és Dimitrie Gusti 
fejtegetéseire. Az utóbbi a Problema naţiunii (A nemzeti kér-
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dés) című tanulmányát a két világháború között megjelenő 
rangos társadalmi-politikai folyóirat, az Arhiva pentru ştiinţa 
şi reforma socială3 című kiadvány egyik első számában jelen- 
tette meg. 


A kérdés ismeretében teljes meggyőződéssel állíthatjuk, 
hogy a XIX. századi és a XX. század elején kibontakozó tár- 
sadalmi-politikai gondolkodásra annyira ható ilyen természetű 
eszmékben és vitákban a kérdés román szakértőit jól megér- 
demelt hely illeti meg. Vajon az 1848-as forradalom időszaká- 
ból hány olyan gondolkodót ismerünk, aki Nicolae Bălcescué- 
hoz hasonló rálátással tanulmányozta a nemzeti kérdést, az 
övéhez fogható dialektikus megközelítésben elemezte a jelen- 
séget, szorosan kapcsolódva a korabeli társadalmi fejlődés igé- 
nyeihez, a népek közötti közeledés és együttműködés követel- 
ményeihez? 


Való igaz: jelentős könyvek taglalják a nemzeti kérdés 
különböző vonatkozásait a marxista gondolkodásban.4 De vajon 
megelégedhetünk-e azzal, hogy csupán néhány ország szocia- 
listáit tartják számon? Hiszen az olyan országokéi, mint Ro- 
mánia, Szerbia, Bulgária, csodálatra méltó elvszerűséggel és 
őszinteséggel viszonyultak a kérdéshez, mélyítették el azt a 
meggyőződést, hogy a népek magasabb rendű együttélési vi- 
szonyokat építhetnek ki egymás között. 


Távol áll tőlünk a kizárólagosság vagy az indokolatlan 
lelkendezés gondolata, de úgy hisszük, a tudományos kutatók 
mai nemzedékének kötelessége visszahelyezni érdemeinek meg- 
felelő jogaiba a nemzet szociológiáját a román tudományos 
gondolkodásban.5 Ez természetesen hozzájárul majd a nemzet 
jelenségének mélyebb megismeréséhez és megértéséhez is. 


Napjainkban a nemzeti jelenség tanulmányozásának ural- 
kodó módja elsősorban szociológiai, bár nem hiányoznak a tör- 
téneti elemzésre irányuló törekvések sem. 


Az alábbiakban nem vállalkozunk és nyilvánvalóan nem 
is vállalkozhatunk a román nemzet kialakulásának kimerítő 
történeti tanulmányozására, csupán néhány megállapításra szo- 
rítkozunk, mintegy jelezve a jelenség alakulásának irányát, 
néhány támpontot jelölve meg annak vizsgálatához. 


 
A nemzet kialakulása szintézisfolyamat, s mint ilyen ösz- 


szegezi a társadalmi fejlődés tendenciáit, kezdve az anyagi ter-
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melésre vonatkozókkal és végezve az ideológiai és szellemi 
természetűekkel. A nemzet a nép egész fejlődésének eredmé- 
nyeként egyfelől elengedhetetlen előfeltételként foglalja ma- 
gában a nép életének állandó összetevőit, másfelől a minden- 
kori társadalmi fejlődés adott fokára jellemző sajátos változá- 
sok hatása alatt formálódik. 


A nemzet marxista elméletének bizonyos értelmezése igye- 
kezett a nemzet kialakulását kizárólag a kapitalizmus, a nem- 
zeti piac fejlődéséhez kapcsolni, a nemzetben a tőkés terme- 
lési mód származékát látni. Ma nyilvánvalóan nem tekintjük 
mérvadónak az ilyenféle szemléletet, amely elkendőzi a nem- 
zet „genetikai vonulatát“, és nem veszi kellőképpen figyelembe, 
hogy a történelem lényegi folyamataiban különbséget kell tenni 
egyrészt a társadalmi aspektus, vagyis a társadalom szerkeze- 
tének és működésének módja, másrészt az emberi közösségek 
különböző típusainak megléte között. 


A társadalomtípust és az emberi közösség típusát kétség- 
telenül sokrétű és összetett kapcsolat fűzi egymáshoz, a kettő 
között erős kölcsönhatások érvényesülnek, de nem lehet szó 
egyenes vonalú és egyértelmű determinizmusról. A nemzet fo- 
galmának meghatározásában sem szorítkozhatunk csupán a 
nemzeti lét egyes összetevőinek felsorolására, mint amilyen 
például a terület, a nyelv, a gazdasági élet és a kultúrában 
megnyilvánuló lelki alkat közössége; ezekhez még hozzátehet- 
nénk bizonyos tényezőket, vagy egyeseket esetleg elhagyhat- 
nánk, egyszóval módosíthatnók a felsorolást. Egy adott jelen- 
ség lényegét ugyanis – mint már kiderült – nem összetevői 
alapján határozhatjuk meg. 


A marxizmus más vonatkozásban rendkívüli mértékben 
hozzájárult a nemzet jelenségének elemzéséhez és megvilágí- 
tásához. Determinista szemléletéből adódóan a marxizmus hívta 
fel a figyelmet a gazdasági tényezők szerepére a nemzet ki- 
alakulásában. Ez annál is inkább említésre érdemes, mivel ad- 
dig úgyszólván egyetlen nem marxista felfogás, elmélet, filo- 
zófia vagy társadalmi-politikai eszmerendszer sem foglalkozott 
a gazdasági vonatkozásokkal. Úgy tűnik, a jelenség kulturális- 
politikai vonatkozásainak, akarati-szellemi aspektusainak tag- 
lalása igen csábító! De vajon elképzelhető-e egyáltalán a nem- 
zeti közösség kikristályosodása a gazdasági folyamatok kiha- 
tása, a középkorra jellemző elszigeteltségek megszüntetése, a
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zárt jellegű feudális termelés, a hűbérurak és a parasztok kö- 
zötti viszonyok túlhaladása nélkül? A marxizmus ezenkívül a 
jelenségek elemzésének és vizsgálatának elveként érvényesí- 
tette a történetiséget. Való igaz, hogy más eszmeáramlatok is 
igyekeznek történetileg szemlélni a nemzetet, de a marxista 
felfogás ezen túlmenően világos és összefüggő; nemcsak ki- 
nyilvánít bizonyos történelmi vonatkozásokat, hanem szervesen 
be is építi őket egy egységes magyarázó rendszerbe. A nemzet 
nyilvánvalóan történelmi kategória. Nem csupán azért, mert 
a nemzetről csak a történelmi fejlődés adott fokán – Európá- 
ban a feudalizmusról a kapitalizmusra való átmenet időszaká- 
ban, az újkor hajnalán – beszélhetünk, hanem azért is, mert 
a nemzet magán viseli a nép egész előbbi életének, létfeltéte- 
leinek, az egyéniségét meghatározó műveltségének és civilizá- 
ciójának sajátos jegyeit. 


 
A román nép története, mint tudjuk, mélyen ágyazódik 


az ország földjébe és Európa történetébe. A régmúlt korok 
élete számtalan nyomot hagyott hazánk földjén, egyesek kö- 
zülük régiségükkel, mások az általuk sejtetett civilizáció nagy- 
szerűségével nyűgöznek le, mint amilyen az időszámításunk 
előtti harmadik-negyedik évezredből származó, híres cucuteni-i 
kerámia és kultúra. 


De a közvetlenül magunkénak érzett, a néppé alakulá- 
sunkat meghatározó világ természetesen a dák-géta világ. Az 
időszámításunk előtti első évezred közepe táján a trák népes- 
ségek nagy tömegében individualizálódtak, s a nyelv és a ci- 
vilizáció tekintetében közös lényegi vonásokat hordozó külön 
entitássá lettek a dák-géták. Az i.e. I. században és az i.sz. I. 
században a dák civilizáció nagyarányú anyagi, szellemi és 
politikai fejlődésen ment át. „Burebista és Decebal korának 
civilizációja – hangsúlyozta egyik régészeti tanulmányában 
Emil Condurachi és Constantin Daicoviciu – a késő vaskor 
egyik fejlett szakaszát jelzi. Alapvető egységén belül a Szász- 
városi-hegység övezete, a dák állam központja különleges je- 
lentőséget nyer.“6 A vas intenzív megmunkálásának következ- 
ményeiről az összes egykorú településeken feltárt szerszámok 
sokfélesége és célhoz szabott jellege, a vascsoroszlya haszná- 
lata, a nagy dák építkezések – Costeşti, Blidaru, Piatra Ro- 
şie, Bîtca Doamnei, Piatra Craivii (Kecskekő) stb. – tanús-
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kodnak. A dák anyagi civilizáció legreprezentatívabb emléke 
természetesen a dák állam székhelye, Sarmizegetusa, amelyről 
Paul MacKendrik amerikai régész így ír: „A Sarmizegetusa 
körüli fennsíkon, gyönyörű bükkerdő közepén található szen- 
tély és mentsvár Romániában a leglátványosabb, és Európában 
valóban egyedülálló.“7 


A dák civilizáció egyik jelentős tényezője természetesen a 
rendkívül ellenálló és időben szívósan fennmaradó földközösség 
mint társadalmi létforma. 


Szellemi téren a dák világ belső életének gazdagságával, 
a lakott földdel való bensőséges kapcsolatával, a vallásos hit 
formáinak eredetiségével, kifinomult, de ugyanakkor termé- 
szetes, harmóniára és egyensúlyra törekvő szépérzékével, amint 
azt a viselet vagy az építészet is tanúsítja, már az ókorban 
tekintélyt vívott ki magának. Mint a régészeti leletek bizonyít- 
ják, a dákok ismerték az írást, előbb a görög, majd a latin 
ábécét használták. 


Politikai szempontból az említett két évszázad az intézmé- 
nyes formák megszervezésének és kifejlesztésének, a dák ha- 
talom növekedésének és a történelem színterére lépésének kor- 
szaka volt. Egy nemrégiben megjelent, magyar szerzőktől szár- 
mazó történelmi szintézis, az Histoire de la Hongrie des ori- 
gines à nos jours című kötet, bár még mindig a bevándorlási 
elmélet híve, a következőképpen jellemzi Burebista korát: „A 
dák állam... lassan-lassan jelentős politikai hatalommá fejlő- 
dik. Királya, Burebista súlyos vereséget mért a pannóniai kel- 
tákra. A Duna-medence ővele lépett az európai történelem 
színterére: Burebista valóban igen nagy politikus volt; vesztét 
az okozta, hogy kihívta maga ellen a római birodalom beavat- 
kozását.“8 


A dákok kapcsolatban álltak számos ókori – görög, per- 
zsa, kelta, szkíta -– civilizációval, s hatott rájuk a római civi- 
lizáció is, különösen attól kezdve, hogy a Római Birodalom 
meghódította a Balkán félszigetet (i.e. II.–i.sz. I. évszázad). 
A Római Birodalom terjeszkedő politikája rövidesen sok vi- 
szálykodást és összeütközést szült a dákok és a rómaiak kö- 
zött; ezek a 101–102-ben és 105–106-ban viselt – a két 
állam vezetője nevéről a Traianus és Decebal közötti háború 
néven is ismeretes – harcok idején váltak sorsdöntővé. E há- 
borúk a bonyolult hadműveletek, az elkeseredett harcok foly-
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tán (Traianus több mint 150 000 főnyi hadsereget vonultatott 
fel), nemkülönben következményeiknél fogva nagy esemé- 
nyekként maradtak fenn az utókor tudatában. Két évszázaddal 
ezelőtt az angol Edward Gibbon a Római Birodalom bukásáról 
szóló híres történelmi munkájában ezeket írta: „Traianus első 
hadműveleteit a dákok ellen, a Dunán túli területek legjobb 
harcosai ellen vezette, akik Domitianus uralkodása idején bün- 
tetlenül dacolhattak Róma nagyságával... Decebal, a dákok 
királya Traianus méltó ellenfelének bizonyult; seregének és 
országának sorsa miatt mindaddig nem aggódott, amíg – el- 
lenfeleinek tanúsága szerint – meg nem próbált mindent, 
amit a fegyverek és a diplomácia útján el lehetett érni. Az 
emlékezetes háború a hadműveletek rövid felfüggesztésével 
együtt öt évig tartott, s mivel a császár korlátlanul igénybe 
vehette az állam egész hatalmát, a »barbárok« teljes leigázásá- 
val ért véget.“9 


A 106. esztendő határkő országunk történetében. Fiatal, 
ereje teljében levő világ bukott el. Az egykori Dácia jó része 
római uralom alá került, s a római Dácia határain kívül eső 
területek is erős római befolyásnak voltak kitéve. Engels sza- 
vaival élve, a nagy egyengető gyalu, a Római Birodalom mély 
nyomokat hagyott a Kárpátok és a Duna egész térségében. De 
a római állami intézmények és államélet bevezetése, a provin- 
cia római mintájú megszervezése, az építészeti és technikai, 
katonai és közigazgatási változtatások, az anyagi és szellemi 
civilizáció szerkezeti átalakulása mögött egy új nép – a román 
nép – kialakulásának nagyszabású folyamata bontakozott ki. 
A dákok, akik minden viszontagságok ellenére, az új politikai- 
állami viszonyok között is a népesség alapvető összetevőjét 
alkották, lassan-lassan a római civilizáció alakító befolyása alá 
kerültek. Eutropius ókori történész szavaival élve az „ex toto 
orbe romano“ érkező telepesek és az őslakos dákok között sok- 
rétű kapcsolat, együttélés alakult ki. A romanizálódás 165 éven 
át tartott mint intenzív és visszafordíthatatlan folyamat. Ha 
a végeredmény szempontjából vizsgáljuk, ez a folyamat nem 
a civilizációs formák és értékek egyszerű átplántálását jelen- 
tette: az új etnikai-társadalmi valóság talaján, új történelmi 
körülmények között a romanizálódás magában hordozta egy 
új etnikai-nyelvi realitás megszületésének tendenciáit. Nem 
egyszerűen római identitást eredményezett tehát, bár szorgal-
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mazói valószínűleg azt hitték, hanem szintézis útján új népi- 
nyelvi közösség kikristályosodását, a román népét. 


Mint ismeretes, 271-ben Aurelianus császár stratégiai meg- 
gondolásokból visszavonta a provinciából a római államappa- 
rátust (kivonták a csapatokat, a közigazgatási apparátust, s 
minden valószínűség szerint az államrend képviselőivel együtt 
eltávozott az érdekeinél fogva az előbbiekhez kötött gazdagabb 
rétegek egy része is). Az aurelianusi „visszavonulás“ természe- 
tesen kihatott a politikai-közigazgatási struktúrákra, a katonai 
helyzetre, a gazdasági viszonyokra, de nem szakította meg a 
romanizálódást, amely a társadalmi lét mélyén változatlanul 
tovább tartott, hiszen a dák-római tömegek a régi Dácia terü- 
letén maradtak. Változott tehát az emberi lét társadalmi-gaz- 
dasági közege, de folytatódott a dák-római ötvöződés. Mi több, 
most már hathatósabban kiterjedt a római Dácia limesén túli 
területekre, mivel az államhatár mint olyan megszűnt. 


A régészeti kutatások sokatmondó bizonyítékokat tártak 
fel a III–VII. századbeli dák-római, illetve az ezt követő ro- 
mán kontinuitásról. Nem lehet eltekinteni például a IV. szá- 
zadban Moldva és Havasalföld területén, valamint Erdély dél- 
keleti részén virágzó marosszentanna–cerneahovi anyagi kul- 
túra autochton elemeitől, sem a Bratei–Moreşti–Costişa 
komplexumtól (IV–V. század), a Medgyes melletti Beretha- 
lomban feltárt őskeresztény nyomoktól, a VI–VII. századi 
ipoteşti–cîndeşti-i kultúra római elemeitől, a Sărata Monteo- 
ru-i kerámia, majd a bucovi és a dridui kultúra (VIII–XI. szá- 
zad) autochton vonásaitól. 


A hely- és folyónevek szintén sokatmondóan tanúskodnak 
a dák, majd a dák-római kontinuitásról. Elegendő, ha megem- 
lítjük a – későbbi római vagy szláv kiejtésbeli változásokat 
tükröző – dák folyóneveket, mint Alutus – Olt, Maris – Ma- 
ros, Samus – Szamos, Crisius – Körös, Tibiscus – Temes.10 


A romanizálódás folytatódásának egyik igen ékesszóló tanúsága 
és egyben fontos tényezője volt a – Nicolae Iorga szavaival 
élve – „népi lényegű“ kereszténység térhódítása. A legfon- 
tosabb román vallási kifejezések latin eredetűek (ilyen a bise- 
rică ’templom’ basilică –, majd a cruce ’kereszt’, creştin ’ke- 
resztény’, dumnezeu ’isten’, înger ’angyal’), ami a Dunától 
északra élő őslakosság és a Kelet-Római Birodalom állandó 
kapcsolatait tanúsítja. A kereszténységnek ezen túlmenően kü-
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lönleges társadalmi jelentősége is volt, ugyanis hozzájárult az 
új etnikai-nyelvi közösség összeforrásához és individualizáló- 
dásához. Egy olyan korban, amikor körös-körül mindenféle, 
kizárólag nem keresztény, „pogány“ népek és népességek for- 
dultak meg, a vallási hovatartozás a „hivők“ és „hitetlenek“ 
megkülönböztetésének sajátos, egyénítő ismérve volt. Az ebből 
fakadó összetartozás és sokrétű kölcsönhatás pedig hozzájárult 
a román nép individualizálódásához, ellenállóbbá tette a kö- 
zösséget a történelem viszontagságaival szemben. 


A román nép kialakulása a dák-római szintézis révén ma- 
ga is bonyolult folyamat volt, s ezt csak tovább bonyolította 
az, hogy ez a folyamat a népvándorlás körülményei között bon- 
takozott ki, hogy országunk mai területén a népvándorlásnak 
valóságos rajai vonultak át, kezdve a gótokkal (a vizigótok a 
III–IV. században, az osztrogótok az V. században), s folytatva 
a hunokkal (a IV–V. században), a gepidákkal (a VI. század- 
ban), az avarokkal (a VII–VIII. században). A népvándorlás 
folytatódott a következő századokban is a besenyőkkel, a hu- 
nokkal és a tatárokkal. 


A vándorló népek közül a szlávok, akik az i.sz. VI. század- 
ban tűnnek fel országunk Kárpátokon kívüli területein, majd 
masszívabban a VII. században, hosszabb ideig és állandó jel- 
leggel együtt éltek az őslakossággal, ennek hatása a román nép 
nyelvében és kultúrájában is kimutatható. De a szlávok érke- 
zéséig a román nép kialakulásának alapelemei már kikristá- 
lyosodtak, így az őslakók magukba olvasztották a szláv né- 
pesség tömegeit, asszimilálhatták a szlávoktól kölcsönzött civi- 
lizációs és nyelvi elemeket.11 


A X. századi írott források már jelzik – szűkszavúan, de 
annál becsesebb sorokban – a már hosszabb ideje önálló életet 
élő román nép jelenlétét. Igaz ugyan, hogy ezek a szerzők a 
Dunától délre élő vlachokról szólnak.12 Ugyanerről az időszak- 
ról írva, mint ismeretes, elsőként Anonymus, III. Béla király 
jegyzője, a magyar krónikairodalom első nagy képviselője ír 
a Kárpátok és a Duna térségében élő románokról. Gesta Hun- 
garorumában ő már a magyaroknak a Tisza mellékére érkezése 
idejére vonatkozólag említi a vlachokat (blachi), sőt politikai- 
állami alakulataikról is szól. A román nép, amely a román 
gazdasági és társadalmi élet magvát képező földközösségekben 
(faluközösségekben) élt,13 valószínűleg már a VIII–IX. szá-
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zadtól kezdve összetettebb politikai szervezési formákat is ki- 
alakított magának. Anonymus megemlíti a három román vagy 
román-szláv „ducatus“-t, az egyiket a Bánságban, Glad veze- 
tése alatt, a másikat a Körösök vidékén, Ménmarót vezetése 
alatt, a harmadikat az Erdélyi-medencében, a „román“ Gelu 
vezetése alatt. Az utóbbi vajdaság központja valószínűleg Do- 
boka volt, ahol a régészek egy ebből az időszakból való vár 
maradványait tárták fel. Hasonlóan alakultak a dolgok a Kár- 
pátoktól délre és keletre, vagyis erős közösségi élet körülmé- 
nyei között megkezdődött a társadalmi rétegződés, a politikai 
szerveződés folyamata pedig kezdeti államalakulatokat kris- 
tályosított ki. 


A magyar királyi kancelláriából származó oklevelek a kö- 
vetkező századokban is jelzik a román kontinuitást Erdélyben, 
valamint a Kárpátokon kívül. A. D. Xenopol, aki már a század- 
forduló táján elemezte II. Endre 1222. és 1224. évi oklevelét, 
illetve természetesen a IV. Béla király idejéből származó Jo- 
hannita-oklevelet (1247), kimutatta, hogy a románok a XIII. 
századtól kezdve „jus valachicum“-mal éltek, részt vettek a 
vármegyei közgyűléseken és a generális kongregációkon.14 


A történelmi körülmények folytán Erdélyben a románok 
mellett a X. századtól kezdve magyarok, valamint a XII. század 
elejétől kezdve szászok is megtelepedtek. „A népek és nemze- 
tek rendkívül sokrétű és hosszas kialakulási korszakában – 
hangsúlyozta Nicolae Ceauşescu elvtárs – Délkelet-Európában 
különböző etnikai eredetű népességek terjedtek el, különálló 
nemzeti csoportokba tömörültek. Így a román néppel együtt 
maradtak és együtt élnek magyar, német, szerb nemzetiségű 
lakosok...“15 A magyarok behatolása és a németek betelepítése 
erősen rányomta bélyegét a történelmi események és a poli- 
tikai élet alakulására Erdélyben. De Erdély politikai történe- 
tének új arculatán túl is alapvető jelentőségű marad a tarto- 
mány román, magyar és német tömegeinek együttélése, a föld 
anyagi és szellemi értékeiben megnyilvánuló közös erőfeszí- 
tése. 


A román nép kialakulásának, az új társadalmi rend, a feu- 
dális rend megszületését magukkal hozó mélyreható gazdasági- 
társadalmi átalakulásoknak, az önálló civilizáció megteremté- 
sének korszaka egyben létrehozta a nép permanenciáinak egyes
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területi, gazdasági, szellemi – tényezőit is, amelyek a to- 
vábbiakban közrejátszottak a nemzet kialakulásában. A román 
nép történetéhez szervesen kapcsolódó és a nemzet kialakulá- 
sában rendkívül fontos szerepet betöltő tényezők összességé- 
ben említést érdemel a nyelvi egység és a falusi struktúrák 
egyneműsége: a faluközösség. Minthogy a középkorban nem 
sikerült központosított államot létrehoznia, a román nép kü- 
lönálló politikai alakulatokban – Havasalföld, Moldva, Erdély volt 
kénytelen élni, de civilizációs és kulturális formái, 
nyelve és szokásai révén egységes közösséget alkotott. 


A románok nyelvükben őrizték meg és fejezték ki nemzeti 
lényüket. Más népek, közöttük egyes újlatin népek – például 
a franciák és az olaszok – esetében a nemzeti nyelv maga is 
történelmi produktum, amennyiben valamelyik dialektus csak 
később vált nemzeti nyelvvé, a románok nyelvi közössége vi- 
szont az ún. Urrumänisch-ig (ősromán nyelvig) vezethető vissza, 
amelyről a nyelvészek beszélnek, románok és külföldiek egya- 
ránt. A nyelvi közösség persze nem jelenti a nyelvjárásbeli 
különbségek hiányát. „A román nyelv egységes jellegét – mu- 
tat rá Alexandru Niculescu professzor – viszonylagosan és 
állandó közös nyelv voltára vonatkoztatva kell felfogni.“16 


A nyelvészek nemegyszer próbáltak magyarázatot találni 
a románság nyelvi közösségének feltűnő jelenségére. Hang- 
súlyozták például a kapcsolatok állandóságát, a gazdasági-tár- 
sadalmi alapstruktúrák – a faluközösségek – homogenitását. 
„A románok életét minden általuk lakott tartományban a gen- 
tilikus szervezetek, a faluközösségek, a közös földtulajdon jelle- 
mezte – jegyzi meg Al. Niculescu –, ez biztosította társa- 
dalmi és műveltségbeli homogenitásukat, a román közösségek 
közötti kapcsolatokat, valamint a nyelv viszonylagos egységét. 
Ehhez még hozzá kell számítani a politikai vagy kulturális köz- 
pontok szerepét betöltő városok hiányát, valamint különösen 
a lakosság mozgását (transhumance, mezőgazdasági vándorlás), 
ami hozzájárult a román élet bizonyos kontinuitásához és egy- 
neműségéhez minden tartományban.“17 De a nyelvi egység 
megőrzésének okaira irányuló magyarázatokon túl igen sokat- 
mondó maga a nyilvánvaló, tapasztalati tény. 


Egy olyan nép számára, amely századokon át idegen ura- 
lom alatt élt, amely nem élhetett egyazon központosított állam 
mint nemzeti integrációs tényező előnyeivel, a nyelvi közösség
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megőrzése és fenntartása döntő fontosságot kapott a nemzeti 
élet kiépítésének és kibontakoztatásának folyamatában. A nyelv 
nemcsak a közlés eszköze volt, hanem a nép történetének hor- 
dozója, léte mélységeinek tükre is. Jogosan mutatott rá Sextil 
Puşcariu: „A később nemzetté fejlődő nép születését meghatá- 
rozó múlt, a földrajzi és társadalmi körülmények mind tükrö- 
ződnek a nyelvében... Az anyanyelv hangolja össze közös 
értelmi és érzelmi világunk hullámait, ez fogja egybe akara- 
tunkat.“18 A nyelvi közösség a román nép egységének, közös 
vonásainak kifejezője és egyben megtartó tényezője volt, tük- 
rözte és ugyanakkor elősegítette etnikai öntudatának megőr- 
zését és kinyilvánítását is. 


Később, a nemzeti emancipáció korában a történelmi kö- 
rülmények, mint tudjuk, úgy alakultak, hogy az emancipációs 
program hosszú ideig kénytelen volt első kitételként szerepel- 
tetni az anyanyelv használatának jogát, beleértve a román 
nyelvű oktatás és művelődés jogát is. Tehát még mielőtt poli- 
tikai lett volna, a nemzeti küzdelem művelődési-nyelvi jellegű 
volt. A nemzeti kibontakozás időszakában a nyelvészeti és tör- 
ténelmi kérdések uralták a román kultúrát, a kulturális egy- 
ség, Eminescu szavaival élve: az „eszményi Dácia“ megvalósí- 
tása pedig állandó törekvésként előzte meg és mozdította elő 
lényegesen a románok politikai-állami egységének megszüle- 
tését. 


S ezek után kell-e még kérdezni egyáltalán, hogy a román 
társadalmi-politikai gondolkodás miért tekintette a nyelvet a 
nemzet alapvető vonásának? A kérdés elemzőinek többsége 
úgy vélte, hogy a nyelv a népi élet integrációs tényezője, és 
ugyanakkor egyéniségének és szellemiségének tükre, a nemzeti 
egység és érvényesülés jele is. Legtöbbjük számára a nyelv és 
a nemzetiség, a nyelv és az egység, a nyelv és a szellemi élet 
ugyanazt jelentette, e szavakat szinonimákként kezelték. 


A román nyelvi egységhez szorosan kapcsolódik a szellemi 
alkotás, a népi kultúra egysége, amely tökéletes stílusbeli kö- 
zösséget mutat, és erősen egyénített formákban kristályosítja 
ki a románok gondolat- és érzelemvilágát, élettapasztalatát, a 
történelem megélésének sajátos módját. A népi szellemi alko- 
tás magába sűríti mindazt, ami a nép létében maradandó és 
lényegbeli, s a legerősebb egyénítő tényezője annak, amit nem- 
zeti jellemnek vagy pszichikumnak nevezhetnénk.19 
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A nyelv és a szellemi alkotás egysége lehetővé tette és 
elősegítette, hogy mint közös érzés, kialakuljon az etnikai és 
nemzeti öntudat. A román nép öntudatáról nagyszerűen tanús- 
kodik az is, hogy a közösség tagjai mindennemű politikai ha- 
táron és mesterséges megosztottságon túlmenően, etnikai hova- 
tartozásuk megjelöléseként románoknak nevezték magukat. A 
népnév később – rumân alakban – az elnyomott paraszt elne- 
vezésévé lett, ami még inkább érzékeltette, hogy „a földhöz 
tartozó embert“ jelenti. 


A román országok kulturális életének kibontakozása ará- 
nyában a nemzeti öntudat gondolati-elméleti kifejezést nyer; 
hordozói a XVII. századi és a XVIII. század eleji román huma- 
nizmus képviselői. Grigore Ureche, Miron Costin, Udrişte Năstu- 
rel és Constantin Cantacuzino asztalnok munkássága a román 
művelődés nagy fejezeteként kapcsolódik a nemzeti öntudat 
születéséhez és fejlődéséhez. Eszméik – a román nép közös 
származása, kontinuitása és egysége – rövidesen mint állandó 
elemek épülnek be a román gondolkodásba. Grigore Ureche a 
román kultúra történetében először veti fel a román nép és 
nyelv latin eredetének kérdését, s a moldvaiak, havasalföldiek 
és az erdélyi románok egysége mellett foglal állást. A Moldva- 
ország krónikájában (Letopiseţul Ţării Moldovei) fogalmazta 
meg, hogy „a románok, akár Magyarországon, akár Erdélyben, 
akár Máramarosban laknak, együvé tartoznak a moldvaiakkal, 
és valamennyien Rómától származnak“.20 Grigore Ureche mű- 
vét nagyszerű eredményekkel folytatta Miron Costin, akit az 
a gondolat vezérelt, hogy a kortársak számára megvilágítsa a 
nép régmúlt történetét, s ne hagyja feledésbe merülni az általa 
ismert időket. Kiérlelt művében, A moldvaiak nemzetéről (De 
neamul moldovenilor) című krónikájában tudatosan a román 
nép eredetével és kontinuitásával foglalkozik. „Győzedelmes- 
kedett bennem az a gondolat, hogy nekifogjak ennek a vesződ- 
séges munkának, hogy a világ elé tárjam: miféle ez a nemzet, 
honnan erednek, származnak országaink, Moldva és Havaselve 
lakói és a magyar országokbéli románok, amint fennebb írtuk, 
mert mind egy nép és egyszerre telepedett meg...“21 


Miron Costin a român elnevezésben, amelyre jogosan igényt 
tartott a román nép minden ága, az etnikai, nyelvi egységet, a 
nép egységes jellegét látja: „Az igazi, hiteles név az első hon- 
alapítás óta, Traianustól eredően român vagy romanus, amely
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nevet ez a nép minden időben megőrzött, mindmáig ezzel ille- 
tik a munténiaiakat és a moldvaiakat és azokat, akik Erdély- 
országban laknak. A rumân név az évek folyásával a romani-ból 
alakult... más nevet ők maguk sohasem vettek fel.“ 


A moldvai krónikások eszméit Constantin Cantacuzino 
asztalnok, a tudós havasalföldi bojár vette át és vizsgálta to- 
vább. Fő műve, a Havaselve története (Istoria Ţării Româneşti) 
tulajdonképpen a román nép kialakulásának időszakával foglal- 
kozik. „Románokon azonban nemcsak az ittenieket (havasal- 
földieket – D.H.) értem, hanem az erdélyieket is, akik még 
tősgyökeresebbek, és a moldvaiakat, és mindazokat, akik másutt 
élnek és ezt a nyelvet beszélik, még ha néhány szavuk, úgy- 
mond, a más nyelvekkel való keveredésből adódóan különbözik 
is, valamennyien egyek. Ezeket, mondom, szintén románoknak 
tartjuk, mert valamennyien egyazon kútfőből erednek és foly- 
nak.“22 


A XVIII. század eleji román kultúra vezéregyénisége az 
európai hírű Dimitrie Cantemir. A történetírás szervesen hozzá- 
tartozott munkásságához. A románok egységének, kontinuitásá- 
nak, latin eredetének gondolata rendkívüli erudíciójú képvi- 
selőre talált személyében. Fő történelmi műve, A római-moldo- 
vlachok hajdankorának krónikája (Hronicul vechimii romano- 
moldo-vlahilor) egyik címe programszerűen tartalmazza Can- 
temir meggyőződését. Íme: Krónikája egész Románországnak, 
mely utóbb Moldvaországra, Havaselvére és Erdélyre oszlott, 
a római Traianus császár honalapítása óta (Hronicon a toată 
Ţara Românească care apoi s-a împărţit în Moldova, Munte- 
nească şi Ardealul din descălecatul ei de la Traian împăratul 
Rîmului). 


A XVII. században és a XVIII. század első felében élt 
román humanisták kulturális örökségének aktív szerep jutott, 
azáltal, hogy a későbbi kulturális törekvések vonulatába illesz- 
kedve örökérvényű témákat vázolt fel a román szellemiségben, 
s így mindig élénk érdeklődésre tarthatott számot. 


De nem csupán az etnikai-nyelvi és művelődési tényezők- 
nek volt integrációs szerepük a román történelemben. Nem 
feledkezhetünk meg a gazdasági kapcsolatokról sem, amelyek 
a XV. századtól kezdve kölcsönösen kiegészítették egyrészt Ha- 
vasalföld és Moldva, másrészt Erdély gazdaságát. Az a körül- 
mény, hogy Erdély, Havasalföld és Moldva a XIV–XVIII.
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században a Nyugat- és Közép-Európát a kontinens délkeleti 
részével és a Fekete-tenger térségével összekötő kereskedelmi 
utak mentén terült el, nagymértékben elősegítette a román 
országok gazdasági kapcsolatait, és bevonta őket a nemzetközi 
kereskedelembe.23 Az erdélyi határok mentén elterülő keres- 
kedelmi s egyben erős kézműves központok, így Szeben, Brassó, 
Beszterce közvetítő szerepet töltöttek be a három tartomány 
közötti áruforgalomban a feudalizmus idején. Egyes számítások 
szerint a Havasalföld, Moldva és Erdély között, valamint ezek 
és más kereskedelmi partnerek között Brassó, Szeben és Besz- 
terce közvetítésével lebonyolított kereskedelem évi átlagértéke 
a XVI. század közepe táján elérte a 130–140 ezer forintot.24 


Az etnikai-nyelvi szempontból azonos népességű övezetek 
gazdasági kapcsolatai nemcsak kölcsönös anyagi függőségi vi- 
szonyokat alakítottak ki. hanem kedveztek a kulturális-szellemi 
értékek cseréjének is, és ápolták a közösség teljességének, belső 
egységének és összetartozásának eszméjét és érzését is. 


Erdélyben a gazdasági tényező természetesen hozzájárult 
a különböző etnikai-nyelvi közösségek – románok, magyarok, 
szászok – közös erőfeszítéseinek összehangolásához, annak a 
civilizációnak a létrehozásában, amelyben oly eredeti módon 
s ugyanakkor oly harmonikusan nyilvánulnak meg minden 
egyes közösség sajátos géniuszának jegyei. 


A kölcsönös függőséget kialakító sajátosan román jelen- 
ségek között említendő a transhumance, a kárpáti ingavándor- 
lás. E jelenségek nemcsak sajátos életmódról és foglalatosság- 
ról vallanak, és nemcsak demográfiai jelentőségük van, hanem 
ugyanakkor közösségötvöző tényezők is, és történelemalakító 
szerepük is van, hiszen a „honalapítás“ fontos összetevője a 
román államiság megszületésének. 


Mint már említettük, politikai téren a román nemzet ki- 
alakulását nem segíthette elő egy központosított állam integ- 
rációs hatása. A feudális államok megalakulása azonban döntő 
momentum volt a románok társadalmi-politikai szerveződésé- 
nek folyamatában, a történelem színterére lépésükben, nemzeti 
létük megőrzésében. Ezenkívül az önvédelem szüksége, amely 
nemcsak a románok, hanem más közép- és délkelet-európai 
népek történetének is uralkodó vonása lett, nemegyszer veze- 
tett a románok politikai és katonai erőinek összefogásához. A
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sorsközösség nem elméleti síkon jelentkezett, hanem azokban 
a hősi összecsapásokban jött létre és formálódott, amelyeket 
a külső ellenség ellen kellett vívniuk, a drámai megpróbálta- 
tásokban, amelyektől egyáltalán nem volt mentes a román nép 
történelme. Ezek a harcok, a román erők összefogásának ez a 
szüksége vezetett a románok első egyesüléséhez is, amelyet 
rövid időre Vitéz Mihály vajda valósított meg 1600-ban. 


A történelem már akkor bebizonyította a közép- és dél- 
kelet-európai népek közeledésének és együttműködésének je- 
lentőségét. Viszonyukból természetesen nem hiányoztak a po- 
litikai és katonai konfrontációk, viszálykodások. A politikai 
orientációk éppen eleget változtak, nemegyszer igen hirtelen 
szerveződtek át. De mindezen túlmenően a sorsdöntő pillana- 
tokban a létérdekek megkövetelték az összefogást. A török 
elleni harc így tömörítette egy zászló alá a magyarokat, a ro- 
mánokat és a szerbeket, mintegy feltárva a térség történetének 
alkotó irányát – az összefogást.25 


A román nép történelme tehát az idők folyamán a nem- 
zeti lét számos összetevőjét kristályosította ki, ezek az egész 
történelmi fejlődés összegeződéseként és eredményeként szü- 
lettek meg és alakultak. Nyilvánvalóan csakis történetileg ma- 
gyarázható meg, hogy a nyelvi és szellemi közösség miért ka- 
pott oly jelentős szerepet a román nemzet kialakulásában, hogy 
az etnikai-nyelvi előfeltételeknek miért van olyan nagy fon- 
tosságuk ebben a folyamatban, hogy miért a román parasztság 
életformája volt a kedvező közeg a román etnikum, a nemzeti 
pszichikum sajátos vonásainak kicsiszolódásához. 


A történelem tehát megteremtette a nemzet kialakulásához 
és kibontakozásához szükséges objektív előfeltételeket. Bár- 
milyen szempontból vizsgálnók is a dolgokat, akár a nemzet 
önmegvalósításához szükséges objektív keretek – a terület, a 
gazdasági élet stb. közössége –, akár a nemzet egyéniségének 
elsődleges jegyei – a nyelv, a szellemi alkotás, a vallás, a 
szokások és hagyományok, a történelmi hősök és eszmények 
stb. – szempontjából, nyilvánvaló, hogy mindezek az emlí- 
tett összetevők már a nemzet előtt megvoltak, s a nemzet fej- 
lődésének alapját képezték. 


Persze ez nem jelenti azt, hogy a nemzet mint olyan azo- 
nos volna az említett tényezők kikristályosodásának történel-
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mi folyamatával, hiszen úgy semmi értelme sem volna annak, 
hogy a nemzetet a társadalmi fejlődés bizonyos fokán jelent- 
kező önálló történelmi kategóriaként határozzuk meg. A nem- 
zettel egy minőségileg új mozzanat jelentkezik az emberi kö- 
zösségek létezési módjában, szorosan kapcsolódva a társa- 
dalmi fejlődéshez. A nemzet nem egyszerűen az objektív té- 
nyezők együttes megléte, az összetevők felsorakozása, hiszen 
azok megszületésétől a nemzet tényleges kialakulásáig tekin- 
télyes távolság van, amely a népek történelmi adottságaitól, 
fejlődési feltételeitől függően lehet kisebb vagy nagyobb idő- 
szak. A románok történelme esetében a nemzet történelmi előz- 
ményeiről a tényleges nemzeti létre való áttérés a XVIII. szá- 
zadban és a XIX. század első felében ment végbe. Ebben a 
korszakban a nemzet nemcsak szervesen növekszik, hanem ala- 
kítja is önmagát, nem csupán „magánvalóan“, hanem „magáért- 
valóan“ is van, nemcsak kialakul, hanem meg is valósítja ön- 
magát. 


A kérdés tudományos elemzésében annak a megvizsgálása 
tűnik elsőrendű fontosságúnak, hogy ebben a folyamatban mi- 
lyen új funkciójuk és struktúrájuk lesz azoknak a tényezők- 
nek, amelyek már a nemzet előtt megvoltak, hogy a nemzet 
kialakulásában és kiteljesedésében milyen új gazdasági, társa- 
dalmi-politikai és kulturális-ideológiai tényezők jelennek meg, 
és ezeknek mi a szerepük a nemzettéválásban. 


Gazdasági téren a XVIII. században és a XIX. század első 
felében számos olyan folyamat ment végbe, amely nagymérték- 
ben befolyásolta a nemzet kialakulásának feltételeit. Ebben az 
időszakban hanyatlik a feudalizmus és jelentkezik a kapitaliz- 
mus, fejlődnek a termelőerők és kialakulnak az új gazdasági 
viszonyok. A régi gazdasági-társadalmi struktúrák megbomla- 
nak és válságba kerülnek, növekvő jelentőséget nyernek a vá- 
rosi jellegű települések, nagyobb a társadalmi mobilitás, kia- 
lakulnak bizonyos társadalmi osztályok és rétegek csírái. 


Az ország ipari életében megjelennek az első manufak- 
túrák, fejlődnek az egyszerű kooperációra alapozódó műhelyek. 
A XIX. század közepe táján üzembe lépnek az első korszerű 
ipari vállalatok, megszületnek az első gyárak. Azok a folya- 
matok, amelyek a román országok gazdasági életében az 1821-es 
forradalomig és a drinápolyi béke megkötéséig (1829) végbe-
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mentek, a tőkés viszonyok, a tőkés termelési mód és a bér- 
munka egyes elemeinek megjelenését tükrözik. 


A Tudor Vladimirescu vezette forradalmi mozgalom és a 
drinápolyi békeszerződésben rögzített kereskedelmi szabad- 
ság elnyerése után a tőkés viszonyok új fejlődési szakaszba 
lépnek, amelynek főbb állomásai az 1848-as forradalom, az 
1853–1854-es erdélyi agrárreformok, Havasalföld és Moldva 
egyesülése (1859) és az 1864-es reform. A román országok eb- 
ben az időszakban kapcsolódnak be az európai kereskedelembe; 
gazdaságukat új, eladdig ismeretlen dinamizmus és fejlődési 
ütem jellemzi. 


A gazdasági élet fellendülése, a társadalmi munkameg- 
osztás elmélyülése, a tevékenységi ágazatok szakosodása fon- 
tos szerepet játszott abban, hogy az etnikai közösség tagjai kö- 
zötti kapcsolatok szorosabbá váltak és nemzeti szinten a kölcsö- 
nösségi viszonylatok elmélyültek. 


A piac mindezek egyesítő kötőanyaga. A piaci viszonyok 
a hajdani földesúr és függő paraszt közti viszonyok, a köz- 
vetlen termelő egyéni munkájának egyszerű összegét jelentő 
termelési folyamat helyébe a társadalomszervezetbe új kap- 
csolóerőt hoznak, illetve ilyen irányt adnak a fejlődésnek; tu- 
lajdonképpen csak most beszélhetünk a társadalmi rendszer 
szerves voltáról és kapcsolatrendszerének szerves jellegéről. A 
piac tehát az az alaptényező, amely szerves egésszé alakítja 
egy területi-közigazgatási egység gazdasági életét. Gazdasági 
sajátossága mellett – mint Emilio Sereni olasz marxista mond- 
ja – a piacot egyben történelmi kategóriának kell felfogni, 
minthogy a piac új alapi és felépítménybeli kötőtényezőket 
jelent, amely maga után vonja nemcsak a tulajdoni és termelői 
új viszonyokat, hanem a kulturális-nyelvi, politikai és erkölcsi 
kapcsolatokat is.26 


A román országokban a XVIII. század utolsó harmada és 
a XIX. század első fele pontosan az az időszak, amelyben a 
helyi piacok tartományi piacokká alakulnak, és fejlődésük 
iránya az egységes nemzeti piac kialakulása felé mutat. A gaz- 
dasági élet szerveződése tehát olyan irányt mutat, amelyben 
a nemzetépítésre való nyitás jut érvényre. 


Az új viszonyok az objektív anyagi folyamatok kikristá- 
lyosítása mellett hozzájárulnak azoknak a társadalmi erőknek 
a létrejöttéhez is, amelyek aktívan bekapcsolódnak majd a
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nemzetépítés művébe, sőt ennek hordozói lesznek. A válságba 
került hűbéri rend, majd pedig a tőkés kereskedelmi gazdálko- 
dás keretében szellemiségükben és anyagi érdekeltségükben 
új emberek jelennek meg, akik új szemlélettel és a társadalmi 
igény meglátásával hovatovább növekvő szerepet vállalnak a 
román gazdasági és politikai életben. 


Az új társadalmi elrendeződés tehát erősen kihat a nem- 
zet kibontakozásának folyamatára. A modern Románia megszü- 
letése szerves egységbe ötvözi a nemzeti és társadalmi válto- 
zásokat. Az az időszak, amelyet nemzeti regenerációs kornak 
nevezünk, ugyanakkor nagyszabású gazdasági-társadalmi át- 
alakulások egyik kora is. 


Mint mindenütt, ahol a nemzet idegen uralmi viszonyok 
között született meg és bontakozott ki, a nemzeti harc a romá- 
nok történetében is a legnagyobb jelentőségű „nemzetalkotó“ 
tényező volt. Ez a harc nemcsak a nemzet objektív létének 
egyfajta reflexe, hanem maga a nemzet teremtő és alakító té- 
nyezője. A nemzeti hazafias mozgalom a nemzet együvé ötvö- 
zésének különösen jelentős összetartó ereje; a nemzeti harc az 
egymásrautaltságot, a közös élmények, óhajok és törekvések 
sokaságát alakítja ki, s alapvetően hozzájárul a nemzeti önmeg- 
ismeréshez, a sajátos vonásaiban egyedi nemzet önmeghatáro- 
zásához. 


Éppen ezért a nemzeteszme bizonyos mértékben megegye- 
zik a nemzeti felszabadító harc eszméjével, s éppen ezért a 
nemzeti harc szakaszait jelző jelentős események a nemzetépí- 
tés folyamatának meghatározó bizonyságai. 


Mint ahogy közgazdasági tekintetben újat hozott, a gaz- 
dasági átalakulások által létrehozott anyagi fellendülés elő- 
nyeinek kihasználása alapján a XVIII. század a román nemzeti 
mozgalmak korszakát is megnyitja. 


A legjelentősebb nemzeti, de egyébként társadalmi érde- 
kű jelenségek is, mint tudjuk, Erdélyben zajlanak, bár sem 
Havasalföldön, sem Moldvában nem ismeretlenek. 


A Habsburg hatalom erdélyi berendezkedése a XVIII. szá- 
zadban még inkább bonyolította az erdélyi állami életet és nem- 
zeti viszonyokat. Mihelyt a tartomány tényleges vezetése a 
császári udvar kezébe került, a kiváltságos rendek – a magyar 
nemesség, a szász patriciátus és a székelység vezetői –, noha 
uralmuk alapját megtartották, politikai jogaikban korlátozást
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szenvedtek. A közigazgatás, az oktatás és az egyház útján folyó 
erőszakos németesítés a magyar közösséget is sújtotta, s ahogy 
az természetes is, ellenhatást váltott ki, meggyorsította a ma- 
gyarok nemzeti öntudatának és felszabadító harcának kibon- 
takozását, ami II. Rákóczi Ferenc fejedelem (1703–1711) ve- 
zetése alatt igazi háború jellegét öltötte. 


A Habsburg-uralom berendezkedése után új formában 
merültek fel a nemzeti problémák Erdélyben, ami nemzeti tö- 
rekvéseik megfogalmazására, álláspontjuk leszögezésére kész- 
tette a románokat is. A helyzet maga követelte meg a román 
nemzeti öntudat kikristályosodását. Bebizonyosodott, hogy a 
románok nincsenek kibékülve a „megtűrt“ állapottal, hogy le 
akarják rázni az „unio trium nationum“ megkülönböztető 
béklyóit. A „Rómával való egyesülés“ (1698–1701) a vallási 
vonatkozásokon túlmenően a formálódó román politikai öntudat 
jelentkezését is elősegíti. Ez a politikai öntudat elég erőteljesen 
érvényesül akkor, amikor Inochentie Micu Clain püspök a 
XVIII. század közepén erélyesen fellép az erdélyi románság 
jogainak védelmében. 


Ami Inochentie Micu emlékirataiból és felterjesztéseiből 
világosan kitűnik, az éppen a nemzeti eszme változása. Itt már 
nem feudális típusú jogi státusról van szó, hanem egyénítő vo- 
nások – eredet, nyelv, vallás, hagyományok, szokások – által 
meghatározott közösségről. A nemzet felöleli az etnikai-nyelvi 
közösség teljességét, beleértve a parasztság (a plebs) rétegét 
is, amely voltaképpen az erdélyi románok nemzeti életének 
alapját képezi. 


A XVIII. század utolsó évtizedeiben nagy társadalmi és 
nemzeti jelentőségű események zajlottak Erdély történelmében: 
a román parasztság felkelése Horea, Cloşca és Crişan vezeté- 
sével 1784-ben, valamint a történelemben Supplex Libellus 
Valachorum néven ismert politikai mozgalom (1791). 


A feudális viszonyok válságához kapcsolódó 1784-es job- 
bágyfelkelés jellegzetesen társadalmi természetű volt, de a nem- 
zetépítés terén is volt fontossága. A román parasztság harca 
nemcsak azt mutatta meg, hogy társadalmi vonatkozásban mi- 
lyen jelentősége van, hanem a román elem erejét is a térség 
történelmi sodrában. A harc eggyéforrasztotta a román paraszti 
tömegeket, fokozta összefogásukat és a kizsákmányolással szem- 
beni ellenállóképességüket. 
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A felkelés feltárta a román nemzeti kérdés társadalmi di- 
menzióit, felmutatta magát az alapot, amelyre az erdélyi nem- 
zeti mozgalom épült (a térség jobbágyparasztjai összességének 
75 százaléka román volt).27 


Alig néhány esztendővel a nagy felkelés után a román- 
ság politikai programja a Supplex Libellus Valachorumban fo- 
galmazódik meg világosan. Amint történetírásunkban az er- 
délyi nemzeti mozgalom történetének szentelt legilletékesebb 
munka hangsúlyozza, „a benne megfogalmazott, elég korán, a 
XVIII. században jelentkező elvek hatása sokáig, még a XIX. 
században is érvényesül... A program az erdélyi románok 
politikai felemelkedéséért vívott harcból fakadt, és szintézis- 
képpen képviseli ezt a harcot.“28 


Az emlékirat abból indul ki, hogy a románokat a XVII. 
század folyamán megfosztották ősi jogaiktól, és követeli a ro- 
mán nemzet visszahelyezését ezekbe a jogokba. 


„2° A könyörgő nemzetnek – mondja a Supplex – adas- 
sék vissza az országlakos nemzetek között ugyanazon hely, 
amelyet az betöltött a [...] Kolozsmonostori Konvent 1437-ben 
kiadott [...] hiteles levele szerint. 


3° Ennek a Keleti Egyházhoz csatlakozott nemzetnek a 
papsága – azon megkülönböztetés nélkül, hogy vajon minden- 
ben egyetért-e a Nyugati Egyházzal, avagy nem –, nemessége, 
hasonlóképpen a köznépe is – városi, falusi egyaránt – éppen 
úgy tekintessék és ugyanazon elbánásban és jótéteményekben 
részesüljön, mint az unió szervezetét alkotó három nemzet 
papsága, nemessége és köznépe. 


4° A megyékben, székekben, kerületekben, polgári köz- 
ségekben a tisztviselők és az országgyűlési követek megválasz- 
tásánál, az udvari főkormányszéknél és a tartománybéli kor- 
mányszékeknél az adódó tisztújításokkor, mind pedig az elő- 
léptetések alkalmával gondoskodjanak arról, hogy ez a nem- 
zet számarányának megfelelően képviselve legyen.“29 


A Supplex a román társadalom emancipációs erőfeszíté- 
seinek és ideológiai exponensei politikai öntudatának szintjét 
tükrözi. 


Ha visszapillantunk az erdélyi társadalmi és nemzeti je- 
lenségekre, megállapíthatjuk, hogy míg a román antifeudális 
megmozdulásokat hosszú időn át a vallási keretekben jelent- 
kező népi öntudat jellemezte, az egyházi egyesülés után ki-
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alakult román értelmiségi réteg viszont a XVIII. század folya- 
mán kikristályosította a román nemzeti öntudatot, előkészítve 
a célirányos, tudatos román nemzeti mozgalmat.30 


A román országokban kibontakozó nemzeti harc az 1821-es 
forradalommal újabb szakaszba lép. Ettől kezdve a nemzeti po- 
litika az a történelmi tudatforma, amely a román nép fejlődé- 
sének egy egész időszakát, az új társadalmi rend megteremté- 
séért és a nemzeti állam megalakításáért folytatott nagyszabású 
akciók korszakát uralja. Ez az időszak gyorsítja meg és telje- 
síti ki a román nemzet kialakulásának folyamatát, ez hozza 
meg számára a szükséges mélységet és tartalmat; biztosítja az 
objektív gazdasági összetevőket (a tőkés viszonyokat az új tár- 
sadalmi rend győzelméig kiterjeszti), a társadalmi jellegűeket 
(e korszak társadalmi megmozdulásai ilyen vagy olyan formá- 
ban mind magukon viselik az új átalakulások jegyeit), az ideo- 
lógiai, kulturális természetűeket (a nemzeti eszme jegyében 
példátlan szellemi pezsgés bontakozik ki). Ebben a korszakban 
a történelmi alkotás sokkal töményebb, aktívabb, nagyobb ha- 
tókörű; valamilyen formában részt vesz benne mindhárom ro- 
mán történelmi tartomány, s a tömegek jóval szélesebb rétegeit 
fogja át. 


Az 1821-es forradalmi év mind a felmerült problémák 
természete, mind a bekövetkezett események folytán forduló- 
pontot jelez a román történelemben. A Tudor vezette fegyveres 
felkelésbe az újkori román valóság által táplált két történelmi 
mozgalom torkollik; az egyik társadalmi természetű, és a feu- 
dális rend elleni harcot jelenti, a másik az ország nemzeti 
emancipációját tűzi ki céljául, s a fanarióta rendszert akarja 
megdönteni és egyben a török uralmat gyengíteni. Amint Mi- 
hail Kogălniceanu írta 1852-ben, Tudor Vladimirescu „nemcsak 
az ország, hanem a kisemmizett osztályok jogait is követeli. 
Nemcsak a fanarióták ellen, hanem a bojárok, a nép fosztoga- 
tói ellen is harcra kel.“31 


Vladimirescu követeléseinek egy része már korábban is 
szerepelt a fanarióta-ellenes bojárság köreiből származó em- 
lékiratokban és kérelmekben, de ezek mély nemzeti jelensé- 
get csak azután kaptak, hogy Tudor a néptömegeket indította 
harcba ezek támogatására és elnyerésére. A nemzeti megújho- 
dás igazi folyamatához elengedhetetlen volt a néptömegek ha- 
tározott fellépése. Nagyon világosan látta ezt Nicolae Bălcescu, 
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amikor a következőket írta: „A nemzeti és hazafias szellem 
nagy erőt merített az 1821-es forradalomból és a múltbelinél 
nemzetibb kormányzat helyreállításából.“32 


Mint ismeretes, Tudor Vladimirescu modern, forradalmi és 
népi értelmet adott a haza eszméjének, és ezt a nép alapvető 
érdekeihez kapcsolta. Lerombolta a bojárság és általában a 
kizsákmányoló osztályok középkori szemléletét, amely az osz- 
tályérdekeket nemegyszer azonosította a haza érdekeivel. Ni- 
colae Văcărescu bojárhoz, a pandúrok vezetőjéhez intézett le- 
velében 1821 februárjában azt írta: „Kegyelmed a népet, 
amelynek véréből táplálkozott és gyarapodott az egész bojár- 
nemzetség, talán semmibe veszi, és csupán a fosztogatókat ne- 
vezi hazának? De miért nem tekint kegyelmed arra, hogy ha- 
zának a népet és nem a fosztogatók rendjét nevezik?“33 


Az 1821-es forradalmi év tehát hozzájárult a román nép 
kollektív öntudatának kikristályosodásához. Az akkori esemé- 
nyek tapasztalata, a sok közös megpróbáltatás hasonló kérdé- 
seket vetett fel, és közelebb hozta egymáshoz Havasalföldet és 
Moldvát, nyilvánvalóvá tette szerves kapcsolatukat. Nemzet- 
közi viszonylatban is – a „keleti kérdés“ keretében – hasonló 
megítélésben részesültek. Hangsúlyoznunk kell továbbá az 
1821-es események visszhangját az erdélyi románság körében. 
A havasalföldi fegyveres felkelés sokkszerűen hatott különösen 
a parasztságra, amely elsősorban társadalmi felszabadító harc- 
nak tekintette Tudor felkelését. De az eseménynek nemzeti 
kihatása is volt: 1821 után az erősödő nemzeti mozgalom fej- 
lődési irányai kölcsönösen feltételezik és ösztönzik egymást. 


A kulturális kezdeményezések egybekapcsolódnak a poli- 
tikai törekvésekkel, a reformtervek és a diplomáciai lépések 
a titkos társaságok tevékenységével és ezek reformtörekvései- 
vel. A román társadalom szellemi válságba jut, amelyben az 
átalakulás szükségessége egyre inkább előtérbe kerül. A cse- 
lekvő társadalmi erőket, a liberális bojárság képviselőitől a 
művelődési élet tényezőiig – amilyen az iskola, a publicisztika, 
a színház, a könyvkiadás, az irodalom – az az érzés lelkesíti, 
hogy valami elkezdődött. Egész munkásságukat az a gondolat 
hatja át, hogy nemzetet építenek, a nemzeti eszményt, a nem- 
zet érdekeit és szükségleteit szolgálják. A szellemi tevékenység 
már nem szorítkozik a nemzet gyökereinek feltárására, törté- 
nelmi érvek felsorakoztatására, bár természetesen ez is inten-
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zíven folytatódik. Az uralkodó törekvés most ez: aktív politi- 
kai irányt adni ezeknek az erőfeszítéseknek, megteremteni a 
feltételeket ahhoz, hogy a nemzet megvalósíthassa jogos attri- 
bútumait: a szabadságot és a szuverenitást, a románok egysé- 
gét (konkrét célkitűzésként fogalmazódik meg Havasalföld és 
Moldva egyesítésének eszméje), a megfelelő nemzeti-állami ke- 
ret létrehozását. 


A fentieket számtalan kulturális és társadalmi-politikai 
tény támasztja alá. A Fejedelemségek nemzetközi státusának 
attribútumaként kikristályosodik például „a moldovlach szu- 
verenitás“ elmélete. Megemlíthetjük a „nagy Dácia“, a dáko- 
románság elméletét, amely magában hordozza a román nép 
története két szimbolikus funkciójú kategóriája – Dácia és 
Románia – jegyében megvalósítandó politikai egység törekvé- 
sét.34 Űttörő események következnek a sajtóban (megjelennek 
az első újságok, a Curierul românesc és az Albina românească 
1829-ben), a színjátszásban (1833-ban megalakult a Filharmo- 
nikus Társaság, s lerakja a hivatásos nemzeti színjátszás alap- 
jait), az oktatásban, az irodalomban. Szembeszökő az irodalom 
elkötelezettsége.35 S végül említsük meg a kor ellenzéki irány- 
zatait, amelyek heterogének ugyan, de az elégedetlenség állandó 
gócait tartják fenn és táplálják, s a legfontosabbak jelentős 
társadalmi és nemzeti változásokat szorgalmaznak. 1822-ben a 
moldvai liberális bojárság mozgalma „alkotmánytervezetet“ 
szerkeszt, amely a „karbonárik alkotmánya“ néven ismeretes. 
A kisbojárság „karbonári mozgalma“ mérsékelt liberális be- 
állítottságú politikai megmozdulás, amely öntudatosan képvi- 
seli a nemzeti eszmét. Hasonló jellegű a Leonte Radu-féle, 
1839-es „konföderációs“ összeesküvés, amely egyéb célok mel- 
lett Moldvából, Havasalföldből és Szerbiából német mintára 
konföderációt szeretne alakítani. 


Jóval határozottabban lépett fel Ioan Cîmpeanu vezetésé- 
vel a havasalföldi Nemzeti Párt (1836–1838). Az általa össze- 
állított alkotmánytervezettel, amely Az egyesülés és független- 
ség okmánya sokatmondó elnevezést viselte, a maga módján 
mind belföldön, mind külföldön, Párizsban és Londonban a 
fejedelemségek egyesülésének kérdése ügyében agitált, avé- 
gett, hogy „nemzetünk összes, egymástól elszakított tagjai visz- 
szakapják szabad és független hazájukat“.36 
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Átfogóbb és a szorgalmazott intézkedésekben radikálisabb 
volt annak a titkos társaságnak a programja, amelyet 1840- 
ben a havasalföldi Mitică Filipescu és a bánsági Eftimie Murgu 
alakított meg, s amelynek soraiban ott találjuk a fiatal Nicolae 
Bălcescut is.37 A társaság politikai szempontból az ország füg- 
getlenségét, demokratikus köztársaság kikiáltását és az egész 
nép felfegyverzését akarta elérni, társadalmi téren pedig a 
feudális rendszer megszüntetését. Erdélyben is titkos társasá- 
gok alakultak nemzeti és társadalmi célkitűzésekkel. 1834-ben 
Szebenben lepleztek le egy ilyen társaságot, amely Adolf David 
lengyel emigráns vezetése alatt működött. A Bánságba és Ha- 
vasalföldre is elágazó társaság tevékenységében részt vett 
G. Bariţiu, D. Bojincă, Zaharia Carcalechi is. Adolf Davidék 
célkitűzései között szerepelt, hogy a román országok demokra- 
tikus köztársaságba egyesüljenek. A Bánságban Eftimie Murgu 
fejtett ki jelentős tevékenységet a demokratikus eszmék és a 
román egység szellemében. 


Az 1848-as forradalmat megelőző esztendőkben az ellen- 
zéki mozgalmak és a titkos társaságok tevékenysége fokozódik 
és összetettebb lesz. 1843-ban rakták le a széles társadalmi 
rétegekben népszerűségnek örvendő és átfogó nemzeti látó- 
körű Frăţia (Testvériség) titkos társaság alapjait; a nemzeti 
újjászületés gondolatát ápolta a bukaresti Asociaţia literară 
(Irodalmi Társaság – 1845); Moldvában az 1846-ban alapított 
Asociatia patriotică (Hazafias Társaság) igen szerteágazó volt, 
és számos jeles értelmiségit tömörített soraiba. Az akciók mind- 
egyike külön-külön és együttvéve a nemzeti újjászületés gon- 
dolatát szolgálta és ápolta, s a nemzeti élet kibontakozásához 
kedvező légkört teremtett. A politikai és a kulturális vonatko- 
zások kölcsönhatása folytán a nemzet öntudatosodik, felfedezi 
történelmi gyökereit, egyéniségét, tisztázza teljesítendő „kül- 
detését“. A kulturális-szellemi és politikai-ideológiai megnyilat- 
kozások a szolidaritás, az összeforrottság, az együvétartozás 
elemeivel gyarapítják a nemzet organizmusát. 


Ezek az események egyébként, amint arra a hazai szak- 
irodalom több ízben rámutatott, maguk is a nemzeti szolida- 
ritás gondolata jegyében zajlanak. Az azonnali célkitűzéseken 
túl ezek a megnyilvánulások igyekeznek felébreszteni – aho- 
gyan Mihail Kogălniceanu 1843-ban a nemzeti történelmi elő- 
adásának megnyitójában hangsúlyozta – „a román nemzet
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valamennyi ága közötti egyesülés eszméjét és élénkebb érdek- 
lődést a nemzet és a haza iránt“. Nicolae Bălcescu 1847-ben a 
Párizsban tanuló román diákok társaságának egyik összejöve- 
telén ezeket mondotta: „Minden igyekezetünknek e nemzetiség 
megteremtésére, az igazságosság és az egyenlőség szent elveire 
épülő társadalmi reformra kell összpontosulnia. A románság 
a mi zászlónk, ez alá kell szólítanunk minden románt.“38 


Így hát az 1848-as forradalom küszöbén a román nemzet 
kikristályosodása igen előrehaladott állapotban volt. 


Az 1848-as forradalom elmélyítette a román nép nemzeti 
kapcsolatait és a nemzeti öntudat kiérlelődésének folyamatát, 
rendkívüli mértékben gazdagította a román nép nemzeti életét 
és történelmi tapasztalatát. A forradalmi év eszmeáramlatait 
kiforrottság és mélység, átfogó politikai és nemzeti szemlélet 
jellemzi. Az 1848-as forradalom nemcsak felfedte a román 
nemzet kialakulási folyamatában már kikristályosodott állapo- 
tokat, hanem mélységeiben megmozgatta és alkalmassá tette a 
román társadalmat a nemzeti kérdés reális dimenzióinak ér- 
zékelésére és a megfelelő fellépésre. 


Mint már megjegyeztük, a nemzet kialakulásának folya- 
mata és a nemzeti mozgalom szorosan összefügg egymással. A 
három román országban a XVII. század folyamán lezajlott ese- 
mények, a Supplex Libellus Valachorum, az 1821-es és az 
1848-as forradalom megannyi mérföldkő a román nemzet ki- 
alakulásának folyamatában. A nemzetépítés útja mind a fel- 
szabadító harc, mind pedig az objektív anyagi feltételek létre- 
hozása szempontjából emelkedő irányt mutat. Az egymást kö- 
vető események mind magasabb és magasabb szakaszt jeleznek 
a román nép emancipációjában. A Supplex a felvilágosodáshoz 
tartozik, és a nemzeti harc művelődési-nyelvi momentumát 
képviseli, az 1821-es forradalmi eseményre a román kulturális- 
történelmi élet preromantikus szakaszában kerül sor, az 
1848-as forradalom a romantika lendülete jegyében zajlik le, 
és ez rányomja bélyegét a korszak egész történelmi mozgására. 


Az említett események láncolata a román nemzet kialaku- 
lási folyamatának belső, magát a folyamatot előrelendítő és 
meggyorsító momentumait jelzi. A nemzet kialakulását ezek 
nélkül nem lehet megérteni. A nemzetek kialakulása – je- 
gyezte meg egy nagynevű történész – a nemzeti felszabadító
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mozgalmak és összefogás premisszája volt, de ez a nemzeti 
harc maga is erősen befolyásolta a nemzetek kialakulásának 
folyamatát. Ezen kívül nem is tudjuk elképzelni a nemzetek 
kialakulását mint „békés“, evolutív folyamatot.39 A nemzet 
mint realitás aktív jellegű, léte cselekvést, az önmegvalósítás 
szükségének tudatosodását jelzi. Antonio Gramsci nyomatéko- 
san hangsúlyozza feljegyzéseiben ezt a gondolatot, s a nemzet 
jelenlétét, teljes kialakulását ahhoz a pillanathoz kapcsolja, 
amikor ez „elegendő erőt jelent ahhoz, hogy a nemzeti érzést 
a cselekvési hatékonyság szintjére emelje“.40 


Az 1848-as esztendő éppen ebből a szempontból kap fon- 
tos szerepet a nemzet önmegvalósításának folyamatában is: 
a nemzet mint realitás készen áll a cselekvésre, törekvései, ér- 
dekei védelmezésére. Az érvényesülést a kialakulás implikálja, 
de neki magának is megvannak a formatív vonatkozásai még 
akkor is, ha nagy vonalakban befejezettnek tekintjük a ki- 
alakulás korszakát. Mert, amint D. Gusti, a neves szociológus 
joggal megjegyezte, „a nemzet nem szubsztanciális, hanem di- 
namikus jellegű; nem állapot, hanem mozgás, alakuló folya- 
mat... Ezért a nemzet minden pillanatban van, de sohasem 
teljes egész, hanem mindig új értékeket teremtő fejlődési fo- 
lyamatnak kell tekintenünk.“41 


Az 1848-as esztendő minden eseménye, minden kezdemé- 
nyezése és megvalósítása ilyen vagy olyan formában a nem- 
zet eszméjét, jogait, küldetését idézi. Mint ismeretes, 1848 
kristályosítja ki a románok politikai programját mint a nem- 
zeti öntudat kiérlelt formáját. A forradalom új módon hozza 
kapcsolatba a nemzeti kérdéssel a nép mélyrétegeit. Ezek eddig 
is a nemzetek kialakító jellemvonásait hordozó objektív bázist 
képezték, most azonban aktív és tudatos jelleget adnak a nem- 
zet problémái iránti érdeklődésüknek. Az 1848-as forradalom a 
legkülönbözőbb vonatkozásokban veti fel a nemzeti kérdést: 
a nemzet mint elismerésre váró történelmi jogok letétemé- 
nyese, a nemzet mint a kibontakozó események fő hordozója,42 


a nemzeti érzés erősödése a három ország forradalmi vezér- 
alakjainak együttműködésében (Bălcescu szavaival élve: egy- 
ség mindenekelőtt az eszmékben és érzelmekben), a nemzet 
kialakulásának szükségszerű következményeként a románok po- 
litikai egységének megteremtése. 
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A román nemzet kialakulása tehát cselekvő, gazdag és 
megújhodást hozó történelmi alkotás. Ez a folyamat megteste- 
síti a román nép hatalmas harci, gondolkodás- és cselekvésbeli 
tapasztalatát, bebizonyítja történelmi kezdeményezőkészségét 
és számos nehéz akadály legyűrésére való képességét. 


Ugyanakkor a nemzet kialakulásának korszaka a román 
nép és a századok óta vele együtt élő nemzetiségek közeledé- 
sének, valamint a szomszédos népekkel való szolidaritásnak a 
ragyogó eszméjét is felmutatja. A román népnek az az igye- 
kezete, hogy érvényesítse saját egyéniségét, hogy kivívja jo- 
gait, amelyekre természetszerűleg igényt tartott, nemcsak hogy 
nem állott a kizárólagosság jegyében, hanem növelte a meg- 
értést és tiszteletet más népek értékei, a felszabadulás közös 
művéhez nyújtott hozzájárulásuk iránt. Az 1848–1849-es er- 
délyi események forgatagában Avram Iancu a megbékélés és 
az egyetértés szellemében fordult a magyarokhoz, s felhívását 
nem a körülmények hatására, hanem egész életének hitvallá- 
saként fogalmazta meg így: „Bízzatok bennünk, mert mi igen 
világosan látjuk és erősen hisszük, hogy létről és jövőről sem 
a magyar a román nélkül, sem a román a magyar nélkül nem 
beszélhet... Az Európát átható és lelkesítő szellem erősebben 
indítja meg a mi lelkünket, mint bármely olyan nemzetét, 
amely már eddig meglátta a szabadság fénysugarát; szabadság, 
egyenlőség, testvériség – ezek az elvek a mi jelszavunk...“43 


Igen sokatmondó továbbá, hogy Nicolae Bălcescu lelkesen 
küzdött a nemzetek testvéri összefogásáért és egyetértéséért. 
Mélységesen átérezte és kifejezésre juttatta az európai népek 
szolidaritását, a nemzeti ügyek egységét, Európa és a román 
nép sorsának szoros kapcsolatát, a román nép természetes ha- 
tárain belüli újraegyesülését. 


És egyáltalán nem túlzás, ha Nicolae Bălcescu eszméit és 
munkásságát az 1848–1849-es eseménydús esztendőkben és 
a továbbiakban a legtisztánlátóbbak egyikének tekintjük a ro- 
mán–magyar viszonyok kereteinek tekintetében is. Bălcescu 
szerves egységbe tudta ötvözni hazaszeretetét és a román nép 
jogainak mentését a magyar nép abszolutizmus elleni harcának 
teljes megértésével.44 A román és a magyar nép közötti köze- 
ledés helyes útját keresők sorában Nicolae Bălcescu kétség- 
telenül a XIX. század egyik nagy egyénisége. Demokratikus 
szemlélete nemcsak társadalmi, hanem nemzeti viszonylatban







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Koppándi Sándor (szerk.): A romániai magyar nemzetiség 


 120


is megnyilvánul; a társadalmi és nemzeti jelenség viszonyának 
dialektikus értelmezése folytán eszméi látnoki erejűek, s képe- 
sek igen mélyrehatóan kifejezni a kor követelményeit, meg- 
testesíteni a tömegek igazi törekvéseit. Mert a tömegek – 
amint arról a történelem kétséget kizáróan tanúskodik – ki- 
váltképpen való hordozói a népi hovatartozás tudatából, a nem- 
zeti öntudatból fakadó humanista tartalomnak és etikai érté- 
keknek. A néptömegek a nemzetiség legeltökéltebb védelmezői, 
s ugyanakkor ők hajlanak a leginkább az együttélésre és a 
kölcsönös megbecsülésre.45 


A történelmi fejlődés konkrét körülményeiből születő, a 
nemzet tényleges jelenlétét feltáró s egyben azt alakító nem- 
zeti mozgalom igyekezett visszaadni a nemzetnek lényegbeli 
attribútumait: az egységet, a függetlenséget, a stabilitást. 


A románok nemzeti ideológiájában az állam a nemzeti 
identitás formája; éppen ezért kiváltképpen az 1848-as esz- 
tendő és közvetlenül az ezt követő időszak harcosainak eszméi- 
ben a nemzet és a nemzeti állam fogalma elválaszthatatlanul 
egybekapcsolódik. 


A román nemzet mint nemzet-állam született meg és ér- 
vényesült. A dunai fejedelemségek 1859-ben történt egyesülése 
állami szinten is szentesítette a román nemzet létét, teljes ki- 
kristályosodását.46 A román nemzet érvényesülése és a modern 
állam megteremtése között így a lehető legszorosabb kapcsolat 
áll fenn. A két jelenség nyilvánvalóan különböző: az egyik 
hosszas történelmi folyamat, a másik egy politikai esemény, 
az egyik létrehozó ok, másik természetszerű betetőződés. Meg- 
különböztetésük azonban nem a szétválasztás, hanem azonosí- 
tásuk elkerülése érdekében történik. A két történelmi tarto- 
mány egyesülése és a modern román állam megalakulása for- 
dulópontot jelentett a románok nemzeti életének fejlődésében. 
Az állam a nemzet népszerűsítésének központja lett, érdekei- 
nek hivatalos képviselője, a nemzeti élet összeforrásának és 
szervezésének eszköze. Természetesen a XIX. század második 
felében és századunk első felében (1944-ig) fennálló antago- 
nisztikus társadalmi szerkezet és a mély osztályellentétek erő- 
teljesen rányomták bélyegüket az állam és a nemzet viszo- 
nyára is. De a modern nemzeti állam születésének korszaka az 
átfogó társadalmi, gazdasági és kulturális átalakulások és meg- 
újhodások jegyében bontakozott ki. 
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A nemzetépítés követelményei természetüknél fogva ösz- 
szefonódnak a társadalmi haladás követelményeivel, amint er- 
ről messzemenően tanúskodik az állam és az egész társadalom 
intenzív korszerűsítése Alexandru Ioan Cuza idején. 


Az 1859-es egyesülés döntő fontosságú támpont a román 
nemzeti élet másik nagy történelmi felszabadító aktusának 
megvalósításában: Románia teljes állami függetlenségének ki- 
vívásában. „Nekünk be kell bizonyítanunk – mondotta Mihail 
Kogălniceanu 1877. május 9-én tartott, igazi függetlenségi nyi- 
latkozatként számon tartott híres beszédében –, hogy életerős 
nemzet vagyunk, be kell bizonyítanunk, hogy tudatában va- 
gyunk küldetésünknek, be kell bizonyítanunk, hogy mi is képe- 
sek vagyunk áldozathozatalra avégett, hogy megtartsuk az 
országot és jogait gyermekeink számára, és ez a küldetés jelen 
pillanatban a határokon hősi halált haló testvéreinkre és fia- 
inkra van bízva... Függetlenek akarunk lenni, mert saját éle- 
tünket akarjuk élni.“47 


A nemzeti kérdéssel és a nemzet fejlődési fázisaival kap- 
csolatosan úgy véljük, hogy ha az 1859-es egyesülés a nemzet 
kialakulásának zárómozzanata és megszilárdulási folyamatának 
aktusa, az 1877–1878-as háború, a török fennhatóság meg- 
szüntetése és a függetlenség kivívása annál inkább a nemzet 
megszilárdulásának és fejlődésének a szakaszához tartozik. 
Mert – mint már hangsúlyoztuk – a nemzet nem statikus 
alakulat, nem merev történelmi keret, hanem dinamikus je- 
lenség, cselekvő és fejlődő eleven organizmus. 


A függetlenségi háború erőteljesen rányomta bélyegét a 
románok nemzeti életére, amely most már a tulajdonképpeni 
nemzet fejlődésének szakaszába lépett. Az a cél, amely Romá- 
nia részvételét az 1877–1878-as háborúban meghatározta, 
mélységesen népi és nemzeti jelleget kölcsönzött az ország 
által vívott háborúnak. Felszabadító háború volt ez, amely 
lényegében lezárta népünk évszázados harcát a török uralom 
ellen. Románia fellépése egyben szerves része a Balkán fél- 
sziget népei által vívott harcnak, amelynek célja e népek nem- 
zeti szabadságának visszaszerzése. Mert az orosz–török fegy- 
veres konfliktuson túl, amelyben az uralmi és terjeszkedési cé- 
lok kimondatlanul – ha nem éppenséggel kimondottan is – 
jelen vannak, az események egész menetéből jól kivehető a 
balkáni népek erőteljes felszabadító mozgalma is. A román
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hadsereg a háború ideje alatt az orosz hadsereg oldalán küz- 
dött. 


Románia állami függetlenségének kivívása és Dobrudzsa 
visszacsatolása az ország területéhez fontos láncszem volt a 
román államépítés folyamatában. De a román állami lét 1877 
után sem esett egybe a nemzeti léttel. Románia országhatárain 
kívül északnyugatra és keletre egyaránt sok román élt.48 A 
történelem menete azonban egyre több összekapcsoló tényezőt 
teremtett az összes románok létében. A XIX. század második 
fele és századunk eleje új dimenziókat adott a románok kul- 
turális egységéért folyó mozgalomnak: a kulturális egység a 
románság szellemi életének központi célkitűzése lett. Az állami 
egységet megelőzően – hangoztatták teljes joggal a kor kiváló- 
ságai, közöttük C. Dobrogeanu-Gherea49 – szoros kulturális 
közösség jött létre Ó-Románia és az erdélyi románok között. 


A XIX. század második felében az objektív anyagi elő- 
feltételek és a tudati jelenségek szempontjából egyaránt való 
tény volt a román nemzet léte, a politikai-állami egyesítés te- 
kintetében azonban olyan nagy volt az adósság, a szembesze- 
gülő akadályok és erők pedig olyan ijesztőek, hogy a nemzeti 
feladatok a XX. század elején is alapvető jellegűek maradtak. 
Mint ismeretes, V. I. Lenin a század eleji európai történelem 
nagy problémái között említette azt is, hogy a Balkánon ki 
kell teljesíteni a polgári-nemzeti államépítést. A román való- 
ság sokatmondóan bizonyítja azt a tételt, hogy Európa keleti 
részén éppen a XX. század fejlesztette ki különleges mérték- 
ben a polgári demokratikus nemzeti mozgalmakat, és élezte ki 
a nemzeti harcot.50 


A társadalom szerkezetében végbement változások és át- 
alakulások arányában újabb politikai és társadalmi erők kap- 
csolódtak be a társadalmi és nemzeti felszabadító harcba. Itt 
kell megemlítenünk, hogy a szocialista mozgalom élénk érdek- 
lődést tanúsított a nemzeti kérdés iránt, és igen világosan meg- 
értette ennek jelentőségét a történelmi fejlődésben. A proletár 
internacionalizmust ápolva, határozottan fellépve a polgári na- 
cionalizmus megnyilatkozásaival szemben, a romániai munkás- 
mozgalom következetesen ragaszkodott a hazafias eszmények- 
hez és törekvésekhez, igyekezett a legmesszebbmenően tudato- 
sítani a románok nemzeti feladatait és érdekeit.51 
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Erdélyben a szocialista mozgalom a dolgozók összefogásá- 
nak, testvériségének, jelentős társadalmi célkitűzésének érde- 
kében való közeledésének tényezője volt. A szocialista mozga- 
lom a nemzeti kérdés megoldásának elvei körüli útkereséseken 
túlmenően következetesen feltárta a magyar uralkodó körök 
politikájának társadalmi hátterét, s küzdött a dolgozók össze- 
fogásáért a társadalmi felszabadulás érdekében. 


A budapesti vezetők 1867-et követő és a századforduló 
idején fokozódó erőszakos magyarosítási politikája természete- 
sen komolyan kihatott a Magyar Királyságban s egyáltalán az 
Ausztria–Magyarországon élő nemzetek és az itt élő népek igazi 
képviselői közötti közeledési és együttműködési lehetőségekre. 
Annál figyelemreméltóbbak az illető népek szellemi és anyagi 
értékeinek kölcsönös megbecsülésére, alkotó képességeik meg- 
értésére irányuló törekvések. Amint az ausztria–magyarországi 
nemzeti kérdésnek szentelt egyik tanulmány jogosan hang- 
súlyozza,52 a XX. század elején is volt példa arra, hogy az el- 
nyomott népek polgári középrétegeinek és értelmiségének kép- 
viselői együttműködtek a magyar polgári radikalizmus és szo- 
ciáldemokrácia képviselőivel, akik szót emeltek az elnyomott 
népek mellett, és megbélyegezték a magyar kormány elnyomó 
nemzeti politikáját. 


Nagyszerű példákat találunk a kulturális együttműködés 
terén. Ez az a korszak, amikor a Luceafărul folyóirat közli 
Petőfi és Madách költeményeit Octavian Goga53 és St. O. Iosif 
tolmácsolásában, amikor Révai Károly Eminescu és Coşbuc 
költeményeiből fordít, amikor Ady Endre és Emil Isac barát- 
ságot köt.54 Ez az a korszak, amikor Vasile Goldiş a nagyváradi 
radikálisok Darwin körében megtartja ismert előadását a nem- 
zetiségi kérdésről, amikor nagy érdeklődés követi Jászi Oszkár 
tevékenységét. Mindezek az erdélyi egyszerű emberek évszá- 
zados tapasztalatán átszűrt kölcsönös barátság és tisztelet ér- 
zéseiből fakadnak. 


A történelem látóköre időközben példátlanul kitágult, de 
csak azután, hogy az emberiség átesett az első világégésen. A 
kor történelmi alkotó munkáját azonban nem emésztették el 
a háború lángjai. Újabb, addig példátlan alkotó és sorsformáló 
energiák születtek, amelyek rányomták jegyüket a korra, és
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példátlan következményekkel jártak a további időszakot ille- 
tően is. Az új energiák hordozója elsősorban a proletariátus 
volt, a néptömegek, amelyek Oroszországban diadalra vitték a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalmat, s ezzel új korszakot 
nyitottak az emberiség történetében. A társadalmi és nemzeti 
harcok rendkívüli kiéleződése gyökeresen megváltoztatta a po- 
litikai légkört számos európai államban, közöttük Romániában 
is. A háborús vereségek folytán és az elnyomott népek forra- 
dalmi mozgalmának csapásai alatt az Osztrák–Magyar Mo- 
narchia összeomlott. 


E széles történelmi keretekbe illeszkedett a román nemzeti 
állam egyesülése kiteljesülése is 1918-ban, aminek folytán az 
idegen uralom alatt élő románok egyesültek az anyaországgal. 
Az 1918-as egyesülés, amely a román nép évszázados törekvé- 
seit tetőzi be s ugyanakkor fejlődésének egyik objektíve de- 
terminált folyamatáról tanúskodik, meghatározó fontosságú ese- 
mény volt a politikai-állami vonatkozásban is egyesült román 
nemzet fejlődése vonalán. „A román állam egységének megte- 
remtése, amely az egész ország széles tömegeinek, egész né- 
pünknek a műve volt – hangsúlyozta Nicolae Ceauşescu elv- 
társ –, megteremtette a nemzeti és társadalmi-politikai kere- 
teket a termelőerők gyorsabb fejlesztéséhez, egybefogta népünk 
alkotó energiáit és képességeit, létrehozta a társadalom haladó 
erői, a forradalmi munkásmozgalom tevékenységéhez kedvező 
feltételeket.“55 


Az egyesülésért vívott harcot mély demokratikus szellem 
hatotta át. Az 1918. decemberi gyulafehérvári nyilatkozat, ame- 
lyet több mint 100 000 lelkes résztvevő jelenlétében fogadtak 
el, ékesszólóan igazolja ezt. A nyilatkozat ünnepélyesen kinyil- 
vánítja Erdély Romániával való egyesülését, és garantálja „a 
teljes nemzeti szabadságot az összes együttélő népek számára“.56 


A dokumentum ezzel rögzíti a román nép összes haladó és jó- 
zanul gondolkodó erőinek legmélyebb meggyőződését és maga- 
tartásbeli irányvonalát, összhangban a szabadságra, igazságos- 
ságra és méltányosságra való törekvésekkel, amelyeket törté- 
nelmének kemény leckéje folytán kellőképpen értékelni tudott. 


A két kizsákmányoló osztály, a polgárság és a földbirto- 
kosság azonban az egyesülés után is megőrizte hegemóniáját, 
s az együttélő nemzetiségekkel szembeni megkülönböztetés és
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elnyomás politikájára épített, igyekezett gyűlölködést szítani 
és megtörni a dolgozók harci akcióegységét. De a későbbi ese- 
mények, különösen a második világháborút megelőzők kimu- 
tatták, hogy az ország nemzeti érdekei teljesen idegenek a pol- 
gárság és a földbirtokosság, a legreakciósabb erők uralmától. 
Ezek ugyanis bevezették a királyi diktatúra rendszerét, majd 
elősegítették a fasizmus hatalomra jutását. Románia nemzetközi 
viszonylatban elszigetelődött, nemzeti érdekei súlyos károso- 
dást szenvedtek, a katonai-fasiszta diktatúra belesodorta a 
szovjetellenes háborúba, és ezzel nemzeti katasztrófa szélére 
taszította. 


A Román Kommunista Párt, a haladó társadalmi erők tör- 
ténelmi érdeme, hogy a nemzet sorsa iránti legfelelősségtelje- 
sebb pillanatban a párt a helyzet magaslatán áll, a nép lét- 
érdekeinek élvonalbeli képviselője lett, s megjelölte azok meg- 
mentésének útjait. A Román Kommunista Párt a fasizmus 
ellen vívott harcával, a bécsi döntés elleni fellépésével, továbbá 
azzal, hogy a széles körű szövetség politikája útján elérte az 
Antonescu-féle katonai diktatúra megdöntését és az ország 
kilépését a háborúból, megszervezte és vezette az 1944. augusz- 
tusi társadalmi és nemzeti felszabadító forradalmat, bebizonyí- 
totta, hogy képes nemcsak új társadalmi és politikai nyitást 
elérni a román történelem folyásában, hanem vállalni a román 
nemzet sorsának irányítását is. 


Ez az elkötelezettség ma erősebben érződik és hat, mint 
valaha, gyümölcsei a kortárs Románia vívmányaiban öltenek 
testet. 


A mai Románia egyik legnagyobb vívmánya éppen az, hogy 
megteremtette a politikai, anyagi és kulturális feltételeket a 
nemzetiségre való tekintet nélküli, tényleges egyenlőség biz- 
tosításához az ország minden állampolgára számára. A szocia- 
lista Románia új társadalmát építő összes dolgozók történelmi 
sorsközösségének tudata erős tényezője a román, magyar, né- 
met és más nemzetiségű dolgozók közeledésének és testvéri- 
ségének. A román nép és a romániai magyar nemzetiség, va- 
lamint a többi együttélő nemzetiség egysége, amely a teljes 
egyenlőségre, a közös értékek tiszteletére és megbecsülésére 
alapozódik, mindig erős és megbonthatatlan lesz, fényes bizony- 
ságaként az országunkban épülő új életnek. 
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VERESS DÁNIEL 


Magyar nyelvű hivatásos színjátszás  
Romániában 


 
 
Csaknem két évszázada, 1792. november 11-én, Kolozs- 


váron, a piactéri Rhédey ház emeleti báltermében tartotta első 
előadását Haralyi Fejér János tizenegy tagú társulata. A tit- 
kos ellenkezés vagy Köleséry című, ismeretlen szerzőtől szár- 
mazó színművet mutatták be. A színpadon az első szó Kótsi 
Patkó János szájából hangzott el. Egykori emlékezők és mai 
színháztörténészek egyöntetű véleménye szerint a Magyar 
Jádzó Szín eme első előadása jelentette a magyar nyelvű hiva- 
tásos állandó színjátszás kezdetét hazánkban. 


A korszakkezdést követő hősies úttörés jó három évtizedig 
tartott. 1821. március 12-én, Körner Zrínyi Miklós című szín- 
művének előadásával nyílt meg ugyancsak Kolozsváron a Far- 
kas utcai kőszínház. Az addigi vándortársulatok legalább egy 
állandó otthonra leltek. 


Természetesen a hivatásos magyar nyelvű állandó szín- 
ház és színjátszás létrejöttének, megteremtésének jóval ko- 
rábbi előzményei voltak. A Nyugat-Európához viszonyítva 
gazdaságilag, társadalmilag és politikailag fejletlenebb, visz- 
szamaradottabb Erdélyben ugyan a hivatásos – intézményesí- 
tést és állandó nézőtábort megkövetelő – színjátszás feltételei 
elég későn alakultak ki, a színpadi műveltségterjesztés azon- 
ban a mostoha viszonyok között is megtalálta a megtapadás és 
lassú szétszivárgás lehetőségeit. A hivatásos színjátszást meg- 
előzően – több mint két évszázadon keresztül – a színházat 
elsősorban az egyházi befolyás és irányítás alatt álló iskolai 
színjátszás, valamint a főúri és nemesi műkedvelő színjátszás 
jelentette. A főleg kolostori iskolákban tartott előadásokon 
– ilyenekről már 1517-ből maradtak fenn adatok – a Bibliát, 
valamint a hívek lelki épülésére szánt egyházi olvasmányokat 
alakították át és fűzték párbeszédes jelenetekre, felhasználván 
a középkori misztériumjátékok lappangva továbbélő tradícióit
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is. Ezekre az előadásokra rendszerint a vallásos ünnepeken 
– az ún. búcsúkon – vagy főúri esküvők alkalmával került 
sor. Híresek voltak például a csíksomlyói játékok. 


A világi színtjátszás elsősorban a fejedelmi udvarban ho- 
nosodott meg. Már a XVI. század második feléről szóló kró- 
nikák, emlékiratok beszámolnak például Báthori Zsigmond 
olasz komédiásairól, valamint a gyulafehérvári fejedelmi ud- 
varban tartott előadásokról. Bethlen Gábor fejedelem rendele- 
tekkel is támogatta a színjátszás, elsősorban az iskolai színját- 
szás fejlődését, szétlombosodását. 


Az iskolai színjátszás később is felekezeti volt ugyan, de 
nemzetiségi határokat nem ismert. Ellenkezőleg: állandó ter- 
mékenyítő kölcsönhatás figyelhető meg. A római katolikus és 
protestáns kollégiumokban latin és magyar nyelvű előadásokat 
tartottak, de ezekkel egyidőben a fogarasi és balázsfalvi román 
nyelvű, valamint a brassói és szebeni német nyelvű iskolák- 
ban is tartottak előadásokat ugyancsak latin és anyanyelven. 
A fennmaradt feljegyzések és – miként ma mondanánk – 
műsorlapok bizonysága szerint a színművek előadásában egy- 
azon iskolában román, magyar, német, szlovák, lengyel nem- 
zetiségű diákok egyaránt részt vettek. Példa erre a kolozsvári 
jezsuita akadémián (Academia Claudiopolitana) 1702. július 
8-án bemutatott, Mátyás királyról szóló színmű szereplőinek 
jegyzéke, melyen több nemzetiség fiai szerepelnek, sőt a ne- 
mes családokból származó ifjak neve mellett városi polgárok 
gyermekeinek nevére is bukkanunk. Meg kell említenünk, 
hogy a színmű egyetlen női szerepét az akkor tizenegy éves 
Zágoni Mikes Kelemen, a magyar prózairodalom egyik klasz- 
szikusa alakította. 


A kollégiumok falai közt, Kolozsvárt, Nagyenyeden, Gyu- 
lafehérváron, Besztercén, Medgyesen, Nagyváradon, Maros- 
vásárhelyt, Déván, Kézdivásárhelyen virágzó, egyre világia- 
sabbá alakuló iskolai színjátszás képezi a hivatásos magyar 
nyelvű színjátszás természetes előzményét. Az iskolák falai 
közt formálódnak a későbbi vándortársulatok színészei, ala- 
kulgat ki a színpadi játékot igénylő, annak befogadására al- 
kalmassá váló közönség. Az iskolai színjátszás lendületet 
adott a drámafordításnak, és az eredeti drámák létrejöttének 
is egyik korai ösztönzőjévé vált. 
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A hivatásos anyanyelvi színjátszást, majd a későbbi ál- 
landó színházat megalapítók, illetve meghonosítók célkitűzé- 
seiket és szándékaikat tételesen is megfogalmazták. Elég, ha a 
szervezőként és igazgatóként is kiváló színész, Kótsi Patkó 
János Beköszöntő beszédére (1792), és a kálnoki születésű jeles 
színész és színházelméleti ember, Benke József A theatrum, 
célja és haszna (1809) címet viselő dolgozatára utalunk. 


Az említettek szerint a színház fő célja az ember világ- 
képének alakítása, módosítása, erkölcsi arculatának formálása, 
szépérzékének csiszolása. Ugyancsak feladata a színháznak az 
ország polgárainak a nemzet, másképpen szólva a közösség 
hasznára való nevelése, a hazafiúi érzés és szülőföldszeretet 
elmélyítése, és nem utolsósorban az anyanyelv pallérozása és 
fejlesztése. A színháznak mint a polgárosodás egyik hatékony 
eszközének sokoldalú művelődéspolitikai feladatot kell ezek 
szerint betöltenie. 


Ezek a termékeny hagyományként is vállalható elvek 
iránymutatóan érvényesek az egész XIX. században, hiszen a 
kolozsvári állandó színház létrejötte távolról sem jelenti a 
hazai magyar színházi műveltségterjesztés égető kérdéseinek 
megoldását. Mialatt a Kolozsvár-központú hazai magyar szín- 
játszás izmosodik, s vele együtt az alig néhány évvel fiatalabb 
váradi is, vándortársulatok járják a helységeket, eljutva Erdély 
legtávolabbi sarkaiba is. Példaként említhetjük, hogy a Há- 
romszék megyei Erdővidéken már a múlt század tízes éveiben 
Hamlet-előadásokat tartottak. 


Ha a szó szoros értelmében „házaló“ vándorszínészek va- 
lóban áldozatos küzdelméről lehántjuk a romantikus mázt, 
rögtön kitűnik, hogy lelkesedéstől táplált művészi hivatástu- 
datuk ellenére szüntelenül anyagi gondokkal küzdöttek, és 
igen gyakran még a legelemibb tárgyi feltételeik sem voltak 
meg ahhoz, hogy a szokatlan bőségben és igen nagy sietséggel 
színpadra vitt előadások minimális művészi színvonalát, az 
előadások lélektani hitelességét biztosítani tudták volna. A 
műsorrend heterogén összeállítása, a bemutatásra kerülő dara- 
bok önkényes és engedményes kiválasztása – a súlypont job- 
badán a népszínműre és az operettre esett –, valamint a szín- 
padi kivitelezés terén tett engedmények ellenére a kóborló, 
esetlegesen összeverődő vándortársulatok által végzett munka 
nemcsak tiszteletet érdemlő, de végső soron eredményes is
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volt. Ugyanis nemcsak a tartalmilag vadromantikus, eszmeileg 
híg és művészileg meglehetősen sekélyes darabokra kapatták 
rá a nézőt, a komédiázásra áhítozókat, a kezdetben bizony 
meglehetősen igénytelen, pusztán szórakozni vágyó tábort, 
hanem fokozatosan mégiscsak megismertették a nagyvilág 
drámairodalmának remekeivel is, s ösztönzői lettek a nemzeti 
színműirodalom kialakulásának és erősödésének. Így a hazai 
magyar színházkedvelők a XIX. század második felében már 
tömegesen is megismerkedhettek Shakespeare és Molière, 
Lessing, Schiller és Goethe, Victor Hugo, Ibsen és mások mű- 
veivel, ily módon lassacskán korlátozván az olyan szerzők ki- 
zárólagos hatását, mint August von Kotzebue és társai. A szín- 
házművészetet szertehordó vándor-truppok műsorrendjéről 
nem hiányoztak Katona József, Madách Imre, Jókai, Szigligeti, 
Csiky Gergely drámái sem. 


A vázolt helyzetrajz általánosítható az első világháború 
végéig, amikor a történelmi változások révén kialakult hely- 
zet új feladatokat állított a romániai magyar színművészet elé. 
Az volt a legsürgetőbb igény, hogy a romániai magyar iroda- 
lom önállósodásával és nagykorúsodásával egyidőben meg- 
szülessen a sajátos feladatokat betölteni képes romániai ma- 
gyar dráma, részben önellátóvá téve a hazai magyar színját- 
szást. Ha azonban – eszmetörténetileg különböző törekvéseik 
ellenére is – dramaturgiai mérceként Tamási Áron és Kós 
Károly színműveit, Bánffy Miklós Martinovicsát és Nagy Ist- 
ván Özönvíz előttjét vesszük, nyilvánvalóvá válik, hogy a meg- 
lehetősen intenzív színházi élet ellenére, a két háború közti 
romániai magyar irodalom uralkodó műfaja nem a dráma, ha- 
nem a líra és a regény volt. A számszerűen gazdag drámai ter- 
mésben – ma már úgy látjuk – kevés az igazán jelentős mű, 
az egykori gondolkodásmódot és irodalmi ízlést túlélő alkotás. 
A társadalmi életben is bekövetkezett módosulások, valamint 
a két világháború közti időszakra jellemző belső és külső fe- 
szültségek nyomán kialakult objektív helyzetben a sajátos 
mondanivaló talán éppen a dráma hagyományos formáival való 
szakítást követelte, illetve tette lehetővé, ám ezáltal a színpad 
az útkeresés műhelyévé vált, s tömegkommunikációs szerepe 
részben korlátozódott. A két háború közti negyedszázad leg- 
jelentősebb drámatörténeti eredménye a műfajváltozatok so- 
kaságának létrejötte. Írtak akkortájt Romániában magyar nyel- 
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ven aktivista alapra épült expresszionista drámát, a nyugati 
avantgarde hatáshoz híven parabola- és más drámát, a má- 
sik póluson pedig konkrét társadalmi mondanivalót közvetítő 
népdrámát. Ugyanakkor jött létre a sajátos és jellegzetes tran- 
szilván történelmi színmű is. 


A sokféle színjátékváltozásból csak kevés tudott megho- 
nosodni. Tulajdonképpen csak a valóságirodalom címszó alá 
sorolható, a romániai magyar nemzetiség életét tükröző, kér- 
déseit közvetlenül vagy akár közvetetten színpadi szituációkká 
fogalmazó művek bizonyultak életképeseknek, s élték túl – 
művészi értelemben – az 1944 augusztusában lezáruló tör- 
ténelmi korszakot. 


A felszabadulás mind a román, mind a romániai magyar 
drámairodalom és színjátszás terén – e kettő nem választható 
el egymástól – minőségileg új helyzetet teremtett, egyszer- 
smind új feladatokat is rótt a színművészetre. Mindenekelőtt 
a hivatásos színházi intézmények folyamatos és zavartalan mű- 
ködéséhez szükséges anyagi kereteket kellett biztosítani. Szín- 
ház, ha feladatát nem az olcsó kiszolgáló szórakoztatóipar szint- 
jén látja el, sehol a világon önmagát saját jövedelméből fenn- 
tartani nem tudja. A két világháború közötti, állandó anyagi 
gondokkal vesződő romániai magyar színjátszást is nagylelkű 
s anyagiakkal rendelkező mecénások éltették (pl. Kemény Já- 
nos), maguk is, az intézmény is állandóan az anyagi csőd ré- 
mével a háta mögött. A felszabadulás pillanatában négy ma- 
gyar társulat, illetve színház volt Romániában: Kolozsvárt, 
Nagyváradon, Aradon és Szatmáron. A két utóbbi rövid idő 
múlva, mindenekelőtt anyagi okok miatt megszűnt. A megha- 
tározó fordulatot, a meglévő színházi intézmények stabilizáló- 
dását, valamint új intézmények létrejöttét az államosítás hozta 
meg. Az állam, mely az anyagi feltételek biztosítását magára 
vállalta, összpontosította a még magánkézen lévő társulatokat, 
színházakat, megerősítette a nagymúltú kolozsvári és nagyvá- 
radi színházakat, kezdeményezte és támogatta új színházak 
létrejöttét. Így 1946-ban megalakult a marosvásárhelyi Szé- 
kely Színház. 1948-ban a szakszervezetek védnöksége alatt mű- 
ködő kolozsvári Dolgozók Színháza Sepsiszentgyörgyre tele- 
pült, és a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház magvává 
vált. 1953-ban a színművészeti főiskola akkori végzős osztályá- 
ból jött létre a nagybányai színház, s ugyanabban az eszten-
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dőben főiskolásokból és műkedvelőkből a temesvári Állami Ma- 
gyar Színház. 


Romániában jelenleg három hivatásos együttessel rendel- 
kező magyar színház van: Kolozsvárt, Sepsiszentgyörgyön és 
Temesvárt, és három színháznak van magyar tagozata: Maros- 
vásárhelyt, Nagyváradon és Szatmáron. E gazdag együtteshez 
kell számítanunk egy létfontosságú intézményt is, az 1946-tól 
1954-ig Kolozsvárt, azóta Marosvásárhelyt működő Szentgyör- 
gyi István Színművészeti Intézetet, a főiskolát, mely a romániai 
magyar színjátszás színész- és rendező-utánpótlását éveken át 
biztosította és biztosítja ma is. A művészjelöltek kétszáz férő- 
helyes Stúdió termükben rendszeresen nyilvános előadásokat 
is tartanak. Az egyetemi központokban, pl. Kolozsvárt, illetve 
a nagyobb városokban, pl. Aradon, Székelyudvarhelyt és má- 
sutt – művelődési házak keretében, színházi szakemberek irá- 
nyítása alatt – működő amatőr színjátszókat teljesítményeik 
és közönséghatásuk révén már a professzionális színjátszókhoz 
is számíthatjuk. Tulajdonképpen hidat képeznek a sok ezer 
üzemi, falusi, iskolai együttes, valamint a hivatásos színjátszás 
között, a közönségnevelés hatékony tényezőjeként. 


Hat színház harmincéves munkáját átfogni, illetve beha- 
tóan elemezni kötetnyi terjedelem sem lenne elégséges. Meg 
kell elégednünk néhány általános érvényű észrevétellel. 


Különböző alkalmakkor és szinteken évek óta sok szó esik 
világszerte a színházak és színjátszás – úgymond – „válsá- 
gáról“. A válságot – a színház iránti érdeklődés nagyfokú 
csökkenését – a különböző tömegkommunikációs eszközök sza- 
porodásával, terjedésével és tökéletesedésével hozzák össze- 
függésbe. A „válság“ a romániai színjátszás életében nem ta- 
pasztalható: a hazai színjátszás az elmúlt évtizedek alatt soha- 
sem volt és ma sincs válságban. Ellenkezőleg: az utóbbi évek- 
ben országszerte a színházak iránti érdeklődés megpezsdülése 
figyelhető meg, ami a nézőszám emelkedésében is kifejeződik. 


Minthogy a színház társas vállalkozás, „kollektív művé- 
szet“, melyet rengeteg szubjektív tényező befolyásol, talán 
egyetlen hazai színházról sem állítható, hogy zökkenők nélkül, 
egyenletesen fejlődött, évadról évadra mind jobb teljesítményt 
nyújtva. Mint minden színháznak, a hat magyar színháznak is 
voltak, úgymond, „aranykorszakai“ és szürkébb időszakai, szü- 
lettek kimagasló, emlékezetessé vált előadások, rendezések, ala-
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kítások a gyakran középszerű vagy éppen a tisztes átlagot elérő 
előadások tőszomszédságában. A színházi munka állandó, el- 
kerülhetetlen kísérőjelensége, hogy jelentős, nagy tapasztala- 
tú színészek kiöregednek, egyesek meghalnak, arculatformáló 
rendezők társulatot változtatnak, a színészek állandó, megállít- 
hatatlan vándorlásukban, képességeik jobb megvalósításának 
keresésében más színházhoz szegődnek. Az új nemzedék tag- 
jai, bármennyire tehetségesek legyenek is, a főiskolán meg- 
szerzik ugyan a munkához szükséges alapismereteket, de az 
elengedhetetlen színpadi jártasságot csak évek szorgalmas mun- 
kája hozhatja meg. 


Az ilyen és ehhez hasonló, kiküszöbölhetetlen tényezők és 
befolyások ellenére Romániában eleven magyar színházi élet 
van, és hogy van, az több tényező ismeretéből érthető meg. 


A színházjegyek, összevetve a külfölddel, hihetetlenül ol- 
csók, alig haladják meg a mozijegy árát. Ezt a lehetőséget a 
nagyarányú állami szubvenció teremtette meg. A jegyek cse- 
kély ára, valamint az általánosan használatos bérletrendszer 
gyakorlatilag lehetővé teszi bárkinek, anélkül, hogy anyagilag 
megterhelné, hogy a színházi előadásokat látogassa*. Például 
a Székelyföld tájoló színházának, a sepsiszentgyörgyinek elő- 
adásait immár szinte egy évtizede évadonként több mint száz- 
ezren nézik meg. Ez a szám akkor válik valóban érzékletessé, 
ha figyelembe vesszük, hogy a társulat előadásainak kb. 60 
százalékát nem városokban, hanem három megye (Kovászna, 
Hargita, Brassó) falvaiban és községeiben tartja. 


De az anyagi tényezők nyilván csak az egyik, el nem ha- 
nyagolható, de semmiképpen sem abszolutizálható oldalát je- 
lentik a művészi tevékenységnek. Az egymillió-hétszázezer főt 
meghaladó lélekszámú romániai magyarság szereti a színházat, 
a művelődésnek-művészetnek ez a fóruma egyéni életük szer-


                                                
* 1971–1979 között a magyar színházakban és tagozatokon az elő- 


adások és a közönség száma a következőképpen alakult: 
 1971 1972 1973 1974 1975 
Előadás 1524 1469 1491 1465 1425 
Közönség 557 051 551 614 528 013 524 718 491 529 
 1976 1977 1978 1979  
Előadás 1388 1365 1405 1468  
Közönség 483 900 531 404 507 650 554 903  
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ves részévé, valóságos szükségletté vált. Hogy ez így történ- 
hetett, azt részben az egész ország szellemi életében, a mű- 
velődésben, iskolapolitikában végbement gyökeres változások 
magyarázzák, valamint az is, hogy a romániai magyar szín- 
házak sajátos művészeti és nemzetiségi-művelődési feladatot 
is betöltenek, tehát egy sajátos igény, illetve elvárás kielégí- 
tői is. 


A színház a szocialista társadalomban a népért van. A 
megfogalmazás látszólag közhely, mégis egy alapvető, jelleg- 
zetes igazságot tartalmaz, melyet érdemes is, szükséges is vé- 
giggondolnunk, olyannyira a művészet és társadalom viszonyá- 
nak kifejezője. 


A színjátszással korunkban sokféleképpen lehet érdekesen 
és eredményesen kísérletezni. Az igazi korszerűségre törekvő 
színház állandó forrongásban, keresésben van: az igazi művé- 
szet mindig áhítja az újat, a mást. Vannak például színházak 
színpad és műszaki berendezés nélkül. Olyanok is, melyeknek 
nincs a nézőtértől elkülönített színpada, a nézők maguk is részt- 
vevői az előadásnak. Megvalósítható színjáték előzetesen leírt 
szöveg nélkül, szövegrögtönzéssel megadott helyzetekre, illetve 
témára. Lehetséges az is, hogy a színészek rendezzék előadá- 
sukat, és hogy egyáltalán ne legyenek hivatásos művészek. 
Egyszóval a változatok száma tetszés szerinti. Csak egyfajta 
színház elképzelhetetlen: a közönség nélküli. Nézők-hallgatók 
híján a színház eredeti, évezredes funkciója tűnik el, semmisül 
meg. A színház mindig és mindenütt hatni akart és akar. A 
szocialista társadalom színháza elvi megalapozottsággal meg is 
fogalmazza a maga ráhatás-igényét: nevelni, tanítani és szóra- 
koztatni akar. Művelődéspolitikai feladatot teljesít: a mai em- 
ber szellemiségének alakítója, erkölcsiségének pallérozója, s 
nem utolsósorban az anyanyelv tisztaságának, szépségének, gaz- 
dagságának óvója és szüntelen tudatosítója. A színház a játé- 
kon, valamint a nyelvi közlésen át valósítja meg önmagát. De 
ahhoz, hogy a színház valóban színház legyen, nem elég, hogy 
„üzenetközvetítő“ feladatát felismerje: az üzenetnek el kell 
jutnia azokhoz, akikért a színház egyáltalán van, a nézőkhöz. 


És itt zárhatjuk a gondolatsort. Mert minden színház tu- 
lajdonképpen csak olyan lehet, amilyen a közönsége, illetve 
a közönség is csak olyan lehet, amilyen a színháza, amivé a 
színház lassú, türelmes, felelősségteljes munkával nevelni tud-
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ta. A kölcsönhatás – általában jó, de néha lehet kedvezőtlen 
is – vitathatatlan. A színház vonatkozásában a nézőtábor min- 
denképpen a művészi teljesítményt és profilt befolyásoló té- 
nyező. A romániai magyar színjátszás jelenlegi arculata a szín- 
házzal szolidáris nézőtábor érdeklődésével, ízlésével, rákészült- 
ségével való szüntelen konfrontációban alakult ki. Mert nem- 
csak a színház neveli társadalmunkban a nézőt, a néző is ne- 
veli a maga módján a színházat. Ez a kölcsönösség és együtt- 
rezdülés az eredményes munka döntő feltétele. Vonzó, érdek- 
keltő színházat folyamatosan csakis így lehet csinálni. Mind- 
ehhez persze seregnyi más feltételre is szükség van. Számba- 
vételünket a műsorpolitikával kell kezdenünk, nyomatékosítva 
azt, hogy művészi arculatát tekintve mind a hat magyar szín- 
ház drámai színház. A kolozsvári Magyar Opera, a kolozsvári 
és marosvásárhelyi bábszínházak, valamint a nagyváradi báb- 
színház magyar tagozata más fejezetbe tartozik. 


A romániai magyar színházak által három évtized alatt 
bemutatott kb. 1200–1300 színmű néhány jellegzetes kelet- 
kezési, időrendi, illetve műfaji vonulatba sorolható, csoporto- 
sítható. Nem mai igazság az sem, hogy a színháznak nemcsak 
teremtve közvetítő, de ösztönző szerepe is van, s első feladata 
a hazai drámairodalom, esetünkben a romániai magyar dráma 
állandó istápolása. 


A romániai magyar színházak egy emberöltő alatt nem 
kevés hazai magyar színpadi szerzőt avattak, számos műnek 
biztosítottak színpadot, nem egyet vittek akár országos érvényű, 
sőt a határokon túl is érdeklődést kiváltó sikerre. Természete- 
sen az úttörés éveinek, illetve másfél-két évtizedének legjobb 
darabjai – magukon viselvén létrejöttük idejének nem egy 
mára már túlhaladott gyengeségét – inkább emlékek és szín- 
háztörténeti adalékok. Néhány szerző és cím: Kiss Jenő: A fe- 
hér ember, Nagy István: A gyár ostroma, Sütő András–Hajdu 
Zoltán: Mezítlábas menyasszony, Sütő András: Tékozló szere- 
lem, Balla Károly: Gyalogfecske, Vádolom magam, Kiss Lász- 
ló–Kovács Dezső: Vihar a havason, Szabó Lajos: Menekülés, 
Családi fészek, Az otthon szigete, Molter Károly: Csaló is csa- 
lódik, Lőrinczi László: A szerető, Eugen Mirea–Kovács György: 
Az utolsó vonat, Simon Magda: Százházas lakodálom, Méhes 
György: Oroszlán a kastélyban, Huszár Sándor: A házasságok 
a földön köttetnek. 
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A mindenrendű sematizmusok kamaszkora után tulajdon- 
képpen az elmúlt évtized hozta el a romániai magyar dráma 
új tematikai változataiban és dramaturgiai megoldásaiban mi- 
nőségileg magasabb, jelentős szakaszát, nagyjából párhuzamo- 
san a román drámairodalom robbanásszerű fellendülésével, va- 
lamint a kortárs egyetemes drámairodalom hatásának, java ér- 
tékeinek hasznosításával. Szép számban jelentkeztek szerzők, 
íródtak színpadi művek, melyeknek kötetbeli közlése, illetve 
előadása eseménnyé is vált. Pár példa a sokszorosan gazdagabb 
név- és címsorból: Szemlér Ferenc: Életünk és halálunk, Marci 
jól érett, Apellész különös kalandja, Szabó Lajos: Mentség, 
Bethlen Miklós, Méhes György: Dupla kanyar, Barbár komé- 
dia, 33 névtelen levél, Heten, mint a gonoszok, Noé bárkája, 
Drágalátos gyermekeim, Sütő András: Pompás Gedeon, Egy 
lócsiszár virágvasárnapja, Csillag a máglyán, Vidám sirató egy 
bolyongó porszemért, Deák Tamás: Két halál, Fictus és Laodiké, 
Testvérek, Hadgyakorlat, A forró sziget, Az érsek imája, Csá- 
vossy György: A fül, Édes méreg, Patkánysíp, Özvegy és le- 
ánya, Székely János: Caligula helytartója, Kányádi Sándor: 
Ünnepek háza, Bálint Tibor: Sánta angyalok utcája, Veress Dá- 
niel: Mikes, Véres farsang, Wesselényi, Kocsis István: Meg- 
számláltatott fák, A nagy játékos, A korona aranyból van, Bo- 
lyai János estéje, Tárlat az utcán, Játék a hajón, Árva Bethlen 
Kata, Lászlóffy Csaba: Gólya, gólya, gilice, Bolondok játéka, 
Az eretnek, Nappali virrasztás, Védőszárnyak. 


Itt kell megemlítenünk, hogy a különböző pályázatok – 
mint nemrég a Marosvásárhelyen megjelenő Igaz Szó irodalmi 
folyóiraté – szintén tényezői új művek létrejöttének, nem- 
ritkán eredeti drámaírói tehetség felbukkanásának is. Nem- 
különben nagy mozgósító erőt jelentett a Megéneklünk, Romá- 
nia rendezvénysorozat és fesztivál is. 


A hazai magyar szerzők művei mellett a romániai magyar 
színházak rendszeresen bemutatják a klasszikus és kortárs ro- 
mán és magyar drámairodalom, valamint az egyetemes dráma- 
irodalom klasszikusainak és a mai nyugati szerzőknek a leg- 
jobb alkotásait. Ily módon nemegyszer egy Caragiale- vagy 
Csehov-, Shakespeare- vagy Németh László-, Dürrenmatt- vagy 
Pinter-bemutató a romániai magyar színjátszás élénk közön- 
ség- és gyakran heves sajtóvisszhangot kiváltó eseményévé vá- 
lik. A romániai magyar színibírálók (Páll Árpád, Szőcs István,
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Láng Gusztáv, Gálfalvi Zsolt, Kántor Lajos, Kacsir Mária, Já- 
nosházy György, Halász Anna, Nagy Pál, Marosi Péter és má- 
sok) napi és hetilapokban, valamint folyóiratokban és kötetek- 
ben megjelenő elemző bírálatait olvasva igazoltnak látjuk meg- 
állapításunkat, mármint azt, hogy a mai romániai színjátszás, 
a világ drámairodalmának teljességéből táplálkozik, és nem 
múlik el színházi évad, hogy valamelyik társulat – néha több 
is – a figyelmet hirtelen, néha éppenséggel váratlanul ma- 
gára irányító produkcióval ne lépne a közönség elé. Nemcsak 
a szakmai körök: a nézőtábor is számon tartja az olyan elő- 
adásokat, mint a marosvásárhelyiektől Gorkij Kispolgárok és 
Éjjeli menedékhely, Illyés Gyula Fáklyaláng, Kós Károly Bu- 
dai Nagy Antal, Gogol A revizor, Macchiavelli Mandragóra, 
Rostand Cyrano de Bergerac, Örkény István Tóték és Macska- 
játék vagy Németh László A két Bolyai c. drámájának bemu- 
tatói voltak. A kolozsváriak emlékezetes előadásai közül is hadd 
említsünk meg néhányat: Háy Gyula: Isten, császár, paraszt 
Shakespeare: Rómeó és Júlia. A. Miller: Az utazó halála, Ka- 
tona: Bánk bán, Madách: Az ember tragédiája, Csehov: Há- 
rom nővér, Delavrancea: Fergeteg, Bornemisza Péter: Elektra. 
Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja, O’Neill: Vágy a 
szilfák alatt. Temesvár: Pinter: A gondnok, Shakespeare: II. 
Richárd, Katona: Bánk bán, Gorkij: Kispolgárok. Nagyvárad: 
Figueiredo: A róka és a szőlő, Shakespeare: Szeget szeggel, 
Madách: Az ember tragédiája (oratóriumváltozat), Lovinescu: 
Rombadőlt fellegvár. A szatmáriak néhány emlékezetesebb elő- 
adása: Shakespeare: Rómeó és Júlia, Hamlet, Pirandello: IV. 
Henrik, Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom. Sepsiszentgyörgy: 
Heijermanns: A remény, a Tamási-ciklus, Németh László: Pa- 
pucshős, Shaw: Szent Johanna, Görgey Gábor: Komámasszony, 
hol a stukker, Vörösmarty: Csongor és Tünde, Illyés Gyula: 
Dupla vagy semmi, Sütő András: Csillag a máglyán. 


Annak ellenére, hogy a színházi munka jellegéből követ- 
kezően sokak egybehangolt tevékenységére épül, egy-egy elő- 
adás létrehozásában, ha úgy tetszik, „művészi kivitelezésében“ 
kiemelt szerepe van a rendezőnek, nemkülönben a kimagasló 
tehetségű színészegyéniségeknek, akik nemegyszer – a szó jó 
értelmében – jellegzetesítik egy-egy előadás belső vonalveze- 
tését, stílusát, alkotó módon járulnak hozzá a műben levő im-
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manens értékek és emberi tartalmak felszínrehozásához és a 
színpadi játékon keresztül való szétsugárzásához. 


A romániai magyar színjátszás több egyéni felfogású, öt- 
letgazdag, nagy színpadi tapasztalattal és szakmailag jól fel- 
készült rendezővel büszkélkedhet, akik előadások sorával bi- 
zonyították értéküket. Tompa Miklós, Anatol Constantin, Ha- 
rag György, Taub János, Szabó József, Cseresnyés Gyula, Völ- 
gyesi András, Farkas István, Kovács Ferenc, Horváth Béla, Bán 
Ernő, Seprődi Kiss Attila nevét már régen ismerik a nézők, 
és számon tartja a hazai színházkultúra. 


Nemkülönben azokat a színészeket is, akik immár beír- 
ták nevüket a romániai magyar színjátszás jelenkori történe- 
tébe. A névsort ezúttal is rövidítenünk kell. Kolozsvár: néhai 
Gróf László, László Gerő, Bisztray Mária, Senkálszky Endre, 
Vadász Zoltán, Sebők Klára, Széles Anna, Csíky András, Héjja 
Sándor, Dorián Ilona, Vitályos Ildikó, Czikéli László, Bíró Le- 
vente, Köllő Béla, Orosz Lujza s a nemrég elhunyt Horváth 
Béla és Péterffy Gyula. Marosvásárhely: Kőszegi Margit, né- 
hai Kovács György, Lohinszky Loránd, Illyés Kinga, Tarr Lász- 
ló, Tóth Tamás, Csorba András, Ferenczi István, Bartos Ede, 
Tamás Ferenc. Nagyvárad: Halasi Gyula, Solti Miklós, Varga 
Vilmos, Szabó Lajos, Gábor József, Lavotta Károly, Cseke Sán- 
dor. Szatmár: Ács Alajos, Elekes Emma, Nagy Iza, Boér Fe- 
renc, Nyiredi Piroska, Török István, Dengyel Iván Andor. Te- 
mesvár: Sinka Károly, Péterffy Lajos, Bányai Irén, Rappert 
Károly, Bertalan Magda, a korán elhunyt Fábián Ferenc. Sep- 
siszentgyörgy: Király József, Bokor Ilona, Zsoldos Árpád, Ne- 
mes Levente, Botka László, Molnár Gizella, Krizsovánszky Szi- 
dónia, Visky Árpád, Dobos Imre, László Károly, Kőmíves Mi- 
hály. 


Megemlítendő, hogy a színházak főbb produkcióinak meg- 
ismertetéséhez jelentősen hozzájárul a bukaresti televízió ma- 
gyar nyelvű adása, mely rendszeresen közvetíti minden szín- 
ház egy-két előadását. 


A színészet talán a leghálátlanabb művészi munka. A festő 
rajzai és képei fennmaradnak, megőrződnek az írók, költők 
művei is. Az érdeklődő bármikor beléjük lapozhat. Egy szín- 
padi teljesítmény, melyet rendszerint sok hetes, hónapos mun- 
ka előz meg, addig tart, amíg a szóban forgó előadás műsoron 
van, hatvan-nyolcvan estén át. Aztán marad a plakát, műsor-
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füzet, néhány fénykép az előadásról, pár lapkivágás... és az 
emlék. Forró, felizzó színházi esték múlékony emléke. És jön 
az újabb szerep, és minden alakításnak teljes odaadással és össz- 
pontosítással kell nekiállani, és nap mint nap bizonyítani... 


De ezt tették a „világot jelentő deszkák“ megszállottjai 
száz, négyszáz vagy kétezer évvel ezelőtt is. És ezt teszik ma 
is, hazánkban azzal az elhivatottságérzettel és kötelességtudat- 
tal, hogy egy nép, egy ország figyel szeretőn munkájukra, az 
üzenetre, melyet mint az emberi lélek rezdüléseinek tolmácsai 
százezrekhez közvetítenek. 


A romániai magyar színjátszás múltjáról és jelenéről ké- 
szült vázlat nagyon hiányos lenne, ha elmulasztanók megem- 
líteni az Állami Magyar Opera, valamint a három magyar báb- 
színháztagozat tevékenységét. 


Az opera számbavétele annál is indokoltabb, mert a romá- 
niai magyar zenés színpad egyidős az állandó jellegű színját- 
szással, mintegy ikertestvére annak. A működését 1792 őszén 
megkezdő kolozsvári társulat már kezdettől fogva énekes játé- 
kokat is műsorára tűzött. Kótsi Patkó János képzett muzsikus 
volt, zenét is írt, illetve állított össze egyik-másik színműhöz. 
Az őstársulat idővel karmesterrel és szerződött zenekarral bő- 
vült, s a hazai magyar színházkultúra már a XIX. század ele- 
jén új műfajjal, a balettel gazdagodott. 


Biztató indítás, göröngyös évtizedek. A kolozsvári kőszín- 
ház lassan épült fel, csak 1821 márciusában nyithatták meg. 
Addig a társulat – énekes-zenés játékokkal is – vidéki vá- 
rosokban vendégszerepelt. Néha magánházaknál is játszottak. 


1821 őszétől szaporodik az énekes színpadi művek száma, 
de az előadások és művek színvonala egyenetlen. Az operai élet 
valójában csak Déryné szerződtetésével lendült fel. Például az 
1826/1827-es évadban 27 operaelőadást tartottak a 24 tagú ze- 
nekar közreműködésével. Általában az operaelőadások neki- 
lendülése vagy megtorpanása, éppenséggel gyakori visszaesése 
a gyakran változó igazgatóktól, karmesterektől és énekesektől 
függött. Működésükhöz hiányzott az állandó és szilárd anyagi 
alap. És nem kis mértékben függött sorsa a történelmi hely- 
zettől is: az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc leve- 
rése után a színház működése egy időre meg is szűnt. 
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A múlt század második felének zenés színpadát a sokszínű- 
ség jellemzi. Kétségtelenül nőtt a zenés színpad, az opera és a 
balett szerepe, noha a közönség jobban kedvelte a zenés nép- 
színműveket, melyekhez a zenét rendszerint összeverbuvált ci- 
gánybandák szolgáltatták. 


Az 1860-as évad legelején új színpadi műfaj tűnik fel és 
hódítja meg fülbemászó, könnyed, dallamos és ritmikus zenei 
nyelvezetével a közönséget: az operett. Műsorrendje gazdagabb, 
népszerűsége nagyobb volt, mint az operáé. Nem egy évad- 
ban csak elvétve került műsorra opera, akkor is csak gyenge 
zenekarokkal s gyakran közepes tehetségű énekesekkel. 


A huszadik századba átlépve, új karmesterek és jó éneke- 
sek feltűnésével és mindenekfelett Janovics Jenő igazgatása 
alatt a kolozsvári zenés színpad hosszú előtörténete lezárul, új 
fejezet kezdődik, mely több mint negyedszázadig tart (1905– 
1932). 


Janovics fenntartja a színház vegyes műsorát (próza, ze- 
nés színmű, opera, balett, népszínmű, operett), de az évek gon- 
dos és aprólékos munkája lassacskán minden téren beérik: mi- 
nőségileg igényes zenés produkciók kerülnek a nézők elé, és 
nem is kis számban. Például az 1912/1913-as évadban 42 ope- 
rát és 148 operettet, valamint népszínművet mutat be a kolozs- 
vári színház. 


Az első világháború – miként utóbb a második is – visz- 
szaveti a színház tevékenységét. A háború után az operaelő- 
adások száma jelentősen csökken, s 1929 után, jó évtizedig nem 
is játszanak operát a Magyar Színházban. Csak operettek és 
népszínművek kerülnek műsorra. Átszervezésre és a személy- 
zet jelentős kiegészítésére csak 1941-ben, Kemény János igaz- 
gatása alatt kerül sor. A felszabadulásig seregnyi opera-, ope- 
rett- és balettbemutatót tartottak, sok művet játszottak fel- 
újításban. 


A romániai magyar zenés színpad életében minőségileg új 
szakasz kezdődik 1948. december 11-én. Ekkor nyitották meg 
– a nemzetiségi művelődéspolitika újabb vívmányaként – az 
Állami Magyar Operát Kolozsvárt. Az elsőnek bemutatott dal- 
művek Kodály Háry Jánosa, Smetana Eladott menyasszonya, 
Musszorgszkij Szorocsinci vására, Erkel Bánk bánja és Hu- 
nyadi Lászlója. Évek folyamán épül ki a gazdag és igényes ál- 
landó nemzetközi repertoár. A szerzők neve a műsorrend gaz-
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dagságát, sokszínűségét és igényességét jelzi: Beethoven, Wag- 
ner, Puccini, Verdi, Csajkovszkij, Bartók, Borogyin, Massenet, 
Mascagni, Rimszkij-Korszakov, Leoncavallo, Rahmanyinov, Of- 
fenbach stb. 


Az országos rangra emelkedett intézmény külföldi ven- 
dégjátékokon is bizonyította képességeit, és évadonként rend- 
szeresen vendégszerepel az ország több magyarlakta városá- 
ban: Nagyváradon, Szatmáron, Brassóban, Sepsiszentgyörgyön, 
Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen stb. 


Nem hagyhatjuk említetlenül, hogy a szerényebb kezde- 
tek után egész estét betöltő balettek is közönség elé kerültek, 
például Bartók Béla két táncjátéka, A csodálatos mandarin és 
A fából faragott királyfi. 


Az operett hegemóniája máig tart. A nézők nem csökkenő 
érdeklődését igényes művek igényes színpadraállításával igyek- 
szik a Magyar Opera kielégíteni. Íme egy gyors jegyzék a be- 
mutatott, illetve műsoron tartott művekről: J. Strauss: Cigány- 
báró, Kék Duna, Denevér, Kálmán: Marica grófnő, Cigány- 
szerelem, Cirkuszhercegnő, Cigányprímás, Lehár: A víg özvegy, 
Luxemburg grófja, A mosoly országa, Huszka: Gül Baba, Ja- 
cobi: Leányvásár, Ábrahám: Bál a Savoyban. 


A világszerte ismert művek említése nem jelenti azt, hogy 
a hazai muzsikusok szerzeményei háttérbe szorultak. Negyed- 
század alatt 13 szerző 18 műve – négy opera, kilenc balett, 
három operett, illetve musical és két mesejáték – került kö- 
zönség elé, ily módon is bizonyítva a nemzetiségi művészeti 
intézmény alkotó munkára serkentő hatását. 


Általában kevésbé ismert, de hatásában távolról sem je- 
lentéktelenebb a kolozsvári, marosvásárhelyi és nagyváradi ál- 
lami bábszínházak magyar tagozatainak tevékenysége. A mint- 
egy három évtizede megalakult bábszínházak a gyermekneve- 
lés és szórakoztatás hatékony eszközei. Az említett tagozatok 
együttesei nemcsak az illető városokban tartanak előadásokat, 
hanem évente többször is felkeresik az ország magyarlakta vá- 
rosait s nagyobb községeit. A három tagozat évadonkénti mint- 
egy hétszáz előadásával több mint kétszázezer gyermeknéző- 
nek nyújt felejthetetlen élményt. A nézők száma a valóságban 
jóval nagyobb a feltüntetettnél, hiszen a bemutatók egy részét 
a televízió is közvetíti, a bábszínház népszerűsége és közked- 
veltsége mellett a műsorrend gazdagságát és művészi igényes-
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ségét igazolva. Ezt a tényt húzza alá a bábszínházak viszony- 
lag gyakori részvétele hazai és külföldi fesztiválokon, verse- 
nyeken, az ily alkalmakkor elért helyezések és díjak, valamint 
a sikeres külföldi vendégjátékok is. 


A magyar tagozatok műsorán a klasszikus mese- és ifjú- 
sági irodalom, valamint a hazai gyermekirodalom legismertebb 
és legjelesebb alkotásai szerepelnek, de nem hiányoznak a ma- 
gyar irodalom bábszínpadra dramatizált remekei sem (Fazekas 
Mihály: Lúdas Matyi, Petőfi: János vitéz, Csokonai: Karnyóné, 
Arany: Toldi, Móricz: Állatmesék, Tamási Áron: Búbos vitéz, 
Szegény ördög stb.). Ugyanakkor kialakult a bábszínpad mű- 
vészi és technikai adottságainak megfelelő drámairodalom is. 
Az alkotók névsorában közismert neveket találunk: Sütő And- 
rás, Bajor Andor, Fodor Sándor, Bálint Tibor, Veress Zoltán. 


Több mint puszta érdekesség, hogy Kolozsvárt, a bábszín- 
ház kísérleti stúdiója keretében alakult meg 1962-ben az ország 
első pantomim csoportja. A Kovács Ildikó rendező irányítása 
alatt működő jeles bábművészek – Péter János, Balló Zoltán, 
Sigmond Júlia, Koblicska Kálmán, Bothos Júlia, B. Laczka 
Zsuzsa – egyben kiváló pantomim művészek is. 


A nemzetiségi színházak kapcsán végezetül szólnunk kell 
arról, hogy újabban Sepsiszentgyörgyön kétévenként színházi 
kollokviumot tartanak, s ezen színészek, rendezők, drámaírók, 
kritikusok, díszlettervezők stb. fontos szakkérdéseket tárgyal- 
nak meg. Eddigelé két ilyen nemzetiségi színházi kollokviumra 
került sor, ezek egyben sikeres színházi produkciók seregszem- 
léjének bizonyultak. A hat romániai magyar színház és szín- 
házi tagozat mellett részt vett a marosvásárhelyi Szentgyörgyi 
István Színművészeti Intézet, a szebeni és temesvári német 
színház, a bukaresti zsidó színház, valamint a kortárs romániai 
magyar drámaírók műveit játszó román színházak. 
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SZÉKELY ZOLTÁN 


Múzeumok 


Hazánkban a második világháború után végbement tár- 
sadalmi-gazdasági és politikai átalakulások révén új társadalom 
jött létre, mely nagy figyelmet fordít a dolgozók szocialista 
tudatának kialakítására, szüntelen fejlesztésére. A formatív 
tényezők között jelentős szerep hárul a muzeológiára és mu- 
zeográfiára, valamint e tudományok intézményére, a mú- 
zeumra. Ennek megfelelően fokozódott a tudományos, kultu- 
rális vagy művészi szempontból értékes tárgyak gyűjtését, 
szakszerű feldolgozását és kiállítását célzó tevékenység. 


Abból kiindulva, hogy az ország minden anyagi és szel- 
lemi értékét az egész lakosság közös alkotó munkája terem- 
tette, ez a gyűjtés, megőrzés, feldolgozás és hasznosítás ki- 
terjed mind a román nép, mind az együttlakó nemzetiségek 
múltjához, illetve jelenéhez kötődő tárgyakra. Természetes 
tehát, hogy az itt élő magyar és német nemzetiség muzeális 
értékei nemcsak az erdélyi múzeumokban, hanem országos 
intézményekben, kiállításokon is helyet kapnak. Hazánkban 
a nemzetiségek múltjának, sajátos népi műveltségük tárgyi 
emlékeinek felkutatása és megőrzése megfelelő anyagi és szel- 
lemi feltételekkel rendelkező tevékenység. 


Az idők folyamán megnyilvánuló egyéni, illetve csoport- 
kezdeményezés eredményeként nemegyszer gazdag gyűjtemé- 
nyek keletkeztek, sőt muzeális intézmények is alakultak. 
Mindez azonban esetleges volt. Korunk követelményeinek 
megfelelően ezt átfogó, tudományos, tervszerű munka váltotta 
fel, amely a múzeumok keretén belül és azon túl is források, 
értékes tárgyak feltárására, műemlékvédelemre, hagyomány- 
ápolásra törekszik. Ez alkalommal azonban főleg a múzeumok- 
ban, és – mondjuk úgy – a határvidékükön végzett munkát 
igyekszünk az olvasó figyelmébe ajánlani. 


A polgáriasodás mint a társadalom gyökeres átalakulása 
nemcsak a hűbéri rend megszűnését eredményezte, hanem 
mély átalakulásokat idézett elő a kulturális életben is. Ebben 
az összefüggésben magyarázható számos tudományos-kulturá-







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Koppándi Sándor (szerk.): A romániai magyar nemzetiség 


 359


lis, valamint művészeti intézmény létesítése, köztük a múzeu- 
moké is. Hazánkban ezek között első helyen említendő a buka- 
resti Régészeti Múzeum, mely 1964-ben ünnepelte fennállása 
centenáriumát. 


Erdélyben a szebeni Brukenthal alapítmány a legrégibb 
(1837); a többi múzeum – mint a kolozsvári, sepsiszentgyör- 
gyi, marosvásárhelyi stb. – a múlt század második felében 
jött létre. 


A sepsiszentgyörgyi múzeum alapításának 1979. szeptem- 
ber 15-én múlt száz éve. Ez idő alatt hazánk egyik jelentős 
tudományos intézetévé fejlődött, melyről nemcsak hazai, de 
külföldi tudományos körök is elismeréssel nyilatkoznak. 


A múzeum alapgyűjteménye már 1875-ben létrejött, ami- 
kor Cserey Jánosné Zathureczky Emília imecsfalvi gyűjtemé- 
nyét Vasady Nagy Gyula a Kolozsvárról magával hozott ter- 
mészetrajzi és éremtani gyűjteménnyel gyarapította. Ez a kez- 
deti gyűjtemény volt a Cserey Múzeum. Ezt a tulajdonos a már 
működő kolozsvári múzeum számára ajánlotta fel. Szentiványi 
Gyula, Háromszék főkirálybírája azonban rávette Csereynét, 
hogy gyűjteményével ne menjen Kolozsvárra, hanem a Szé- 
kelyföldön alapítson múzeumot. Így ajándékozta Csereyné 
gyűjteményét a három székely – Csík, Háromszék és Udvar- 
hely – megye lakosságának. Háromszék vármegye akkori 
vezetősége Sepsiszentgyörgyön, a Székely Mikó Kollégium 
emeletén helyezte el a gyűjteményt. Az 1879. szeptember 
15-én tartott közgyűlésen úgy döntöttek, hogy a múzeum 
székhelye Sepsiszentgyörgy legyen. Ez azonban egyelőre csak 
muzeális gyűjtemény volt. A múzeummá válás egyik alap- 
feltétele az volt, hogy saját épülete legyen, melynek falai 
között zavartalanul lehessen végezni a tudományos és nép- 
nevelő munkát. Ezt Gödri Ferenc, Sepsiszentgyörgy város 
polgármestere, illetve Csutak Vilmos és dr. László Ferenc 
múzeumi igazgató-őrök valósították meg. A múzeumi épület 
megtervezésével Kós Károly műépítészt bízták meg 1910-ben; 
1912–13 folyamán fel is épült a múzeum épülete, mely a ter- 
vező Kós szerint „természetes, művésziesen monumentális“, s 
egyike Sepsiszentgyörgy legszebb épületeinek. 


A háború után, 1920-ban az átrendezett múzeum a követ- 
kező osztályokkal nyílt meg: 1. könyvtár és levéltár; 2. régé- 
szet és numizmatika; 3. néprajz; 4. képzőművészet; 5. termé- 
szetrajz. 
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A múzeumi gyűjtemények gondozását, gyarapítását vá- 
lasztott múzeumőrök látták el. Ezek között mint kiváló szak- 
embert kell megemlítenünk Nagy Gézát, aki 1881–1889 között 
vezette a múzeumot. Nagy Géza távozása után 1890 és 1949 
között a helybeli Székely Mikó Kollégium tanárai látták el 
a múzeumőri tisztséget. E sorok írója is mint kollégiumi tanár 
került 1937-ben a múzeumhoz múzeumőrnek. A múzeum igaz- 
gató-őrei közül Csutak Vilmos és dr. László Ferenc kollégiumi 
tanárok munkássága hagyta a legmélyebb nyomokat a múzeum 
történetében. 


A múzeum régi szervezési formája 1949-ben megszűnt, 
s rendes évi költségvetéssel és megfelelő személyzettel ren- 
delkező állami intézménnyé vált. A múzeum anyagi feltételei 
azóta fokozatosan javultak, gyarapodott a megvásárolt tárgyak 
száma, jobbak lettek a munkafeltételek, korszerűbbek a ki- 
állítások. A közelmúltban a múzeum több alegységgel bővült. 
Kézdivásárhelyt megalakult a várostörténeti és az 1848-as 
forradalmat bemutató részleg, Csernátonban pedig helytörté- 
neti és néprajzi kiállítás létesült. A város nagynevű festőjének, 
Gyárfás Jenőnek Sepsiszentgyörgyön, a nagy székely mese- 
mondónak, Benedek Eleknek pedig Kisbaconban létesült em- 
lékház. 


Említésre méltó, hogy a sepsiszentgyörgyi múzeum ter- 
mészetrajzi részlege őrzi – a gazdag geológiai, paleontológiai, 
botanikai gyűjteményeken kívül – hazánk egyik legszebb, 
tudományos szakszerűséggel összeállított lepkegyűjteményét, 
amelyet Diószeghy László festőművész gyűjtött össze. A szór- 
ványleletekből álló kezdeti régészeti anyagot dr. László Fe- 
renc erősdi ásatásai, valamint más helyszíni gyűjtései sok ezer 
darabbal gazdagították. 


A sepsiszentgyörgyi múzeum tevékenyen részt vett az 
RSZK Akadémiája irányítása alatt végzett régészeti kutatá- 
sokban is. Erdély délkeleti része a történelem folyamán állan- 
dóan lakott volt, s az itt hosszabb-rövidebb ideig letelepedett 
népek anyagi kultúrájának emlékei nagy számban őrződtek 
meg. Az őskor számos műveltsége hordozóinak, az itt élt dák 
lakosság, a rómaiak, a népvándorláskori népek (gótok, gepidák, 
avarok), továbbá a Dácia feladása után visszamaradt s a 
VI. századtól kezdve itt letelepedett szlávokkal együtt élő ro- 
manizálódott lakosság anyagi műveltsége emlékeit felkutatva 
megnőtt a sepsiszentgyörgyi múzeum jelentősége. 
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A régészeti kutatás terén a múzeum a vidék kora közép- 
korának megismerését is egyik fő feladatának tekintette. A 
csernátoni kora középkori település, valamint a zabolai XII. szá- 
zadi temető a magyar népesség letelepedésére vonatkozóan 
szolgáltatott fontos adatokat, a vidék várainak feltárása pedig 
a feudális magyar királyság határvédő rendszerének ismere- 
téhez vitt közelebb, továbbá a határvédő székelyek megtele- 
pedésének idejét is pontosabban meg lehetett állapítani. 


A középkori gyűjtemény anyagát fegyverek, bútorok s 
az ötvösmesterség számos értékes terméke képezi. Ezek között 
több olyan tárgy van, mely egyes erdélyi történeti személyi- 
ségek emlékét idézi. 


Az 1848–49-es szabadságharc Háromszék történetének 
egyik legdicsőségesebb fejezete. A szabadságharc emléktárgyai 
között fő helyet foglal el Gábor Áron ágyúja, saját készítésű 
asztala, Bem tábornok nyomdája, botja, valamint a Kufsteinba 
bebörtönzött szabadságharcosok emléktárgyai. 


A néprajzi gyűjtemény sok olyan tárgyat őriz, mely a fa- 
lusi nép életének szocialista átalakulásával kikerült a hasz- 
nálatból. A falun egykor virágzó népi mesterségek – fazekas- 
ság, kádármesterség, mézespogácsa-ipar stb. – munkaeszkö- 
zeit, valamint termékeit ugyancsak a múzeum őrzi. A festett 
és faragott bútorok, valamint a népi hímzések gazdag gyűj- 
teménye a vidék népi díszítőművészetének legszebb emlékei. 


A képzőművészeti részleg, mely kezdetben Barabás Mik- 
lós, Gyárfás Jenő, Bölöni Sikó Miklós, Varga Nándor Lajos 
képeit őrizte, az elmúlt 30 év alatt sok értékes munkával gya- 
rapodott. Bene József, Aurel Ciupe, A. Ciucurencu, Brăduţ 
Covaliu, Nagy Imre, Nagy Albert, Mattis Teutsch János festő- 
művészek számos képe jutott vásárlás vagy adományozás út- 
ján a múzeum birtokába. Bene József festőművész például 
70 képből álló gyűjteményt ajándékozott. 


A múzeumnak gazdag könyvtára van, melyben a kötetek 
száma meghaladja a 100 000-et, köztük számos a könyvrit- 
kaság. 


A múzeum tudományos és népnevelő munkásságáról az 
1969 óta megjelenő évkönyv, az Aluta tájékoztatja a tudomá- 
nyos világot és a nagyközönséget. Ezenkívül alkalmi közlemé- 
nyek adnak hírt a múzeum tudományos és kulturális tevé- 
kenységéről. 
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A múzeumi gyűjtemény 1879-ben 8779 darabból állott; 
jelenleg a gyűjtemények törzsállományának száma meghaladja 
a 200 000 darabot. A látogatók évi átlagos száma a kezdeti 
néhány százról több mint tízezerre emelkedett, ami bizonyítja, 
hogy a múzeum iránti érdeklődés szüntelenül fokozódik. 


A romániai megyei múzeumok hálózatába tartozik Maros- 
vásárhely múzeuma is. Ez a gazdag tevékenységű intézmény 
az 1886-ban megnyílt Székelyföldi Iparművészeti Múzeum és 
az 1934-ben alakult régészeti-néprajzi múzeum összevonásá- 
ból született. Igazgatói voltak: Aurel Filimon (1932–1940), 
Bordi András (1940–1944), Paul Dragoman (1949–1974). Je- 
lenleg a múzeumot 14 tagú tudományos tanács vezeti, az igaz- 
gató Valeriu Lazăr, részlegei a következők: régészet, középkori 
történelem, újkori történelem és néprajz. A néprajzi, a régé- 
szeti és természettudományi tárgyak gyűjtését a tudományos 
kutatás követi; a munka eredményeit időszaki kiadványokban 
és kiállításokon értékesítik. Saját kiadványa a Marisia című 
évkönyv. A múzeum munkaközössége támogatta a maroske- 
resztúri, a marosvécsi római castrumnál és az ózdi szkíta te- 
metőnél végzett ásatásokat. 1949–1971 között 70 kiállítást 
szervezett; említésre méltó, hogy a múzeumban több mint 
4000 tárgyból álló néprajzi gyűjtemény tükrözi a román nép 
és az együttlakó nemzetiségek életének fejlődését ezen a tájon. 


A kolozsvár-napocai Erdélyi Történeti Múzeum, amely az 
Erdélyi Múzeum egységeként alakult 1859. november 23-án, 
kezdetben csak néhány gyűjteményt tartalmazott. Gyors fej- 
lődése folytán – különösen az 1960 utáni években – nagy 
történelmi múzeummá alakult, amelyben Erdély területének 
társadalmi fejlődését változatos és értékes anyag mutatja be: 
fegyverek, munkaeszközök, kéziratok stb. A gyűjtemény gaz- 
dagításához Mikó Imre, Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, Emil 
Racoviţă, László Ferenc és mások járultak hozzá. A múzeum 
jelenleg a következő részlegekre oszlik: ókori, középkori, új- 
kori, jelenkori történelem, muzeográfia, ezeket a gyógyszeré- 
szettörténeti és a hadtörténeti gyűjtemény egészíti ki. 


A múzeum közössége – H. Daicoviciu igazgató irányítá- 
sával – folyton gyarapítja a gyűjteményt, gazdag kulturális- 
nevelő tevékenységet fejt ki, Erdély történelmének legkülön- 
bözőbb területeit kutatja. Együttműködési kapcsolatot tart fenn 
minden hazai múzeummal, a hasonló profilú főiskolákkal és
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kulturális intézményekkel, valamint külföldi múzeumokkal, 
kulturális és tudományos intézményekkel. Kiállítást szervezett 
Kölnben (1968), Rómában (1970) és Ljublanában (1971). Az 
1964-től kiadott Acta Musei Napocensis és a Biblioteca Musei 
Napocensis monográfiasorozat jelentősen hozzájárul a múzeum 
tevékenységéről alkotott kép kiteljesítéséhez. 


Kolozsváron több múzeum, képzőművészeti tárlat, nagy 
értékű könyvtár van, és egy ritka szépségű botanikus kert, 
amely a tudományos kutatásban is igen fontos szerepet játszik. 
Ez intézmények közül az Erdélyi Néprajzi Múzeum tevékeny- 
ségét emeljük ki. A múzeum gazdag anyaggal szemlélteti a ro- 
mán, magyar és német dolgozók életmódját, és számtalan 
tárgyi emlékét őrzi az előző nemzedékek életének. A központi 
székházban kifejtett tevékenységet a múzeum szabadtéri rész- 
legén végzett munka egészíti ki. Ez a felépítés elősegíti a kul- 
turális-nevelő és tudománynépszerűsítő feladatok teljesítését. 
A tudományos kutatás, a gyűjtőutak megszervezése, az anyag 
konzerválása és restaurálása, raktározása, a kiállítások meg- 
szervezése, a múzeum évkönyvének szerkesztése a központi 
székházban történik. Az évkönyv révén a múzeum mintegy 
70 külföldi szakintézménnyel tart fenn kiadványcserét. A 
szabadtéri részlegen a teljes épületek, műhelyek, falusi ipari 
felszerelések, parasztházak, lakásbelsők kaptak helyet, itt tá- 
rolják azokat a tárgyakat is, amelyeket nem raktározhatnak 
a központi székházban. A múzeumnak a Hója erdőben elhe- 
lyezett szabadtéri részlege a szakszerűen kiállított gazdag 
anyagnak köszönhetően nagy vonzóerőt jelent a hazai és a 
külföldi látogatóknak. 


Hasonló intézmény a Szeben melletti Kiserdőben a népi 
ipar szabadtéri múzeuma. A közel 100 hektáros szép parkban 
azokat az eszközöket, szerszámokat, berendezéseket gyűjtötték 
össze az ország minden tájáról, amelyek a népi ipar fejlődését 
tükrözik. 


A Körösvidéki Múzeum 1971-től a nagyváradi Barokk-pa- 
lotában működik, amelyet restaurálása után erre a célra ren- 
deztek be. Az 1871-ben létrejött gyűjtemény alapján meg- 
alakult múzeum a második világháború után vált jelentősebb 
intézménnyé. Részlegei – történelem, művészet, néprajz, ter- 
mészettudományok – értékes anyagot őriznek. Gazdag könyv- 
tára van, és három laboratóriumában folyik a restaurálás. A
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múzeumot Sever Dumitraşcu igazgató és három osztályvezető 
irányítja. A tevékenység főleg a kutatásra, konzerválásra, fel- 
használásra, népszerűsítésre és a kulturális-nevelő munkára 
irányul. 


Csíkszeredában a korszerű, jól szervezett múzeum annak 
a szorgalmas munkaközösségnek az odaadó tevékenységéről 
vall, amelynek élén fáradhatatlanul dolgozik János Pál mú- 
zeumigazgató. A csíksomlyói főgimnázium még az 1870-es évek 
elején elkezdte a múzeumi tárgyak gyűjtését. Ez a tevékeny- 
ség azonban hosszú ideig empirikus maradt, a tárgyak eset- 
legesen gyűltek egybe. Az 1930-ban megrendezett csíksomlyói 
népművészeti kiállítás elősegítette az erőfeszítések egyesítését 
a múzeum megszervezése érdekében. A kiállítás utáni években 
az anyag megőrzése és gyarapítása Vámszer Géza érdeme, 
majd a nemrég elhunyt Kovács Dénes fejtett ki jelentős gyűjtő 
és konzerváló munkát. A gyűjtemény 1950-ben állami tulaj- 
donba került, és alapja lett az egykori rajoni múzeumnak. 


Az impozánsan megújult Mikó-várban végleges otthonra 
talált csíkszeredai megyei múzeum csaknem százezer tárgyat 
őriz. Kiemelendő a hagyományos mintájú pásztorfaragások 
gyűjteménye, a csángó népi hímzés közel ezer mintája, a ré- 
gészeti leletek és későbbi történelmi korszakok tárgyi emlékei. 
Ezenkívül ez a múzeum őrzi az ország egyik legnagyobb kép- 
zőművészeti hagyatékát, Nagy Imre festőművész mintegy 
nyolcezer munkáját. A múzeum szakembereinek kutatómun- 
kájáról tanúskodik a környék 56 új régészeti pontjának meg- 
jelölése, valamint csaknem 150 kisebb-nagyobb dolgozat. 


Székelyudvarhelyen a múlt század végén megindult mú- 
zeumalapítási folyamat eredményeként jött létre a székely- 
udvarhelyi volt Református Kollégium gyűjteményének az 
alapja. A gyűjtést Solymossy Endre történelemtanár kezdte el. 
A múzeum tulajdonában lévő történelmi anyag egy részét ő 
gyűjtötte össze. Korán bekövetkezett halála sajnos félbeszakí- 
totta munkásságát. Kezdeményezését a néprajz és népművé- 
szet terén a Kollégium felvidékről idekerült rajztanára, Haáz 
Ferenc Rezső folytatta, aki a rendszeres gyűjtést 1910-ben 
kezdte el. Tanítványai segítették, s már 1913-ban szép muzeá- 
lis gyűjtemény jött létre. A Kollégium két termet bocsátott 
a gyűjtemény elhelyezésére, amely így a közönség számára 
hozzáférhetővé vált. A két háború között tovább folyt a gyűj-
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tőmunka. A második világháború nagy kárt okozott a gyűjte- 
ményben, az elveszett tárgyakat Haáz Rezső további gyűjtő- 
munkával pótolta. 1949-ben a múzeum állami intézménnyé 
vált, s a biztosított állandó költségvetés és személyzet új fej- 
lődési lehetőséget teremtett. A különösen gazdag néprajzi rész- 
leget régészeti-történeti gyűjtemény egészíti ki. Jelenleg a mú- 
zeum egy különálló emeletes épületben székel, melyben a 
gyűjtemény korszerűen van elrendezve. Az utóbbi évek során 
kifejtett tudományos kutatómunka révén a múzeumban je- 
lentős eredmények születtek. 


A székelykeresztúri városi múzeum alapját Szentmártoni 
Kálmán tordai unitárius gimnáziumi tanár 80 darabból álló 
kis régészeti gyűjteménye képezte. Ezt a kis gyűjteményt 
gazdagította Nagy Lajos rajztanár 899 darab rajztanításhoz 
használt néprajzi tárggyal. A gyűjteményt – múzeumi igény 
nélkül – az Orbán Balázs nevét viselő helybeli unitárius gim- 
názium őrizte. 


A tulajdonképpeni múzeum megalapítója a nemrég nyu- 
galomba vonult dr. Molnár István tanár, aki 1946-ban „Orbán 
Balázs iskolamúzeum“ néven a már összegyűjtött anyagot a 
közönség számára hozzáférhetővé tette. Ez a kis múzeum 
1949–1952-ig a Népi Athenaeum védnöksége alatt működött. 
A gyűjteményt 1952-ig dr. Molnár István gondozta és gyara- 
pította. Ekkor állami intézmény lett, és céljának megfelelő 
helyiséget kapott. Ugyanebben az évben az új épületben be 
is mutatták a történeti szakosztály gyűjteményét. Dr. Molnár 
István gyűjtőmunkája tette lehetővé még 1954-ben a múzeum 
két újabb – természetrajzi és néprajzi – szakosztállyal való 
gyarapítását. A múzeum fejlődését a fennállásának 25. évfor- 
dulójára (1972) kiadott emlékkönyv ismerteti. 


Az említettek mellett Erdélyben még számos múzeum 
van. Ezek döntő többségükben történelmi tárgyú anyagokat 
tartalmaznak, és kisebb-nagyobb néprajzi gyűjteményt is. 
Mindegyik részletes bemutatását nem tűztük célul. A rangosab- 
bak között meg kell említenünk az aradi, brassói, dévai, gyula- 
fehérvári, nagybányai, szatmári és temesvári megyei múzeu- 
mokat, melyekben a román nép és az együttlakó nemzetiségek 
múltját tükröző történelmi, illetve néprajzi tagozat ugyancsak 
gazdag gyűjteményekkel rendelkezik. 


Az érdeklődő figyelmét nem kerülheti el az sem, hogy 
a román nemzet és a nemzetiségek közös múltját, a külső
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leigázók és a társadalmi elnyomás elleni együttes harcát ér- 
zékeltetik az ország fővárosában székelő történelmi múzeumok 
is: Románia Szocialista Köztársaság Történelmi Múzeuma, va- 
lamint a Román Kommunista Párt, a Romániai Forradalmi és 
Demokratikus Mozgalom Történeti Múzeuma. 


A múzeumok sorát néhány emlékház egészíti ki: Nagy- 
váradon és a Szatmár megyei Adyfalván az Ady Endre em- 
lékház, Szalontán a Csonkatoronyban berendezett Arany János 
emlékház, Nagyszentmiklóson (Temes megye) a Bartók Béla 
nevét viselő emlékház. Ezek megemlítése annál is indokoltabb, 
hogy közismert haladó alkotók emlékét őrzik, és egyben a ma- 
gyar nemzetiség hagyományainak ápolásáról, a mába való be- 
illesztéséről vallanak. 


A múzeumok fejlesztésével, tevékenységük korszerűsíté- 
sével párhuzamosan országszerte egyre növekvő műemlékvédő 
tevékenység bontakozik ki. Az Erdély múltjával, hagyomá- 
nyaival kapcsolatos műemlékek is fokozott figyelemben része- 
sülnek. Példaként megemlíthető, hogy 1960–1977 között Er- 
dély-szerte 31 fontosabb középkori műemlék restaurálása fe- 
jeződött be, illetve van folyamatban, és mintegy 50 műemléken 
végeztek időszaki javításokat, karbantartási és tartósítási mun- 
kálatokat. 


A múzeumok anyaga Erdély-szerte a románok, magyarok, 
németek, szerbek és más nemzetiségűek múltbeli és jelenkori 
közösen végzett építőmunkáját tükrözi. Akár a többi művelő- 
dési intézmény, a múzeumok is arra törekednek, hogy a köl- 
csönös megismerést és megbecsülést ösztönözzék. 
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DR. KÓS KÁROLY 


A romániai magyarság néprajzáról 


Az erdélyi és környező vidékek magyar néprajzi tájainak 
és falucsoportjainak – sajátos földrajzi-etnikai helyzetükből 
(változatos domborzat, román és más lakosságú települések 
között-mellett élés), tagoltságukból eredően – egyik közös, 
feltűnő sajátossága a hagyományőrzés, a másik meg a válto- 
zatosság, a helyi színek sokasága. Ezzel magyarázható, hogy e 
tájakat néprajzkutatásunk kezdettől, több mint egy évszázada, 
megkülönböztetett figyelemmel tanulmányozza. A néphagyo- 
mányok olyan jeles kutatói, mint Kőváry László, Orbán Balázs, 
Kriza János, Huszka József, Herrmann Antal, Jankó János, 
Szinte Gábor, Lázár István, Györffy István, Viski Károly, 
Szendrey Zsigmond vagy Bartók Béla munkássága mind innen 
indult ki vagy éppen végig e tájakra összpontosult. 


E kutatói hagyományok folytatásán fáradoztak a két világ- 
háború között különböző alapfoglalkozásuk mellett néprajzi 
gyűjtést is vállaló olyan szakemberek, mint Kelemen Lajos, 
Orosz Endre, Roska Márton, Haáz Rezső, Vámszer Géza, Szabó 
T. Attila, Debreczeni László és mások. Eme átmeneti helyzettel 
szemben, a romániai magyar néprajzkutatás térbeli és tartalmi 
kiegészülése, nemzetiségi kultúránk gazdagodása és önismere- 
tünk tisztulása szempontjából egyaránt jelentős változás, hogy 
a szocialista Románia több tudományos intézeténél, múzeumá- 
nál magyar etnográfusok munkája is biztosított, kiadóink, fo- 
lyóirataink és lapjaink pedig egyre inkább lehetővé teszik a 
kutatási eredmények publikálását. Okkal látjuk ebben nem- 
zetiségi hagyományaink és népi műveltségünk sajátosságai ta- 
nulmányozásának magas, állampolitikai értékelését. Így aztán, 
az előző nemzedékek munkássága mellett, jelentős részben épp 
ez utóbbi évtizedek kutatási eredményeire támaszkodik e kí- 
sérletünk is: a romániai magyarság néprajzának vázlatos átte- 
kintése. 


Áttekintésünk csonka és sok tekintetben értelmetlen volna 
a romániai magyar etnikum és népi kultúra előzetes földrajzi- 
etnikai betájolása nélkül. Egyetlen nép, néprész, nemzetiség
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sem él elszigetelten, és így néprajzi sajátosságaik sem érthetők 
meg az etnikai környezet ismerete nélkül. A romániai magyar 
nemzetiség néprajzát eleve meghatározza, hogy az általa lakott 
falvakat, tájakat mindenfelé kiterjedt román vidékek veszik 
körül, s mi több, a tájak, falucsoportok és települések nagy 
többségében a magyar lakosság hosszú századok óta együtt él 
a románsággal, többfelé pedig még más – német, szerb stb. – 
ajkú lakosokkal is. 


A romániai magyar nemzetiség népi kultúrája tanulmányo- 
zójának főleg helyi (táji) vonások esetében számolnia kell min- 
denekelőtt az olyan román néprajzi vidékek hatásával, mint 
például a Keleti-Kárpátok vidékén Bukovina vagy Vrancea, a 
Déli-Kárpátok vidékén Munténia és Olténia hegyaljai tájai, il- 
letve Krassó-Szörény, Hátszeg és Szeben vidéke, az Erdőhátság 
és Fogarasföld, északabbra Görgény, Naszód és Lápos vidéke, 
Máramaros, nyugati irányban pedig a Bükk és Bihar, a Móc- 
föld vagy Zaránd. E legjelentősebb román néprajzi tájak kü- 
lönféle néprajzi sajátosságairól a szakirodalom összehasonlító 
kutatásra alkalmas értékes adatokkal rendelkezik. Egyes ma- 
gyar lakosságú falucsoportok népi kultúrájára megfigyelhető 
módon hatással volt olyan román és szász lakosságú vidékek 
közelsége is, mint például a Nagy-Küküllő és Beszterce vidéke 
vagy a Barcaság. A román és magyar, valamint helyenként még 
csatlakozó német és más ajkú lakosság együttes néprajzi tájai- 
nak tekinthető az erdélyi Mezőség, a nyugati Bánság telepes 
vidékei és több más falucsoport. 


A különböző adottságú és nemzetiségű vidékek, tájak, fa- 
lucsoportok és falvak sajátos termékeinek rendszeres cseréje, 
amiben a vidéki városoknak oly fontos szerepe volt, kulturális 
cserével is együttjárt, és előmozdította a parasztság sorsközös- 
ségének tudatosulását, nemzetiségre való tekintet nélkül. E 
sok szálú kapcsolat és a mindennapos gyakorlatban jelentkező 
békés és termékeny együttélés eredményezte interetnikus köl- 
csönhatások kutatása kétségkívül egyik – alapos felkészülést 
és többoldalú vizsgálatot igénylő – fontos feladata hazai nép- 
rajzkutatásunknak. Mivel pedig a tudományos kölcsönhatás- 
vizsgálat egyik előfeltétele a kulturális javak cseréjében részt 
vevő etnikumok sajátos néprajzi vonásainak, elemeinek minél 
alaposabb ismerete, a hazai magyar néprajzkutatás e vonatko- 
zásban is komoly kötelességet teljesít a magyar nemzetiség és 
egyes csoportjai néprajzi ismertetésével. 
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A romániai magyar nemzetiséget az említett kiterjedt ro- 
mán lakosságú vidékek közti osztottsága, továbbá a hegyek ál- 
tal elkülönített völgyi megtelepülése, végül pedig a térben 
változó földrajzi és történeti adottságok révén népi műveltsé- 
gének változatos táji tagoltsága jellemzi. A továbbiakban szóba 
kerülő jelenségek térbeli elhelyezése érdekében is vázlatos át- 
tekintést kell adnunk hazai néprajzi tájainkról. 


A pusztai nagyállattartó és halász-vadász magyarság itteni 
megtelepülésekor is a korábbi életmód folytatására alkalmas 
területeket kereste: az alföldi térségeket, a széles folyóvölgye- 
ket, majd a vizek mentén fölfelé haladva a hegyek közti me- 
dencéket, egészen a zárt (bükk- és fenyő) erdők határáig. Így 
alakultak ki 1. a Meszestől-Királyhágótól nyugatra fekvő al- 
föld-peremi „részek“ (Partium) falucsoportjai (Szatmárvidék, 
Krasznaköz, Rét, Érmellék, Szilágyság, a Sebes- és Fekete-Kö- 
rös völgye, a szalontai Sárrét, a török pusztítás után újraépült 
bánsági falvak csoportja, a Nagybánya vidéki bányásztele- 
pek stb.); 2. az erdélyi „vármegyei“ volt jobbágyfalvak cso- 
portjai (a Nagy-Szamos, Borsa, Alsó-Maros, Felső-Maros és 
Kis-Küküllő mente, Kalotaszeg, Mezőség, Hétfalu, a kiváltságos 
Aranyosszék stb.); 3. a határőr székelység szintén medencék és 
völgyek szerint alakult „székei“ (Udvarhely-, Maros-, Három- 
szék, Csík) és kisebb körzetei (Erdővidék, Sóvidék, Gyergyó, 
Kászon stb.), valamint 4. a jobbára innen kirajzott „csángó“ 
településcsoportok (a Gyimes, Tatros és Szeret mentén). Sok 
eredeti vonást mutatnak egyes elszigetelt, sajátos foglalkozású 
vagy egykori kiváltságos települések (pl. Torockó, Szék, Kolozs, 
Magyarlápos, Zselyk, Oltszakadát, Nagymoha, Halmágy stb.). 
Néprajzi tájaink nevei utalnak a jelzett falucsoportok sajátos 
fekvésére, alakulásuk feltételeire, s így – közvetve – a la- 
kosság hagyományos életmódjára, amely aztán népi kultúráját 
is meghatározza. 


A magyarság ősi foglalkozásai közül a halászat hagyomá- 
nyos módjairól Erdélyben máris csak néhány idős ember em- 
lékezik. A múlt században még jelentős volt a mezőségi tavak 
és érmelléki morotvák vejszés (nádterelőfalas) és gyalmos (ke- 
rítőhálós) halászata, a nagy folyókon (Szamos, Maros, Szeret) 
pedig az öreghálóval és emelőhálóval való halászat. A Feke- 
teügyön és Nyárádon nevezetes volt a szigonyos halászat. A
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Székelyföldön a magyarságnál is gyakori volt a hegyi pata- 
kokban a kőcégés-bocskorvarsás halászat. A népi vadászat 
utolsó területe a Keleti-Kárpátok erdős vidéke volt, ahol a 
csíkiak rendszeresen alkalmazták a csapófához kötött hurkot 
őzre és szarvasra, a farkasvermet és rókacsapdát stb. Erdős 
vidékeken máig ismeretes a nyestfogás legősibb formája (zúzó- 
csapdával). 


Az ősi tápláléknövény-gyűjtögetés nyomaival főleg a gyer- 
mekcsemegék kapcsán és némely egykori ínségeledel-leírások 
közt találkozunk. Valamikor nagy becsben állott a bükk- és 
tölgymakk, a tátorján, bürökgyökér és földimogyoró, a marti- 
lapu, sokféle gomba, a galagonya és kökény, a most is gyűjtö- 
getett lekvárnak való málna, szamóca, csipkebogyó, som és 
makracseresznye, az ecetnek való vadalma és pálinkába való 
vackor mellett. A falusi öregasszonyok növényismerete kiterjed 
a sokféle gyógynövényre is. Ezek gyűjtése, tárolása és házi 
alkalmazása ugyancsak a népi tapasztalati tudás fontos része. 


Az erdélyi méhvadászat több formáját is gyakorolták Csík- 
ban, Kászonban s a Tatros mentén, a házi méhészkedés pedig 
– a cukorgyártás előtti századokban – főleg a Marosmente, 
Mezőség és Szatmárvidék egyes falvaiban volt jelentős fogla- 
latossága az öregeknek, sajátos helyi formákkal (kerített méhes, 
méhnyaraltatás, méhészregulák). 


A megtelepülő magyarság fő foglalkozása, a nagyállattar- 
tás sok eredeti vonását tartotta meg szinte napjainkig. A kö- 
zelmúltig általános volt a keleti eredetű magyar szarvasmarha 
nagyszarvú és fehér erdélyi fajtájának tenyésztése, amelyet 
főleg vonójószágként és húsáért tartottak, kihizlalva pedig vásá- 
rokon jó pénzért eladtak városi kereskedőknek. Különösen a 
Székelyföldön és a Fekete-Körös völgyében – a környék hava- 
sain – volt nagyméretű a félszilaj marha- és lótenyésztés. 
Az igénytelen bivaly terjedése – a Balkán felől – a magyar 
parasztság között alig száz éve kezdődött, a nemesi háztáji 
gazdaságok példáján, ahol főleg a tejért tartották. Legtöbb 
bivaly Kalotaszegen és Mezőségen van, de terjed a Szilágy- 
ság–Szatmárvidék irányában is. Általános volt, hogy közös 
turmában minden magyar földműves is tartott 5–10 juhot. 
Sűrű településű vidékek kisebb határú földműves falvaiban 
a juh hasznát nem annyira a tej és a gyapjú, mint inkább a 
trágya jelentette. E falvakban régi szokás szerint a közös nyáj
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az ugarnak hagyott határrészen (nyomás) legelt, s ott minden 
gazdának annyi napot trágyázta a földjét, ahány juha volt a 
közösben. 


A magyar földműves legfőbb gabonája itt is a búza ma- 
radt, bár havasalji falvakban inkább rozzsal vegyesen (két- 
szeres) termesztették. A ló-, disznó- és majorság-takarmány- 
nak tenyésztett árpa, alakor és zab, valamint a XVII. század 
óta a köles helyett fokozatosan meghonosodó törökbúza (ku- 
korica) kisebb jelentőségű volt. 


Szőlőművelést és bortermelést a magyarság főleg a Kis- 
Küküllő mentén, Enyed vidékén, Aranyosszéken, a Szilágy- 
ságban és az Érmelléken folytatott. A szőlő jellegzetes erdélyi 
művelési formája az ún. karikás művelés. Az Érmellék népi 
pincészetének nevezetessége volt az ürmös bor. A falvakon 
folyó kerti és szőlőhegybeli gyümölcsösökben századok során 
a magnemes és oltott alma, körte és szilva helyi fajtáit ter- 
mesztették, a Nyárádmentén, Aranyosszéken, valamint Arad 
környéke számos falujában hosszú nemzedékek óta zöldség- 
kertészet is folyik. 


A földművelés legfőbb eszközeként az erdélyi magyarság 
a lapályra való eredeti magyar ekeforma helyett – a román 
és szász lakossággal együtt – már a középkorban áttért az 
oldalas helyekre alkalmasabb négyrészes váltóeke használa- 
tára. Ehhez az ekevasat századokon át a torockói hidraulikus 
verőkben gyártották. Szatmár, Bihar és Arad alföldi falvaiban 
a gabonaszemet lóval tapostatva (nyomtatással) nyerték, Er- 
délyben viszont a féltett gabonát a magyarság is kézi cséppel 
verte ki, tágas csűrökben. A kicsépelt gabonát a Szamos vagy 
Maros partján kikötött hajómalmokban, másutt a vizek fölé 
épült alulcsapós malmokban vagy felülcsapós patakmalmok- 
ban, Bihar és Szatmár alföldi falvaiban meg lóval tapodtatott 
szárazmalmokban vagy a (XVIII. század óta) szélmalmokban 
őröltették. 


Néhány újabb, XIX. századi szétszórt hegyi irtványtele- 
pülés kivételével (Gyimes, Tölgyes) a magyarlakta falvak 
többnyire mint első letelepedő családok és leszármazottaik, 
illetve nemzetségek települései alakultak, körben a közös mű- 
velhető területtel. Az eredeti közbirtoklást a jobbágytelepítések 
és nemesi birtokfoglalások sokfelé összekuszálták, de az egy- 
séges völgyi szállásokon a falu erdeje, legelője s többféle 
kaszálója is a legutóbbi időkig maradt közösben. A szántókat
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már régóta feloszlatták a családok közt, bár a művelés módjá- 
nak (határhasználat, munkakezdő és -végző határnapok) meg- 
határozása s a háromfordulós rendszerben harmadévenként 
ugarba (nyomás alá) kerülő szántók fölött, a közös nyájak 
legeltetése céljából, végig a község rendelkezett, és csak a 
másik harmadon termeszthetett ki-ki búzát, a harmadik har- 
madon meg tavasziakat (zab, kukorica, burgonya). A tavaszi 
vetések után „pihenni“ hagyott ugart a közös csordák trá- 
gyázták a következő évi őszi búzavetés alá. 


 
Az erdélyi magyarságnál, egyrészt a kevés és gyenge 


termőföld, másrészt az egy-egy falu határán belül is változa- 
tos természeti adottságok folytán jellegzetes a sokoldalú há- 
ziipar és az ennek fejlett formáját hivatásszerűen űző „ezer- 
mesterség“. Ugyanakkor nagyszámú az egy-egy iparágban 
szakosodott mesterségi központ, egész iparos falu is. Ezek 
kialakulása – a lakosok ráutaltsága, valamely nyersanyag 
bősége s más adottságok mellett – szoros kapcsolatban áll a 
falusi lakosság korlátolt anyagi lehetősége ellenére is fejlett 
igényeivel, amelyek kielégítésénél a drága városi iparosokkal 
szemben előnyben részesültek az olcsóbb és a helyi szükség- 
leteket és ízlést jobban ismerő népi mesterek: így aztán, a 
városi iparoscéheket nem számítva, a magyar lakosságú falvak 
minden harmadika egyben mesterségi centrum is, hol több 
család, néha meg majd az egész falu a népi ipar valamely 
ágát gyakorolja. Nevezetes központjai voltak századok óta az 
olyan mesterségeknek, mint az ácsmesterség, zsindelymetszés, 
szénégetés, hamuzsírkészítés, gyékényesség, vászon-, posztó- 
és pokrócszövés, gubakészítés, szűrszabás, csipkeverés, tímár- 
ság, csizmadiaság, szűcsmesterség, fazekasság, csempekészítés, 
cserépgyártás, mészégetés, kőfaragás, bányászat, vasművesség 
és így tovább. Ezeken kívül olyan más foglalkozásoknak is 
voltak falusi központjaik, mint pl. a szekeresség, tutajozás, 
marhakereskedés, szilvaízfőzés, gyümölcsaszalás és több más. 
Az egyes falusi központok vásárló körzete gyakran (gondolunk 
itt pl. a fazekas, gyékényes vagy csebres falvakra) távoli me- 
gyékre is kiterjedt. A népi iparos-árus főleg arra ment, hogy 
portékáját az otthon szűkös kenyérgabonára cserélje be. Meg 
kell emlékeznünk itt a régi vásároknak a népi árucserében, 
valamint a környező falvak, vidékek és szomszédos népek 
földműves tapasztalatai, szokásai és szellemi javai kicserélő-
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désében is betöltött fontos szerepéről. A városok, mezőváro- 
sok és kisebb vásárhelyek e funkcióik révén az Erdélyben 
együtt élő románok, magyarok, németek sokoldalú kapcsolatát 
is szolgálták. 


A magyar lakosságú falvak általában völgyi települések, 
sík területeken a vízzel párhuzamos főutakkal és innen kiágaz- 
va a térszíni formákhoz, a határhasználat érdekeihez és a lakos- 
ság társadalmi szerkezetéhez alkalmazkodó zegzugos utcaháló- 
zattal. A falu központja a templom előtti kis piac, a régi 
(egyházi) iskolával, a papi és tanítói lakással, a községi kovács- 
műhellyel, a községi fogadóval, középen az itatóvályús köz- 
kúttal. Sokfelé (pl. a Székelyföldön és a Szeret mentén) jelleg- 
zetesek a rendes falusi utcákból jobbra-balra kiágazó „családi“ 
„nemzetségi“ zsákutcák, amelyeket az egykori hatalmas csa- 
ládi telek örökösök közti felaprózódásakor hagytak meg közös 
bejáróul. Gyakori, hogy a falut (pl. Telegd, Zsombor, Kolozs, 
Gyalu, Jenőfalva, Szováta, Medgyesfalva stb.), egyes falurésze- 
ket (pl. a marosszéki Kibéden a Jenő-, Medgyes-, Örke-, 
Ábrám-nem után) vagy egyes utcákat, zsákutcákat máig az 
alapító nemzetségekről nevezik. A Csíkban általános tízesekben 
való települése az egykori határőrszervezettel volt kapcsolatos. 


A falusi telken a korábbi beosztást, mikor is a ház a 
bő-telek belsejében állott, szemben a kapuval, s az előtte levő 
udvarrészen karámban s pajtában tartott jószágra nézett, a 
telkek osztódásával s a mezőgazdaság átalakulásával az utóbbi 
századokban fokozatosan felváltotta az újabb elrendezés. Esze- 
rint a ház az elég keskeny udvar északi vagy nyugati oldalán 
helyezkedik el úgy, hogy szobás végét csak kis virágoskert 
választja el az utcától, s az udvart hátul az utcával párhuza- 
mosan álló csűr zárja el a kerti résztől. Száz éve elterjedt az 
olyan hatalmas csűr, amely egyben istálló, cséplőhely, szekér- 
szín, széna- és gabonatartó, s gyakran a disznóólat és tyúkket- 
recet is ide ragasztották. Olyan telket, amelyen minden funk- 
cióra külön épület van, már inkább csak a Mezőségen találunk: 
itt többféle külön pajtát, hangárszerű, jármas szerkezetű csép- 
lőcsűrt, gabonást, vontatható talpas disznóólat, sövény tyúk- 
ketrecet, kukoricagórét és más építményeket látunk elszórva 
az udvaron. A félszilaj állattartók régi kétudvaros (ház előtti 
udvar, pajta előtti akol) telekformája meg éppen csak egyes
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elszigetelt vidékeken (pl. a Lápos és Bákó vidékén) maradt 
meg. 


A legrégibb és kéznél levő épületanyag Erdélyben a fa. A 
tölgyövezetbe eső falvakban általános volt a paticsfal (a tölgy- 
faágasok, sasok közeit vesszővel kertelték, majd tapasztották) 
és ritkább a nehezen faragható tölgyfagerenda-fal (Erdővidék, 
Kalotaszeg, Szilágyság, Szatmár régi „módos“ házai). Havasalji 
falvakban (Gyergyó, Csík, Kászon, Felső-Háromszék stb.) azon- 
ban jellegzetes volt a fenyőboronákból összerótt falrakás. A 
kevés erdejétől (a juhászat és földművelés érdekében) korán 
megfosztott alföldi és mezőségi falvakon a tapodott föld- vagy 
vályogfal, másfelé meg a kőépítkezés alig egy-kétszáz éves, a 
tégla pedig még újabb építőanyag. A hagyományos csüngő- 
ereszes fedélszerkezetre tavak s rétségek közelében nádzsúp, 
másutt pedig teregetett szalmafödém került, mígnem száz év 
óta egyre inkább a zsindelyt, újabban meg a cserepet alkalmaz- 
zák. 


Az eredetileg egysejtű ház a rövidebb oldalon hozzátoldott 
fedélrész alatt kapott belépő helyiséget (eresz, árnyék, pitvar), 
amelynek belső fele – miután ide került a házbeli sütőkemen- 
ce – füstházzá, konyhává alakult, s utóbb többfelé is tagozó- 
dott (Bákó környékén, Székelyföldön, Vajdahunyad környékén, 
itt-ott Kalotaszegen és Szilágyságban). Azonban ennél elter- 
jedtebb lett (alföldi és városi hatásra) az a házbeosztás, melynél 
a pitvar nem osztódott el keresztben, hanem az új lakóhelyiség 
(kisház) azon túl toldódott. 


A telek (élet, jószág) kerítése az utca felé fonott, sövény-, 
vízszintes deszka- vagy kőkerítés volt, Szatmárban sorompós, 
másfelé egy-, majd kétszárnyú szekérkapuval, mellette az ajtó- 
szerű kiskapuval. E kapuk ékességei az ősi napkorong és élet- 
fa motívumokkal faragott kapubálványok. Az egykori boltozá- 
sos kő városkapuk és nemesi porták faszerkezetre áttett művészi 
megoldásai egyes cinteremkapuk és nagyobb székely telkek 
galambdúcos kapui. Míg a kőtemplomokat csak ritkán építették 
falusi mesterek, az erkélyes és négy fiatornyos fa haranglábak 
és toronysisakok már parasztácsok munkái. A népi magasépí- 
tészetet dicséri, hogy a mezőcsávási harangláb 1570, a magyar- 
sárosi pedig 1600 óta áll. 


A romániai magyar népi építészetnek sajátos belépítészeti 
megoldásaival is találkozunk. Ilyen például számos falusi pro- 
testáns templom XVI–XVIII. századi eredetű és jobbára népi
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bútorfestő asztalosok által készített, reneszánsz virágdíszes, ka- 
zettás mennyezete, karzata és egyéb bútorzata. Ennek hatására 
kerültek aztán a földműves otthonokba is a festett deszkabú- 
torok (láda, kanapé, kancsófogas, tálas stb.), amelyek a 
XVIII–XIX. század folyamán felváltották a korábbi keményfa 
bútorokat (szuszék, téka, hosszúszék, kamarásasztal stb.). Az 
erdélyi magyar népi lakóház jellegzetes belső építménye és dí- 
szes központja a zöldmázas csempés kandalló. A korábbi fo- 
nott-tapasztott füstfogót a vidéki nemesség és értelmiségiek 
nyomán a XVIII. század folyamán váltották fel csempével. A 
díszes kályhacsempék úri reneszánsz eredetük ellenére a pa- 
raszt csempekészítők kezén a magyar népművészet sajátos 
alkotásai lettek. A lakásbelső képét egészítette még ki a vetett 
ágyra tornyozott egyszínű (fiataloknál piros, időseknél sötétkék 
vagy fekete) szőttes, keresztszemes vagy „írás után“ hímzett 
ágynemű (derékalj, lepedő, több rend párna), az ágy fölött lógó 
rúdravaló drapéria s az ablakok fölött egy-egy sor, fehér ala- 
pon barnával vagy kékkel írott és zölddel-sárgával festett, virá- 
gos kancsóval és tállal terhelt hosszú fogas. 


Az erdélyi magyarság hagyományos népi táplálkozásának 
alapja az év minden szakában fogyasztott búzakenyér füstölt 
szalonnával és hagymával. Azonban naponta kijár a délebédre 
készített valamilyen „édes“ leves (lé, étel) is. A jellegzetes 
ünnepi eledelek közül a legfontosabb a disznóhúsos töltött 
vagy rakott káposzta, paprikás tokányféle, palacsinta, kürtős- 
kalács. A rozslisztből készült mézespogácsát kézdivásárhelyiek 
és tordai mesterek szekérszámra szállították az erdélyi nagyvá- 
sárokra, hol alkalmi eledelnek és vásárfiaként vették. Jellemző 
az ételek erős ízesítése, fűszerezése (tárkony, bors, ecet stb.). 
A fő ital a bor; a legtöbb falusi, városi magyar lakosnak lehe- 
tőleg saját szőlője volt. A magas fekvésű Csík és Háromszék 
lakosai a bort a moldvai csángóktól szerezték be. 


Egyes általánosan viselt hagyományos ruhadarabok, mint 
a férfiaknál a rövid derekú ing, vászon bőgatya, posztó haris- 
nyanadrág, virághímes mejjrevaló, csizma, fekete, kerek szőr- 
kalap és feltűrt karimájú prémsapka, a nőknél a mellévarrott 
ujjú, nyak körül ráncolt ing, vékony bőrcsizma, szoros fűzős mel- 
lény, gyűrű alakú gyöngyös párta, valamint a test tagolását 
hangsúlyozó szabás és felöltési mód az erdélyi magyarság népi 
öltözetének bizonyos egységet adnak. Ezen belül viszont a la- 
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kosság egykori társadalmi helyzetének (jobbágy, „bocskoros“ 
nemes, katona, mezővárosi) s a nemesi, polgári, illetve a román 
vagy szász viselet hatása mértékének megfelelően számos táji 
változat keletkezett. 


Az egykori paraszti sors Kalotaszegen, Küküllővidékén és 
a csángóknál a magyar női öltözet több ősi elemét fenntartotta, 
a szabad szilágyságiaknál, a székelyeknél vagy a torockóiaknál 
pedig a régi magyar nemesi viselet helyi népi változataival 
találkozunk. Az egykor városi kiváltságú Szék vagy Kolozs la- 
kóinak, Kolozsvár, Torda vagy Kézdivásárhely céhes földészei- 
nek, akárcsak a legnyugatibb Szatmárvidék falvainak népvise- 
letei egykori polgári öltözetek hatására alakultak. Ezenkívül 
azonban egyes népi eredetű viseletdarabok elterjedése és ösz- 
szehúzódása is kimutatható. Így például az egykor elterjedtebb 
ősi katrincát (lepelszoknya) már csak a gyimesi és moldvai 
csángók viselik, a régi erdélyi szűrt egyfelől a bihari galléros 
szűr, másfelől a székely szokmány szorította Enyed környékére, 
Szatmárban és a Szilágyságban pedig a XVII. század óta Bereg 
felől a guba viselete terjedt el. 


A közösségi élet gazdasági alapjairól már szó volt a köz- 
birtoklás és település kapcsán. A közösségi életet – bíróvá- 
lasztást, közmunkákat (gyepük, árkok, utak, kutak, hidak javí- 
tása), falugyűlést, faluőrséget, közös csordák szervezését, 
törvényes életet, büntetéseket stb. – szabályozó százados jog- 
szokásokat a további földesúri önkényeskedések megakadályo- 
zására, a XVII. századtól kezdve írásba foglalt megyei, széki 
és falu-,,konstitúciók“ őrzik. Az egyházközség egykori tulaj- 
donai – birtok, épületek, iskola, kölcsönmagtár stb. – fenn- 
tartása és használata módját és a lakosok erkölcsi életét a 
XVII–XIX. századi presbiteri gyűlések jegyzőkönyvbe vett 
határozatai tükrözik. Nagyobb községekben (pl. Szék, Bánffy- 
hunyad) utcák szerint is külön rendtartások voltak. E határo- 
zatok és rendtartások egyben a falusi írásbeliség terjedését és 
közéleti jelentőségét is bizonyítják. A közösségi élet lényeges 
részét tették a különféle hagyományos társasmunka-formák, 
mint pl. az új házasoknak adott építőkaláka, az egyszerre beérő 
gabonatábla learatásához a két nembeli ifjúság által adott ara- 
tókaláka, a sok másféle (fahordó-, trágyahordó-, szántó-, fosz- 
tó- stb.) kaláka és segítség, valamint a rokonságok-szomszéd- 
ságok kölcsönmunkája (főleg kapálásra). 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Koppándi Sándor (szerk.): A romániai magyar nemzetiség 


 323


A szoros közösségi élet tükrözői az év egyes szakaszaihoz, 
fordulóihoz, eredetileg bizonyos mezőgazdasági munkák kezde- 
tét, illetve befejezését meghatározó jelesnapokhoz, valamint az 
életkor fontos állomásaihoz (az egyén, család és közösség kap- 
csolatainak változásához) fűződő különféle népszokások is. Az 
évkör szokásaiból megemlítendő a tavaszi marhakihajtás láncon 
és tűzön át, a vas és tűz tisztító erejének hite alapján, a fiúk 
húsvéti öntözése és a lányok piros- vagy hímestojás-ajándé- 
kozása (ősi termékenységvarázslási csökevények), a lányosházak 
előtti májusfa állítása, a nyári és őszi terménybegyűjtéssel kap- 
csolatos táncok, lakomák, áldomásozások (aratási, szüreti, Ka- 
talin-napi bál, búcsú vagy vásár), András-napi disznótorozás, 
s főleg a téli napfordulóval kapcsolatos szokások. Utóbbiak kö- 
zül megemlítendő a legények karácsonyi kántálása, a katolikus 
csíkiak és csángók betlehemezése, különféle totemisztikus ele- 
meket tartalmazó pantomimjátékok (turka vagy kecske), a 
regölés. Mezei munka híján a téli hónapok (egész húshagyóked- 
dig) a falusi társadalmi élet – a közös fonó és tánc, a névna- 
pozás és főleg a lakodalomtartás – hagyományos időszaka. 


A népi közösségben élő ember életének fontos szakaszaihoz 
és eseményeihez – születéshez, gyermekkorhoz, ifjúkorhoz, 
házasságkötéshez, családi élethez, halálozáshoz – ugyancsak 
számos szokás fűződik. Az újszülött nyilvános névadással lett 
a közösség tagja; a kereszteletlen gyermeket mint „gazdátlant“ 
a gonosz szellemek kicserélhették („váltott gyermek“). A gyer- 
megágyas anya mellett a komaasszonyok (keresztanyák) köte- 
lessége a kisded pólyájának előállítása s a még fekvő asszony- 
nak és családjának nyolc napon át tartása házhoz hordott 
élelemmel (komaszilke). A keresztapa ajándékozta fiatal jószág 
(borjú, malac) a gyermek számára gyarapszik, a keresztapának 
a felnőtt ifjú párválasztásában és lakodalmán is megszabott 
kötelessége van. 


A gyermekjátékok részben a felnőttek munkájára és tár- 
sadalmi életére előkészítő utánzó játékok: szerszámokat utánzó 
játékszerek (szekér, ostor, íj, kéregtrombita stb.), babák és 
párosítót, lakodalmat, temetést utánzó társasjátékok, hol a kö- 
tött mozgások, szövegek és dallamok a valamikori felnőttek 
hitvilágának, folklórjának a gyermekek körébe süllyedt értel- 
metlen csökevényei. Az ifjúkor szokásainak egy részét alkotják 
az ifjúság ismerkedési és párválasztó alkalmai (téli fonóbeli 
társasjátékok, nyári vasárnapi „jáccó“ a temetőkertben, török- 
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búzafosztó, az ifjúság aratókalákája a táncbeli muzsikusok 
fizetésére és a tánc). A közösségben kialakult szabályok hatá- 
rozták meg az udvarlást (pl. legényjáró napok) és a fiatalok 
egymás iránti vonzalmának nyilvános kifejezését is („ajándék“- 
guzsaly, -sulyok, illetve -bokréta, -zsebkendő). A leánykérés, 
háztűznézés, majd a lakodalom ősi kötött formák közti tárgyalás 
és nyilvános megállapodás. A szokásos párbeszédek még az 
egykori totemisztikus, törzsi-nemzetségi szervezetű vadásztár- 
sadalom idejére utalnak (a menyasszony „szarvasünő“, akit 
„vadászok“ keresnek; a másik nemzetségből való „leányrab- 
lás“ stb.). 


Az élet befejező momentuma, az elhalálozás ugyancsak a 
közösség jelenlétében (temetési menet) és az ősi szokások be- 
tartásával végbemenő aktus. Még a nemzetségi katonaszervezet 
és a kereszténység előtti őskultusz emléke a halotti tor, sokfelé 
a zászlós-kopjafás temetkezés, a sírok nemzetségek szerinti he- 
lye a régibb temetőkben, valamint – protestáns vidékeken – 
a halott nemét, életkorát s egyéb külső tulajdonságait is „áb- 
rázoló“ bálványszerű fejfa állításának szokása. Az élet nagy 
fordulóit kísérő szokásokban – amellett hogy ezek még a 
letelepedéskori társadalom és hitvilág számos töredékét is tar- 
talmazzák – figyelemre méltók a különféle jelképes művészi 
megnyilatkozások is. 


Az ősi hitvilág emlékét őrzik itt is a népmesék, a különféle 
babonás „történetek“ és a népi gyógyítás pszichoterápiai ke- 
zelései: kuruzslás, ráolvasás. Népmeséink jellegzetes motívuma 
az „égig érő fa“, amely eredetileg a sámánszertartásnál a sátor 
közepén felállított és a sátor tűznyílásán áthaladó fa, melynek 
ágcsonkjain hág föl a sámán az „égbe“; a „kacsalábon forgó 
kastély“ a föld körül „elforduló“ égboltot, a fekete és fehér 
táltosbika viaskodása pedig a gonosz és a jó (szellem) harcát 
jelképezi. Népmeséink „vasorrú bábá“-ja az őskultusszal kap- 
csolatos bálvány emléke, a „rostavetés“ pedig a varázsjelekkel 
telerajzolt sámándob csökevénye. Az eredetileg kultikus-má- 
gikus jelentést is hordozó népköltészet és népművészet gyakori, 
motívuma az életfa, szarvas, madár, Nap és Hold. Az erdélyi 
magyar népmondák (és balladák) „befalazott asszonya“ számos 
egyéb motívummal együtt déli (román, délszláv) eredetű, a 
vihart idéző „garabonciás“ alakja pedig az elmúlt századokban 
a távoli akadémiák felé gyalogosan igyekvő diákok és a céhes
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vándorlegények külföldön járása nyomán formálódott a nép 
képzeletében. 


A romániai magyar népköltészet műfaji osztályozásában 
első hely illeti meg a jellegzetes tündérmesét, jóval az állatmese 
és trufa előtt, valamint a jellegzetes verses elbeszélő műfajt, 
a balladát. A tündérmese az egykori sámánszertartás menetét 
követi, mondanivalóját tekintve viszont a jót diadalra juttató, 
igazságos és boldog világot fölvetítő sajátos népi utópia. Az 
erdélyi, különösen a székely és csángó népballadák számos tar- 
talmi és formai elemet őriznek, amelyek az udvarházakat és 
sokadalmakat járó egykori vándorlantosok históriás énekeiből 
való származásukra utalnak. A népköltészet vonatkozásában is 
kimutatható mind a románság folklórjának termékenyítő ha- 
tása, mind a különféle távolabbi, balkáni és nyugati – népi és 
irodalmi – hatások. 


A romániai magyar falvak kiváló őrzői a népzenei és népi- 
tánc-hagyományoknak. A gyermekek és leányok ősi eredetű 
körtáncai, valamint a munkamozdulatokból eredő székely csűr- 
döngölő, szatmári gyermek-kaláka, a pásztor- és katonatánco- 
kat fenntartó legényesfélék vagy a szamosmenti páros csárdás 
csupán néhány példa a felső hatásokra alakult újabb típusú 
népi táncok előtti rétegből. A népzenekutatás itt az európai 
hatásoktól még alig érintett ötfokú (f1 g1 b1 c2 d2 f2) hang- 
sorú és kvint-váltó szerkezetű (régibb A5A5AA, újabb AA5A5A 
vagy a még újabb AA5BA) dallamoknak, valamint az ősi reci- 
táló előadásmódnak (siratók) olyan eleven bőségére talál, mint 
a nyugatabbra lakó magyarság körében sehol. Számos jelleg- 
zetességet mutat a hangszeres zene, és sajátosak a népi hang- 
szerek is (pl. citera, furulya és dudafélék), amelyek a hegedűs- 
cimbalmos cigánybandák falun való múlt századi elterjedése 
előtt a táncalkalmakon is kizárólagosak voltak. Az erdélyi 
magyar népdalra, népzenére a románságé mellett a XVI–XVIII. 
században erős hatással voltak a falun élő nemesség köréből a 
nép közé került reneszánsz eredetű szerelmes virágénekek. 


A romániai magyarság néprajzának e vázlata – a dolog 
természeténél fogva – nem terjedhetett ki még a tematikus 
áttekintés számos területére sem, nemhogy az értelmezését 
vállalhatta volna, amely csak egy ezután megalkotandó szin- 
tézis feladata lehet. Azonban a mégoly rövid áttekintésünkben
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is kitérhettünk a romániai magyarság anyagi, társadalmi és 
szellemi néprajzának több sajátos vezérmotívumára. 


A romániai magyarság sajátos helyzete, a változatos dom- 
borzat miatti tagoltsága, egyes tájainak, falucsoportjának a 
környező román és szász etnikum általi izoláltsága révén a 
magyar népi életmód és műveltség számos régi elemét őrzi, 
illetve ezek számos helyi változatát alakította ki. E néprajzi 
tájak, különálló településcsoportok, elszigetelt falvak a műve- 
lődést kiegyenlítő hatásoknak inkább kitett nyugati vidékekkel 
szemben valóságos múzeumok. E felismerés nyomán – neves 
elődök csapásán haladva – napjainkban a szocialista Romá- 
niában a hivatásos magyar néprajzkutatók és a lelkes önkéntes 
gyűjtők minden eddiginél fokozottabb munkát fejtenek ki a 
további felderítés és számbavétel érdekében. A fenti vázlat is 
javarészt az utóbbi negyedszázad kutatómunkájának eredmé- 
nye, s a további feltárások teszik majd lehetővé az itteni ke- 
resővonalak kiegészítését és összefüggő képpé, néprajzi szinté- 
zissé tökéletesítését. 
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8. sz.; Uő: Népköltészeti kapcsolataink kutatásáért. K. 1959. 1031–9; 
Gunda Béla: Munka és kultusz a magyar parasztságnál. Társadalom- 
tudomány 1946. 1–18; Kós Károly: Városnéprajzi kutatások Kolozs- 
váron. Igazság, 1958. okt. 19.; Uő: Népi kultúránk egyetemes vonásai. 
K. 1968. 56–63; Uő: A falu múzeuma. M. 1968. 1. 22–5; Uő: Hagyo- 
mány, fejlődés, sajátosság és egyetemesség a néprajzban. K. 1969, 
1599–1603; Uő: Desenul în etnografie ca metodă de înregistrare şi de 
interpretare. RM. 1972. 4309–15; Uő: Hagyomány és anyagi élet. 
K. 1974. 745–52; Uő: Néprajzi értékeink és beépülésük szocialista kul- 
túránkba. I–II. M. 1976. 7. 3–4, 8. 3–5; Molnár István: Útmutató nép- 
rajzi gyűjtéshez. M. 1956. 12., 1957. 1–7; Uő: Valorificarea datelor arhi- 
vistice locale în cercetarea agriculturii populare vechi. Sesiunea de co- 
municări ale muzeelor, Bucureşti, 1967, 172–180; Nagy Olga: Hősök, 
csalókák, ördögök. Bukarest, 1975; Salamon Anikó: A népi kultúra sze- 
repe az értelmiségi tudat formálásában. Látóhatár (szerk. Tóth Sándor). 
Kolozsvár, 1973, 148–54. 


4. Gyűjtögetés, halászat, vadászat, méhészkedés. Gazda Klára: 
Adatok a sepsiszentkirályi gyűjtögető gazdálkodáshoz. A. 1970. 421–7; 
Kós Károly: Méhészkedés a Mezőségen. Ethn. 1949. 158–64; Uő: Ká- 
szoni adatok a vadfogáshoz. A. 1971. 323–46; Molnár István: Adatok a 
Hargita nyugati részének gyűjtögető gazdálkodásához. MiscEthn. 
49–57; Uő: Népi vadfogási módok az Ivó patak környékén. A Sepsi- 
szentgyörgyi Múzeum Évk. (1956). 65–76; Szabó Attila–Péntek János: 
Ezerjófű. Bukarest, 1976; Számadó Ernő: Régi érmelléki halászat. ND. 
1976. 85–91. 


5. Állattartás. Földes László: Rideg lótartás a székelyeknél. NK. 
1958. 1–2. 31–9; Imreh István – Pataki József: Adatok Udvarhelyszék 
állattartásához. A. 1970. 169–184; K. Kovács László: A közös fejős-juh- 
nyájak tejhasználati formái Erdélyben. Népi Kultúra – Népi társa- 
lom 1968. 9–50; Kós Károly: A kalotaszegi kosarazó juhászat Misc- 
Ethn. 3–28; Uő: Contribuţii la cercetarea etnografică a cresterii bivolilor. 
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AnMET. 1974–5. 12l–136; Márkos András: Homoródalmási szállások. 
Ethn. 1958. 437–47; Szebeni Géza: A csíki juhászat. Ethn. 1962. 54–89. 


6. Földművelés. Kós Károly: Az Erdélyi Nemzeti Múzeum néprajzi 
tárának faekéi. Kolozsvár, 1947; Uő: Vechi forme de muncă agricolă în 
cîteva sate din jurul Clujului. AnMET. 1965–7. 226–46; Molnár István: 
A nyikómenti kézicsépelés. Ethn. 1963. 474–92; Tarisznyás Márton: 
A szárhegyi és vaslábi káposztatermesztés népi hagyományai. Falvak Dol- 
gozó Népe 1968. okt. 1. 


7. Famunka. Ferenczi Géza: Taplófeldolgozás Korondon. Ethn. 1961. 
100–111; Kós Károly: Ősi jellegű népi famunkáinkról. M. 1968. 
11, 40–47; Uő: A régi székely bútorfestésről. K. 1968. 1166–73; Molnár 
István: Szita- és rostakéregkészítés Kőrösön. A 1969. 291–308; Tarisz- 
nyás Márton: Régi fűrészmalmok Gyergyó vidékén. Hargita Kalendá- 
rium 1971. 


8. Textilmunka. Halay Hajnal: A torockói csipke és alkalmazása. 
M. 1971. 6. 52–6; Kós Károly: Colecţia de furci de tors a Muzeului etno- 
grafic al Transilvaniei. AnMET. 1968–70. 185–224; Mózes Tereza: Îm- 
pletitul – îndeletnicire casnică specializată în Valea Erului. Muzeul 
Ţării Crişurilor. 1971. 51–80. Szentimrei Judit: Népköztársaságunk ma- 
gyar hímzőművészetéről. M 1954. 3–4. 43–6; Uő: Széki iratos és va- 
rottas munkák. ND. 1976. 116–21; Uő: Székely festékes. Bukarest, 1958. 
(Megjegyzés: A különben értékes népi hímzésgyűjtemények és más dí- 
szítőmotívum-kiadványok itt nem szerepelnek.) 


9. Agyagmunka. Balogh Ödön: A marosvásárhelyi fazekasmester- 
ség. Ethn 1972. 313–29; Bunta Magda: Az erdélyi habán kerámia. Bu- 
karest, 1973; Mózes Teréz: A körösrévi és báródi fazekasságról. ND. 
97–102; Gazda Klára: Figurális kályhacsempék a sepsiszentgyörgyi mú- 
zeum gyűjteményében. A. 1969. 281–6; Herepei János: Adatok az er- 
délyi fazekasság történetéhez. Ethn. 1961. 262–5. 604–9; Kós Károly: 
Cahlele din Ciuc. Studii şi Cercetări de Istoria Artelor 1954. 1–2. 
49–57; Uő: Nagybánya vidéki népi fazekasság. Falvak Dolgozó Népe 
1970. 20. sz.; Seres András: A barcaújfalusi fazekasság. A. 1971. 379– 
404; Szabó T. Attila: Erdélyi népi mesterek és tisztségviselők a XVI– 
XIX. században. EM. 1947. 158–83; Tófalvi Zoltán: A korondi fazekas- 
ság. K. 1972. 1699–1707; Zderciuc Silvia: Centrul de ceramică Baia 
Mare. Marmaţia 1971. 318–39. 


10. Bányászat, kőfaragás, vasművesség. Kós Károly: Ősi jellegű 
népi technikák. A kő gyűjtése, alakítása és csiszolása. M. 1968. 3. 48–51; 
Uő: Torockói vasművesség = Népélet és néphagyomány 52–80; Molnár 
István: A kő feldolgozása Kézdipolyánban. A. 1971. 347–78; Pataki 
József: A csíki vashámor a XVIII. század második felében. Csík- 
szereda, 1971. 


11. Közlekedés, árucsere. Czeglédy János: Tutajozás a Maroson a 
múlt században. Ethn. 1969. 212–34; Kós Károly: Az árucsere néprajza = 
Népélet és néphagyomány 9–51; Uő: Cărăuşitul. Ţara Bîrsei (red. 
N. Dunărea). Bucureşti 1972. 374–90; Uő: Vásárok és vidékek = Tájak, 
falvak, hagyományok. Bukarest 1976. 326–381; Kovách Géza: Adatok a 
szilágysági népi űrmértékek kérdéséhez. Ethn. 1949. 267–71; Tarisznyás 
Márton: A gyergyói kereskedelem néprajzi vonatkozásaiból. A. 1970. 
407–13. 
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12. Település, építkezés, lakás, bútor. János Pál: Csíki írott szuszé- 
kok. Csíkszereda, 1971; Kónya Ádám: Kis településlexikon, I–XV. 
Megyei Tükör 1969. jan. – 1970. szept.; Kós Károly: A Kisküküllő- 
menti magyar népi építkezés, XVIII–XIX. századi adatok. Ethn. 1964. 
299–308; Uő: A vargyasi festett bútor. Kolozsvár, 1971; Seres András: 
Hétfalusi „csángó bútor“. ND. 1976. 103–7; Vámszer Géza: Kézdivásár- 
hely különleges települési formája. A. 1970. 387–408; Uő: Csíkszereda 
településtörténete. A. 1971. 303–22. 


13. Táplálkozás. Erőss János: A bélafalvi olajütő. A. 1969. 287–90; 
Kós Károly: Málélisztből készült eledelek a Mezőségen. Falvak Népe 
1948; Uő: Erdélyi adatok a pogácsa készítéshez. NK. 1959. 1–2. 3–14; 
Molnár István: A székely lakodalom jelképes süteménye: a prémes. 
NK. 1958. 4. 27–43; Tarisznyás Márton: Unele aspecte din istoria mo- 
răritului în zona Gheorgheni. RM. 1965. Număr special 479–83; Tuzson 
Sándor: Olajüttetés Felső-Háromszéken. MiscEthn. 74–80; Vita Zsig- 
mond: A mustárliszt és a magyar mustár készítése. ND. 1976. 131–2. 


14. Gyógyítás. Diószegi Vilmos: Embergyógyítás a moldvai széke- 
lyeknél. NK. 1960. 3–4. 35–124; Faragó József: A hólyagos himlő népi 
gyógyítása Erdélyben a múlt században. Ethn. 1947. 276; János Pál: 
Középkori népi gyógymódok, receptek. A. 1970. 429–34; Vita Zsigmond: 
A csömör orvosi és népi gyógyítása a XVII–XIX. században. Országos 
Orvostörténeti Közl. 1960. 34. 31–36. 


15. Öltözet. Gazda Klára: A felsőrákosi székely népviselet. A. 1971. 
427–60; Horváth Csaba: Gyimesi csángós bundák. Csíkszereda, 1972; 
János Pál: Csíki szőttes rokolya. A. 1970. 377–87; Kós Károly: A ka- 
lotaszegi muszuj. Műveltség és Hagyomány 1964. 153–180. Uő: Ismeret- 
len magyar népviseletekről = Népélet és néphagyomány 191–208; 
Nagy Jenő: Kalotaszegi magyar népi öltözet. Bukarest, 1958; Uő: A to- 
rockói magyar népi öltözet. Bukarest, 1957; Uő: Adatok a székely 
posztó-harisnya fejlődéstörténetéhez. KLEkv. 179–85; Uő: A Fekete- 
Körös völgyének magyar népi öltözete. M. 1970. 1. 25–30. 


16. Közösség, közösségi élet. Faragó József: Borosnyói jobbágyok 
és nemesek összetűzése egy kalákatáncon. Társadalomtudomány 1946. 
172–4; Imreh István: Székely falutörvények. Kolozsvár, 1947; Uő: 
A rendtartó székely falu. Bukarest, 1973; Kós Károly: Nemzetiségi szer- 
vezet nyomai Rákosdon = Népélet és néphagyomány 238–52; Uő: „Plu- 
gul satului“ din colecţiile Muzeului etnografic al Transilvaniei. AnMET. 
1957–58. 183–204; Uő: A közösségi élet paraszti hagyományai. K. 1962. 
368–72; Kresz Mária: A fiatalság társas élete a Kalotaszegi Nyárszón. 
NK. 1960. 1. 93–121; Szentgyörgyi Mária: Kővár vidékének társadalma. 
Bp., 1972. 


17. Az évkör szokásai. Csete Balázs: Karácsonyi és újévi népszo- 
kások a kalotaszegi Nyárszón. NK. 1960, 1. 122–34; Faragó József: Bet- 
lehemesek és kántálók Pusztakamaráson. Kolozsvár, 1946; Uő: Regölés 
Homoródmentén. NyIrK. 1961. 51–6; Uő: Aranycsitkóvivés Magyarböl- 
kényben. EM. 1945. 99; Kallós Zoltán: Hujogatás Moldvában. NK. 1958. 
1–2. 40–45; Molnár István: Tavaszi „csorgóújítás“ Gyulakután. A Sep- 
siszentgyörgyi Múzeum Évkönyve, 1945. 77–82; Uő: Zászlós hajnalozó- 
öntöző húsvéti játék Tordátfalván. NK. 1962. 1. 3–17; Seres András: 
Csernátoni lovasmaszkok. Megyei Tükör 1971., ápr. 11; Vámszer Géza: 
Farsangi szokások Csíkban. M. 1958. 2. 
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18. Életkorhoz fűződő szokások. Duka János: Gyimesi kontyoló. NK 
3–4. 295–9; Faragó József: Legényavatás Magyarkiskapuson. EM. 1947. 
112–8; Kallós Zoltán: Moldvai párosító dalok. M. 1970; Kós Károly: 
Népi gyermekjátékainkról. Tanügyi Újság 1971. 4; Uő: Életkorok nép- 
művészete a Szilágyságban. Falvak Dolgozó Népe 1968. 48; Kresz Mária: 
A kisbuba és anyja Nyárszón. NK. 1960. 3–4. 220–258; Seres András: 
Hétfalusi lakodalom. M. 1971. 9. 40–5. 


19. Néphit, mágia. Borsodi László: Csíki kígyó-hiedelmek. M. 1972. 
10. 39–40; Faragó József: Futásfalvi mese az erdők anyjáról. NyIrK. 
1968. 105–7; Kovács Ágnes: Kalotaszegi adatok a lidércről, sárkányról. 
Ethn. 1947. 111–4; K. Kovács László: Tejvarázslás a Borsavölgyében. 
Ethn. 1945. 52–9; Kós Károly: Erdélyi adatok a megkötéses varázslás- 
hoz. NK. 1957. 1–3. 185–7. 


20. Költészet. Albert Ernő–Faragó József: Háromszéki népballa- 
dák. Bukarest, 1973; Faragó József: Talpraesett szegényemberek. 
U. 1948. 22; Uő: Székely történeti ének Ipszilánti felkeléséről. Ethn. 
1956. 274; Uő: Kurcsi Minya havasi mesemondó, Bukarest, 1969; Uő: 
Az edénybe rejtett madár mesemotívumához. Ethn. 1972. 272; Uő: Ke- 
lementelki szolgadalok. Igaz Szó 1959. 985–94; Uő: Farkas István bal- 
ladája. NyIrK. 1958. 19–44; Uő: Népballadáink itthon és Európában. 
K. 1969. 11; Uő: Gyönyörű Bán Kata. Régi magyar népballadák. Ko- 
lozsvár, 1973; Kovács Ágnes: A kalotaszegi Ketesd mesekincse. EM. 1944. 
386–423; Kós Károly: Népmeséink világa. U. 1948. 3; Nagy Olga: Előbb 
a tánc, azután a lakoma. Mezőségi népmesék. Bukarest, 1953; Olosz 
Katalin: A kecskés ember. Bukarest, 1972; Ráduly János: A befalazás 
motívuma a kibédi népköltészetben. M. 1973. 10. 44. (Megjegyzés: 
E jegyzékben nem szerepel több, egyébként értékes népmese- és nép- 
dalgyűjtemény.) 


21. Tánc, zene. Almási István: Tavaszi szél vizet áraszt. 200 ma- 
gyar népdal. Bukarest, 1972; Faragó József: Magyarkiskapusi gyermek- 
hangszerek. EM. 1946. 59–63; Uő: Táncok, táncosok. U. 1948. 19; Uő: 
A tánc a mezőségi Pusztakamaráson. EM. 1946. 31–46; Faragó József: 
Elekes Dénes: Táncoljunk, daloljunk. Bukarest, 1949; Jagamas János: 
Beiträge zur Dialektfrage der ungarischen Volksmusik in Rumänien. 
Studia memoriae Belae Bartók sacra. Bp., 1956. (Magyarul: Adatok a 
romániai magyar népzenei dialektusok kérdéséhez. Zenetudományi írá- 
sok. Szerk. Szabó Csaba. Bukarest, 1977.); Kallós Zoltán: Balladák 
könyve. (Bevezette Szabó T. Attila), Bukarest, 1970; Martin György: 
Egy erdélyi férfitánc szerkezeti sajátosságairól. M. 1969. 5; Olosz Kata- 
lin–Almási István: Magyargyerőmonostori népköltészet. Bukarest, 1969; 
Szenik Ilona–Almási István–Zsizsmann Ilona: A lapádi erdő alatt. 
(Népdalok.) Bukarest, 1957. 
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SPIELMANN JÓZSEF 


 
Orvostudomány és gyógyszerészet 


 
Szociológusok hívják fel a figyelmet arra, hogy napjaink- 


ban a tudomány mint társadalmi tudatforma egyre fontosabb 
szerephez jut. A népek jövőbeli esélyeit egyre inkább meghatá- 
rozza az, hogy művelődésükben milyen rangot vívott ki a tu- 
domány. Ebből a nézőpontból mérlegelve orvosértelmiségünk 
jelenkori társadalmi feladatait, megállapíthatjuk, hogy túl a 
mindennapi munkán, fontos szerep hárul rájuk a közösség tu- 
datának formálásában. Ez a megállapítás érvényes az orvos- 
társadalom minden tagjára, dolgozzék akár tudományos oktatói 
vagy kutatóintézetben, akár falusi körzetben. 


A romániai magyar nemzetiségű orvosok és gyógyszeré- 
szek között szép számmal találunk jeles személyiségeket; so- 
raikból érdemes orvosok, az orvostudományok doktorai, az Or- 
vostudományi Akadémia tagjai, megyei néptanácsi és nagynem- 
zetgyűlési képviselők stb. kerültek ki. 


Az RKP következetes nemzetiségi politikája révén a szo- 
cializmus éveiben végzett magyar nemzetiségű orvosértelmisé- 
günk túlnyomó többsége már anyanyelvén sajátíthatta el szak- 
mája alapismereteit. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszeré- 
szeti Intézetben magyar és román nyelvű orvos- és gyógysze- 
részképzés folyik. Az 1945-ben létrejött főiskola fennállásának 
több mint három évtizede alatt 3688 orvost és 884 gyógysze- 
részt képzett, tehát mintegy hetedét a ma tevékenykedő orvo- 
soknak és gyógyszerészeknek. Dr. László János professzor, a 
marosvásárhelyi főiskola rektora állapítja meg: az intézet sa- 
játossága, hogy „a kurzusok és szemináriumok, valamint a 
vizsgák két nyelven folynak (magyarul és románul). Diákságunk 
zömében magyar nemzetiségű, az anyanyelven folyó oktatás 
megkönnyíti számukra a szakma alapismereteinek elmélyült 
elsajátítását. Ugyanakkor bizonyos tárgyak (pl. egészségügyi 
szervezés) román nyelvű tanulmányozása lehetővé teszi, hogy 
magyar ajkú hallgatóink román kollégáikkal együtt, az ország 
bármely táján gyorsan és hatékonyan beilleszkedhessenek mun- 
kakörükbe.“ 
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De a magyar nemzetiségű diákok számára a többi öt romá- 
niai orvosi és gyógyszerészeti főiskola is szélesre tárta kapuit. 


A romániai orvosoktató intézetek szakmai és tudományos 
tevékenységüket a hazai orvosi iskola legjobb hagyományaira 
alapozzák, s a nemzetközi tudomány eredményeit a szocialista 
társadalom sajátos viszonyaira alkalmazva fejlesztik tovább. 
A hat orvosi és gyógyszerészeti főiskola tanári testülete a közös 
feladatot sajátosan, helyi hagyományait és önálló szemléletét 
érvényesítve oldja meg. Közös csupán az azonos fogantatású 
megelőző-gyógyító nézőpont, a dialektikus materialista világ- 
nézet, a beteg–orvos kapcsolatnak a szocialista humanizmus 
szellemében való formálása, az oktatás, a kutatás és a gyakor- 
lati munka egysége. 


A főiskolai oktatás és tudományos tevékenység közös vo- 
násai nem jelentenek azonosságot, hanem egységet a sokféle- 
ségben. Ennek szellemében járul hozzá a maga sajátos „adalé- 
kaival“ a marosvásárhelyi orvosi főiskola a romániai orvosi és 
gyógyszerészeti oktatás és kutatás gazdagításához. 


Három és fél évtized rövid idő egy főiskola életében ha- 
gyományok kialakítására. Mégis elfogultság nélkül állíthatjuk, 
hogy a marosvásárhelyi iskola megalakulása óta tanárai ország- 
szerte és sok esetben az ország határain túl is megérdemelt meg- 
becsülést vívtak ki maguknak. De a „marosvásárhelyi iskola“ 
eredményeiről szólva azt is meg kell jegyeznünk, hogy objek- 
tív ítéletünket az általunk tárgyalt személyiségek megvalósítá- 
sairól lényegesen megnehezíti az a tény, hogy azok még nem 
állták ki az idő, valamint a nemzetközi tudomány eredményei- 
vel való egybevetés próbáját. Ezért lehetőleg kerülöm – kor- 
társi jelenségekről szólva, azok tanújaként – az értékítélete- 
ket, és főleg a tények leírására szorítkozom. 


Az alapító első nemzedék különböző korú és felkészültségű 
orvosokból és gyógyszerészekből sereglett össze. Voltak köztük 
érett szakemberek, hátuk mögött hosszú egyetemi vagy kór- 
házi tapasztalattal. A tanárok zöme azonban fiatal szakember 
volt, pályája felfelé ívelő szakaszában, többségükben jeles ha- 
zai mesterek tehetséges tanítványai, akik nevelve-oktatva ma- 
guk is tovább fejlődtek, s az évtizedek során „beértek“, elis- 
mert mesterekké váltak. Már közismert orvos-tudósok alapoz- 
ták meg a kórbonctani (Haranghy László), a bakteriológiai (Put- 
noky Gyula), a nőgyógyászati-szülészeti (Lőrincz Ernő András),
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a sebészeti (Mátyás Mátyás), a radiológiai (Feszt György), az 
ideg-elmegyógyászati oktatást (Miskolczy Dezső). Hogy csupán 
egy példát ragadjunk ki, Miskolczy akadémikus oktató és tudo- 
mányos pályája delelőjén vette át a marosvásárhelyi klinika 
vezetését. Mesterei, Schaffer Károly, Ramon Y Cajal és Gheor- 
ghe Marinescu örökségét alkotó módon vitte tovább és fejlesz- 
tette egyéni irányban. 


Fiatal tanárok fektették le az alapját a szövettani (Gün- 
disch Mihály), a kórélettani (Obál Ferenc), a bőrgyógyászati 
(Veress Ferenc, Újvári Imre) a szemészeti (Vasile Săbădeanu) 
oktatásnak. Doczy Pál és Horváth Endre későbbi belgyógyász 
professzorok például 1949-ben, illetve 1951-ben alapozták meg 
azt az irányzatot, mely napjainkban érett be. Mindketten Iuliu 
Haţieganu és Haynal Imre professzorok tanítványának vallot- 
ták magukat. 


A romániai orvosi főiskolák legfontosabb feladatuknak te- 
kintették: fiatal orvosokat és gyógyszerészeket képezni a kor 
szakmai színvonalán, elkötelezett, szilárd világnézetű értelmi- 
ségieket nevelni a rájuk bízott fiatalokból. 


Főiskolánk a maga sajátos eszközeivel és lehetőségeivel já- 
rult hozzá a közös feladat valóra váltásához. Országos viszony- 
latban is az elsők között alapozták meg itt a diákszakkörök te- 
vékenységét, tudatosítva azt az alapigazságot, hogy a tudomá- 
nyos munka nem járulékos, hanem szerves része az orvosi te- 
vékenységnek. A tudományos kutatásba, sajátos témáik meg- 
oldásába a klinikai és preklinikai egységek korán bevonták 
diákságunkat. Lőrincz Ernő András professzor a szülészeti-nő- 
gyógyászati klinika kollektívájával és diákokkal már az 50-es 
évek elején szűrővizsgálatokat végzett az ország különböző te- 
rületén – többek között a Gyimes völgyében – a méhnyak- 
rák megelőző állapotai korai felderítésére és eredményes gyó- 
gyítási lehetőségeinek kiszélesítésére. 


Az orvosi gondolkodás elmélyítését szolgálták a rendsze- 
res klinikai kórbonctani megbeszélések is, amelyeket ugyancsak 
az 50-es évek elején honosított meg a néhai Haranghy László 
professzor. Halálos kimenetelű klinikai eseteket tárgyaltak itt 
meg közösen – a diákok jelenlétében – kezelőorvosok és kór- 
boncnokok. Egybevetették a klinikai eljárásokkal megállapított 
kórismét a kórbonctani diagnózissal. Eltérés esetén a hiba oká- 
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nak felderítésével tanárok és diákok orvosi gondolkodását egya- 
ránt fejlesztő tapasztalattal gazdagították ismereteiket. 


A szocialista etika új viszonyulást követel meg az orvos- 
tól is. Doc. dr. Ander Zoltán professzor országos viszonylatban 
is az elsők között honosította meg a marosvásárhelyi oktatás- 
ban a szocialista orvosi deontológiai kollégiumokat és járult 
hozzá az orvosi és gyógyszerészeti etika kérdéseinek tisztázá- 
sához. 


A társadalmunk létrehozta kedvező élet- és munkafeltéte- 
lek, az átlagos életkor meghosszabbodása a betegségek „spekt- 
rumának“ megváltozását eredményezte. Jelenleg hazánkban is 
leggyakoribb kórképek az idült-degeneratív (Moga Aurel aka- 
démikus szerint idült, nem fertőző) megbetegedések, a szív-ér- 
ártalmak, ideg-elme- és különböző alkalmazkodási betegségek 
stb. Ezek kórokának felderítésére már nem elegendő a régi ha- 
gyományos monokauzális orvosi szemlélet, mert létrejöttükben 
a szocio-kulturálisan és pszicho-szociálisan meghatározott haj- 
lamosító és elősegítő tényezőkkel, az ún. „plurifaktoriális“ (több 
tényező kiváltotta) kórszármazással kell számolnunk, s meg- 
előzésükben egyre jelentősebb feladat hárul mind az általános 
közegészségtanra, mind a mentálhigiénére. 


Horváth Endre professzor, a II. belgyógyászati klinika ve- 
zetője – Moga akadémikussal egyidejűleg, elsőként országos 
viszonylatban – a hasonló megbetegedéseket már 1957-ben 
„járványtani módszerrel“ vizsgálta, és ebben a szemléletben 
oktatta diákjait is. A mentálhigiéné új tudományának felisme- 
réseit viszont Csiky Kálmán professzor, az elmegyógyászati 
klinika vezetője országos viszonylatban is az elsők között ka- 
rolta fel. 


Olyan korban, amikor a matematikai módszerek egyre fon- 
tosabb szerepet játszanak a tudományos kutatásban, a mate- 
matikai logika elveinek az orvostudományban való alkalma- 
zása értékes segítséget nyújthat. Az új irányzat marosvásár- 
helyi úttörője Olosz Egon professzor. E téren kifejtett munkás- 
ságát így ítéli meg: „Sokat foglalkoztatott a kérdés, hogy az 
értelem milyen logikai műveletek útján jut el a jeltől (a tü- 
netektől) a kórisméig. Ezért igyekeztem a logikai műveleteket 
matematikai nyelven kifejezni olyan módon, hogy a számtan- 
nal nem foglalkozó orvos számára is könnyen érthetővé tegyem 
a tünetek azon két kvalitásának pontos meghatározását és ki-
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számítását, melyek megszabják azok diagnosztikai értékét: a 
szenzibilitást és a specificitást. Mindezt a Wenn-diagramokkal 
illusztrált halmazelmélet és valószínűségszámítás eszközeivel 
igyekeztem megvalósítani Voloc Nicolae biofizikus munkatár- 
sammal együtt.“ Az Olosz–Voloc modell országosan is nagy ér- 
deklődést váltott ki. 


Csupán néhány példával igyekeztünk szemléltetni annak a 
tételnek igazát, hogy a vásárhelyi főiskola oktatóinak egyik fő 
törekvése, hogy diákjainak ne csak információkat közvetítsen, 
hanem olyan szemlélettel fegyverezze fel őket, mely önálló or- 
vosi gondolkozásra és cselekvésre teszi képessé őket eljövendő 
felelősségteljes hivatásuk gyakorlásában. Az ilyen felkészültségű 
orvos munkája közvetlenül hat ki az általa ellátott lakosság 
egészségügyi vizsonyaira és magatartására. Éppen ebből fakad 
– mint már említettük –, hogy a rangos orvosi tevékenység 
nem egyszerű „technikusi“ munka, hanem hivatás és egyben 
nép- és nemzetiségszolgálat. 


A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet szak- 
embereinek kutató munkássága szervesen illeszkedik bele az 
országos tudományos kutatói tervbe, egyben adalékokat szol- 
gáltat a jelenlegi orvosi és gyógyszerészeti kutatások elméleti 
és gyakorlati kérdéseinek megoldásához. 


Csőgör Lajos nyugalmazott professzor, az intézet első rek- 
tora joggal állapította meg pár évvel ezelőtt azt a ma is ér- 
vényes igazságot: „Eredményeink elérésében döntő szerepe van 
a kollektív munka elvének, különféle profilú szakemberek 
együttműködésének (...) Fiatal intézetünk kutatói hiszik, hogy 
hozzájárulásukkal gazdagították az orvostudomány sikereit. Azt 
írtam, hozzájárulásukkal, mert a világméreteket öltő, széles- 
ségében és mélységében terebélyesedő kutatás idején a leg- 
kiemelkedőbb tudós is csak hozzájárulását hozhatja egy kér- 
dés megoldásához.“ Ezek előrebocsátásával kíséreljük meg né- 
hány marosvásárhelyi orvos és gyógyszerész kutatócsoport 
eredményeinek bemutatását. 


Az ún. preklinikai vizsgálódások széles területet ölelnek 
fel. Székely Károly nyugalmazott egyetemi tanár, a biológiai 
tanszék volt vezetője főleg az örökléstan, a normális szövet- és 
élettan, valamint az embriológia kérdéseit kutatta (a magzatpép 
befolyása a sejtosztódásra, Ehrlich-féle daganat-sejteken vírus 
indukálta kromoszóma-eltéréseket tanulmányozott stb.). 
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Maros Tibor érdemes egyetemi tanár, az Orvostudományi 
Akadémia levelező tagja 1949 óta vezeti az anatómiai és műtét- 
tani tanszéket; ő alapozta meg „normo-morfológiai“ iskoláját. 
Munkatársával, Lázár László tanárral együtt klasszikus ideg- 
szövettani kutatásokat folytatott: modell-kísérleteken tanulmá- 
nyozta a sclerosis multiplex megbetegedést, a fehérje-anyag- 
cserét szabályozó agyi központokat. A máj és központi ideg- 
rendszer kölcsönös vizsgálatáról végzett kutatásait 1964-ben 
megjelent rangos monográfiájában foglalta össze. Művét az 
RSZK Akadémiájának elnöksége Victor Babeş-díjjal tüntette 
ki. 1969-ben Seres Sturm Lajos előadótanárral közösen írt mo- 
nográfiáját a máj regeneráció és a májzsugorodás kórfejlődése 
kérdéseiről az Akadémia elnöksége Gheorghe Marinescu-díjjal 
jutalmazta. 


Az élettani tanszék professzora, Szabó István, a tudomá- 
nyok docens doktora 1957-ben jelentette meg az Orvosi Könyv- 
kiadónál Hadnagy Csaba főorvossal írt monográfiáját a vérát- 
ömlesztés szövődményeiről. A szilikózist, a bányászok foglal- 
kozási betegségét munkatársaival, köztük Barbu Zeno profesz- 
szorral tanulmányozta, s megállapította, hogy a porártalomnak 
kitett egyének vérének fehérje- és immunoanyag-összetételében 
olyan korai elváltozások észlelhetők, melyek segítségével lehe- 
tővé vált a szilikózis, illetve a betegségre való hajlam kimuta- 
tása és ezáltal a kórállapot hathatósabb megelőzése. 


A kórélettani tanszéken Mózes Magda előadótanár többek 
között a mellékvesekéreg és a pajzsmirigy-anyagcsere össze- 
függéseit tanulmányozta, értékes adalékokat szolgáltatott a nát- 
rium-, magnézium- és kálciumvegyületek gátló hatásáról az 
anyagcserére, valamint a hazai természetes ásványvizek befo- 
lyásáról a gyomornedvtermelésre, az izomfáradásra stb. 


László János professzor, a mikrobiológiai és vírustani tan- 
szék vezetője szerteágazó munkásságából elsősorban a járvá- 
nyos májgyulladás kórokozójának megállapítását célzó, széles 
kollektívával 1956 óta folytatott, nemzetközi visszhangot keltett 
kutatásait emeljük ki. 1961-ben hepatitises betegek vérében 
sikerült elektronmikroszkópos vizsgálatokkal felderítenie az A 
hepatitis vírusát (15–18 millimikron nagyságú, gömb alakú kép- 
letek). A vírust sárgaságos betegek gerincvelőfolyadékában és 
májsejtjeiben is ki tudta mutatni, s megállapította, hogy az 
úgynevezett defektív, illetve inkomplekt vírusok csoportjához
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tartozik. A kórokozót sikeresen kitenyésztette, és kimutatta, 
hogy egészséges egyének vérében a vírussal szemben sajátos 
antitestek vannak. A laboratóriumi kettős fertőzés módszerét 
alkalmazva, kísérleti állatokon sikerült hepatitisre jellemző el- 
változásokat létrehoznia. A hepatitis elleni aktív védőoltás te- 
rén állatkísérletekben biztató eredményeket ért el. Az Egész- 
ségügyi Világszervezet 1963-as, majd 1964-es szakértői bizott- 
sága igen elismerően nyilatkozott kutatásairól. 


Péter Mihály, a bakteriológia előadótanára a fajlagos (go- 
nococcus előidézte) és nem fajlagos (baktériumok, gombák, tri- 
chomonas-társulás okozta) húgycsőgyulladások kóroktani kór- 
isméjére önálló eljárást dolgozott ki. 


Néhai Boér László professzor széles körű kutató munkát 
végzett, többek között a hastífusz, a vérhas, a diftéria, a jár- 
ványos májgyulladás járványtanával, az iatrogén fertőzésekkel, 
a baktériumok változékonyságának kérdésével kapcsolatosan. 


A biokémiai tanszéken Kovács Endre professzor és Buka- 
resti László tanár a fehérjék fiziko- és biokémiai sajátosságait 
kutatják, ezek vizsgálatára – az országban az elsők között – 
diagnosztikai célzattal, elektroforézises és polarográfiás mód- 
szereket vezettek be. Különösen egyes májbetegségek kórismé- 
zésének kidolgozásában értek el figyelemreméltó eredménye- 
ket. 


Feszt György professzor, a farmakológiai tanszék vezetője 
a gyógyszerhatástan különböző kérdéseit vizsgálja, elsősorban 
a központi és vegetatív idegrendszerre ható szereket, a belső 
elválasztású mirigyek gyógyszertani kérdéseit, valamint a népi 
gyógyító eljárások „racionális magvát“ ellenőrzi kísérletekkel. 


Nem kevésbé jelentékeny a klinikai tanszékek tudomá- 
nyos tevékenysége sem. 


Az ideg- és elmegyógyászati klinika élén 1945-64 között 
Miskolczy Dezső professzor, az RSZK Akadémiájának, vala- 
mint a Magyar Tudományos Akadémiának tagja állt. Tudomá- 
nyos tevékenysége szerteágazó: szövettani és kórszövettani el- 
járásokkal vizsgálta a külső és belső eredetű ingerek hatását 
az idegsejt élettani és kóros reakcióira, a gerincvelő daganatait, 
az idegrost újraképződését, az idegrendszer vezető pályáinak 
kereszteződését, a kisagy kórszövettanát stb. Tankönyvek és 
szakmunkák gyakran idézik megállapításait a rombuszagy ve- 
lősödéséről, a szkizofrénia korai szakaszáról. Az utóbbi beteg-
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ségben – többek között – kimutatta a homloki, fali és halán- 
téki lebeny kérgi idegsejtjeinek korai eltűnését, a látótelepben 
létrejött elváltozásokat s az ezzel együtt járó idegrendszeri és 
tudati működésbeli zavarokat. Néhai Vendég Vince és Csiky 
Kálmán professzorokkal együtt Marosvásárhelyen és környé- 
kén (1955) leírt egy szúnyogok terjesztette agyvelőgyulladás- 
járványt, Európában az első, vírustanilag is igazolt, hasonló 
epidémiát. 


Puskás György érdemes egyetemi tanár, az Orvostudomá- 
nyi Akadémia levelező tagja 1948 óta áll a gyermekgyógyá- 
szati klinika élén. Munkatársaival együtt sokirányú tudomá- 
nyos tevékenységet fejt ki. A csecsemőkor kórtana tárgyköré- 
ben foglalkozott a koraszülött kórélettanával, az újszülött al- 
kalmazkodásával a méhenkívüli élet körülményeihez. A gyer- 
mekkorban a sokízületi reumás gyulladást kutatta járványtani 
módszerekkel, s eredményeivel hozzájárult a kórállapot kor- 
szerű terápiájának kidolgozásához. A gyermekkori cukorbeteg- 
ségben egyrészt az örökletes tényezők szerepét kutatta, más- 
részt a kórházba utalt betegeknél a saját elképzelésén nyugvó 
diétás és gyógyszeres kezelést alkalmazta. Értékes adalékokat 
szolgáltatott a gyermekkori görcsös hörghurut immuno-aller- 
giás folyamatainak tisztázásához. 1969-ben az Orvosi Könyv- 
kiadónál monográfiája jelent meg a gyermekkori dehidratációs 
állapotokról. 


Az I. sz. Sebészeti Klinika sajátos oktatói és kutatói profil- 
ját néhai Mátyás Mátyás és főleg az intézményt 1957–76 között 
vezető Pápai Zoltán, a tudományok docens doktora, nyugalma- 
zott egyetemi tanár alakította ki. Pápai professzor tudományos 
tevékenysége főleg a gyomorfélműtétek elméleti és technikai 
kérdéseinek tisztázását célozta (a gyomorrák műthetőségének 
szempontjai, a gyomorcsonkolások utáni szájadékszűkületek 
kórszármazása stb.). A vena cava inferior lekötésének módsze- 
rét alkalmazta egyes dekompenzált szívbetegek kezelésében. 
Egyik megalapítója a marosvásárhelyi szívsebészeti osztálynak. 


Kótay Pál, az urológiai tanszék nyugalmazott professzora 
szakmája számos kérdését tanulmányozta (prosztata-adenómák, 
vesetuberkulózis, renoszcintigráfiás eljárás stb.). 


Száva János professzor, az ortopédiai klinika vezetője ne- 
véhez több új elvi, illetve technikai megoldáson nyugvó műtéti 
eljárás kidolgozása fűződik. Ciugudeanu Cornel főorvossal
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együtt 1950 májusában, egy évvel az első hasonló európai mű- 
tét után endoprotetikus csípőízület-képzést végzett, eredeti 
„fej-nyak“ típusú eljárással. Munkássága a rosszindulatú csont- 
daganatok sebészeti kezelése terén is figyelemreméltó: a cson- 
kolás szelvényes kiirtással való helyettesítése, a féloldali cson- 
tos medence teljes kiirtása végtag-visszaültetéssel, a teljes csi- 
golyakiirtás és annak művi pótlása stb. 


Az I. sz. Belgyógyászati Klinika élén 1949–76 között Doczy 
Pál professzor, az Orvostudományi Akadémia tagja állt. Mun- 
katársaival (Módy Jenő tanárral, Chifor Imre főorvossal, Sass 
Gyula adjunktussal, Kótay-Lakatos Évával és másokkal) együtt 
a vérképzőrendszer megbetegedéseivel és az enzimológia tárgy- 
körébe vágó kérdésekkel (vashiányos anémiák, az enzimek sze- 
repe a leukémiás megbetegedésben, a fibrinlebontás különböző 
kóros állapotokban, a vér heparin-szintjének emelkedése belső 
tényezők hatására stb.), a szív-ér-megbetegedésekkel (az érel- 
meszesedés biokémiája, trombembóliás megbetegedések stb.) 
foglalkozott. 


A II. sz. Belgyógyászati Klinikát megalakulásától (1951) 
Horváth Endre professzor vezeti. Tudományos tevékenysége 
elsősorban a szív-ér-megbetegedések kórtanát öleli fel. Munka- 
társaival együtt tanulmányozta a szívizom infarktusok recidí- 
vájának megelőzését, a szívbetegségek katéteres kórisméjét 
(Monoky István adjunktus), a trombangitis obliterans (Bürger- 
kór) kórszármazását és kezelését (Brassai Zoltán tanársegéd), a 
mikroelemek szerepét az anyagcserében stb. 


Horváth Endre professzor, Málnási Géza nyugalmazott ta- 
nár és munkatársai kiterjedt vizsgálatokat folytattak a Hargita 
és Kovászna megyei gyógyfürdők és gázömlések gyógyhatásá- 
nak pontosabb megismerésére a különböző szív- és érmegbete- 
gedésekben. A parajdi sóbányák hatását idült elzárásos tüdő- 
megbetegedésekben Pálffy Béla tanársegéd vizsgálta kísérletes 
alapon. 


Hadnagy Csaba főorvos tudományos munkássága szerte- 
ágazó. A hemolitikus sokkról Szabó István professzorral együtt 
bizonyította, hogy ez a folyamat az anafilaxiához (a védtelen- 
séghez) hasonló immunreakció. Az elsők között mutatta ki, 
hogy a mitózis (a fonalas sejtoszlás) bénítása lényegében az 
ellenanyag-termelés gátlása, figyelemreméltó adalékokkal szol- 
gált a B12 vitamin szerepéről a szénhidrát anyagcserében stb. 
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A nőgyógyászati és szülészeti klinika élén 1963-ig Lőrincz 
Ernő András nyugalmazott egyetemi tanár állt. Utódai, dr. Rusu 
Octavian, majd Borbáth Andor nyugalmazott egyetemi taná- 
rok. A klinika munkaközössége komplex módszerekkel kutatta 
a női nemiszervek rákmegelőző és rákos állapotait, a terhességi 
toxikózisokat, a koraszülést előidéző kórélettani tényezőket, 
foglalkozott a terhesség és a gyermekágy idején fellépő emlő- 
gyulladás megelőzésével stb. 


A fertőző betegségek klinikáját mintegy három évtizeden 
át Kelemen László nyugalmazott érdemes egyetemi tanár ve- 
zette. Szerteágazó tudományos munkássága majd minden jelen- 
tősebb fertőző megbetegedés kórszármazásához és kezeléséhez: 
figyelemreméltó adalékkal szolgált. Többek között Obál Ferenc 
professzorral kimutatta a diftéria és a tetanusz-toxin károsító 
hatását a mellékvese működésére, leírta a vörhenyt követő tar- 
tós hipertóniát (magas vérnyomást). Klinikai tapasztalata alap- 
ján kritikai értékelésnek vetette alá a járványos májgyulladás- 
kezelésében alkalmazott eljárásokat. 


Kasza László tanár új polarográfiás módszert dolgozott ki 
a járványos májgyulladásnak más természetű, sárgasággal járó 
májmegbetegedéstől való elkülönítésére. 


Újvári Imre, a tudományok docens doktora, nyugalmazott 
egyetemi tanár, a bőrgyógyászati klinika volt vezetője Maros, 
Hargita és Kovászna megyék emberre patogén gombaflóráját 
térképezte fel, Fazekas Béla tanár, a parazitológiai tanszék ve- 
zetője pedig ugyanazon megyék fertőzöttségét vizsgálta egyes 
parazitás (élősdiek okozta) megbetegedésekben. 


A fogászati tanszéken Csőgör Lajos nyugalmazott egyetemi 
tanár, az Orvostudományi Akadémia alelnöke és néhai Guzner 
Miklós egyetemi tanár országos viszonylatban is elsőként ho- 
nosították meg a fogszuvasodás megelőzésében az ivóvíz fluo- 
rizálását. Eredményeiket több ezer kolozsvári és vásárhelyi is- 
kolás gyermek szűrővizsgálatainak adataival igazolták. 


A közegészségtani tanszéket 1948–68 között Horváth Mik- 
lós nyugalmazott egyetemi tanár vezette. Ő indította útjára a 
tudományos kutatást is. Kezdeményezéseit tanítványai, a köz- 
egészségtani tanszékek mai vezetői viszik tovább. 


A táplálkozástani tanszék élén Bedő Károly professzor, a 
közegészségtani tanszékcsoport jelenlegi vezetője áll. Munkás- 
ságában a különböző közösségek (fakitermelő és -feldolgozó, il-
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letve mezőgazdasági munkások, iskolás gyermekek) táplálkozá- 
sának alapelveit dolgozta ki. Élelmiszerlaboratóriumi kutatá- 
saival hozzájárult az egyes tápanyagok (tojás, hústermékek, 
cukrászáruk, ásványvizek) bakteriális fertőzésének megelőzé- 
sét célzó állami szabványok kidolgozásához. Borjúthymusból az 
anyagcserét csökkentő, gátló tényezőt állított elő. 


Dienes Sándor tanár, a munkaorvostani tanszék vezetője 
főleg az ólom és szerves oldószerek okozta máj- és szívérrend- 
szeri károsodásokat, a sajátos immunbiológiai elváltozásokat 
kutatja laboratóriumi és klinikai módszerekkel. A kerámiaipari 
ólommérgezések megelőzésében figyelemreméltó eredményeket 
ért el. 


Az egészségügyi és járványügyi megyei központ kutatói- 
val (Bódis Sándor, Tőkés Béla főorvosokkal) szorosan együtt- 
működve Steinmetz József tanár, a környezetegészségtani tan- 
szék vezetője főleg a Maros felső folyása szennyeződését és ön- 
tisztulási folyamatait tanulmányozta. A kérdés közegészség- 
ügyi szempontból jelentős, mivel Marosvásárhely, Dicsőszent- 
márton és Ludas városok, valamint számos község egyetlen víz- 
forrása a Maros, s annak szennyeződése a lakosság egészségére 
közvetlenül kihat. Elsősorban a mosószerként használt deter- 
gensek, a városi és ipari szennyvíz (fenol- és nitrogénszármazé- 
kok) hatását kutatták. Kettős klórozási eljárással sikerült a víz 
fertőtlenítését elérniük. Ugyanakkor foglalkoztak az ipari üze- 
mek okozta levegőszennyeződéssel és megvizsgálták, hogy ez 
miként hat ki a gyermekek egészségére. 


E tanulmány szerzője az orvosi és gyógyszerészettörténeti 
tanszéket vezeti. Munkásságában a romániai és főleg erdélyi 
orvostudomány haladó hagyományait igyekszik feltérképezni. 
Eddig megjelent kötetei: Nyulas Ferenc (Soós Pállal együtt, 
Akadémiai Kiadó, 1955), Lechner Károly (Balázs Sándorral, 
Akadémiai Kiadó, 1956), A hazai orvostudomány történetéből 
(Orvosi Kiadó, 1957), Másoknak világítva (Ifjúsági Kiadó, 
1968). A közjó szolgálatában (Kriterion Könyvkiadó, 1976) cí- 
mű kötetében az erdélyi orvostudomány történetét mérte fel a 
XVI. századtól a XIX. közepéig saját és mások kutatásai alap- 
ján. 


Az RSZK Akadémiájának marosvásárhelyi kutatóközpontja 
1956-ban alakult. Első vezetője Miskolczy Dezső akadémikus 
volt, jelenleg Barbu Zeno egyetemi tanár, az Orvostudományi
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Akadémia tagja irányítja. A kutatóközpont keretében az orvosi 
és gyógyszerészeti főiskolán is tevékenykedő oktatók mellett 
számos önálló kutató is munkálkodik (Feszt Tibor, Kerekes Me- 
dárd, Blazsek Vladimir, Kelemen József és mások). Az intéz- 
mény megalakulásakor idegkórtani, kórélettani, biokémiai és 
morfológiai szakosztályokkal működött, később szív-ér-megbe- 
tegedéseket tanulmányozó szekció is létesült. A legterméke- 
nyebbnek az idegkórtani részleg bizonyult. Főleg a kísérletes 
allergiás agyvelőgyulladások kérdését tanulmányozta élettani, 
biokémiai, kórszövettani, enzimológiai és klinikai módszerek- 
kel. 


Az 1948-ban létesült Gyógyszerészeti kar fennállásának há- 
rom évtizede alatt a gyógyszertudományi kutatás egyik orszá- 
gos központjává vált. A hazai ásványvizek elemzésével – a 
Radnai-havasoktól a Hargitáig és a Kárpát-kanyarig – több 
kutatócsoport foglalkozott. A vegyelemzésben, különösen a 
nyomelemek meghatározására dr. Soós Pál egyetemi tanár és 
munkatársai (Selényi S. Zsuzsa, Bodó-Blazsek Ágnes stb.) új 
módszereket dolgoztak ki. A vizek, gyógyiszapok, gázömlések 
radioaktivitását néhai dr. Balogh László tanár, Barabás Béla 
nyugalmazott adjunktus, Szabó Endre és mások vizsgálták. 


Néhai dr. Mártonffy László, a gyógyszervegyészet profesz- 
szora új eljárásokat dolgozott ki a kéntartalmú gyógyszerek 
meghatározására és a kar többi tanáraival együtt jelentős sze- 
repet vállalt a román gyógyszerkönyv utóbbi három kiadásá- 
nak (1956, 1965, 1976) munkálataiban, több monográfia kidol- 
gozásával. 


A hazai nyersanyagok értékesítése képezi dr. Kiss Árpád 
nyugalmazott tanár munkásságának gerincét. E kutatások élet- 
vegytani (biokémiai) irányzata dr. Eperjessy Anna nyugalma- 
zott tanár munkaterülete, melyről sok hazai és külföldi közle- 
ményben számolt be. 


A gyógyszertani tevékenység korszerűsítését biztosító tech- 
nológiai eljárások terén dr. Ádám Lajos tanár és munkatársai 
értek el tudományos közleményekben közzétett, figyelemre- 
méltó eredményeket. 


Néhai dr. Kopp Elemér, az RSZK érdemes professzora, eu- 
rópai hírű tudós kezdettől a marosvásárhelyi gyógyszerészeti 
karon oktatott. Neve és munkássága egybeforrott a világ első 
gyógynövénykutató intézetével, melyet dr. Páter Béla profesz-
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szor alapított 1904-ben Kolozsváron. Kopp Elemér jelentős sze- 
repet játszott a gyógynövények vegyi összetételének elemzésé- 
ben, több növény illóolaj-tartalmának kimutatásában. Munkái 
világviszonylatban is úttörőek. Növénynemesítési munkáinak 
egyik eredménye a „Marosvásárhelyi alkaloid-mák“, melyet 
számos fajta összehasonlító vizsgálata előzött meg. Ezek tanul- 
mányozásában önálló kémiai vizsgálómódszereket alkalmazott. 


Tanítványai és volt munkatársai dr. Rácz Gábor tanszék- 
vezető professzor, dr. Csedő Károly és dr. Füzi József tanárok. 
Rácz Gábor kutatómunkásságának eredményeit részben Laza 
Aurellel és Coiciu Eugeniával együtt a Ceres Kiadónál közölt 
Gyógy- és illóolajos növények (1972), illetve Gyógynövények 
(1975) című magyar nyelvű monográfiái tükrözik. Egy országos 
terv keretében munkatársaival együtt feltérképezték Hargita, 
Kovászna, Brassó és Maros megyék gyógynövényeit. Rácz pro- 
fesszor Füzi Józseffel közösen szerkesztette a Kovászna megye 
gyógynövényei című monográfiát (Sepsiszentgyörgy, 1973), Cse- 
dő Károllyal pedig sajtó alá rendezte a Csíki-medence spontán 
flórájában előforduló gyógynövényekről szóló román nyelvű 
kötetet (Csíkszereda, 1968). 


A gyógyszerészetben és kozmetikai iparban új növényi 
nyersanyagokat vezettek be. A növények vegyi összetételének 
vizsgálatakor, a népi gyógyászat adatait is hasznosítva, új ha- 
tóanyagokat állítottak elő. Így például Rácz Gábor professzor 
és dr. Fazekas Béla tanár a kórokozó véglényeket pusztító, igen 
hatékony „Philadelphin“ elnevezésű készítményt hozta létre. 


Dr. Rácz-Kotilla Erzsébet tanár jelentős eredményeket ért 
el a gyógynövénykutatásban, főleg ezek idegnyugtató, vérnyo- 
máscsökkentő, víz- és epehajtó, gyulladáscsökkentő hatásának 
megállapításával. 


A gyógynövényekből nyert gyógyszerek közé tartozik a 
dr. Horváth Tibor marosvásárhelyi főgyógyszerész által „Cas- 
tanil“ néven forgalmazott, vadgesztenyéből előállított értágító 
hatású készítmény. Dr. Kacsó Albert gyógyszerész doktori ér- 
tekezésében felmérte a Kis-Küküllő menti gyógynövénytarta- 
lékokat, ezek termesztésére kísérleti telepeket létesített. 


A marosvásárhelyiek mellett az orvostudomány magyar 
nemzetiségű szakemberei az ország többi vidékein is figye- 
lemre méltó gyakorlati és kutatómunkát végeznek. 
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Dr. Fazakas János nyugalmazott egyetemi professzor 
1947–49 között a marosvásárhelyi főiskolán, ezt követően a 
közelmúltig a kolozsvári Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet, il- 
letve az egyesített klinikai kórház ortopédiai és traumatológiai 
osztályán fejtette ki termékeny oktató és tudományos tevé- 
kenységét. Szakközleményeiben számos önálló műtéti eljárásról 
és újításáról számolt be. Klinikai felfogását tükrözi az 
1973-ban munkatársaival, Eugen Germannal és Nicu Giorgiu- 
lescuval kiadott román nyelvű, a csont- és ízületi rendszer 
sérüléses megbetegedéseivel foglalkozó kézikönyv is. 


Dr. Felszeghy Ödön nyugalmazott egyetemi tanár 1945–47 
között a marosvásárhelyi orvosi intézet fizikai tanszékén dol- 
gozott, majd a Kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetemen biokémiát 
oktatott. Tudományos tevékenységét tükrözi a Pedagógiai és 
Didaktikai Kiadónál 1965-ben megjelent Biochimie című kö- 
tete, valamint az 1976-ban a Dacia Kiadónál napvilágot látott 
A biokémia alapjai című munkája; mindkettőnek társszerzője 
Ábrahám Sándor. 


A biológus dr. Szabó Zsigmond, a Babeş–Bolyai egyetem 
előadótanára könyveivel – Így látjuk ma a sejtet (Bukarest, 
Ifjúsági Kiadó, 1967), Törpe óriások (Dacia Kiadó, 1973), va- 
lamint a részben dr. Gyurkó István egyetemi előadótanárral 
együtt írt és a Tudományos és Enciklopédiai Kiadónál megje- 
lent A mozgás biológiája (Bukarest, 1967) – az orvosi ismere- 
tek magas színtű népszerűsítéséhez is jelentősen hozzájárult. 


Dr. Szabó Árpád kolozsvári egyetemi tanár, a tudományok 
docens-doktora szintén nem orvos. Viszont a hazai gyógy- és 
hévizek radioaktív hatásának vizsgálatával (Soó Attilával 
együtt) jelentős szolgálatot tett az orvosi gyakorlatnak. 


Az RSZK Akadémiája temesvári fiókjának biológiai osztá- 
lyán tevékenykedik dr. Sándor István főkutató, a tudományok 
docens-doktora, Menkes Benedikt akadémikus tanítványa. Ku- 
tatásainak zöme a teratogén, vagyis a külső (környezeti) és 
belső (örökletes) hatások, tényezők szerepét kutatja az anyag- 
csere zavaraiban, a fejlődési rendellenességek kialakulásában. 
Számos szakközleménye mellett az Enciklopédiai Kiadó Ori- 
zonturi sorozatában jelent meg Malformaţii şi monştri (Buka- 
rest, 1970) című kismonográfiája. Magyarul Az egy sejttől a 
több szervig (Dacia Könyvkiadó, 1974), valamint a Szövetek
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és szervek átültetése (Tudományos Könyvkiadó, Bukarest, 
1966) című tudománynépszerűsítő írásai jelentek meg. 


Dr. Bárányi Ferenc temesvári aneszteziológus főorvos ér- 
tékes doktori értekezése mellett figyelemreméltó népszerűsítő 
munka szerzője. A Mindenki háziorvosa című kötete 1974-ben 
jelent meg az Előre Kiskönyvtár sorozatban. 


A mai gyakorló fogorvost közelről érintő kérdéseket, va- 
lamint a fogászat történetének egyes mozzanatait eleveníti 
meg Matekovics György Fogas kérdések című, a Facla Kiadó- 
nál (Temesvár, 1977) megjelent orvos-publicisztikai kötete. 


Sok évtizedes gyakorló munkája eredményeit gyümölcsöz- 
teti tudománynépszerűsítő tevékenységében a Bukarestben élő 
dr. Kahána Ernő, az RSZK érdemes orvosa. A mélylélektani 
elméleteket marxista szempontból értékelő tanulmányaira a 
régi Korunk olvasói jól emlékeznek, a bukaresti rádió magyar 
adásában elhangzott, hazai folyóiratokban megjelent orvosi ta- 
nácsadásairól pedig a fiatalabb nemzedék is tud. Az orvosé a 
szó című kötete népszerűsítő írásait foglalta össze (Bukarest, 
1973, Előre Kiskönyvtár sorozat). 


A bukaresti testnevelési főiskola élettani tanszékén éve- 
ken át tevékenykedett Demeter András orvosprofesszor, a tu- 
dományok docens-doktora. Oktató munkája mellett behatóan 
kutatja a mozgás és az edzés élettanát, a szervezet alkalmaz- 
kodó képességét a sporttevékenység különböző formáiban. 
Szakfolyóiratokban megjelent dolgozatai mellett több román 
nyelvű monográfia és tankönyv szerzője: írt az izomkontrak- 
ciókról (1967), a központi idegrendszer élettanáról és anatómiá- 
járól (1970). Bukarestben – társszerzőkkel együtt – általános 
élettani tankönyvet adott ki. 


A nem főiskolai központokban dolgozó orvosok alkotó 
munkájának példájául szolgálhatnak a Hargita megyében te- 
vékenykedő kutatók. Eredményeik közlésében a Megyei Egész- 
ségügyi Igazgatóság hathatósan támogatta őket. Orvosok, 
geológusok, mérnökök, tanárok, gyógyszerészek szoros együtt- 
működéséből több figyelemreméltó kezdeményezés született. 
Kádár Zsombor és Deák István Munkavédelem című kötete 
1972-ben jelent meg. A szerzők nem orvosok, munkájuk az er- 
gonómia, vagyis a munka tudományos megszervezésének és 
védelmének kérdéseivel foglalkozik, mégis jelentős segítséget 
nyújt a megelőző orvosi munkában. 
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A legfigyelemreméltóbb alkotás a szintén kollektív munka 
gyümölcseként megjelent Hargita megye természetes gyógy- 
tényezői című (1974), dr. Jakab Kálmán szerkesztette, 450 ol- 
dalas tanulmánykötetet. A marosvásárhelyi I. és II. Belgyógyá- 
szati Klinika, valamint az Egészségügyi és Járványügyi 
Megyei Központ orvosai és kémikusai mellett a kötet szerzői 
között találjuk dr. Szabó Árpád kolozsvári tanárt is. A mun- 
katársak többsége azonban Hargita és Kovászna megyei tanár, 
geológus és főleg orvos. Utóbbiak közül dr. Jakab Kálmán, 
dr. Marosi Kálmán, dr. Szőcs Kálmán, dr. Balla Árpád, 
dr. Mants György, dr. Dózsa Elek, dr. Bakk Elek, dr. Morvai 
Béla, dr. Veress Árpád és mások figyelemreméltó tanulmányait 
emeljük ki. Klinikai észleléseiket, kísérletes tapasztalataikat a 
Hargita és Kovászna megyei gyógyfürdők, gázömlések, gyógy- 
iszapok hatásáról különböző idült szív-, ér-, tüdő- és reumás 
stb. megbetegedésekben tömör tanulmányokban mutatják be. 


Dr. Benedek Géza és munkatársai a kovásznai gyógy- 
vizeknek és gázömléseknek a szív-ér-megbetegedésekben való 
alkalmazásáról szakközleményekben számoltak be. 


Dr. Bajkó Barnabás csíkszeredai főorvos egyik szervezője 
és aktív résztvevője volt a már említett, a rákmegelőző álla- 
potok felderítését célzó gyimesvölgyi szűrővizsgálatoknak. 
Dr. Kelemen József csíkszeredai főorvos az idegi támasztó 
szövet elváltozásait kutatta a központi idegrendszer allergiás 
megbetegedéseiben. Dr. Lőrincz János belgyógyász főorvos az 
egyes fermentrendszerek szerepét vizsgálta a májbetegségek 
létrejöttében, dr. Tamás Zoltán udvarhelyi főorvos pedig a 
röntgensugarak hatását a terhességre. Kutatásaikat rangos dok- 
tori értekezésekben foglalták össze. 


Más megyei központokban is folyik hasonló aktív tudo- 
mányos tevékenység. Aki magas mércét állít maga elé, az 
gyakorló orvosi tevékenysége közepette is időt talál a köz- 
lésre. A fenti tétel igazát bizonyítja Kis Zoltán, Holicska Dezső 
és Vitályos András példája. Ők szerkesztették Ember és egész- 
ség címen a Kriterion Könyvkiadó gondozásában (1974) meg- 
jelent orvosi kislexikont. 


A gyógyszerész kutatók sem maradnak el az orvosoktól. 
Sepsiszentgyörgyön Csutak István, Csíkszeredában Deér Kál- 
mán ért el figyelemreméltó eredményeket gyógyszertechnoló- 
giai kutatások terén. Hamza Ottó sepsiszentgyörgyi gyógy-
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szerész növényi kivonatokból állított elő olyan készítményt, 
mely a kórokozó bélbaktériumok fejlődését gátolja. Zágoni 
Elemér karcfalvi (Hargita megye) gyógyszerész fekete ribisz- 
kéből a magas vérnyomás kezelésére alkalmas szert készített. 
Bodon János talmácsi (Szeben megye) gyógyszerész egyes 
gyógynövények ásványanyag-tartalmát vizsgálva új kálium- 
pótló készítményt vont ki. Oláh Béla nagyváradi gyógyszerész 
doktor országos viszonylatban elsőként vizsgálta egyes növé- 
nyek (fumaria fajok) vízhajtó hatását. Németh Tibor gyógy- 
szerész doktor (Cséffa, Bihar megye) a komlóból idegnyugtató 
készítményt állított elő. S a felsorolást még folytathatnók. 


Úgy véljük, hogy ebből a néhol száraznak tűnő, távolról 
sem teljes felsorakoztatásból – mely azonban több mint há- 
rom évtized lelkes oktató és kutatómunkáját tükrözi – ki- 
világlik, hogyan szolgálták és szolgálják a romániai magyar 
nemzetiségű orvosok és gyógyszerészek kísérletes és klinikai 
adalékaikkal a kifejezett szakmai célkitűzéseken túl a honi 
tudományt, szocializmust építő hazánkat, az ország népének 
s egyben saját nemzetiségüknek az érdekeit. 
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SZÁSZ JÁNOS 


Hat lap és ami mögöttük van 


A romániai magyarság szellemi életében jelentős szerepet 
töltenek be az irodalmi-művelődési lapok. Hagyományt folyta- 
tunk e téren is, hiszen köztudott, hogy már a két világháború 
között az irodalomnak, a művelődésnek és az ízlésnevelésnek 
mily visszhangos műhelyeivé vált például a Korunk és a He- 
likon. Magától értetődnek, természetes folytatásnak tűnt hát 
a felszabadulás utáni új körülmények között az új lapok in- 
dítása, melyek immár szabadon szolgálhassák a romániai ma- 
gyar nemzetiség, a román–magyar testvériség, a demokra- 
tikus, szocialista szellemű művelődés ügyét. 


Elsőként még 1946-ban alakult meg az Utunk, a méltán 
neves és nagy tekintélyű szerkesztővel, Gaál Gáborral az élen. 
Előbb kéthetenként, majd hetenként közli azóta is az Utunk 
elsősorban a romániai magyar írók friss termését, ezzel mint- 
egy hidat verve az író műhelye és az olvasó között, aki így 
első kézből kaphatja kézhez költők, prózaírók, irodalomkriti- 
kusok alkotásait. Az Utunk biztosította az egész romániai ma- 
gyar irodalom jelenlétét a közéletben, nemzedékre való te- 
kintet nélkül, s az idők múlásával ez a lap lett fiatal íróink 
indulásának színhelye, minek következtében e lap hasábjain 
jelentkezett első írásával szinte minden fiatal írónk, beleértve 
az ún. első Forrás-nemzedéket is. Hetilapunk azonban túlte- 
kint az irodalmon, és foglalkozik közművelődési kérdésekkel is, 
rendszeresen számba veszi a színházi, képzőművészeti élet je- 
lentős eseményeit és jelenségeit. Igényes grafikai közléseivel 
az Utunk egyben a romániai magyar képzőművészet számára 
is utat nyitott a nagyközönség felé. Igényes, nagy sikerű kez- 
deményezés az Utunk évkönyvek eleddig tizennégy éves so- 
rozata, mely évente mintegy csokorba köti a termés legjavát. 


Az Utunkéhoz hasonló célszerűség vezérli havi folyóira- 
tunkat, az Igaz Szót. Ám jellege szerint oldalain a nagyobb lé- 
legzetű művek kapnak helyet, íróink hosszabb elbeszélései, foly- 
tatásokban közölt regényei vagy színdarabjai. Kritikai rovata
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is inkább szintézisre, jelenségek összefüggéseinek megragadá- 
sára törekszik, valamint arra is, hogy sajátos módon segítse 
a középiskolai irodalomtanítást. Nagy sikert arattak az olva- 
sók körében az Igaz Szó „súlypontos számai“, amikor is egy 
téma köré csoportosítja vagy művelődési örökségünk egy-egy 
nagy alakjának szenteli közleményeit. Emlékezetesek maradnak 
azok a folyóiratszámok, amelyek a romániai magyar képző- 
művészet, színház vagy a romániai magyar irodalom valame- 
lyik műfajának számbavételével igyekeztek összképet nyújta- 
ni, vagy azok a forrásértékű különszámok, amelyeket Ady, Pe- 
tőfi, Apáczai Csere János, Bolyai emlékének szentelt. Kezde- 
ményező munkája is jelentős a lapnak: 1976-ban meghirdetett 
színműpályázata öt jelentős színdarabbal gazdagította irodal- 
munkat. Az Igaz Szó minden száma egy ívnyi kitekintést is 
nyújt a kortárs világirodalomra. 


Mindkét irodalmi lapunk különös gonddal és a testvéri 
szolidaritás szellemében biztosítja olvasói számára a kortárs 
román irodalom legfrissebb termésének megismerését, igényes 
műfordításaival is szolgálva a román–magyar testvériség 
ügyét. 


A Korunknak – melyet 1940-ben betiltottak – 1957-ben 
indult meg új folyama. A folyóirat az új körülmények termé- 
szetszerű számbavételével megőrizte összetett arcélét, vagyis 
továbbra is olyan társadalomtudományi szemle, mely éppen a 
társadalom fejlődésének és mozgásainak szemszögéből vizsgál- 
ja mind az egzakt, mind a humán tudományok jelenségeit. Ár- 
nyaltság és alkotó marxista elemző szellem jellemzi a közle- 
ményeket. Kitűnnek a lap szociológiai dolgozatai mint a romá- 
niai magyarság társadalmi létének tárgyszerű és szigorúan tu- 
dományos szellemben elvégzett fölmérései. Fiatal filozófusnem- 
zedék nevelésének is részese a Korunk, mely színvonalas esz- 
székben, eredeti fölfogásban szembesíti önmagát a kortárs gon- 
dolkodás problémáival. Szervesen ékelődik a lapba a román 
tudományosság változatos, sokoldalú valósága. Helyet kap a 
Korunkban a nagyvilág bonyolult problémaköre, a jelenkor 
nemzetközi körképe, de még irodalomnak, műkritikának is jut 
hely, annak bizonyítékaként, hogy a folyóirat sikeresen bir- 
kózik meg a szintézisteremtés nem könnyű föladatával. Ese- 
ményszámba mennek a Korunk évkönyvei is, mint a romániai 
magyar tudományosság rangos seregszemléi. 
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Más jellegű másik havi folyóiratunk, a Művelődés. Föl- 
adata a közművelődés istápolása, a sokágú műkedvelő mozga- 
lom irányítása és „anyagellátása“. Műsoranyagok közlésén túl 
a lap széles skálán foglalkozik a közművelődés minden válfa- 
jával, néprajzi kérdésekkel, a folklór problémáival, a zenei kul- 
túra fejlesztésével, a könyvtárosok szakmai irányításával stb. 
Igen jelentős abbeli törekvése, hogy a népi hagyományok ápo- 
lásával egybeötvözze azokat az új, immár szocialista létvitel 
által meghatározott művelődési mozzanatokat, amelyek egyben 
biztosítják azt is, hogy a hagyomány ne poros, muzeális moz- 
zanat legyen a tömegek szellemi életében. Rangosan foglalko- 
zik a lap az irodalmi körök tevékenységével, de gondja van 
a modern technika révén megszületett művelődési jelenségek 
kritikai irányítására, mint amilyen a fényképészet, film stb. 
Ez az átfogó szerkesztői tevékenység gyakorlati hatékonyságán 
túl egyben szemléletes képet is nyújt arról a valóban népivé 
váló folyamatról, ahogyan a széles tömegek birtokba veszik a 
kultúrát, és annak alkotó részeseivé válnak. 


Kéthetenként jelenik meg képeslapunk, az Új Élet. Szí- 
nes, mindenről hírt hozó, eleven szellemben írott képes ri- 
portok számolnak be a mindennapjaink eseményeiről, az építő 
munka, az új mezőgazdasági létforma, az értelmiségi élet új- 
donságairól. Nincs jelentős mozzanata a szocialista építésnek, 
nincs jelentős alkotója e széles kibontakozásnak, melyről ne 
hozzanak hírt a lap riporterei és fényképészei. Az életközelség, 
a valóságismeret jellemzi a lap változatos közleményeit. Mint- 
ha kaleidoszkópot kapna az olvasó: a haza elevenedik meg 
számról számra a lap oldalain. Vonzó és olvasmányos az Új 
Élet művészi rovata is: színház, film, képzőművészet, köz- 
művelődés kerül így a képi elevenség révén az olvasónak mint- 
egy testközelébe. Érdeme a szerkesztőségnek, hogy az évek 
folyamán tehetséges fényképésznemzedéket nevelt, mely a ri- 
porteri fürgeséget a művészi érzékkel megtetézve szintén kü- 
lön értéket biztosít a lap képanyagának. 


Legfiatalabb lapunk a hetente megjelenő A Hét, mely va- 
lóságunk, szellemi életünk publicisztikai fóruma. Minden vissz- 
hangra lel hasábjain: a politikai esemény, a hazai valóság egy- 
egy jellemző tünete, a tudomány, az irodalom, a művészetek, 
a nevelés legégetőbb és aktuális kérdései, a világpolitika, a 
korjelenségek számbavétele. Számtalan olvasó fordul levélben
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a laphoz, hogy szóvá tegye a közélet vagy a művelődés vala- 
mely jelenségét. A levelekből a lap minden héten bő váloga- 
tást közöl, s e rovat, mely néha egy egész oldalt is betölt, azért 
izgalmas olvasmány, mert vitathatatlan jele a tömegek köz- 
életi érdeklődésének, annak a részvételi szenvedélynek, mely 
társadalmi létmódunkra jellemző. Kiemelendő még a lap pub- 
licisztikai színvonala. E műfajnak minden válfaját jó tollú 
szerzők művelik, legyen szó vezércikkről, glosszáról, riportról, 
jegyzetről, kommentárról, esszéről vagy műbírálatról. Mindez 
minden kétséget kizárva bizonyítja a romániai magyar szel- 
lemiség elevenségét, sokoldalúságát és vitalitását. 


Művelődési kérdésekkel természetesen nemcsak az emlí- 
tett lapok foglalkoznak a romániai magyar sajtóban, hanem 
gyakorlatilag minden napilapunk. Ezek ilyen irányú működése 
azonban újabb fejezetet igényelne. Elégedjünk meg annak meg- 
állapításával, hogy az anyanyelvű művelődési sajtómunka e 
nagyarányú és sokoldalú jelenléte önmagában is bizonyítja 
a Román Kommunista Párt nemzeti politikájának egyenjogú- 
ságot biztosító következetességét, e politika lényegét, amit a 
forradalmi humanizmus jellemez. 
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KOPPÁNDI SÁNDOR – LŐRINCZ LÁSZLÓ 


A nemzetiségi kérdés megoldása 


A nemzetiségek s egyben a nemzetiségi kérdés jelenléte 
a különböző államokban hosszú és bonyolult történelmi folya- 
mat műve. A kérdés a nemzeti államok kialakulásának, fejlő- 
désének folyamatában jelent meg, mégpedig ott, ahol a nem- 
zeti állam keretében – kisebb vagy nagyobb számban – más 
nemzetiségűek is éltek. Történelmi tapasztalat, hogy a nemze- 
tiségek jelenléte kedvező feltételek között a népek közeledé- 
sét, baráti együttműködésük fejlődését szolgálja, ellenkező eset- 
ben állandó rivalitás és ellentét forrása lehet. Minthogy a 
nemzetek és nemzetiségek közti viszonyoknak történelmileg 
determinált jellegük van, nyilvánvaló, hogy kizárólag elvont, 
általános elvek alapján nem ítélhetők meg. 


A Román Kommunista Pártnak a nemzeti kérdésben ki- 
alakított álláspontja abból a történelmi valóságból indul ki, 
hogy Románia területén az egységes nemzeti állam kialaku- 
lását megelőző évszázadok folyamán a románok mellé ma- 
gyarok és németek, valamint kisebb számban más nemzetisé- 
gűek is letelepedtek. 


Nicolae Ceauşescu elvtárs 1976. június 2-án a politikai ne- 
velés és a szocialista kultúra kongresszusán mondott beszédé- 
ben rámutatott: „Mint már megjegyeztem, az idők folyamán, 
századokon és évezredeken át a népek bizonyos területeken 
fejlődtek, ott telepedtek le, váltak nemzetekké, független ál- 
lamokká. Ez objektív történelmi valóság, s nem változtathatja 
meg senki, függetlenül attól, hogy tetszik-e vagy sem egyes 
történészeknek. A problémát nem lehet úgy felvetni, hogy a 
népeket attól függően ítéljék meg, milyen időpontban teleped- 
tek le bizonyos területen, nem lehet úgy felvetni, hogy ezen 
az alapon jogaikat tekintve megkülönböztetéseket tegyenek kö- 
zöttük, hanem a már senki által sem módosítható történelmi 
valóságból kiindulva következetesen alkalmazni kell a népek, 
nemzetek és nemzetiségek közötti teljes egyenlőség és kölcsö- 
nös tisztelet politikáját, tiszteletben kell tartani mindegyik nem- 
zeti entitását, biztosítva harmonikus együttműködésüket, test-
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vériségüket és szolidaritásukat a közös harcban a társadalmi 
és nemzeti szabadság és igazságosság ügyéért, az összes nem- 
zetek békés együttélésének és együttműködésének ügyéért.“ 


Romániában az együttlakó nemzetiségek létének mint ob- 
jektív valóságnak az elismerése – elméleti és gyakorlati je- 
lentősége mellett – a Román Kommunista Párt általános po- 
litikájának realizmusát és demokratizmusát bizonyítja. 


Pártunk és Nicolae Ceauşescu elvtárs álláspontja szerint 
a dolgozók teljes jogegyenlőségének megvalósítása – nemzeti- 
ségre való tekintet nélkül – része a szocialista és kommunista 
építésnek, az új életforma kialakításának, amelyben mindenki 
élvezheti a civilizáció vívmányait, cselekvően részt vehet jö- 
vőjének tudatos megteremtésében. 


A nemzeti kérdés megoldása elsősorban politikai kérdés, 
és mint ilyen a társadalomban érvényesülő politika jellegétől 
és lényegétől függ. Ahogy általában a társadalmi viszonyok ese- 
tében, a politikai direktíváknak és normáknak a nemzeti vi- 
szonyok kialakításában és fejlesztésében is meghatározó sze- 
repük van. Hazánkban a Román Kommunista Párt politiká- 
ja, amely az általános társadalmi érdek kifejezője, egyben ál- 
lampolitika. Normáinak és irányelveinek forrása a párt Prog- 
ramja, Szervezeti Szabályzata, valamint a párt vezető szervei- 
nek határozatai és útmutatásai. Ezek határozzák meg a társa- 
dalmi és politikai viszonyok – s ezen belül a nemzeti viszo- 
nyok – alakulását, fejlődését. Minthogy a gazdasági-társadal- 
mi fejlődés minden problémájának megoldása hazánkban a 
kommunista párt és a román állam elidegeníthetetlen joga és 
feladata, következésképpen a nemzeti kérdés megoldása, a nem- 
zetiségi politika kidolgozása is a párt és az állam szuverén 
hatáskörébe tartozik. 


A Román Kommunista Pártnak a XI. kongresszuson el- 
fogadott Programját is a realista kérdésfelvetés és a társadal- 
mi-történelmi haladás állandó szem előtt tartása jellemzi. Át- 
fogóan elemezve a nemzetiségi kérdést a szocialista társada- 
lomban, a Program rámutat: „A századok folyamán a román 
és a más nemzetiségű dolgozók között szoros együttműködési 
kapcsolatok alakultak ki, normális és nehéz körülmények kö- 
zött egyaránt, a dolgozók együtt éltek és munkálkodtak.“ Ezt 
a történelmi igazságot gazdag szakirodalom bizonyítja Romá- 
nia történetírásában, amelyhez az együttlakó nemzetiségek ku-
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tatói is jelentősen hozzájárultak. Ugyanakkor azt is ki kell 
emelnünk, hogy éppen ebben a sokévszázados együttműködés- 
ben gyökerezik a román nemzet és az együttlakó nemzetisé- 
gek egysége, amely a mai Romániában a szocialista építés kor- 
szakában megteremtett új gazdasági-társadalmi és nemzeti vi- 
szonyokra alapozódik. 


A múltban a kizsákmányoló osztályok politikai, gazda- 
sági és társadalmi helyzetük megerősítése érdekében ellentétet 
és gyűlölködést szítottak a különböző nemzetiségű dolgozók 
között. Hazánk területe három nagy birodalom érdekszférá- 
jának metszőpontjában volt, ami megint csak bonyolította a 
helyzetet az általános társadalmi előrehaladás és a nemzetisé- 
gek közti viszonyok alakulása szempontjából. Nemegyszer ál- 
ellentéteket tartottak felszínen, vagy egyes valóban létező el- 
lentéteket igyekeztek leigázó, kizsákmányoló politikájuknak 
megfelelően saját hasznukra fordítani. Bár a közös múlt nem 
volt mentes sem feszült pillanatoktól, sem tragikus helyzetek- 
től, a társadalmi és nemzeti igazságért, az elnyomás ellen foly- 
tatott közös harc, a termelőerők fejlesztését, a honi civilizáció 
megteremtését célzó közös munka mindvégig fő tényező ma- 
radt. Az együttélés folyamán a különböző etnikai csoportok 
sajátosságai a kölcsönös tisztelet alapján ösztönözték az érté- 
kek cseréjét, elősegítették a tartós baráti viszonyok kialaku- 
lását. 


„Az emberek ezeken a vidékeken – mondotta Nicolae 
Ceauşescu elvtárs – mindig megértették, hogy érdekeik ösz- 
szefonódnak, hogy a szabadságért és függetlenségért együtt 
kell munkálkodniok, harcolniok mind a külső leigázók, mind 
pedig a saját elnyomóik ellen.“ 


A dolgozók testvérisége és szolidaritása, nemzetiségre való 
tekintet nélkül, különös erővel nyilvánult meg a fasizmus és 
a háború elleni harcban, a fasiszta diktatúra megdöntéséért és 
Románia felszabadításáért folytatott küzdelemben, s az új tár- 
sadalom építésének időszakában még inkább kiteljesedett. 


Forradalmi irányvonalát követve a nemzeti kérdésben, a 
Román Kommunista Párt közvetlenül a felszabadulás után hoz- 
zálátott egy új, magasabb rendű politika kidolgozásához és 
megvalósításához, amely az elnyomás és az egyenlőtlenség vég- 
leges felszámolását, a dolgozók nemzetiségi különbség nélküli 
teljes jogegyenlőségének biztosítását eredményezte. 
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A szocialista társadalom építésében a Román Kommunis- 
ta Párt hazánk történelmi, társadalmi és nemzeti valóságából 
indul ki, s az általános elveket Románia konkrét feltételeihez 
alkalmazza. 


Számbeli arányát illetően Romániában a magyarság a leg- 
nagyobb nemzetiség. A legutóbbi népszámláláskor (1977. ja- 
nuár 5.) Románia összlakossága 21 599 416 személy volt, eb- 
ből 88,13 százalék román, 11,86 százalék pedig más nemzetisé- 
gű. A romániai magyarság száma 1 705 810, vagyis az összla- 
kosság 7,91 százaléka. Nagyságrendben a német nemzetiség kö- 
vetkezik 348 444 személlyel. A többi nemzetiség együttvéve 
az ország lakosságának mindössze 2,45 százalékát teszi ki. 


Párhuzamosan az összlakosság számbeli növekedésével a 
magyarok száma is gyarapszik. Ez a folyamat az utóbbi három 
évtizedben a következőképpen alakult: 1956-ban 1 587 675, rá 
tíz évre 1 619 592 állampolgár vallotta magát magyar nemze- 
tiségűnek, jelenleg pedig, mint említettük, a magyarok száma 
meghaladja az 1,7 milliót. Mintegy 98 százalékuk Erdélyben él, 
megyék szerint változó megoszlásban: Hargita megye 276 645, 
Maros 265 752, Bihar 200 424, Kolozs 170 195, Kovászna 155 133, 
Szatmár 150 951, Temes 76 904, Arad 73 266, Brassó 71 132, 
Szilágy 64 232, Máramaros 57 897, Hunyad 38 548, Fehér 27 342, 
Szeben 21 851, Beszterce-Naszód 21 546, Krassó-Szörény me- 
gye pedig 9355 magyar nemzetiségű lakost tart nyilván. Ará- 
nyát tekintve a magyar lakosság Hargita megyében 88,13 szá- 
zalékot, Kovászna megyében pedig 79,42 százalékot képvisel, 
Szilágy, Kolozs, Bihar, Szatmár és Maros megyében az arány 
24–44 százalék között van. A többi nyolc erdélyi megyében 
5–14 százalékos arányban élnek magyarok. Az állampolgá- 
rok nemzetiségének megállapítása adminisztratív úton nem 
módosítható, az egyén szabad nyilatkozata alapján történik. 


A fenti adatokból kitűnik, hogy Románia egységes nem- 
zeti állam, melyben a románok mellett – akik a lakosság dön- 
tő többségét alkotják – más nemzetiségű állampolgárok is él- 
nek. Tehát hazánk esetében nem beszélhetünk soknemzetiségű 
államról. 


A román néppel együtt élő és dolgozó különböző etniku- 
mokat általában meghatározó jellegzetes sajátosságok összes- 
ségének jelölésére az „együttlakó nemzetiség“ kifejezést hasz- 
náljuk. Ez nem csupán formai tagadása a „nemzeti kisebb-
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ség“ fogalmának, hanem egyben a minőségi különbségek jelzé- 
sére irányuló törekvés. A múltban – az első világháború előtt 
és utána is – nemzeti kisebbségen olyan embercsoportot értet- 
tek, melynek előnytelen politikai, gazdasági, társadalmi hely- 
zete volt a többséget alkotó állampolgárokéhoz képest. Hazánk- 
ban a nemzeti kérdés megoldására a gyökeres társadalmi, poli- 
tikai, gazdasági átalakulások folyamatában, ennek szerves ré- 
szeként került sor, ami azt jelenti, hogy a párt- és állampoliti- 
ka lényeges összetevőjeként demokratikusan és következetesen 
biztosítva van az összes állampolgárok teljes jogegyenlősége 
nemzetiségre való tekintet nélkül. E jogegyenlőségnek mind a 
román dolgozók, mind pedig az együttlakó nemzetiségek tagjai 
ugyanolyan élvezői a gazdasági, politikai, társadalmi és kul- 
turális élet minden területén, az illető etnikum számbeli nagy- 
ságától függetlenül. 


A jogegyenlőség a legáltalánosabb szabadságjogok egyike, 
a társadalmi életben megnyilvánuló bármilyen megkülönbözte- 
tés ellentéteként a demokrácia ismérve és kritériuma, s mint 
ilyen egyben a nemzeti kérdés megoldásának, a nemzeti-nem- 
zetiségi viszonyok demokratikus gyakorlásának előfeltétele és 
mércéje is. Ebben az összefüggésben az Alkotmány kimondja: 
„Románia Szocialista Köztársaság állampolgárai nemzetiségre, 
fajra, nemre vagy vallásra való tekintet nélkül egyenlő jogo- 
kat élveznek a gazdasági, politikai, jogi, társadalmi és kultu- 
rális élet minden területén.“ Ebben a megfogalmazásban nem- 
csak a jogegyenlőség biztosításának követelménye fejeződik ki, 
hanem az a társadalmi tapasztalat is, amely szerint az átfogó, 
minden téren érvényesülő jogegyenlőség a gyakorlatban csak 
akkor valósulhat meg, ha nemcsak jogi természetű, hanem 
konkrét gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális tartalma 
is van. 


A társadalom szintjén a nemzeti-nemzetiségi viszonyok az 
állam által meghatározott módon alakulnak, tartalmukat pe- 
dig egész sor tényező determinálja, amelyek közül kiemelkedő 
az állam demokratikus vagy kevésbé demokratikus jellege, a 
társadalmi-gazdasági viszonyok minősége, természete, valamint 
a jogi és ideológiai keret. Mennél demokratikusabb az állam, 
annál átfogóbban képviseli az ország egész lakosságának közös 
érdekeit nemzetiségre való tekintet nélkül. Hazánkban a szo- 
cialista építés tapasztalata arról tanúskodik, hogy a román
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nemzeti állam nemzetiségi hovatartozástól függetlenül az összes 
állampolgárok állampolitikai hatalma, az általános és sajátos 
érdekek egybehangolásának tényezője. Az azonos társadalmi- 
politikai helyzet – a teljes szabadság és egyenlőség biztosítá- 
sa minden állampolgár számára – elősegíti az etnikai közössé- 
gek és csoportok közeledését, a dolgozók testvériségének és 
egységének erősödését. A nemzetiségeknek a társadalomba való 
teljes beilleszkedése azáltal valósul meg, hogy munkájukkal 
részt vesznek az anyagi és szellemi értékek megteremtésében 
a társadalmi-gazdasági élet minden területén. Ez a beilleszke- 
dés nem jelenti a sajátosságok feladását, ellenkezőleg, hatvá- 
nyozott érvényesülési lehetőséget teremt ezek számára. A nem- 
zeti kérdés megoldásának folyamatában a társadalmi tényező 
meghatározó szerepe nem ölt olyan jelleget, amely a nemzeti- 
ségek nyelvben, kultúrában, hagyományokban, tudatban stb. 
megnyilvánuló sajátosságai ellen irányulna. A jogegyenlőség 
egységes és oszthatatlan: nem biztosítható külön a nemzet és 
külön a nemzetiségek számára. A nemzetiségek sajátos kérdé- 
sének elismerését nem konjunkturális számítások vagy enged- 
mények határozzák meg, hanem a valóságból kiinduló, demok- 
ratikus szellemű reálpolitika, mint ahogy a nemzeti kérdés 
megoldása sem szűk nemzetiségi érdek, illetve önvédelmi esz- 
köz vagy kompromisszum, hanem természetszerűen nemzeti- 
nemzetiségi érdek és egyben a demokrácia általános érdeke. 


Romániában a társadalmi és nemzeti felszabadító forra- 
dalom győzelme, az egységes tervgazdaság bevezetése, a társa- 
dalmi homogenizálás tudatos ösztönzése, a lakosság életszín- 
vonalának szüntelen emelése a városi és falusi dolgozók szo- 
ros egységben kifejtett közös munkájának eredménye, nem- 
zetiségre való tekintet nélkül. Mindezek alapja az volt, hogy 
felszámolták a termelési eszközök magántulajdonát, megte- 
remtve ezáltal a dolgozók egységes és egyenlő viszonyát a ter- 
melési rendszer összes tényezőivel szemben. Ugyanakkor a szo- 
cialista termelési viszonyok kedvező feltételeket biztosítottak a 
nemzeti-nemzetiségi viszonyok struktúrájának és tartalmának 
megváltoztatására. 


Mint társadalmunk fejlődésének általában, Romániában a 
nemzeti kérdés megoldásának is szocialista jellege van. Ez azt 
jelenti, hogy a társadalom radikális átszervezésének folyama- 
tában – a régi polgári társadalmi viszonyoknak új, szocialista
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viszonyokkal való helyettesítésével egyidőben, ennek az átala- 
kulásnak elválaszthatatlan részeként – a nemzeti, illetve nem- 
zetiségi viszonyok is szocialistává lettek, és alapjában megvál- 
tozott a struktúrájuk. Ebből azonban nem vonható le az a kö- 
vetkeztetés, hogy a nemzeti kérdés megoldása egyszer s min- 
denkorra befejezett történelmi-társadalmi folyamat volna, hi- 
szen e következtetés elfogadása a nemzeti kérdés politikai je- 
lentőségének hibás értelmezéséhez vezetne: figyelmen kívül 
hagyná azt a különbséget, amely a nemzeti kérdés megoldása 
és a nemzeti viszonyok sajátos léte, valamint ezek történelmileg 
meghatározott jellege között van. A nemzeti kérdés megoldá- 
sának mint társadalmi-politikai tevékenységnek célja e viszo- 
nyok jellegének és minőségének szocialista átalakítása, ami 
nem jelenti a figyelem csökkentését – sem politikai, sem tár- 
sadalmi vonatkozásban – a nemzetiségek életéhez kapcsolódó 
kérdések iránt. Ezzel kapcsolatban a Román Kommunista Párt 
Programjában ez áll: „...a párt úgy véli, hogy az együttlakó 
nemzetiségek teljes jogegyenlőségének biztosításáról, azok sa- 
játos kérdéseinek megoldásáról, a dolgozók nemzeti különbség 
nélküli egységének és testvériségének egybeötvözéséről való 
gondoskodás megőrzi egész jelentőségét a sokoldalúan fejlett 
szocialista társadalom megteremtése, a kommunizmusra való 
fokozatos áttérés korszakában is.“ 


Románia nemzetiségi politikájának alapvető jellegzetessé- 
ge – a nemzet és a nemzetiségek fejlődésének azonos elvek és 
követelmények szerinti biztosítása – szervesen összefügg az 
ország jelenkori átfogó társadalmi és gazdasági előrehaladásá- 
val. Éppen ezért társadalmunk fejlődésének, gazdaságunk nö- 
vekedésének, valamint az új civilizáció megteremtésének nagy 
kérdései minden dolgozó számára közösek, nemzetiségi hova- 
tartozásától függetlenül. E feladatok gyors és sikeres teljesíté- 
se ugyanakkor tág lehetőségeket teremt mind a nemzet szo- 
cialista fejlődésére, mind a nemzetiségek szabad megnyilvánu- 
lására, sajátos kérdéseik megoldására. 


A második ezredfordulóhoz közeledő korszak egyik jellem- 
zője az, hogy a gazdasági folyamatok erőteljesen befolyásolják 
az emberi haladás ritmusát. Ahol pedig nagyarányú lemara- 
dást kell felszámolni, ott a gazdasági tényezők még inkább elő- 
térbe kerülnek. 
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Minthogy a jogegyenlőségnek egyik alaptényezője a gaz- 
dasági-társadalmi fejlődés szintjének emelése, hazánkban mint 
társadalom- és gazdaságpolitikai cél fogalmazódott meg és vált 
gyakorlattá a termelőerők ésszerű elosztása az egész ország te- 
rületén. Ennek legfontosabb eleme az állami beruházási alapok 
racionális és méltányos elosztása. 1965–1979 között Románia 
1 568 163 millió lejt fordított nemzetgazdaságának fejlesztésé- 
re az állami költségvetésből. Ebből több mint 28 százalék a 
16 erdélyi megyére jutott, ahol a románok mellett a nemzeti- 
ségi lakosság döntő többsége él. A beruházási alapok felhasz- 
nálása az ország minden részén döntő szerepet játszott a len- 
dületes gazdasági növekedésben s ezen belül a korszerű ipari 
termelés szerkezetének kiépítésében, illetve fejlesztésében, s 
ugyanakkor, alapfeltétele a teljes jogegyenlőség biztosításának 
minden állampolgár számára, nemzetiségre való tekintet nél- 
kül. A tények igazolják, hogy a termelőerők gyors fejlesztése 
elősegíti a civilizációs és létkörülmények javítását, a szociális 
kérdések megoldását, a tudomány, művészet és kultúra fejlő- 
dését, a dolgozók életszínvonalának emelését. 


Ismeretes, hogy Romániában 1938 jelentette a felszaba- 
dulás előtti legmagasabb ipari termelési szintet. Ehhez viszo- 
nyítva 1979-ben a román ipar termelése 46-szor volt nagyobb. 
Az említett 16 megyében a termelés a következőképpen növe- 
kedett: öt megyében 18–26-szor, hét megyében 32–49-szer, 
három megyében 60–62-szer, Brassó megyében pedig 92-szer 
nagyobb volt, mint 1938-ban. Az ipar dinamikus fejlődését leg- 
kifejezőbben az évi átlagnövekedés ritmusa szemlélteti. Orszá- 
gos viszonylatban e mutató értéke az 1971–1975-ös tervidő- 
szakban 12,9% volt, ugyanebben az időszakban hét erdélyi 
megyében meghaladta az országos eredményt (Szilágy 21,6%, 
Szatmár 16,3%, Kovászna 16,1%, Hargita 15,8%, Beszterce- 
Naszód 15%, Szeben 13,3%, Fehér 13%). Románia esetében az 
utolsó negyedszázad tapasztalata minden kétséget kizáróan bi- 
zonyítja, hogy az iparosítás döntő tényezője a gazdasági le- 
maradás felszámolásának, a nemzetgazdaság dinamikus fej- 
lesztésének, a nép életszínvonala emelkedésének, az ország füg- 
getlenségének és szuverenitásának. Az ipar a nyolcadik év- 
tized második felében is dinamikusan fejlődött. Az átlagnöve- 
kedés értéke 1976–1979 között országosan 10,3% volt. Kilenc
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megyében – az említett tizenhatból – az eredmény ennél is 
nagyobb volt: elérte a 18–19 százalékot. 


Párhuzamosan a nemzetgazdaság többi ágával és különö- 
sen a gépgyártóipar gyors fejlődésével kiépült és évről évre 
gyarapodott a mezőgazdaság műszaki ellátottsága. 1975-ben a 
mezőgazdaságban használt traktorok száma 139 750 (1938-ban 
4049), melyből a 16 erdélyi megyére 44 692 esik. A több mint 
34 ezer önmeghajtású arató-cséplő gépből 10 122 ugyancsak 
ezekben a megyékben volt. Hasonló a többi mezőgazdasági gé- 
pek területi megoszlása is. A szocialista mezőgazdaság szünte- 
len fejlesztését célzó gazdaságpolitika kiváló eredménnyel járt. 
Gyökeresen megváltozott e nemzetgazdasági ág szerkezete és 
rendszeresen növekedett termelése. 


A közutak esetében továbbfejlesztésről aligha beszélhe- 
tünk, hiszen húsz-harminc évvel ezelőtt nagy részük alkalmat- 
lan volt modern autóforgalomra. Az utakat meg kellett építe- 
ni. 1956–1975 között Erdélyben a korszerű aszfaltozott mű- 
utak hossza 1565 km-ről 5254 km-re nőtt. 


Megváltozott a városok és falvak képe. Az állami alapok- 
ból és állami támogatással, valamint szövetkezeti alapokból 
1965–1979 között 1 466 396 új lakás épült, ebből 513 926 Er- 
délyben. Látványosan megváltozott a városi és falusi lakosság 
aránya országos viszonylatban. A második világháború utáni 
években Románia lakosságának csak mintegy 20 százaléka élt 
városon, 1979-ben pedig már 48,7 százaléka. Hasonló a hely- 
zet abban a két megyében is, ahol a lakosság zömében magyar 
nemzetiségű. Hargita megye városi lakossága 1948 és 1979 kö- 
zött 10 százalékról 43,7 százalékra, Kovászna megyéé pedig 12 
százalékról 50,7 százalékra nőtt. Összesen 40 olyan erdélyi vá- 
ros van, ahol a lakosság száma meghaladja a 20 ezret; ezek 
közül hétnek 100 ezernél nagyobb a lakossága. Az országos te- 
rület-, város- és falurendezési tevékenység egyik lényeges ve- 
zérelve: egyenlő életfeltételeket biztosítani minden állampolgár 
számára, nemzetiségre való tekintet nélkül, és fokozatosan csök- 
kenteni a város és falu közötti különbségeket. 


Kiemelendő, hogy Erdélyhez hasonló módon alakul az or- 
szág gazdasági növekedése minden vidéken; a társadalmi-gaz- 
dasági fejlesztés sehol sem történik más vidékek rovására. Er- 
ről tanúskodik a múltban elmaradott vidékek fokozottabb ütem- 
ben való fejlesztése. Ebben az összefüggésben nagy jelentősé-
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ge van az RKP XII. kongresszusán elfogadott határozatnak, 
melynek értelmében 1985-ig az ország valamennyi megyéjében 
az évi egy főre eső össztermelés értéke legkevesebb 70 000 lej 
kell hogy legyen, mégpedig úgy, hogy minden ezer lakosból 
legalább négyszáz legyen foglalkoztatott. 


Nem egészen huszonöt esztendő alatt a korábban fejletlen 
iparú és elmaradott mezőgazdaságú, kimondottan agrár jellegű 
Románia olyan ipari-agrár országgá lett, amelynek erőteljes, 
lendületesen fejlődő modern ipara és gyors ütemben korszerű- 
södő mezőgazdasága van. 


Az ország gazdasági potenciálja egységesen határozza meg 
a dolgozók anyagi létfeltételeit nemzetiségüktől függetlenül. 
Még elemzés céljából sem lehet elválasztani a nemzetiségeket 
az ország egészétől, mint ahogy a gazdaságfejlesztésben sem 
határozhatók meg élesen körvonalazott nemzetiségi részará- 
nyok. A gyárak, utak, városok, az egyre növekvő terméshozam 
stb. mind-mind a közösen végzett munka eredménye. 


Romániában a demokrácia a gazdasági és társadalmi egyen- 
lőtlenségek megszüntetésén, a kizsákmányolás felszámolásán, 
a dolgozók hatalmának érvényesítésén és a termelőeszközök 
szocialista tulajdonán alapszik. Megteremtődött a feltétele, hogy 
a dolgozók nemzetiségi különbség nélkül, valóban élvezzék 
munkájuk gyümölcsét, a haladás és civilizáció vívmányait, és 
szabadon részt vegyenek a társadalmi életben, erejüket és al- 
kotókészségüket a maguk és a közösség érdekében hasznosít- 
sák. Egyre több a lehetőség, hogy a dolgozók részt vegyenek 
a társadalmi-gazdasági kérdések megvitatásában, az állam ve- 
zetésében, az állam bel- és külpolitikájának kidolgozásában és 
megvalósításában. A szocialista demokrácia szüntelen tökélete- 
sítése kiterjed mind a társadalmi, mind pedig a nemzeti-nem- 
zetiségi viszonyokra. A gazdasági, társadalmi és politikai élet 
vezetésében való részvétel nemzetiségre való tekintet nélkül 
minden dolgozót érint, úgy is mint jog, úgy is mint köte- 
lesség. 


A szocialista demokrácia rendszerében igen fontos sze- 
repe van a Nagy Nemzetgyűlésnek mint az államhatalom leg- 
felsőbb szervének. Az együttélő nemzetiségek részvétele a Nagy 
Nemzetgyűlésben jelenleg a magyarok esetében 7,8 százalék, 
a németekében pedig 1,6 százalék. Hasonló a helyzet a nép-







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Koppándi Sándor (szerk.): A romániai magyar nemzetiség 


 17


tanácsi képviselők nemzetiségi összetétele tekintetében is. A 
képviselőket általános, egyenlő, közvetlen és titkos szavazás- 
sal választják. A választókerületek egyenlő számú állampol- 
gárra terjednek ki, ahol a nemzetiségek is arányuknak megfe- 
lelően képviselethez jutnak. 


Szocialista demokráciánk fejlődésében jelentős szerepük 
van a társadalmi és tömegszervezeteknek, melyek a lakosság 
különböző rétegeit tömörítik nemzetiségi különbség nélkül. E 
szervezetek központi vezető szerveiben a magyar nemzetiség 
részvétele a következő: a Szakszervezetek Központi Tanácsá- 
ban 8,6 százalék, a Kommunista Ifjak Szövetségének Központi 
Bizottságában 8 százalék, a Romániai Kommunista Egyete- 
misták Szövetségeinek Tanácsában 8,2 százalék, a Pionírszer- 
vezet Országos Tanácsában 7,9 százalék, az Országos Nőtanács- 
ban 8,5 százalék. Ami pedig az alkotási szövetségeket illeti, meg- 
említendő, hogy – 1980 decemberében – az 1296 írószövet- 
ségi tag közül 147 magyar, az 1642 képzőművészeti szövetségi 
tag közül 192 és a 344 zeneszerző szövetségi tag közül 32. Az 
alkotási szövetségek tagjain kívül természetesen mind a romá- 
nok, mind a magyarok és más nemzetiségűek közül mások is 
fejtenek ki művészi alkotótevékenységet. 


A Román Kommunista Párt, országunk politikai vezető 
ereje rendszeresen gondoskodik a jogegyenlőség betartásáról 
az élet minden vonatkozásában, beleértve a nemzetiségi kép- 
viseletet is. Ugyanakkor bevonja soraiba a példaszerű maga- 
tartású dolgozókat a magyar, német, szerb stb. lakosság sorai- 
ból is. Az RKP össztagságából 1979-ben 8 százalék volt a ma- 
gyar nemzetiségűek aránya. 


A Szocialista Demokrácia és Egység Frontja az összes tö- 
megszervezeteket, a társadalom minden rétegét felöleli, és az 
ország dolgozóinak egységét tükrözi nemzetiségre való tekintet 
nélkül. Ugyanakkor kifejezi a munkásosztály, a parasztság és 
értelmiség testvéri viszonyát, az ország társadalmi szerkezeté- 
ben végbement változásokat, valamint a társadalmi osztályok 
közeledésének távlatait. A Szocialista Demokrácia és Egység 
Frontjában a társadalmi és tömegszervezetek mellett egyenjo- 
gú tagként vesznek részt a nemzetiségi tanácsok is. Ezek létre- 
hozása és működése ugyancsak a demokrácia elmélyüléséről 
vall. A nemzetiségi tanácsok egy új lehetőségét jelentik an- 
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nak, hogy képviselőik révén a különböző nemzetiségekhez tar- 
tozó dolgozók mind az általános, mind az őket érintő sajátos 
kérdések megvitatásában részt vegyenek. A magyar nemzeti- 
ségű dolgozók 15 megyei tanácsában, valamint az országos ta- 
nácsban több mint félezer magyar munkás, földműves, mérnök, 
orvos, tanító, tanár, tudományos kutató, író, művész, állami 
tisztviselő stb. tevékenykedik. 


Számos magyar nemzetiségű honpolgár vesz részt a ki- 
épült demokratikus államélet és adminisztráció feladatköreinek 
ellátásában a központi és helyi szervekben; van közöttük pél- 
dául államtanácsi alelnök, első miniszteri helyettes, miniszter, 
államtitkár, néptanácsi elnök, alelnök, osztályvezető stb. Több 
helyen a gazdasági egységek élén és felelős beosztásokban ta- 
lálunk magyar szakembereket. A vállalatok vezetését ellátó dol- 
gozók tanácsaiban, a társadalmi ellenőrző csoportokban, a vá- 
rosi és községi néptanácsoknál működő különböző bizottságok- 
ban és más közügyi kérdésekkel foglalkozó szervekben közösen 
oldják meg a teendőket a román nemzethez és az együttlakó 
nemzetiségekhez tartozó lakosság képviselői. 


Az ország termelési rendszerének fejlődése, vagyonának 
gyarapodása, a dolgozók életkörülményeinek javulása, a lakos- 
ság képzettségének emelkedése és a szocialista demokrácia el- 
mélyülése egyre kedvezőbb feltételeket teremt nemzetiségi kü- 
lönbség nélkül minden honpolgár számára a társadalmi életben 
való érvényesüléshez, a társadalom vezetésében való érdemle- 
ges részvételhez. 


A Román Kommunista Párt nemzetiségi politikájának ér- 
vényesítése az államéletben megkövetelte a megfelelő jogi ke- 
ret létrehozását, amely e politika gyakorlásának nélkülözhe- 
tetlen feltétele. A legfontosabb politikai normák – a nemze- 
tiségi kérdésre vonatkozóak is – hatékonyságuk biztosítása ér- 
dekében jogi formát öltenek. Így válik lehetővé érvényességük 
kiterjesztése az egész társadalomra. 


A nemzetiségi kérdés megoldását, a nemzetiségi politika 
megvalósítását célzó jogi keret vizsgálatakor tekintettel kell 
lenni arra, hogy a társadalmi és nemzeti-etnikai jelenségek 
nem elszigetelten, hanem olyannyira összeforrva jelennek meg, 
hogy egy és ugyanazon jelenségnek egyszerre két megjelenési
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formája is lehet: társadalmi és nemzeti. A társadalmi és nem- 
zeti-etnikai jelenségek kapcsolatában is a társadalmi tényező 
a döntő. A mi esetünkre vonatkoztatva: a nemzetiségi kérdés 
jogi szabályozását a társadalmi-politikai viszonyok jogi szabá- 
lyozása határozza meg. Jogszabályok határozzák meg az állam- 
polgároknak mint az adott társadalom tagjainak a státusát, 
ugyanakkor külön jogszabályok körvonalazzák a nemzetiség- 
hez tartozó állampolgárok helyzetét is. A jogszabályok jó ré- 
sze az állampolgároknak a társadalomban elfoglalt helyére, a 
hatalomhoz való viszonyára, az általános emberi jogokra vo- 
natkozik. Az Alkotmány kimondja, hogy Románia Szocialista 
Köztársaság a városi és falusi dolgozók szuverén, független és 
egységes állama. Továbbá: az egész hatalom a népé, amely sza- 
bad, és ura sorsának (I. Cím, 1 és 2. szakasz). Általános érvé- 
nyűek a munkajogi rendelkezések is (amelyek szerint a munka 
minden állampolgár becsületbeli kötelessége), vagy annak sza- 
vatolása, hogy a termelőeszközök – szocialista vagy állami tu- 
lajdon formájában – az egész nép tulajdonában vannak. Ugyan- 
csak nemzetiségre való tekintet nélkül vonatkoznak a társa- 
dalom minden tagjára az Alkotmánynak az alapvető állampol- 
gári jogokat és kötelezettségeket szabályozó rendelkezései (II. 
Cím). 


Az általános emberi jogok egyes esetekben áttételesen, 
gyakran pedig közvetlenül kapcsolódnak a nemzetiségi kérdés- 
hez, a nemzetiségi kérdés jogrendszeréhez. Amikor az Alkot- 
mány leszögezi, hogy Románia Szocialista Köztársaságban vég- 
érvényesen megszűnt az ember ember általi kizsákmányolása, 
és megvalósult a munka mennyisége és minősége szerinti el- 
osztás szocialista elve, közvetve kizárja a nemzeti vagy faji 
megkülönböztetésen alapuló kizsákmányolás lehetőségét is. A 
munkához való jog biztosítása minden állampolgár számára ki- 
zárja a nemzetiségi diszkriminációt a munkalehetőségek igény- 
bevétele terén. 


Kitűnik tehát, hogy a szocialista demokrácia egységes és 
oszthatatlan, érvényessége a társadalmi élet minden területén 
azonos; hatását nem lehet leszűkíteni, korlátozni vagy bizonyos 
tevékenységi területekről kizárni. Ugyanakkor nyilvánvaló, 
hogy az általános emberi jogok szavatolása és érvényesülésük
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biztosítása elengedhetetlen feltétele általában a nemzetiségi kér- 
dés megoldásának és különösen jogi vonatkozásainak. 


Habár az állampolgárok jogegyenlősége nemcsak általános, 
de konkrét megfogalmazásban is szerepel az Alkotmányban, a 
nemzetiségi kérdés megoldását nem lehet kizárólag jogi kér- 
désnek tekinteni, mint ahogy az egyenlőség jogi kerete is csak 
egyik megjelenési formája a teljes egyenjogúságnak. 


A nemzetiségi kérdés megoldása mind általános, mind pe- 
dig jogi vonatkozásban a társadalmi kérdések megoldásán túl- 
menően feltételezi azoknak a sajátos kérdéseknek a megoldá- 
sát is, amelyek a nemzetiség – mint társadalmi-etnikai közös- 
ség – létéhez, helyzetéhez és tevékenységéhez fűződnek. 


Nemzeti államban, ahol a lakosság túlnyomó többségét a 
nemzethez tartozó állampolgárok alkotják, az általános ren- 
delkezések maguktól értetődően szavatolják a nemzet fejlődé- 
sének feltételeit, a nemzeti jelleg szabad megnyilvánulásának 
lehetőségeit, és éppen ezért szükségtelenek az olyan rendel- 
kezések, amelyek külön nemzeti jogokat biztosítanak a nem- 
zetnek, illetve a nemzethez tartozó állampolgároknak. 


Az állam általános tevékenységéből természetszerűen adó- 
dik a nemzet gazdasági életének, kultúrájának, nyelvének, iro- 
dalmának, oktatásügyének stb. fejlesztése. A nemzetiség létét, 
érvényesülését és jövőjét biztosító különleges rendelkezésekre 
éppen azért van szükség, mert a nemzet fejlődése, a nemzetet 
alkotó állampolgárok helyzete teljesen egybeesik az általános 
emberi jogokkal. 


Az állampolgárság fogalmában – nemzetiségétől függet- 
lenül – az egyén és az állam közti viszony fejeződik ki. Az 
állampolgárt megilletik mindazok a jogok, és alá van vetve 
mindazoknak a kötelezettségeknek, amelyek állampolgári mi- 
voltából származnak. A nemzetiségekhez tartozó állampolgáro- 
kat megilletik mindazok a jogok, amelyeket az Alkotmány és 
a tételes jog előír mind az állampolgárok, mind a nemzetiségek 
számára. Ezek a nemzetiségre vonatkozó rendelkezések az egyé- 
neket annyiban illetik meg, amennyiben valamelyik együttlakó 
nemzetiséghez tartoznak. Ebben az értelemben beszélhetünk a 
nemzetiségek kollektív jogairól. Ezek a jogok nem kiváltságok, 
nem biztosítanak az állampolgári jogokon túl több jogot a nem- 
zetiségnek. A nemzetiségre vonatkozó sajátos rendelkezések 
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célja, hogy lehetővé tegyék a reális jogegyenlőség megvalósí- 
tását a nemzetiségek számára, aminek biztosítására az általá- 
nos rendelkezések nem mindig alkalmasak. 


Az anyanyelv szabad használata a nemzetiségek egyik alap- 
joga. Minden nemzetiség alapvető jegye, sajátossága, létének is- 
mérve az anyanyelv. Szabad használata teszi lehetővé, hogy a 
nemzetiség nyelve minden szinten – a magánéletben, csoport- 
kapcsolatokban, a nevelésben, az oktatásban stb. – betöltse 
sajátos funkcióját mint a közösség tagjai közötti közlés alapvető 
eszköze. 


Az Alkotmány 22. szakasza kimondja: „Románia Szocia- 
lista Köztársaságban az együttélő nemzetiségeknek biztosítva 
van az anyanyelv szabad használata, továbbá könyvek, újsá- 
gok, folyóiratok, színházak és mindenfokú oktatás a saját nyel- 
vükön. Azokban a közigazgatási-területi egységekben, amelyek- 
ben a román lakosságon kívül más nemzetiségű lakosság is 
él, minden szerv és intézmény, szóban és írásban az illető nem- 
zetiség nyelvét is használja, és tisztviselőket nevez ki ezek 
soraiból vagy más olyan állampolgárok közül, akik ismerik a 
helyi lakosság nyelvét és életmódját.“ 


A néptanácsok szervezéséről és működéséről szóló törvény 
is rendelkezik a nyelvhasználatról: „A helyi szervek szóban 
és írásban használják az illető nemzetiségek nyelvét, és sze- 
mélyzetet sorolnak be ezek közül vagy más olyan állampolgá- 
rok közül, akik ismerik a helyi lakosság nyelvét és életmód- 
ját.“ Ugyanez a törvény írja elő: „Az ülésszakokon a vita ro- 
mán nyelven folyik, biztosítva azokban a területi-államigaz- 
gatási egységekben, amelyekben a román lakosságon kívül más 
nemzetiségű lakosság is él, az illető lakosság anyanyelvének 
használatát.“ 


Amint ismeretes, a néptanácsok szabályozó jellegű hatá- 
rozatait közzététel, kifüggesztés vagy más eszköz segítségével 
hozzák az állampolgárok tudomására. Az államigazgatás és a 
lakosság viszonyában az anyanyelv használatára vonatkozik a 
következő rendelkezés is: „Azokban a területi-államigazgatási 
egységekben, amelyekben a román lakosságon kívül más nem- 
zetiségű lakosság is él, a határozatokat az illető nemzetiség 
nyelvén is az állampolgárok tudomására hozzák.“ 
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A nemzetiségek nyelvének az államigazgatásban való hasz- 
nálatát segíti elő Románia Szocialista Köztársaság Hivatalos 
Közlönyének, valamint egyéb jogszabályokat tartalmazó kiad- 
ványoknak magyar nyelven való publikálása. A jogszabályok 
alkalmazásának és népszerűsítésének javítását célzó intézke- 
désekről szóló törvényerejű rendelet előírja: „Azokban a me- 
gyékben, ahol a román lakosság mellett az együttélő nemze- 
tiséghez tartozó lakosság is van, megkülönböztetett figyelmet 
kell fordítani a jogszabályoknak az illető nemzetiség nyelvén 
történő népszerűsítésére.“ 


Az Alkotmány 109. szakasza értelmében az anyanyelv hasz- 
nálata a nemzetiségek számára a bíróságok előtt is biztosít- 
va van: „Románia Szocialista Köztársaságban a bírósági eljá- 
rás román nyelven folyik, biztosítva a nem román nemzeti- 
ségű lakosság által is lakott közigazgatási-területi egységekben 
az illető lakosság anyanyelvének használatát. Azoknak a felek- 
nek, akik nem beszélik azt a nyelvet, amelyen a bírósági el- 
járás folyik, biztosítják a lehetőséget, hogy fordító útján sze- 
rezzenek tudomást az ügycsomó iratairól, valamint azt a jogot, 
hogy a bírói hatóság előtt anyanyelvükön beszéljenek és te- 
gyenek indítványokat.“ 


A fenti intézkedést ismétli a bíróságok szervezéséről szóló 
törvény (58. sz./1968, 8. szakasz), hangsúlyozva, hogy a romá- 
nul nem tudó felek tolmács útján vesznek tudomást a perirat 
tartalmáról és az ő segítségével teszik meg előterjesztésüket. 
A büntető- és polgári perrendtartási törvénykönyv szintén a 
fenti értelemben rendelkezik a nemzetiségek nyelvének hasz- 
nálatáról (29. sz. törvény/1968, 7., 8., 128. szakasz). 


Hazánkban az Alkotmány értelmében biztosítva van a 
nemzetiségek számára a saját nyelvükön történő oktatás min- 
den fokon. Ennek az általános rendelkezésnek az értelmében 
a nevelés- és oktatásügyi törvény kimondja: „Románia Szo- 
cialista Köztársaság állampolgárainak joguk van a tanuláshoz, 
nemzetiségre, fajra, nemre vagy vallásra való tekintet nélkül 
és bármilyen más diszkriminációs jellegű korlátozás nélkül“ (2. 
szakasz). Ugyanebben a törvényben találjuk továbbá, hogy 
„Románia Szocialista Köztársaság Alkotmánya előírásainak meg- 
felelően az együttélő nemzetiségek számára biztosított az anya- 
nyelv szabad használata az oktatás minden fokán, minden egyes
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nemzetiség anyanyelvének alapos tanulmányozása és elsajátí- 
tása“ (4. szakasz). 


A törvénnyel összhangban a Nevelés- és Oktatásügyi Mi- 
nisztérium gondoskodik a nemzetiségek anyanyelvi oktatásá- 
nak megszervezéséről és irányításáról, valamint az anyagi és 
szellemi feltételek biztosításáról. E tevékenységet elősegíti a 
nemzetiségek nevelési és oktatási ügyeivel foglalkozó iroda, 
amely a minisztérium keretében működik. 


„Azokban az iskolákban – hangsúlyozza a Tanszemélyzet 
Szabályzata –, amelyekben a tanítás az együttélő nemzetisé- 
gek nyelvén történik, az előadó és kisegítő tanszemélyzetnek 
ismernie kell a tanítási nyelvet.“ Ugyancsak a Tanszemélyzet 
Szabályzata képezi jogi alapját az igazgatók és aligazgatók ki- 
nevezésének a nemzetiségek nyelvén működő iskolákba, vala- 
mint a nemzetiségi szakemberek kiválasztásának a megyei irá- 
nyítószervek részére. 


Romániában a tannyelv szempontjából az iskola szabadon 
választható. A Nevelés-, és Oktatásügyi Törvény értelmében 
„az együttélő nemzetiségekhez tartozó szülők vagy ifjak választ- 
hatnak az illető együttélő nemzetiség nyelvén működő, illetve 
román nyelvű oktatási egységbe való beiratkozás között“ (108. 
szakasz). 


A Román Kommunista Pártnak az élet minden területén 
következetesen alkalmazott forradalmi nemzeti politikájával 
összhangban Romániában átfogó iskolahálózat jött létre az 
együttlakó nemzetiségek nyelvén, hogy az ifjúság tanulhasson 
mind az anyanyelvén, mind pedig román nyelven, ki-ki óhaja 
szerint. „Hazánk egész közoktatása, így a felsőfokú oktatás is, 
minden dolgozó rétegnek, nemzetiségi különbség nélkül ren- 
delkezésére áll – hangsúlyozta Nicolae Ceauşescu elvtárs. – 
Különös figyelmet fordítunk a szükséges feltételek megterem- 
tésére, hogy a munkásosztály és a parasztság soraiból kikerült 
ifjúságnak legyen meg a lehetősége gondok nélkül látogatni 
bármelyik tanintézetet.“ 


Az 1979/1980-as tanévben 3252 tanegységben és tagozaton 
tanítottak az együttlakó nemzetiségek nyelvén. Az iskolatípu- 
sok és a tannyelvek megoszlása a következő: 
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Az említett 3252 tanegységen és tagozaton kívül 60 tago- 
zaton esti oktatás folyik az együttlakó nemzetiségek nyelvén (57 
tagozaton magyarul és 3 tagozaton németül). Ugyanakkor a 
gimnáziumokban 184 látogatás nélküli tagozat működik (179 
magyarul, 2 németül és 3 szlovákul). 


Alkotmányos jog lévén, a lelkiismereti szabadság minden 
állampolgár számára biztosítva van. „Bárki szabadon vallhat 
vagy sem valamely vallási hitet – mondja az ország Alkot- 
mánya. – A vallás szabad gyakorlása szavatolva van. A val- 
lásfelekezetek szervezési és működési módját törvény szabá- 
lyozza“ (30. szakasz). 


Jogrendszerünkben az általános, országos érvényű törvé- 
nyes előírások mellett egész sor rendszabály van, amelyek az 
államhatalom helyi szerveinek tevékenységére vonatkoznak. 
Ezek az általános, mindenki számára érvényes rendelkezések 
mellett tételesen megfogalmazott nemzetiségi vonatkozású elő- 
írásokat is tartalmaznak. Kiemelendő, hogy a néptanácsok meg-


Tannyelv Tanegységek 
és tagozatok 


összesen 


 Ebből:  


Óvodák Általános 
iskolák 


Líceumok Szak- 
iskolák 


összesen: 3 252 1 436 1 650 162 4 


Magyar nyelven 2 479 1 079 1 276 120 4 


Német nyelven 675 319 317 39  


Szerb nyelven 44 18 25 1  


Ukrán nyelven 11 7 3 1  


Szlovák nyelven 36 8 27 1  


Cseh nyelven 5 3 2   


Bolgár nyelven 2 2    
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szervezéséről és tevékenységéről szóló törvény egyebek közt 
kimondja: „A néptanácsok tevékenysége a szocialista demok- 
rácia elvein alapul, biztosítva az összes állampolgárok közvetlen 
részvételét – nemzetiségre, fajra, nemre vagy vallásra való te- 
kintet nélkül – az állami és társadalmi ügyek helyi szintű 
megvitatásában és a határozatok, illetve intézkedések valóra 
váltásában“ (4. szakasz). 


Társadalmi és politikai jelentőségének megfelelően az ál- 
lam büntetőjogi védelemben részesíti a nemzetiségek jogegyen- 
lőségét. Az Alkotmány 17. szakasza értelmében „Az állam sza- 
vatolja az állampolgárok jogegyenlőségét. Tilos ezen jogok bár- 
milyen korlátozása és gyakorlásuk során bármilyen megkü- 
lönböztetés nemzetiségi, faji, nemi vagy vallási alapon. 


Minden olyan megnyilvánulást, amelynek célja ilyen kor- 
látozások bevezetése, a nacionalista-sovén propagandát, a faji 
vagy nemzeti gyűlölet szítását törvény bünteti.“ 


Románia jogrendszerének egyik alapvető jellegzetessége a 
jogegyenlőség elvi és gyakorlati szavatolása. Ugyanakkor az 
idevágó törvényerejű rendszabályokat céltudatosan köznapi tár- 
sadalmi gyakorlat egészíti ki, melynek legfőbb célja az ember 
szabadságának és méltóságának, valamint az emberi egyéni- 
ség sokoldalú érvényesülésének biztosítása. 


Az ország általános társadalmi-politikai és gazdasági ha- 
ladása a szocialista építés időszakában maga után vonta a szel- 
lemi élet erőteljes fejlődését, a dolgozók képzettségének és kul- 
turális színvonalának emelkedését nemzetiségi különbség nél- 
kül. Ebben a megújulási folyamatban fejlődött és bontakozott 
ki egyre nyilvánvalóbban az együttlakó nemzetiségek szelle- 
mi élete is. Ez a jelenség annak a politikának köszönhető, me- 
lyet a Román Kommunista Párt folytat az új ember, a dolgo- 
zók szocialista tudatának kialakításáért. Nicolae Ceauşescu elv- 
társ rámutatott: „Az anyagi alap fejlődésével egyidejűleg or- 
szágszerte fejlődik a tudomány, a művészet és a kultúra; a 
szocialista társadalom biztosítja a nép összes erőinek szabad 
megnyilatkozását a szellemi alkotó munka területén, lehetővé 
teszi az értelmiség minden értékes elemének, hogy nemzetiség- 
től függetlenül a tömegek kulturális felemelésének, az ország 
haladásának szolgálatába állítsa tehetségét és alkotóképessé- 
gét. A magyar, német, szerb tudományos, művészeti és kultu- 
rális dolgozók alkotásai, megőrizve a nemzeti sajátosság jegyeit,
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a román értelmiségiek alkotásaival együtt gazdagítják a szo- 
cialista Románia szellemi tárházát.“ 


A román nép és az együttlakó nemzetiségek kulturális éle- 
tének alakulása-fejlődése párhuzamosan történt a városi és fa- 
lusi dolgozók gazdasági-anyagi helyzetének szüntelen javulá- 
sával. 


Az ország egész kulturális életét átfogó Megéneklünk, 
Románia fesztivál tág lehetőséget teremt az alkotókészség meg- 
nyilvánulására. Ebben a mozgalomban a nemzetiségi tömegek 
is részt vesznek: a második Megéneklünk, Románia fesztivál 
tömegszakaszán csaknem 70 ezer magyar nemzetiségű dolgozó 
vett részt 4310 színjátszó és tánccsoportban meg kórusban. 


Az általános kulturális tevékenység részeként korszerűsö- 
dik a nemzetiségi könyvkiadás is. A regény és verseskötet mel- 
lett egyre gyakrabban jelenik meg tudományos és tudománynép- 
szerűsítő könyv magyar, illetve német nyelven. Csupán 1976– 
77 könyvtermése országos szinten 8505 könyvcím, több mint 163 
millió példányban. Ebből 1063 cím jelent meg a nemzetiségek 
nyelvén, közel 8 és fél millió példányban. A könyvkiadás ered- 
ményeiből látható, hogy a nemzetiségek irodalma legterméke- 
nyebb korszakát éli, amelyet a változatosság és írói egyénisé- 
gek kibontakozása jellemez. A magyar és német nyelvű szín- 
házak szintén értékes munkát végeznek. A hazai nemzetiségi 
szerzők művei mellett klasszikus és kortárs román drámaírók, 
valamint az egyetemes drámairodalom klasszikus és mai leg- 
jobb alkotásait játsszák. Festők, szobrászok, grafikusok és for- 
matervezők egész sora vált ismertté az utóbbi két évtizedben 
a nemzetiségek soraiból. 


A politikai és kulturális-nevelő munka célja a dolgozók 
öntudatának fejlesztése, a haladó gondolkodású új ember ki- 
alakítása, aki tudatosan bekapcsolódik a szocialista és kommu- 
nista társadalom építésébe, és következetesen fejleszti szemé- 
lyiségét. Ebben a tevékenységben nagy jelentősége van vala- 
mennyi régi, misztikus és retrográd felfogás visszaverésének, 
valamint a burzsoá nacionalista és soviniszta tételek és meg- 
nyilvánulások leleplezésének. 


A Román Kommunista Párt szüntelenül gondoskodik a dol- 
gozóknak a haza, a párt és a nép iránti szeretet, az egység és 
testvériség szellemében való neveléséről, nemzetiségre való te- 
kintet nélkül. Ezzel kapcsolatban Nicolae Ceauşescu elvtárs
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hangsúlyozta: „...a múltban a kizsákmányoló osztályok nagy 
súlyt helyeztek a soviniszta megnyilvánulásokra, bizonyos so- 
viniszta-nacionalista tételek hangoztatására, hogy egymás el- 
len uszítsák a különböző nemzetiségű dolgozókat, s így osztály- 
érdekeiket megvalósítva könnyebben elnyomják és uralják őket. 
Éppen ezért az ideológiai tevékenységben és politikai nevelés- 
ben kellő figyelmet kell szentelnünk az összes ilyen megnyil- 
vánulások leküzdésének. E megnyilatkozások valójában már a 
múltéi, de ne feledjük, hogy nyomokat hagytak, kiváltképpen 
az idősebb nemzedékekben, s éppen ezért állandóan foglalkozni 
kell a problémával az új ember nevelésének és formálásának 
munkájában. Hazánk valamennyi állampolgára, nemzetiségtől 
függetlenül, az ifjú nemzedék a barátság és a testvériség szel- 
lemében, a szocializmusért és a kommunizmusért folytatott kö- 
zös munka és harc szellemében kell hogy éljen!“ 


 
Gazdagodó szocialista civilizációnk keretéül szolgál a tör- 


ténelmi haladásban tudatosan részt vevő, képzett, öntudatos em- 
ber kialakításának. A szocialista, illetve kommunista társada- 
lom építésében elért sikerek egyre tágabb lehetőségeket terem- 
tenek arra, hogy a társadalmi-politikai és jogi gyakorlatban az 
emberi szabadság mindinkább kiteljesedjék. Ezzel együtt nő- 
nek a nemzetiségek létéből származó sajátos kérdések megol- 
dásának lehetőségei is. A nemzetiségekkel kapcsolatos kérdé- 
sek tanulmányozása számára is döntő elvi-elméleti és gyakor- 
lati jelentősége van az RKP ama felfogásának, amely szerint a 
román szocialista nemzetnek még hosszú ideig fontos történel- 
mi szerepet kell betöltenie. A nemzet hosszútávú perspektívá- 
jának tételét pártunk a nemzetiségekre is kiterjeszti, ami azt 
igazolja, hogy ennek a felfogásnak az alapján a történelmi 
tapasztalat, a jelenkori valóság és a fejlődési tendenciák fi- 
gyelembevételével áll, szemben minden olyan állásponttal, 
amely tagadja a nemzet és a nemzetiségek szerepét. Pártunk 
főtitkára, Nicolae Ceauşescu elvtárs még a Pártprogram elfo- 
gadása előtt iránymutató programot fogalmazott meg ebben a 
kérdésben: „A nemzetre vonatkozó marxista–leninista felfogás 
fényében és abban a meggyőződésben, hogy a nemzet még 
hosszú ideig fennmarad, pártunk a nemzetiségek kérdésében is 
abból a meggondolásból indul ki, hogy a nemzetiségek is még
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sokáig megőrzik létüket, és továbbra is jól meghatározott he- 
lyet és szerepet töltenek be a társadalomban.“ 


A nemzetiségek tartós fennmaradása számos elméleti, po- 
litikai és gyakorlati kérdést vet fel. Ezeknek egyik fontos ve- 
tülete a román nemzet és az együttélő nemzetiségek közötti 
viszonyok alakulása. Nyilvánvaló, hogy a termelőerők fejlődé- 
se, a társadalom szerkezetének mobilitása, a társadalmi viszo- 
nyok alakulása a nemzeti-nemzetiségi viszonyokat is befolyá- 
solja, valamint a nemzetiségek státusának egybehangolását a 
társadalmi haladás előidézte feltételekkel, körülményekkel. Eb- 
ben az összefüggésben a párt XI. kongresszusán elfogadott Prog- 
ram kimondja: „Pártunk szüntelen őrködni fog a marxizmus– 
leninizmus nemzeti kérdéssel kapcsolatos elveinek az életben 
való rendíthetetlen alkalmazása, a teljes jogegyenlőség betar- 
tása felett, s azoknak a feltételeknek a megteremtése felett, 
amelyeknek biztosítaniuk kell nemzetiségi különbség nélkül 
minden állampolgár tevékeny részvételét szocialista hazánk sor- 
sának irányításában. A helyes nemzeti politika elválaszthatatlan 
része a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom építésének és 
a kommunizmus felé való haladásnak.“ 


Ez a lelkesítő perspektíva készteti arra a nemzetiségeket, 
hogy a román néppel együtt egyre nagyobb mértékben részt 
vegyenek a jövőt teremtő munkában, ez emeli egyre magasabb 
szintre a román nemzet és az együttlakó nemzetiségek szilárd 
egységét és testvériségét. 
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GÁLFALVI ZSOLT 


A mai romániai magyar irodalom 


A kiindulópontot a romániai magyar irodalom fogalmának 
megközelítését célzó kísérletünkhöz a tények szolgáltathatják. 
A tények, amelyeknek jelentése csak úgy definiálható, ha azo- 
kat nem elszigetelten, hanem állandó kölcsönhatásukban, a 
szerves összefüggések rendszerében vizsgáljuk. 


A romániai magyar irodalom létezése – tény. Az irodalmi 
élet szociológiájának nélkülözhetetlen tényezői – tehát az al- 
kotók és az alkotások, a műveket az olvasókhoz eljuttató in- 
tézményesített eszközök (kiadók, lapok, folyóiratok, színházak, 
rádió, televízió) és a befogadók (az olvasók, a közönség) – 
adottak és működnek. A szocialista Romániában ma az együtt- 
élő magyar nemzetiségnek gazdag, sokszínű, éltető hagyomá- 
nyokat folytató, visszhangos irodalma van. 


A tények tárgyilagos jelzése a dolgok természetéből kö- 
vetkezően máris kínálja a fogalmi megközelítés első és lényegi 
láncszemét. Nevezetesen azt, hogy ez az irodalom egy nemze- 
tiség irodalma. A romániai magyar nemzetiségé, amely azonos 
társadalmi-politikai-ideológiai feltételek között él a román 
nemzettel és a többi együttélő nemzetiséggel, akikkel a közös 
érdekek és törekvések, eszmények és gondok fűzik össze. Lé- 
tezése, lényege, sajátossága tehát a nemzetiségi lét – és az 
általa formált nemzetiségi tudat – összefüggései között, ab- 
ból kiindulva határozható meg. 


Ezt a módszertani alapelvet hangsúlyozta irodalmunk út- 
törő marxista teoretikusa, Gaál Gábor, amikor több mint negy- 
ven évvel ezelőtt így írt: „Irodalomról soha sem szabad gon- 
dolkodni a hozzátartozó nép (nemzetiség) nélkül. Hisz a nép 
(nemzetiség) az a talaj, amiből az irodalom nyit, amire szük- 
ségszerűen visszahat, miért is a kettő között a kölcsönhatás 
állandó. Igazi kész irodalmak csak azok, amelyekben a népről 
(nemzetiségről) az irodalomra s az irodalomról a népre (nemze- 
tiségre) lehet ismerni.“ Ugyanebben az alapvető tanulmány-
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ban* azt is megállapítja, hogy „a közönség és olvasó nélkül, 
mely maga a nép, a nemzetiség, nemcsak azért nincs iroda- 
lom, mert valójában az irodalom a közönségnek és az olvasó- 
nak készül, de azért sem, mert róla is készül! S ez az utóbbi 
a legfontosabb, mert a róla az irodalom tartalma, világa, jogo- 
sultsága“ (Gaál Gábor kiemelései). 


A romániai magyar irodalom meghatározó talaja tehát a 
romániai magyar nemzetiség léte, a maga társadalmi-történeti 
feltételezettségében és összefüggéseivel. 


A romániai magyar irodalom születése velejárója annak a 
történelmi ténynek, hogy az első világháború után kiteljese- 
dett a román nemzeti állam kialakulásának folyamata; az 1918. 
december elseji gyulafehérvári román nemzeti gyűlés az ott 
képviselt néptömegek törekvéseivel egybehangzóan kimondta 
Erdély egyesülését Romániával. Az egységes román nemzeti 
állam kiteljesedése merőben új helyzetet teremtett az itt élő 
magyarság számára. Nemzeti kisebbségként az új állami, po- 
litikai, gazdasági és társadalmi feltételek között kellett kimun- 
kálnia a továbbélés lehetőségeit a maga számára – természe- 
tesen a román néppel együtt. Ezt egyrészt megkönnyítette az 
együttélés évszázados gyakorlata, amelynek folyamán a tör- 
ténelem mozgató erejeként ható társadalmi harcok sodrában 
a különböző nemzetiségű dolgozók felismerték közös érdekei- 
ket az elnyomók és az idegen hódítók elleni küzdelemben. Eb- 
ben a folyamatban teremtődtek meg a közös munka és közös 
harc hagyományai. Ezek a hagyományok magukba foglalják a 
létfeltételek hasonlóságából eredő állandó kölcsönhatást az 
anyagi és szellemi kultúra különböző területein is, a népmű- 
vészettől az írásbeliségig terjedő síkon, a közös érdekek tuda- 
tosítását szolgáló haladó politikai és szellemi törekvéseket is 
beleértve. Másrészt megnehezítette az, hogy az adott feltételek 
között a társadalmi elnyomást nemzetiségi elnyomás súlyosbí- 
totta, és a burzsoá nacionalizmus mindkét oldalról gátlástalan 
demagógiával és történelemhamisítással igyekezett egymás el- 
len uszítani az egymásra utaltakat. 


Ebben az új történeti-társadalmi helyzetben kezdett ki- 
alakulni a romániai magyar irodalom – azoknak a józan és 
realista törekvéseknek az összefüggésében, amelyek a romá-


                                                
* Transzilvániai-e vagy romániai magyar irodalom. Korunk, 1937, 


214–216. 
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niai magyarság létfeltételeit, anyagi és szellemi értékteremtő 
lehetőségeinek érvényesülését a megváltozott körülményekhez 
illeszkedve kívánták biztosítani. Az írói műhelyek különös- 
képpen rugalmas és szellemi életerőre valló tényezőknek bizo- 
nyultak ebben a tekintetben. Már 1919-ben megjelentek az 
első, még rövid életű irodalmi folyóiratok, majd irodalomszer- 
vező szerepet is betöltő napilapok mellékletei. 


Ez az irodalom a kezdetek idején érthető okokból még 
nem tudhatta önmagát mint új, sajátos jelenséget pontosan 
definiálni, noha gyakran lángoltak fel ilyen célzatú viták. Eh- 
hez csak több éves fejlődés folyamán teremtődtek meg a nél- 
külözhetetlen objektív és szubjektív feltételek, nem utolsó- 
sorban a művek, az irodalom életének alakulása révén. Az iro- 
dalmi alkotás sajátos természetrajzát figyelembe véve az is 
érthető, hogy az új körülményeknek az irodalom irányulását 
meghatározó szerepe nem érvényesülhetett, a követelmények 
nem tudatosulhattak művek formájában egyik napról a má- 
sikra. 


Ma a romániai magyar irodalom több mint hat évtizedes 
útra tekinthet vissza. A fejlődés a kontinuitás és a diszkonti- 
nuitás egységének jegyében ment végbe. Döntő mozzanata a 
felszabadulás, illetve a szocialista forradalom győzelme, amely 
a társadalmi rend gyökeres megváltozásának összefüggés-lán- 
colatában a romániai magyarság számára a nemzeti kisebbség- 
ből együttélő nemzetiséggé válást is jelentette. Ezeknek az év- 
tizedeknek a beszédes tanulsága, a művek sokasága, az iro- 
dalom életének eleven folyamata kínálja a lehetőséget a ro- 
mániai magyar irodalom jellemző vonásainak általánosító ér- 
vényű vázolásához. 


Minden irodalomnak meghatározó tényezője az a valóság, 
amelyből kinő, amelyben a benne kifejeződő emberi probléma- 
világ gyökeredzik. A romániai magyar irodalom számára ez a 
talaj a romániai valóság. Természetesen nemcsak és nem is 
elsősorban földrajzi értelemben. Irodalmunk életének alakulá- 
sát, a művekbe fogalmazott tartalmakat elsődlegesen a romá- 
niai társadalmi-gazdasági és politikai feltételek, az erre az 
alapra épülő tudatformák, szellemi áramlatok, ezek mozgás- 
iránya határozza meg. A valóság és az irodalom kölcsönhatása 
ebben a koordináta-rendszerben funkcionál. Ezt tudatosította 
Gaál Gábor, amikor negyven évvel ezelőtt – már idézett cik-
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kében – a romániaiságot irodalmunk jellemző kritériumaként 
jelölte meg. A romániaiság Gaál Gábor-i értelmezése nem me- 
rül ki abban – ami különben akkor is helytálló volt, s ma 
még inkább az –, hogy irodalmunk földrajzilag nem egysze- 
rűen erdélyi, hanem romániai magyar irodalom, mivel alkotói 
és olvasói az egész Romániában élnek. A romániaiság lénye- 
gét, tartalmi, esztétikai implikációit tekintve a nagy marxista 
kritikus valóságirodalom-koncepciójába illeszkedik. Gaál Gábor 
teljes joggal azt vallotta az irodalom hivatásának, hogy a kor 
jellemző emberi-társadalmi problémáit, folyamatait fejezze ki, 
érzékenyen és mélyrehatóan figyelmezve a valóságra. A való- 
ság elsődlegesen a korabeli Románia társadalmi, gazdasági, po- 
litikai feltételeit jelentette. E feltételek között bontakozott ki 
a magyar nemzeti kisebbség élete, a maga megírni- és kimon- 
danivalóival. Gaál Gábor érvelése változatlanul érvényes; a 
romániai magyar irodalom társadalmi meghatározója az egész 
romániai valóság, s ezen belül mindenekelőtt a magyar nem- 
zetiség élete, az ebből kinövő problematika. Ez a romániai 
magyar irodalom sajátos, megkülönböztető jellegzetessége. 


A romániai valóság, a gazdasági, társadalmi, politikai fel- 
tételek meghatározó szerepéből következik, hogy ennek az iro- 
dalomnak az alapvető koordinátái ebben az értelemben kezdet- 
től fogva azonosak a román irodaloméval, a többi nemzetisé- 
gek irodalmáéval, amelyekhez így számos rokonító vonás és 
szerves kölcsönhatás fűzi. A közös vonások, a kölcsönhatás 
nemcsak tematikai vonatkozásban szembetűnő, hanem – külö- 
nösképpen a szocialista építés éveitől kezdve – kiterjed a tar- 
talom és a forma egymástól elválaszthatatlan vetületeire, az 
esztétikai törekvésekre, az írók eszmei-művészi hitvallására, a 
valóság szemléletének, értékelésének és kifejezésének módjai- 
ra, a szellemi és irodalmi élet számos mozzanatának, jelensé- 
gének pályaívére és hatására. 


A romániai valóságból fakadó tartalmakat – s így a ro- 
mán irodalommal rokon tartalmakat is – irodalmunk az egy- 
séges magyar irodalmi nyelven fejezi ki. Amikor a romániai 
magyar irodalom új, sajátos jelenségként, de nem előzmény- 
telenül és nem a semmiből kibontakozott, a magyar irodalom 
a maga egységes irodalmi nyelvével már évszázadok óta ki- 
alakult. Ezt az irodalmi nyelvet – amely azonos a jelenkori 
magyarországi irodalom nyelvével, illetve együtt gazdagodott,
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fejlődött vele – irodalmunk magától értetődő kifejezési alap- 
eszközként kapta és örökíti tovább. S nyelvével együtt örö- 
költe a klasszikus magyar irodalom minden haladó hagyomá- 
nyát, beleértve az e hagyományok által formált értékszemlé- 
letet. A klasszikus magyar irodalom valamennyi értéke, hu- 
mánumtartalma, esztétikuma tovább él a romániai magyar iro- 
dalomban, mai szocialista humánumának és esztétikumának 
egyik forrásaként. Irodalmunk természetesen gondosan ápolja 
azokat a hagyományait, amelyeknek földrajzi értelemben az 
elmúlt évszázadok Erdélye volt a bölcsője – ezeknek a ha- 
gyományoknak az értékét az is jelzi, hogy egyben a klasszikus 
magyar irodalom egész örökségéhez tartoznak. A csak helyi 
hagyományoknak az axiológiai következetességről lemondó esz- 
tétikai túlértékelése nem mai irodalmunk gyökérzetét erősí- 
tené, hanem a provinciális szemlélet előtt nyitna a mai román 
irodalom korszerű törekvéseitől is elszigetelő kaput. 


Az azonos irodalmi nyelv, a nyelv művészi használatának 
módja, az irodalmi-kulturális hagyományok közössége ezekben 
a vonatkozásokban a romániai magyar irodalmat a jelenkori 
magyarországi irodalommal rokonítja. Ez a sajátos vonás sem- 
milyen tekintetben nem mond ellent irodalmunk romániaisá- 
gának, a romániai társadalmi, gazdasági, politikai valóság meg- 
határozó szerepének. Irodalmunknak ezek a jellegzetességei a 
maguk tartalmi és formai implikációival a történelmi-társa- 
dalmi fejlődés tényeiből fakadnak, és kifejezik azt a történel- 
mi realitást, hogy az egységes román nemzeti államban a ro- 
mán nemzettel együtt – az egyenjogúság és a testvériség je- 
gyében – jelentős lélekszámú magyar nemzetiség él, amely 
ma a romániai szocialista kultúra szerves részeként fejleszti 
anyanyelvén irodalmát és művelődését. 


A román és a romániai magyar irodalom állandó, termé- 
kenyítő hatásának hatókörét kiterjeszti és elmélyíti az iro- 
dalmi örökség bevonása a kölcsönös fordítások folyamatába. 
A romániai magyar irodalomra elevenen és formálóan hatnak a 
román irodalom nagy hagyományai, klasszikus művei, jelenkori 
alkotásai, amelyek szinte kivétel nélkül művészi magyar tol- 
mácsolásban is olvashatók. Ezek a fordítások – amelyeknek 
szintén megvannak a nagy, még a múlt század első felétől kez- 
dődő hagyományai – egyben a magyarországi irodalom és ál- 
talában a magyar olvasó számára is hozzáférhetővé teszik a
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román szellemiség értékeit. Ugyanakkor a romániai magyar 
irodalom e kölcsönhatás során a maga sajátos hagyományait 
is közvetíti a román irodalom és kultúra fogékony közege felé, 
elősegítve a kölcsönös megismerést. A műfordítás, a kölcsönös 
érdeklődés és megbecsülés gyakorlatát folytatva, azt legsajá- 
tabb ügyének tekintve, irodalmunk egyben magáénak vallja a 
románok és magyarok testvériségének, szóértésének, múltbeli 
közös küzdelmeinek, a két nép legtisztábban látó fiai kézfo- 
gásainak minden nagy történelmi hagyományát, továbbéltetve 
a belőlük fakadó, jelenünkhöz szóló tanulságokat. 


A romániai magyar irodalom meghatározásában mindkét 
jelző sajátos minőséget fejez ki. Ezt az irodalmat alapvetően 
a romániai társadalmi valóság determinálja, ugyanúgy, mint a 
román irodalmat (vagy más romániai nemzetiségek irodalmait), 
de ehhez viszonyítva nem csak nyelvét tekintve sajátos jelen- 
ség, tehát nem magyar nyelvű román irodalom. Egy ilyen ter- 
minus egyrészt implicite elmosná a nagy hagyományokra visz- 
szatekintő román irodalom nemzeti jellegét, másrészt azt a le- 
egyszerűsítő feltételezést sugallhatná, hogy egy nemzetiségnek 
csak a nyelv sajátos vonása. Egyébként a nyelv – s különös- 
képpen az irodalmi nyelv – nem egyszerűen a közlés techni- 
kai eszköze, hanem a gondolat anyagi burka, a történelmi- 
etnikai közösségek sajátos szellemiségének, lelki alkatának to- 
vábbörökítő kifejezője. Ezen túlmenően: az, hogy a romániai 
magyar irodalom valóságalapja az egész romániai társadalmi 
lét összefüggései között a magyar nemzetiség léte, magától 
értetődően azt jelenti, hogy ennek a nemzetiségnek a törté- 
nelmileg-társadalmilag meghatározott létfeltételeit és létfor- 
máját, szellemiségét és lelki alkatát tükrözi, tehát sajátos vo- 
nások kifejezésével gazdagítja az egész hazai valóságnak a ro- 
mániai irodalomból kirajzolódó képét, beleértve az együttélés 
és a testvériség mindennapjainak tartalmait. 


Szellemi életünknek ezt a realitását meggyőzően jellemzi 
az RKP főtitkára a kulturális-művészeti életben elért ered- 
ményekről szólva: „E kiváló eredményekhez természetszerűen 
hozzátartoznak az együtt lakó nemzetiségek alkotóinak művei 
is – a szocialista hazánkban születő új kultúra szerves részei. 
Ezek a nemzetiségek anyanyelvén íródott, az illető nemzeti- 
ségek életének és szellemiségének sajátos vonásait tükröző al- 
kotások egyben ábrázolják a haza általános realitásait is szo-
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cialista társadalmunk egységes nyelvén – a forradalmi hu- 
manizmus, a dialektikus és történelmi materializmus filozófiai 
koncepciója nyelvén“ (Nicolae Ceauşescu: Előadói beszéd a 
politikai nevelés és a szocialista kultúra kongresszusán). 


A romániai magyar irodalom meghatározása során már 
szó volt arról, hogy kezdeteit néhány, akkor még többnyire 
rövid életű irodalmi folyóirat és a napilapok irodalmi mellék- 
letei jelezték. Az irodalmi élet kezdeteihez tartozik a Nagy- 
váradon 1919 kora nyarán megindult Magyar Szó és a Tavasz 
(Tabéry Géza, illetve Zsolt Béla szerkesztésében), a Marosvá- 
sárhelyen 1919 szeptemberében megjelent Zord Idő (főszer- 
kesztő: Osvát Kálmán), egy évvel később a kolozsvári Keleti 
Újság irodalmi mellékletéből kinőtt Napkelet (1920–1922), a 
szintén kolozsvári Ellenzék irodalmi melléklete, amelynek je- 
lentős szerepét 1923-tól Kuncz Aladár, majd 1925-től Áprily 
Lajos igényes szerkesztése biztosította, később Aradon a Fra- 
nyó Zoltán által szerkesztett Géniusz (1924), majd Új Géniusz 
(1925) és Szántó György lapja, a Periszkóp (1925). Szintén eb- 
ben az időszakban (pontosabban 1921-ben) indult a Pásztortűz, 
amely a leghosszabb életűnek bizonyult. Ezek a folyóiratok, 
lapok az úttörés, az alapozás közös szándékán túl eszmeileg- 
művészileg rendkívül széles ölelésűek és különböző jellegűek 
voltak: Ady forradalmi radikalizmusának követői, a Nyugat 
esztétikai eszményeinek képviselői, az avantgarde-törekvések 
szószólói, a konzervatív irodalmi ízlés őrzői egyaránt megszó- 
laltak bennük, néha egymással vitázva, máskor egymás mel- 
lett is. A kezdő évek jelentős mozzanata a Tizenegyek antoló- 
giájának megjelenése 1923-ban és a Benedek Elek köré cso- 
portosult fiatalok (pl. Kacsó Sándor, Szentimrei Jenő, Tamási 
Áron) irodalom- és közönségszervező munkája – a hazai való- 
sághoz való szoros kötődés, a társadalmi élet jellemző reális 
konfliktusait ábrázoló irodalom igényeinek jegyében. 


A kezdetek után az irodalmi élet kibontakozásának idősza- 
kát a felszabadulás előtti évek két meghatározó jellegű, alap- 
vető jelentőségű folyóiratának és irodalmi csoportosulásának 
a kialakulásához és működéséhez kapcsolhatjuk. Egyfelől 1924- 
ben Kós Károly kezdeményezésére megalakult az Erdélyi Szép- 
míves Céh, majd 1926-ban első ízben összegyűlt a Helikon írói 
munkaközössége, és 1928-ban megjelent folyóirata, az Erdélyi
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Helikon. Másfelől: 1926-ban átfogó világnézeti havi szemle- 
ként napvilágot látott a Korunk, Dienes László szerkesztésé- 
ben, majd 1929-től Gaál Gábor társszerkesztésében, aki 1931- 
ben átvette a lap vezetését. 


A két folyóirat világnézeti arculatát és művészi törekvé- 
seit tekintve lényegesen különbözött egymástól, ideológusai 
gyakran éles hangú eszmecserékben szembesítették nézeteiket. 
Mindkét lap működésében – a társadalmi fejlődés és küzdel- 
mek összefüggései által meghatározott – szakaszokat külön- 
böztethetünk meg. 


A Helikon a polgári liberális és humanista írók sokszínű, 
laza tömörüléseként alakult meg; viszonylagos közös nevező- 
ként a transzilvanizmus gondolata kínálkozott. A transzilvaniz- 
mus gondolata maga is nagyon rétegezett és nehezen megha- 
tározható. Kétségtelen előremutató vonása az erdélyi törté- 
nelmi múlthoz és valósághoz való kapcsolódás, ezen belül az 
a felismerés, hogy az itteni románoknak, magyaroknak, néme- 
teknek a közös múlt és a közös jelen, az együttélés jegyében 
kell közösen alakítaniuk életüket és fejleszteniük kultúrájukat. 
Ugyanakkor a transzilvanizmus a maga általános, szellemtör- 
téneti jellegével eltávolodott a konkrét történelmi-társadalmi 
feltételektől, az osztályok harcától és tág lehetőséget nyújtott 
a múltbafordulásra, sőt mitizáló, zavaros értelmezésekre is. 
Bármennyire is törekedett a Helikon – mint írói munkakö- 
zösség és mint folyóirat – kiegyensúlyozni munkatársainak 
világnézeti, esztétikai, politikai nézetkülönbségeit, soraikon be- 
lül is több ízben bontakoztak ki éles viták, amelyekben egy- 
részt kirajzolódtak a transzilvanizmus visszahúzó korlátai, más- 
részt hangsúlyozottan körvonalazódott a jelenkori társadalmi 
harcokban való írói részvétel igénye. 


A Korunk a hazai és nemzetközi munkásmozgalom fejlő- 
désének sodrában, a társadalmi ellentétek kiéleződésének ide- 
jén született. Már első szerkesztőjét is marxista tájékozódás 
jellemezte, majd Gaál Gábor folyóiratában a Román Kommu- 
nista Párt eszmei befolyása, irányító munkája érvényesült. 
Ennek megfelelően a Korunk az irodalomban a társadalmi va- 
lóság hiteles, következetes világnézeti alapokra épülő ábrázo- 
lásának igényét képviselte szépirodalmi közleményeivel és kü- 
lönösképpen marxista elvi cikkeivel, tanulmányaival. A lap 
köré a kommunista, a baloldali írók tömörültek a valóságiro-
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dalom eszményeinek és gyakorlatának jegyében. Ha a húszas 
évek végén és a harmincas évek elején a Korunk irodalompoli- 
tikájában megfigyelhetők is egyes szektás türelmetlenségre, 
elzárkózásra valló vonások, a harmincas évek közepétől kezd- 
ve – a párt politikájával összhangban – egyre nagyobb tért 
nyert az antifasiszta-népfronti politika. Ennek a politikának a 
szellemében szélesült a Korunk munkatársi tábora. Egyre gyak- 
rabban fordult elő – természetesen anélkül, hogy a két folyó- 
irat alapvető világnézeti különbözősége elmosódna –, hogy a 
Helikon jelentős munkatársai a Korunkban, a Korunk irodal- 
mának reprezentatív képviselői pedig a Helikonban közöltek. 


A romániai magyar irodalom hat évtizedes története első, 
1977-ben megjelent tankönyvének címlapjáról két férfi arcképe 
tekint ránk, kortársakra és utódokra: Gaál Gábor és Kós Ká- 
roly arca. Viszonyuk sohasem volt idilli. Ellenkezőleg, az Er- 
délyi Szépmíves Céh, az Erdélyi Helikon, illetve a Korunk 
vezéregyéniségének nézetei élesen különböztek és látványosan 
csaptak össze visszhangos, ideológiai töltetű vitákban, a tör- 
ténelmi és irodalmi jelenségek és tennivalók megítélését, fel- 
fogását illetően egyaránt. E nézetkülönbségek, disputák társa- 
dalmilag meghatározott ellentéteket fejeztek ki, a történelmi- 
társadalmi fejlődés menetébe és törvényszerűségeibe ágyazot- 
tan. A kortársak emlékezései, az irodalomtörténeti dokumen- 
tumok s köztük nem utolsósorban Kós Károly öregkori val- 
lomásai ugyanakkor egybehangzóan bizonyítják: a két, esz- 
meileg békíthetetlen ellenfél emberként mindig tisztelte és 
megbecsülte egymást. Azt becsülték egymásban, hogy mindket- 
ten a maguk módján, a maguk világnézete, meggyőződése és 
kötöttségei szerint felelősségteljes feladatuknak a romániai ma- 
gyar irodalom kibontakoztatását, fejlődését, szervezeti keretei- 
nek, közlési lehetőségeinek megteremtését tekintették a meg- 
változott és állandóan alakuló történelmi helyzetben, az idő 
szavára és szükségleteire figyelve. Ez az írói-emberi maga- 
tartás és árnyaltabb tartalmaiban nem ellentmondásmentes 
közösségi elkötelezettség teremtette meg az alapot nemcsak 
egymás megbecsüléséhez, hanem a fasizmus feletti győzelem 
után a közös feladatvállaláshoz is. A felszabadulást követően az 
egykori irodalmi ellenfelek a népi demokrácia új életformái 
és új életfeltételei megteremtésének közös arcvonalán talál- 
koztak, aminek máig is látható dokumentuma a Gaál Gábor
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által 1946-ban útjára indított folyóirat, az Utunk Kós Károly 
rajzolta fejléce. 


Gaál Gábor és Kós Károly viszonyának jellemzése elő- 
segíti a felszabadulás utáni irodalmi fejlődés néhány jellemző 
vonásának megértését. Közvetlenül 1944. augusztus 23-a után 
a romániai magyar irodalom szinte minden jelentős alkotója – 
román írótársaival együtt – vállalta a népi demokráciáért, 
majd a szocialista átalakulásokért vívott küzdelmek irodalmi- 
közéleti szolgálatát. Magától értetődik, hogy ebben a munká- 
ban megkülönböztetett szerepe volt a Korunk egykori munka- 
társainak, azoknak, akik a Román Kommunista Párt vezetésé- 
vel járták ki a forradalmi harc iskoláját. A fasiszta pusztítás 
súlyos veszteségeket okozott, a régi Korunk munkatársai közül 
meggyilkolták például Salamon Ernőt, a romániai magyar iro- 
dalom legjelentősebb proletárköltőjét, Kovács Katona Jenőt, 
Brassai Viktort s a haláltáborok áldozata lett Karácsony Benő és 
Ligeti Ernő. A Korunk írói nagy tapasztalatok birtokában vál- 
lalták az irodalmi élet újraindításának és a népi demokrácia 
szükségleteihez való igazításának felelősségteljes feladatait. 
Balogh Edgár, Csehi Gyula, Méliusz József, Nagy István, majd 
a fogságból visszatért Gaál Gábor mellé felsorakoztak a Heli- 
kon, a Termés és más egykori folyóiratok munkatársai is. Kós 
Károly például a Brassói Lapok forradalmi radikális volt fő- 
szerkesztőjével, Kacsó Sándorral együtt képviselője lett az első 
Nagy Nemzetgyűlésnek, közösségi feladatokat vállalt Kovács 
György, Molter Károly, Szentimrei Jenő, az irodalmi és a napi- 
sajtóban egyaránt megszólalt Asztalos István, Horváth Imre, 
Horváth István, Kiss Jenő, Létay Lajos, Szabédi László, Szem- 
lér Ferenc vagy a hatvanadik életévén már túllépett Tompa 
László is. Ez az eszmecserék sodrában kialakuló irodalmi egy- 
ség, amelynek magvát természetesen a kommunista és mellé- 
jük felsorakozott írók alkották, rövidesen művekben gyümöl- 
csözött. 1946-ban az első könyvnapokra a Józsa Béla Athenae- 
um kiadásában már számos figyelemreméltó könyv jelent meg, 
köztük Méliusz József Sors és jelkép című, irodalmunk mara- 
dandó értékű alkotásának bizonyult, a romániai magyar nem- 
zetiség sorsát a román demokratikus erőkkel való szerves ösz- 
szefogás jegyében elemző esszéje és Asztalos István Író a ha- 
dak útján című könyve. A negyvenes évek végén, az ötvenes 
évek elején pedig megszülettek az új útra, a szocialistává váló
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valóság ábrázolásának útjára tért romániai magyar irodalom út- 
törő jelentőségű művei: Kovács György Foggal és körömmel, 
Asztalos István Szél fúvatlan nem indul, Nagy István A leg- 
magasabb hőfokon és Horváth István Törik a parlagot című 
regényei. Ezek a művek természetesen élénk és sokrétű tisz- 
tázó viták kereszttüzébe kerültek. A művek és a körülöttük 
folyó eszmecserék együttesen rajzolták ki a romániai magyar 
irodalom szocialistává válásának útjait. Ezekben a regények- 
ben – bár leegyszerűsítő vonásoktól nem mentesen – végső 
fokon az a küzdelem rajzolódott ki, amelyet a dolgozók a párt 
vezetésével vívtak a társadalom forradalmi átalakításáért, a 
szocializmus győzelméért városon és falun egyaránt. 


Szintén a negyvenes évek végén, az ötvenes évek elején 
új írói nemzedék jelentkezett, amely már a népi demokra- 
tikus, majd a szocialista forradalom éveiben kezdte meg tevé- 
kenységét, ismerte meg a világot és tette magáévá a marxista– 
leninista világnézetet. E nemzedék írói és költői az új idők új 
dalaival jelentkeztek és az előző nemzedékek képviselőivel 
együtt kiteljesítették irodalmunk szocialistává formálódásának 
folyamatát. Képviselői – Bajor Andor, Bodor Pál, Fodor Sán- 
dor, Huszár Sándor, Majtényi Erik, Márki Zoltán, Papp Fe- 
renc, Sütő András, Szász János és társaik – azóta is jelentős 
krónikásai a maguk sajátos művészi eszközeivel a romániai 
valóságnak és ezen belül a romániai magyar nemzetiség éle- 
tének. Az ötvenes évek közepén bontakozik ki Kányádi Sán- 
dor és Székely János költészete, a prózában pedig eseményt 
jelent Szabó Gyula jelentkezése. Ezt követően kezdenek kö- 
zölni az úgynevezett első Forrás-nemzedék írói (az írók első 
könyveit megjelentető, az Irodalmi Könyvkiadó által indított 
Forrás sorozat szerzői), mint például Szilágyi Domokos, Bálint 
Tibor, Hervay Gizella, Lászlóffy Aladár, Veress Zoltán. Noha 
első köteteik csak a hatvanas évek kezdetén jelentek meg, iro- 
dalmi munkásságuk az előttük járók legjobb képviselőivel 
együtt szemléletileg és művészileg is megújította irodalmun- 
kat, a valóság jellemző konfliktusainak, az emberi tudat és 
az emberek közötti viszonyok átformálódása összetettebb, 
bonyolultabb ábrázolásának lehetőségére nyitotta a figyelmet. 
Ez a folyamat egyidőben kezdett kibontakozni az egész ro- 
mániai irodalomban, megnövelve a művek eszmei gazdagságát,
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hatékonyságát, sokszínűbbé és változatosabbá formálva irodal- 
munk képét. 


A romániai magyar irodalom több mint félévszázados tör- 
ténetében az utóbbi másfél évtized a fejlődés legtermékenyebb 
szakaszának bizonyult. Irodalmunk jelenkorát a sokszínűség és 
a változatosság egysége, a különböző alkotói egyéniségek, írás- 
módok, műfajok sokoldalú kibontakozása, a különböző nem- 
zedékekhez tartozó írók esztétikai törekvéseinek egymást ki- 
egészítő és termékeny eszmecseréket ösztönző érvényesülése 
jellemzi. Mindez szorosan összefügg azzal az alkotó légkörrel, 
amelynek meghatározó jegye a szocialista demokratizmus ke- 
reteinek kiszélesülése, a forradalmi humanizmus eszményeinek 
az irodalmi-művészeti alkotás minden területét megterméke- 
nyítő hatása. A romániai magyar irodalom a maga sajátos 
módján egyre jelentősebb szerepet tölt be a tudat alakításá- 
nak összetett folyamatában, ezen belül a nemzetiségi önisme- 
ret fejlesztésében. 


Ezekben az években kiemelkedő alkotások egész sora szü- 
letett a különböző nemzedékekhez tartozó írók tollából. Az idő- 
sebb nemzedék képviselői közül Nagy István önéletrajzi re- 
gényciklusának négy kötete és Kacsó Sándor szintén önélet- 
rajzi jellegű emlékezéseinek két kötete a két világháború kö- 
zötti időszak átfogó, történelmi és etikai-emberi tartalmaiban 
egyaránt sokatmondó ábrázolása. Méliusz József hányatott sor- 
sú könyvének, a Sors és jelképnek a második, javított kiadása, 
Város a ködben című, évtizedekkel ezelőtt írt nagy regényé- 
nek megjelenése és Aréna című verseskönyve ugyancsak ezek- 
nek az éveknek az irodalmát gazdagítja. Alkotói életművüket 
összegezték Horváth Imre, Horváth István, Szemlér Ferenc és 
mások verskötetei. A negyvenes évek végén indult Sütő András 
Anyám könnyű álmot ígér című írói naplójával, Rigó és apos- 
tol, Istenek és falovacskák, Engedjétek hozzám jönni a szava- 
kat című esszéköteteivel és színdarabjaival (Egy lócsiszár 
virágvasárnapja, Csillag a máglyán, Káin és Ábel) kivételes 
esztétikai-etikai értékeket alkotott. Méltán aratott nagy sikert 
Bálint Tibor Zokogó majom és Szilágyi István Kő hull apadó 
kútba című regénye. Művészi érettségről tanúskodnak Bodor 
Pál, Deák Tamás, Fodor Sándor, Huszár Sándor, Majtényi Erik, 
Panek Zoltán, Szabó Gyula, Szász János új prózai alkotásai 
vagy Beke György alapos valóságismeretet jelző irodalmi ri- 
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portjai. Olyan nagy formátumú költői egyéniségek bontakoztak 
ki teljes gazdagságukban, mint Kányádi Sándor, Lászlóffy Ala- 
dár és Szilágyi Domokos. Sorra jelentek meg a Forrás úgy- 
nevezett második nemzedékéhez tartozó költők és prózaírók, 
például Bodor Ádám, Csiki László, Farkas Árpád, Gálfalvi 
György, Király László, Kocsis István, Magyari Lajos, Szőcs 
Kálmán, Vári Attila jelentős művei. A fiatal tollforgatók für- 
tös jelentkezésének bőségéből felfigyelhettünk néhány nagyon 
ígéretes költőre, novellistára és főleg esszéíróra, mint például 
Adonyi Nagy Mária, Ágoston Vilmos, Egyed Péter, Horváth 
Andor, Mandics György, Markó Béla, Molnár Gusztáv, Mózes 
Attila, Szávai Géza, Szőcs Géza. 


Ugyanezekben az években fellendült az irodalomelméleti, 
irodalomkritikai és irodalomtörténeti munka is. Jelentős köte- 
teket bocsátott közre például Balogh Edgár, Bányai László, 
Bretter György, Csehi Gyula, Földes László, Gáll Ernő, Izsák 
József, Jancsó Elemér, Kántor Lajos, Kovács János, Láng Gusz- 
táv, Marosi Péter, Rácz Győző, Sőni Pál és mások. Megszület- 
tek a romániai magyar irodalom első, összefoglaló történe- 
tei is. 


A sokszínű irodalmi tevékenység szerves részét alkotja a 
műfordítás a klasszikus és kortárs román irodalomból. Ma 
már nyugodtan elmondhatjuk, hogy a klasszikus román iro- 
dalom szinte minden alkotása méltó magyar tolmácsolásban 
olvasható. A jelenkori román prózaírók és költők műveit a leg- 
felkészültebb romániai magyar írók és műfordítók ültetik át 
nyelvünkre. 


Románia Szocialista Köztársaság Írószövetségében együtt 
dolgoznak és együtt vitatják meg közös problémáikat a román, 
magyar, német és más nemzetiségű írók. Az írószövetség tag- 
jainak több mint 12 százaléka magyar nemzetiségű. A magyar 
írók számarányuknak megfelelően vesznek részt az Írószövet- 
ség munkájában, vezető szerveiben. Az Írószövetség vezető 
tanácsának 11 tagja, köztük egyik alelnöke és titkára magyar 
nemzetiségű. Az írószövetség bürója mellett működik tanács- 
adó testületként a nemzetiségi bizottság, amely rendszeresen 
megbeszéli a magyar, valamint más nemzetiségi írók alkotási 
és szervezési problémáit, és megfelelő javaslatokat terjeszt elő. 
Az írószövetség magyar nyelven havi irodalmi folyóiratot – 
a Marosvásárhelyen megjelenő Igaz Szót (főszerkesztő: Hajdu
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Győző) – és hetilapot – a Kolozsváron megjelenő Utunkat 
(főszerkesztő: Létay Lajos) – ad ki. A romániai magyar írók 
alkotásai ugyanakkor megjelennek a Szocialista Művelődési és 
Nevelési Tanács folyóirataiban, a különböző társadalmi és tö- 
megszervezetek kiadványaiban, valamint a központi és vidéki 
napilapokban. A kiadók között kiemelkedő szerepet tölt be a 
nemzetiségi kiadó, a bukaresti Kriterion (igazgató: Domokos 
Géza). 


Ez a rövid áttekintés természetesen csak vázlatos és hiá- 
nyos képet adhat a romániai magyar irodalom jelenéről. Je- 
lezni kívánja azonban a lényeget: azt, hogy ez az irodalom a 
magyar nemzetiség létéről szólva, szellemiségét kifejezve, a 
jelenkori, a szocialista Románia valóságát tükrözve és annak 
gazdasági-társadalmi-politikai feltételei között fejlődve, az em- 
beriség leghaladóbb törekvéseinek áramkörébe kapcsolódva a 
korszerű humánum igazságait fogalmazza időt álló, az olva- 
sókban visszhangzó művekké. 








[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Koppándi Sándor (szerk.): A romániai magyar nemzetiség 


 478


 
LÁSZLÓ FERENC 


Zenei élet 


 
 
Olyan országban élünk, ahol a szájhagyomány megőrizte 


archaikus népzene még napjainkban, a huszadik század negye- 
dik negyedében is élő művészet, de a hivatásos zeneművészet 
is behozta már egykori, sajátos földrajzi-történelmi-társadalmi 
körülményeiből következő lemaradását Közép- és Nyugat-Eu- 
rópa zenei nagyhatalmaihoz képest. Irigyelendő kiváltság ez, 
mind a még viszonylag érintetlen népzenei életet élő, de a „ma- 
gas“ zenében elmaradott népekhez, mind az évszázadokon át 
élcsapat-szerepet játszott, fejlett zenész-nemzetekhez képest, 
amely utóbbiaknak már nincs is a szó szűkebb, nálunk honos 
értelmében vett népzenéjük! 


A romániai magyar nemzetiség osztozik ebben a kivált- 
ságban a román nemzettel. Zeneművészetének és zenei életé- 
nek látóhatára napjainkban lenyűgözően tág: a zene történelem 
előtti régmúltját idéző népzenei kincsektől avantgarde zene- 
szerzőink legmerészebb kísérleteiig terjed; e zenekincs mellett 
nemzetiségünk életerős műkedvelő tömegmozgalmat, a világ- 
színvonalhoz igazodó előadóművészetet és sajátos arcélű zene- 
tudományt mondhat magáénak. 


Népzene 
Népzenénk felfedezését a magyar – és egyben az egye- 


temes – népzenekutatás két klasszikusának, Bartók Bélának 
és Kodály Zoltánnak köszönhetjük. Bartók 1907 és 1914 kö- 
zött kb. 740, Kodály 1910 és 1916 között kb. 670 magyar nép- 
dalt gyűjtött Erdélyben és Bukovinában; anyaguk mellett nem- 
csak mennyiségben, hanem tudományos értékben is eltörpül 
minden gyűjtés, ami fellépésük előzményének tekinthető. Tu- 
dományos pályájukra s művük révén a magyar folklorisztikára 
döntően hatott ez a tájainkon föltárt népzenekincs, amelynek 
csupán töredéke jelent meg Erdélyi magyarság. Népdalok című 
kötetükben (Budapest, 1923). Csak Bartók 1907-es felcsíki és 
gyergyói leletei nyomán válhatott nyilvánvalóvá, hogy az ad-
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dig észrevétlenül maradt pentatónia a magyar népzene törzs- 
anyagának alapvető hangsora, s hogy az ereszkedő kvintváltó 
szerkezet egy klasszikus tökélyű régi magyar népdalstílus leg- 
főbb szerkezeti jellemzője. Mind Bartók, mind Kodály össze- 
foglalásában (A magyar népdal. Budapest, 1924, illetve A ma- 
gyar népzene. Budapest, 1937) kiváltságos súlyt képvisel az 
erdélyi anyag, annak bizonyítékául, hogy Erdély magyar népe 
kiváltképpen hagyományőrző – akárcsak az erdélyi románság, 
amely a román népzene legarchaikusabb stílusait és műfajait 
őrizte meg napjainkig, például Biharban vagy Máramarosban. 


Bartókot és Kodályt pár évvel megelőzve, majd velük pár- 
huzamosan folytatott népzenei kutatásokat – főképpen az egy- 
kori Marosszéken, legbehatóbban szülőfalujában, Kibéden – 
Seprődi János (1874–1923). Fájdalmas veszteségünk, hogy nem 
alakult ki közöttük együttműködési kapcsolat. Ennek híján az 
elszigetelten dolgozó Seprődi folklorisztikai munkássága nem 
teljesedhetett ki olyan életművé, amilyenre őt tehetsége és 
tudományos buzgalma elhivatta, nem vonzott követőket, nem 
teremtett iskolát. Mindazonáltal: hagyatékát az érdemes elő- 
döt megillető becsülés övezi, Seprődit tartjuk a romániai ma- 
gyar népzenetudomány első, magányosan kimagasló személyi- 
ségének. Életművének méltó emléket állított a Kriterion 
Könyvkiadó a Seprődi János válogatott zenei írásai és népze- 
nei gyűjtése című kötet megjelentetésével (Benkő András gon- 
dozásában, 1974). 


Az 1920-as évek végén és a harmincas évek elején, ami- 
kor a román népzenekutatás az Arhiva de folclor és az Arhiva 
fonogramică immár intézményesült keretében a rohamos fej- 
lődés útjára lépett, a romániai magyarság népzenetudománya 
csak szerény – bár tudományos szempontból jelentős – ered- 
ményeket tudott felmutatni: Domokos Pál Péter (sz. 1901), Ve- 
ress Sándor (sz. 1907) és Balla Péter (sz. 1908) moldvai csángó 
gyűjtését, összesen 310 népdalt, 21 helység 112 közlőjétől. 


A második világháború után a szocializmus útjára lépett 
Románia merőben új nemzetiségi és művelődéspolitikája új 
korszakot nyitott a romániai folklorisztika történetében. 1949 
óta olyan tudományos szakintézet működik Kolozsváron (elne- 
vezése többször is változott, jelenleg a Babeş–Bolyai Egyetem 
Társadalomtudományi Központjának Etnográfiai és Folklór 
Osztálya), amely a román mellett az együttlakó nemzetiségek
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folklórját is kutatja. Amikor Bartók – 1924-ben – az erdélyi 
magyar népzenét mint a magyar népzene ún. IV. dialektusát 
írta le, következtetéseit túlnyomórészt a székelység népdalaira 
alapozta. Csak az új intézmény keretében merülhetett fel első 
ízben a romániai magyar népzene teljes feltárásának s a Bar- 
tók summázta összkép részletesebb megrajzolásának az igénye 
és lehetősége. Ennek érdekében az intézet magyar kutatói s 
a gyűjtésbe bevont külső munkatársak főleg azokat a vidéke- 
ket keresték föl, ahol Bartók, Kodály és munkatársaik nem 
gyűjtöttek, vagy csak hézagosan: a Fekete-Körös völgyét, Szat- 
már környékét és Szilágyságot, Kalotaszeget, a Mezőséget, a 
Nagy-Szamos, a felső Maros, a Kis-Küküllő és az Aranyos 
mentét, Nagyenyed környékét és Gyimest. A megelőző kutatá- 
sok területi egyenlőtlenségeinek kiegyenlítése mellett szűkebb 
körű intenzív gyűjtéseket is végeztek: a kalotaszegi Inaktelke 
és a moldvai Trunk csaknem teljes népdalanyagát, valamint 
néhány kivételes közlő csaknem teljes népdalkészletét jegyez- 
ték le. 


Az intézet első jelentős kiadványa, a Moldvai csángó nép- 
dalok és népballadák (szerkesztette Faragó József és Jagamas 
János, Bukarest, 1954) az új, immár saját lábán álló romániai 
magyar népzenetudomány korszakot nyitó jelentkezése volt. 
Tudományos szempontból talán még jelentősebb az intézet ak- 
kori vezetőjének, Jagamas Jánosnak (sz. 1913) a Beiträge zur 
Dialektfrage der ungarischen Volksmusik in Rumänien című 
dolgozata (Budapest, 1956; magyarul: Adatok a romániai ma- 
gyar népzenei dialektusok kérdéséhez. In: Zenetudományi írá- 
sok. Bukarest, 1977), amely az 1949 óta gyűjtött közel 10 000 
dallam alapján új összképet vázol a romániai magyar népzené- 
ről és kimutatja, hogy bár Bartóknak a IV. dialektusterületre 
vonatkozó megállapításai a székelyek népzenéjét illetőleg to- 
vábbra is többé-kevésbé helytállanak, Románia magyarok lak- 
ta vidékeinek népzenei térképe sokkal változatosabb, mint a 
korábban ismert anyag alapján vélhették. E tanulmány írásá- 
val egyidejűleg válogatta ki Jagamas annak a reprezentatív kö- 
tetnek az anyagát, amely 350 dallamban a csaknem 10 000 le- 
let javát adja közre, 304 régi és 46 új stílusú dalt, főképpen 
addig feltáratlan vidékekről, a legmagasabb tudományos szín- 
vonalú lejegyzésben, a román–magyar kölcsönhatásokat is fel- 
táró, példás jegyzetanyag kíséretében (Romániai magyar nép-
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dalok. Közzéteszi Jagmas János és Faragó József. Bukarest, 
1974). 


Amióta Jagamas megvált az intézettől (nyugdíjazásáig a 
kolozsvári George Dima Zenekonzervatóriumban adott elő for- 
matant és zenei paleográfiát), egykori tanítványa, Almási Ist- 
ván folytatja a teljes romániai magyar népzene feltárására irá- 
nyuló kutatómunkát. Tudományos pályájának kimagasló ered- 
ményei közül a Magyargyerőmonostori dallamok (in: Olosz Ka- 
talin és Almási István: Magyargyerőmonostori népköltészet. 
Bukarest, 1969) és a 245 melodii de joc – 245 népi táncdal- 
lam – 245 Tanzmelodien című, Iosif Herţeával közös kötete 
(Marosvásárhely, 1970) mellett a Szilágysági magyar népzene 
(Buk. 1979) c. gyűjtését kell megemlítenünk mint olyan műve- 
ket, amelyek népzenetudományos szakirodalmunk törzsanyagá- 
hoz tartoznak és számottevő fehér foltokat helyettesítenek pon- 
tos rajzolattal a romániai magyarság népdaltérképén. 


Az 1960-as években egyre érezhetőbben csökken az inté- 
zet -– elsőbbségéből következő – hegemóniája a romániai 
magyar népzenekutatásban. Szenik Ilona (sz. 1927), aki 1954- 
ben az intézet külső munkatársaként közölt először népzenei 
adalékokat, 1957-ben már mint a George Dima Zenekonzerva- 
tórium tanársegéde a főiskola folklórkörének a gyűjtéséből je- 
lentette meg A lapádi erdő alatt. Ötvennyolc magyarlapádi nép- 
dal című, két tanítványával, Almásival és Zsizsmann Ilonával 
közösen szignált kötetecskét (Bukarest). Azóta is megszakítat- 
lan az intézet folklór-tanszékének keretében végzett, nemze- 
tiségi tudományosságunk és közművelődésünk szempontjából 
egyaránt becses kutató- és oktatótevékenysége. A román nép- 
zene területéről is közölt jelentős dolgozatokat, írásaiban meg- 
különböztetett figyelmet szentel a román–magyar népzenei 
párhuzamoknak és kölcsönhatásoknak. Irányítása alatt több 
főiskolás írt kiadásra érdemes szakmunkákat, elsősorban tőle 
várhatjuk az új folklorista-nemzedék felnevelését. 


A romániai magyar népzene ápolásának további jelentős 
műhelyévé nőtte ki magát a bukaresti Művelődés című folyó- 
irat, amely – különösen 1968 óta – népszerűsítő írások, lel- 
kes amatőrök gyűjtései mellett sok teljes értékű tudományos 
munkát és dallamadalékot is közölt a leghivatottabbak tollá- 
ból. A Kriterion Könyvkiadó mellett éppen a Művelődés nyúj- 
totta a legbővebb közlési lehetőséget Kallós Zoltánnak (sz. 1924), 
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aki egyedülálló népzenegyűjtői életművet teremtett. Párat- 
lan terepismerettel társuló fanatikus folklorista-elkötelezettség 
hajtja Kallóst vidékről vidékre, faluról falura, közlőtől közlő- 
höz. Nincs hivatala, még afféle magántudósi dolgozószobája 
sincs, életének nagy részét terepen, gyűjtéssel tölti. Egy pilla- 
natig sem kétséges, hogy rendkívüli sikerű első kötetében (Bal- 
ladák könyve. Bukarest, 1970, második kiadás: Budapest, 1973), 
egy csángó énekesasszony dalkészletét bemutató monográfiá- 
jában (Új guzsalyam mellett. Bukarest, 1973) és kisebb közle- 
ményeiben közreadott dallamai csak kis hányadát teszik an- 
nak a hatalmas gyűjteménynek, amely nemcsak mennyisége, 
hanem a benne foglalt ritka egyedek révén is népzenetudomá- 
nyos adalékanyagunk legjavához sorolandó, s legkiválóbb nép- 
zenetudósaink nevével egy sorban örökíti meg a Kallósét. 


Nem készült még el a nagy tudományos összefoglalás nem- 
zetiségünk élő népzenéjéről, jelenlegi ismereteink alapján azon- 
ban bízvást előlegezhetjük annak summáját: a romániai ma- 
gyar parasztság, amely épen őrizte meg napjainkig a magyar 
népzene régi stílusát és az új stílust is felvirágoztatta, a ro- 
mánsággal való hosszas együttélés során olyan hatásokat asz- 
szimilált, amelyek döntő szerepet játszottak sajátos stílusjegyei- 
nek kialakításában. Zenéje a magyar népzene egységén belül 
többé-kevésbé határozottan elkülönülő dialektusokat, aldialek- 
tusokat termett, amelyek részletes feltárása és leírása folya- 
matban van. 


Ám a huszadik század negyedik negyedében, a rohamos 
gazdasági és társadalmi fejlődés útjára lépett Romániában a 
népzene nemcsak mint a falusi lakosság szájhagyományozó, 
spontán, naiv – következésképpen a falusi életmód fokozatos 
eltűnésével párhuzamosan megsemmisülésre ítéltetett – mű- 
vészete él. Kibontakozóban vannak annak az új írásbeliségre 
és a korszerű kommunikáció parttalan lehetőségeire alapozó, 
tudatos népzenekultúrának a körvonalai is, amely belátható 
időn belül össznemzetiségi művészetté emeli azt a klasszikus, 
örökérvényű zenekincset, amelynek évszázadokon át egyetlen 
hűséges őrizője és ápolója a parasztság volt. 


E másodlagos, „visszacsatoló“ népművészetnek (nem tu- 
dom, melyik nyelven szentesült már a megkülönböztető termi- 
nus technicus, mint például az angolban a survival-lel ellen- 
tétes revival) első hullámát a két világháború között – a Di-
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mitrie Gusti kezdeményezte román szociográfiai mozgalommal 
párhuzamos kisebbségi falukutatás fellendülésének az idején –, 
Bartók és Kodály népi forradalmiságának visszhangjaként élte 
meg a romániai magyarság. A körülmények ismeretében állít- 
juk: forradalmi hullám volt ez is, az ütőképes szervezeti kere- 
tek között működő, de zenepolitikájában konzervatív Romániai 
Magyar Dalosszövetséggel szembenálló főiskolás diákság bon- 
takoztatta ki. „A mi dalaink-mozgalom“-nak is nevezhetnők 
az azonos című, páratlan sikert ért daloskönyv nyomán, amely 
1936-tól kezdve nyolc kiadásban, az akkori viszonyokhoz ké- 
pest igen magas példányszámban jelent meg Kolozsvárott. 
Több tízezerre, talán százezrekre tehető azoknak a fiataloknak 
a száma, akik ebből a forrásból ismerték meg népzenekincsünk 
örök értékeit, s akik a népdaléneklés nemes szenvedélyét fiaik 
nemzedékének is továbbadták! 


1944 után a népdalkultúra ügye a hivatalos művelődés- 
politikának szerves részévé vált. A tanügyi reform eredménye- 
képpen jelentős súlyt nyert a népdal az általános iskolai zene- 
oktatásban, a zenei szakemberképzésben kötelező tárggyá lett 
a népzenetudomány. Olyan új típusú, úgynevezett népi művé- 
szeti iskolák jöttek létre, amelyekben felnőtt dolgozók tanulnak 
zenélni, s amelyek legszorosabban vett feladatai közé tartozik 
a népzene színpadképes műkedvelő előadóinak a képzése. A 
művelődési otthonoknak és házaknak, valamint a népi alkotá- 
sok megyei házainak országos hálózata a népzene és a népi tánc 
gyűjtésének, feldolgozásának és széles körű terjesztésének nem- 
zetiségi kultúránkban analógia nélküli intézményes lehetőségét 
teremtette meg. Az 1957-ben alapított marosvásárhelyi állami 
népi együttes (amelyhez utóbb hasonló jellegű csíkszeredai és 
sepsiszentgyörgyi intézmények csatlakoztak) mint népzenénk 
színpadra vitelének széles hatósugarú intézménye nemcsak az 
ország magyarok lakta vidékein, hanem külföldön is helyt állt 
nemzetiségi népművészetünk jó híréért. Az Electrecord hang- 
lemezgyár fennállása óta feladatának tekinti, hogy a román 
mellett a nemzetiségek népzenéjét is forgalmazza. A rádió és 
a televízió magyar adásaiban számottevő mennyiségű magyar 
népzenei műsort sugároznak. Feltétlenül meg kell említenünk 
ebben az összefüggésben is a Művelődés című folyóiratot, amely 
a műkedvelő népzenegyűjtés támogatásának és a népzene szé- 
les körű terjesztésének terén rendkívüli érdemeket mondhat
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magáénak, továbbá azt az immár számtalan, legtöbbnyire me- 
gyei kiadóknál megjelenő, sokszor igen tetszetős grafikai kivi- 
telezésű népdalfüzetet és -könyvet, amelyek ugyancsak nem 
annyira a tudományt, mint ezt az új, össznemzetiségi népzene- 
kultúrát hivatottak szolgálni. Hogy az adott kerettel nem min- 
dig élünk eléggé körültekintően? Hogy „tömegjelleg“ örvén 
gyakran kér és kap szót a népzenetudományos hozzá nem ér- 
tés? Hogy egy-egy „népdallemezen“ olykor egyetlen igazi népi 
dallam sem jelent meg, csak fél-népi, fél-kispolgári portékák? 
Igen, mindez előfordul. Kritikánk erélyesen lép föl az ilyen je- 
lenségek ellen. E bajok orvoslása csak rajtunk múlik! Derűlátó 
állásfoglalásra indít például az, hogy lépten-nyomon tapasztal- 
juk: szakembereink is mennyire szívükön viselik ennek az ügy- 
nek a terheit, mennyire lelkiismereti kérdés számukra az, hogy 
tiszta-e a népdalanyag, amely a kommunikációs csatornákon 
terjed. A folklórintézet munkatársai már 1958-ban adtak ki 
tudományos igénnyel szerkesztett, népszerűsítő célú gyűjte- 
ményt, százötven népdallal (Szegő Júlia–Sebestyén Dobó Klá- 
ra: Kötöttem bokrétát. Bukarest). Almási István, akinek az 
alapkutatás az elsősorbani feladata, sok ismeretterjesztő cikken 
kívül egy ragyogó kézikönyvet is adott ki, az általános művelt- 
ség szempontjából elengedhetetlen kétszáz magyar népdal an- 
tológiáját (Tavaszi szél vizet áraszt. Bukarest, 1972), amely A 
mi dalaink úttörését teljesíti ki napjaink szintjén. Demény Pi- 
roska (sz. 1917), aki szintúgy a kolozsvári intézet külső munka- 
társaként vált folkloristává, lemondott a tudományos pályáról, 
és – tanári munkássága mellett – kizárólag a legszélesebb körű 
népzenekultúra szolgálatért él. Helyszíni felvételekből szerkesz- 
tett rádióadásaival hallgatók százezreit vezette el népzenénk 
kevésbé ismert forrásaihoz. Számos „terepen élő“ zenetanár- 
folkloristát kellene itt még megemlítenünk, akik nemcsak gyűj- 
tenek, hanem a népzenetudományos ismeretek terjesztésével is 
szolgálják nemzetiségünk közművelődését. Egyesek közülük is- 
kolai folklórkörökben adják tovább tanítványaiknak az ismere- 
teket és a népdal szeretetét; van olyan iskolai folklórkör – a 
marosvásárhelyi Művészeti Líceumé –, amely a saját gyűj- 
tésű dalokból szerkesztett, példás grafikai külalakkal megjelen- 
tetett füzetek gazdag sorával írta be nevét zenei közművelődé- 
sünk bibliográfiájába. Optimizmusunkat a legnagyobb mérték- 
ben igazolja az az egészen új hullám is, amely napjainkban a
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fiatalság soraiban bontakozik. Képviselői nemcsak a népdalis- 
meret és az akármilyen népdaléneklés terjesztését tartják fel- 
adatuknak, hanem a népi előadásmód helyszínen való, minél 
tökéletesebb elsajátítását is. Ennek az igénynek a jegyében ala- 
kultak épp az utóbbi évben olyan, városi fiatalokból álló hang- 
szeres kisegyüttesek, amelyek falvakon, parasztzenészekkel 
együttmuzsikálva tanulják a népi táncmuzsikát, amelyet aztán 
a városi táncházakban húznak. 


Zenealkotás 
Zenetörténeti tény, hogy századunk első két évtizedében, 


amikor Bartók és Kodály a népzenei ihletésű új magyar mű- 
zenét megteremtette s annak körébe az erdélyi magyar – leg- 
főképpen székely – folklórt is bevonta (nem túlzás leírnunk: 
stílusforradalmukhoz döntő impulzusokat merítettek éppen a 
mi tájaink népzenéjéből, Bartók nemcsak a magyarból, hanem 
a románból is!), úttörésük nálunk csak gyér visszhangot keltett 
a zeneszerzők körében. Akkoriban az erdélyi magyar zeneszer- 
zők legjobbjai sem voltak készek a csatlakozásra. Ne illessük 
őket a „maradi“ jelzővel! Zenetörténeti feladatuk volt, hogy a 
XIX. század második felének romantikus irányait bontakoztas- 
sák ki számunkra; megkésettségük okát nem bennük, hanem 
sajátos történelmi-társadalmi körülményeikben kell keresnünk. 
Farkas Ödön (1851–1912), László Árpád (1864–1960), Metz 
Albert (1868–1925) és kortársaik ünnepi alkalmakkor manap- 
ság is fel-felhangzó muzsikája értékes örökségünk. Operáikban 
és dalaikban, zenekari és kamaraműveikben Wagner és Liszt, 
Mendelssohn és Brahms stílusát sajátították el és fogalmazták 
nekünk újra, meglehetős késéssel, de tiszteletet parancsoló 
készséggel és dologi tudással, több-kevesebb egyéni jeggyel. 
Műveiknek nem tulajdonítunk egyetemes jelentőséget, de nem 
is kicsinyeljük értéküket. Előadásukat és tanulmányozásukat 
előadóművészeink és zenetörténetírásunk legsajátabb feladatai 
közé soroljuk. 


Zenealkotásunk anakronizmusa és provincializmusa a két 
világháború közötti időszakban kevésbé „tisztes“, inkább fáj- 
dalmas, egyes vonatkozásaiban kifejezetten tragikus. 


Mint ismeretes, Erdély egyesülése Romániával új fejezetet 
nyitott a román zene történetében. Azelőtt soha nem tapasz- 
talt lendülettel bontakozott ki 1920 táján a korszerű román
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zenei élet! Zenekarok, operaházak, zeneművészeti tanintézetek 
alakultak egyik a másik után. Egy, az új, a nemzet legértéke- 
sebb zenekincséből, a népzenéből táplálkozó román zeneművé- 
szet megteremtéséért küzdő élcsapat ekkoriban hozta létre Bu- 
karestben a Román Zeneszerzők Társaságát, amelyhez a legna- 
gyobb román muzsikus, George Enescu is készséggel csatlako- 
zott. 1925-ben, amikor a Társaság főtitkára, Constantin Brăiloiu 
ama gyakran idézett „hic incipit vita nova“ szavakkal köszön- 
tötte Enescu III., román népi jellegű hegedű-zongora Szonátá- 
ját, nemcsak Enescu, hanem egyáltalán: a népi forrásokból 
megújuló, korszerű román zenealkotás korszakos győzelmét ün- 
nepelte. 


A polgári-földesúri Románia magyar kisebbsége nem tu- 
dott bekapcsolódni ebbe a nagyarányú kibontakozásba. Az ál- 
lami támogatással működő intézmények körén kívülrekedt ma- 
gyarság megteremtette ugyan és fenntartotta a maga művelő- 
dési és művészeti intézményeit, ezek keretén belül azonban sa- 
játosan defenzív és konzervatív zenepolitikát folytatott, amely 
az alkotás vonatkozásában végzetesnek bizonyult. A német min- 
tára létrehozott Romániai Magyar Dalosszövetség ugyancsak 
ütőképes, az ország valamennyi magyarok lakta vidékét átfogó 
szervezete, amely saját folyóirattal és kottakiadással, rendsze- 
res ünnepélyek, hangversenyek és kórusversenyek rendezésé- 
vel szolgálta a magyar kisebbség széles körű zenei művelődé- 
sének ügyét, a zenei maradiság, a kispolgári ízlés szellemét 
képviselte, a műkedvelő és a hivatásos zeneművészet közötti 
határt nem előbbi előnyére, hanem utóbbi hátrányára mosta 
össze. Nemcsak a román zenei élettől szigetelte el a magyarsá- 
got, ami a polgári-földesúri Románia kisebbségekkel szembeni 
megkülönböztető politikájának volt az ellenhatása, hanem önnön 
legsajátabb népzenéjétől és a bartóki–kodályi modern népi- 
ségtől is. Az 1930-ban tízéves Román Zeneszerzők Társaságának 
egyetlen magyar tagja volt, a külföldi Bartók Béla, akinek a 
zenéjét a romániai magyarság első zenei fóruma – fennállá- 
sának utolsó néhány évétől eltekintve – figyelemre se mél- 
tatta! Igaz, a Magyar Dalosszövetség zenepolitikája szükség- 
szerűen alapozott a műkedvelő kórusmozgalomra és az annak 
szükséges zeneirodalom ápolására. A hangversenyéletet, a 
hangszeres zene művelését magánvállalkozók s a városi zene- 
karok és zeneiskolák keretében munkálkodó művészek kezde-
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ményező szellemére bízta. Ám az a példátlan méretű fellendü- 
lés, amely a dalosszövetség buzgólkodása nyomán a kórusművé- 
szetben és a kórusirodalomban – akár a többi zenefaj rovására 
is – várható lett volna, nem következett, nem következhetett 
be, annyira konzervatív és népzeneidegen volt a szövetség zene- 
szemlélete. A romániai magyar zeneszerzők szinte kivétel nél- 
kül bekapcsolódtak ebbe a szervezeti keretbe – és többé-ke- 
vésbé igazodtak az ott uralkodó esztétikai elvárásokhoz. (Itt a 
helye, hogy megemlítsünk egy kivételt, Chilf Miklóst [sz. 1905], 
aki a harmincas években belépett a Román Zeneszerzők Tár- 
saságába s akit az Enescu-díj bizottsága kétszer is dicsérettel 
tüntetett ki. Életműve napjainkban sem zárult le. Bábzenék- 
kel és sorozatokban megjelenő zongoradarabokkal gazdagította 
a szocialista Románia magyar zenéjét. – És ha már e zárójel- 
lel amúgy is megszakítottuk itt gondolatmenetünket, hadd szúr- 
junk még közbe egy, véleményünk szerint fölöttébb jellemző 
adalékot: Zeno Vancea román zeneszerző, aki az 1930-as évek- 
ben a román zenei avantgarde javához tartozott, és mint az új 
bécsi zene ismerője a „modernista“ zeneszerző jó, illetve rossz 
hírében állt, amikor a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Tár- 
saság tagjaként magyar versekre, a magyar közönségnek kom- 
ponált, tudatosan folyamodott akkori stílusához képest maradi 
kifejezési eszközökhöz.) Ilyen körülmények között a romániai 
magyarság zenei progressziója, amely a népzenei megalapo- 
zottságú zenei közművelődésért, a zenealkotásban pedig Bartók 
és Kodály népi-modern úttöréséért szállt síkra, a reprezentatív 
szervezet keretén kívül hallatta szavát vagy annak belső ellen- 
zéke volt. Tegyük hozzá: erőtlen ellenzéke. Mert – mint már 
jeleztük – a népzene megismertetésében forradalmi tett volt 
A mi dalaink áttörése, a kórusmozgalomban is sikerült egye- 
seknek – az utóbb páratlan hatású karvezető pedagógussá vált 
Nagy Istvánnak (sz. 1907), Kotsis M. Ceciliának (1887–1960), 
Benedek Kálmánnak (sz. 1912) és másoknak – Bartók- és Ko- 
dály-karművek műsorra tűzésével a jövő – napjaink – zene- 
kultúráját előlegezniök, ami azonban a zenealkotást illeti, saj- 
nos, nem jelentkezett olyan elemi erővel induló, gáttörő tehet- 
ség, aki ennek az ellenzéknek az élén, azt összefogva – vagy 
bár magányosan – ki tudott volna szakadni a társadalmi és 
művészi elszigeteltségnek, a zenetörténeti anakronizmusnak







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Koppándi Sándor (szerk.): A romániai magyar nemzetiség 


 488


ebből a boszorkányköréből. Kivételképpen is alig tudunk ma 
olyan hazai magyar karművet műsorra tűzni, amely a két vi- 
lágháború között, a Romániai Magyar Dalosszövetség égisze alatt 
vagy annak ellenére keletkezett volna, és – fájdalom – egy- 
általán nem tudunk olyan zeneszerzői életművet felmutatni, 
amely akár a korabeli romániai magyar irodalom és képzőmű- 
vészet kimagasló életműveivel – Tamási Áron és Kós Károly, 
a festő Nagy István és Szervátiusz Jenő művével –, akár a 
korabeli román zenealkotás személyiségeinek – Drăgoinak és 
Negreának – a művészetével azonos nagyságrendű. Igaz, ku- 
tatásunk sokkal adósa még Hoffmann Ferencnek (1873–1948); 
Bródy Miklósnak (1877–1949), Delly-Szabó Gézának (1883– 
1961), Haják Károlynak (1886–1970), Csíky Endrének 
(1888–1949), Láni Oszkárnak (1888–1953) és kortársaiknak, 
akik talán nem is annyira alkatuk szerint, mint inkább a kö- 
rülmények nyomására váltak egy, a XIX. századot vidékiesen 
prolongáló posztromantizmus hátvédeivé, és bár találnánk ha- 
gyatékukban olyan értékeket, amelyek megkérdőjelezik vagy 
éppenséggel meghazudtolják e sommázó felmérés igazát, ame- 
lyet azonban – bárha fájdalmas is – ki kell mondanunk: a 
romániai magyar zenealkotás történetének első nagy időszaka, 
amely 1919-től a felszabadulásig tartott, hullámvölgy volt. 


1944 után a szocialista építés útjára lépett Romániában, 
amely megkülönböztetett kisebbségből végre egyenrangú nem- 
zetiséggé emelte a magyarságot, merőben új, sokszorosan ked- 
vezőbb feltételek között bontakozott tovább zenei életünk és 
zenealkotásunk. Az ország nagyvárosaiban – így a részben 
magyarok lakta Marosvásárhelyen, Kolozsvárott, Brassóban, 
Szebenben, Temesvárott, Aradon, Nagyváradon és Szatmáron 
is – állami filharmóniák és zenei líceumok alakultak (utóbbiak 
Marosvásárhelyen és Kolozsvárott magyar tagozattal is), ame- 
lyek a helyi zenei élet soha nem tapasztalt fellendüléséhez ve- 
zettek. A tanügyi reform 1948-ban végre állami keretbe vonta 
a két világháború között szubvenciót nem élvező kolozsvári Ma- 
gyar Konzervatórium örökébe lépett Magyar Művészeti Inté- 
zetet, amelynek zenei tagozata 1950-ben, a román testvérinté- 
zettel való egyesülés után, George Dima Zenekonzervatórium 
néven egyetemi fokozatot nyert; utóbbi azóta a hazai román 
és magyar nyelvű zeneművész- és tanárképzés immár nemzet- 
közi rangú, elismert otthona. A Román Zeneszerzők Társasá-
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gának értékes munkáját folytató Zeneszerzők Szövetsége az 
arra méltó magyar zeneszerzőket és zenetudósokat mind befo- 
gadta tagjai közé, s ebben az ösztönző keretben végre zeneal- 
kotásunk is felszámolhatta elszigeteltségéből fakadó, „hagyo- 
mányos“ anakronizmusát. 1949-ben Állami Magyar Opera ala- 
kult Kolozsvárott, amely ugyancsak merőben új minőséget ho- 
zott a két világháború közötti szórványos magyar opera- és ope- 
rettelőadások színvonalához képest, s néhány – sajnos csak 
néhány – új zenés színpadi mű bemutatásával zeneszerzésünk 
történetében is nyomot hagyott. Ebben az összefüggésben is- 
mét meg kell említenünk az 1957-ben alapított marosvásár- 
helyi állami népi együttest, amely rendeltetéséhez híven nem- 
csak gyűjti, tanulmányozza és színpadra viszi a román nem- 
zettel és az erdélyi német nemzetiséggel együttlakó magyarság 
népművészetét, hanem a népzenéből táplálkozó műzenének, a 
népzene stilizálásának és magas szintű feldolgozásának is való- 
ságos alkotói műhelyét hozta létre, amelyhez csaknem vala- 
mennyi zeneszerzőnket az együttműködés bensőséges szálai 
fűzik. 


Csak természetes, hogy a megújulási folyamat, amelyet a 
romániai magyar zenealkotás 1944 után, az új körülmények kö- 
zött élt meg, s amelynek lendülete napjainkban is lankadatlan, 
fokozatosan bontakozott ki. Egyes idősebb zeneszerzők a ko- 
rábbi stílusuk iránti hűség jegyében építették tovább életmű- 
vüket, s éltetik napjainkban is a lipcsei, bécsi, budapesti aka- 
démiák hagyományaihoz kapcsolódó, a zene újabb stílusváltá- 
saival csak felületesen érintkező, a folklórt is sajátos módon 
asszimiláló utóromantikát. A már említett Delly-Szabóra és 
Hajákra, a nagyváradi Bihari Sándorra (sz. 1900), a marosvá- 
sárhelyi Kozma Gézára (sz. 1902) és Trózner Józsefre (sz. 1904) 
gondolunk, akiknek stílusa az új korszakban nem forradalma- 
sult, bár elmélyült, önnön körén belül esetenként tagadhatat- 
lanul fejlődött is, és olyan tartalmak felé is megnyílt, amelyek 
jelenkorunk sajátjai. S ami a legfontosabb: ez a stílusbeli tájé- 
kozódás 1944 után rövidesen elvesztette a romániai magyar 
zenealkotáson belül képviselt meghatározó szerepét, s napjaink- 
ban csak sokszínű zeneművészetünk egyik, kevésbé jellegzetes 
árnyalata. 


Azok között, akiknek zeneszerzői pályája a két világhá- 
ború között indult és ma is nyitott, a már említett Chilf mel-







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Koppándi Sándor (szerk.): A romániai magyar nemzetiség 


 490


lett külön kell szólnunk Max Eisikovitsról (sz. 1908), aki a ro- 
mániai magyarság zenei életébe zenésznemzedékek tanáraként 
és főleg mint a Magyar Opera alapító igazgatója írta be a ne- 
vét, zenealkotásunk történetébe pedig egy 1934–1935-ben ját- 
szott dalművel, az Aranykorsóval, később Salamon Ernő-kan- 
tátával (1949), Weörös Sándor, Illyés Gyula, József Attila és 
Kányádi Sándor költeményeire szerzett számos dalával. Eisiko- 
vits művében egyedi módon fonódnak össze a román, a magyar 
és a zsidó hagyományok. 


Zsengéiktől eltekintve a felszabadulás után bontakozott ki 
Demián Vilmos (sz. 1910), Jodál Gábor (sz. 1913) és Márkos Al- 
bert (sz. 1914) életműve. Demián Bécsben, Jodál Budapesten, 
Márkos a kolozsvári Román Konzervatóriumban fejezte be ze- 
nei tanulmányait. Mindhárman professzorai voltak a George 
Dima Zenekonzervatóriumnak. Demián, aki a Magyar Opera 
karmestereként is szolgálta nemzetiségi művelődésünket, a ro- 
mániai magyar zenealkotás legtermékenyebb színpadi szerzője: 
szimfonikus műveivel párhuzamosan több drámai kísérőzenét, 
egy egyfelvonásos történelmi operát és két musical-es színezetű 
nagyoperettet komponált. Jodál neoklasszikus vétetű zenekari 
műveket és forradalmi kantátákat is szerzett, alkotásának súly- 
pontjában azonban a dal és a hangszeres kamarazene áll. Már- 
kos műveinek jegyzékén a súlyos mondanivalót hordozó szim- 
fonikus alkotások népszerű, folklorisztikus ihletű hangszeres 
jellemdarabokkal is keverednek. Hárman együtt képviselik azt 
a nemzedéket, amely a romániai magyar zenében századunk 
első felének főbb irányzatait – az impresszionizmust, a neo- 
klasszicizmussal szövetkező utóromantikát és folklorizmust, a 
modális, atonális és dodekafon konstruktivizmust – meghono- 
sította. Hogy mit értünk meghonosításon, azt legtalálóbban 
Márkos Versenyszimfóniájával (1964) példázhatjuk, amelyben 
harmonikusan olvad össze a hazai tájat és népét idéző nép- 
dalintonáció és a tizenkétfokúság. 


A felszabadulás után, a tanügyi reform eredményeként lét- 
rejött új zeneművészeti főiskolákon részesült zeneszerzői kép- 
zésben a romániai magyar zenealkotók következő nemzedéke: 
Birtalan József (sz. 1927), Oláh Tibor (sz. 1928), Zoltán Ala- 
dár (1929–1978), Kozma Mátyás (sz. 1929), Szalay Miklós (sz. 
1930), Winkler Albert (sz. 1930), Fátyol Tibor (sz. 1935), Szabó 
Csaba (sz. 1936), Terényi Ede (sz. 1937), Csíky Boldizsár (1937),
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Vermesy Péter (sz. 1939), Czakó Ádám (sz. 1940) és Hencz Jó- 
zsef (sz. 1942). (Hogy melyikükig tart a „nemzedék“ s honnan 
kezdődik az „utánpótlás“ vagy az „új hullám“, amelyhez az 
utóbbi években még Szegő Péter (sz. 1954) csatlakozott, csak 
később lehet majd eldönteni.) Alkotói pályájuk elválaszthatat- 
lan a román zenének – az utóbbi évtizedekben rohamos – fej- 
lődésétől, amelynek eredményeképpen a hazai alkotás az egye- 
temes zenetörténeti avantgarde-hoz csatlakozott. Zenéjük mű- 
fajrendje a népdalfeldolgozástól a szimfóniáig és versenyműig, 
a közvetlen elkötelezettségű hazafias daltól és kantátától a ka- 
marazenéig s azon túl az új zene rendhagyó kísérleteiig part- 
talanul tágas; ennek megfelelően gazdag skálát tölt ki a zenei 
nyelvezet is, amelyet ez a nemzedék használ. Nemcsak román 
és magyar tanáraik tanítása, nemcsak Bartók, Enescu és a szá- 
zad első felének többi klasszikusa hatott rájuk, hanem Messiaen 
és Ligeti, Stockhausen és Boulez példája is, anélkül hogy mű- 
vészetük elvesztette volna honosságából fakadó sajátos érté- 
keit. Ez a romániai magyar zene korszerűségében immár az 
egyetemes kortársisághoz méri magát. Sajátossága nemcsak a 
népdalintonáció szerves beolvasztásában nyilvánul meg (ebben 
a vonatkozásban különösen fontos rámutatnunk, hogy az emlí- 
tettek műveiben ez az intonáció többnyire a legmagasabb fokú 
stilizálás színvonalán válik korszerű mondanivaló hordozójává), 
hanem tágabb értelemben is: egy olyan romániai magyar szel- 
lemiség iránti hűségben, amely a románság és a magyarság 
testvéri együttélésének az évszázados hagyományait ápolva 
azonosul a szocializmus útjára lépett s napjainkban a sokolda- 
lúan fejlett szocialista társadalmat építő Románia valóságával 
és eszményeivel, és a román nemzettel és a többi nemzetiség- 
gel közös haza szellemi arculatát sajátos vonásokkal gazdagít- 
ja. Amikor Csíky Tinódi- és Szabó Kájoni-dallamokból táplál- 
kozó zenekari műveire, Zoltán Bartók emlékének ajánlott Vo- 
nósnégyesére, Terényi Ady-dalaira és Brâncuşi-poémájára, Fá- 
tyol 1933 című kantátájára, Hencz Jebeleanu-ihlette Hiroshimá- 
jára, Birtalan hazafias karműveinek gazdag sorára hivatkozunk, 
csak néhány könnyebben megragadható, jelképes példával il- 
lusztráltuk e zene romániaiságban megnyilvánuló magyarsá- 
gát, hagyományhűségben fogant korszerűségét, honiságától el- 
választhatatlan egyetemességét, amelyek bővebb kifejtésére itt 
nincs hely. De illusztrálhattuk volna egyetlen kimagasló életmű
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bemutatásával is, az Oláhéval, amelynek keretében az archai- 
kus moldvai magyar népdalokból ihletett kantáta és Az ember 
tragédiájához szerzett színpadi kísérőzene harmonikusan cseng 
össze a Brâncuşi-sorozattal és a Mihai Viteazul film zenéjével. 
Oláh Bartók és Enescu művészetének elmélyült ismerője, aki 
Moszkvában és Darmstadtban tökéletesítette a kolozsvári Ma- 
gyar Művészeti Intézetben megalapozott zeneszerzői tudását, 
ma Anatol Vieru, Ştefan Niculescu és Aurel Stroe mellett ve- 
zéregyénisége, immár iskolát teremtő, az egyetemes zenevilág- 
ban is elismert mestere a hazai zenealkotásnak. 


 
Könnyűzene 
Nem volna teljes a romániai magyar zenéről felvázolt ké- 


pünk, ha nem térnénk ki bár futólag a könnyűzenére is. E ze- 
nefaj folytonos divatváltásai egymást követő stílusok sokaságát 
vetik fel, majd hullatják a felejtés süllyesztőibe, s mivel ter- 
jesztésében a megőrző írásbeliség sokkal kisebb szerepet ját- 
szik, mint az eleven közlés, története utólag alig rekonstruál- 
ható. Mit tudunk arról a könnyűzenéről, amelyet a két világ- 
háború között „fogyasztott“ a romániai magyarság? Szinte 
semmit, s ezután még csekélyebb a remény, hogy megismer- 
jük. Így sajnos nem összegezésként, hanem csak mint kocká- 
zatos ítéletet írjuk le: olyan, hogy „romániai magyar könnyű- 
zene“, a polgári-földesúri Romániában legfennebb annyiban 
volt, amennyiben még voltak a XIX. században érző nótaszer- 
zőink és magyar szöveggel is születtek tangók, foxtrottok. 


Nemzetiségünk szórakoztató zenéje a felszabadulás után 
is egy ideig inkább csak szövegében volt magyar. Valamikor a 
hatvanas években kezdődött el az a megújulási folyamat, amely 
1970 után ezt a zenefajt is bevonta nemzetiségi művelődésünk 
és művészetünk értékeinek a körébe. Új műfajok jelentkeztek 
és váltak egyik napról a másikra népszerűvé: a szépirodalmi 
színvonalú szövegre komponált irodalmi sanzon, a népzenei 
veretű folk és a folk több más válfaja, az a sajátosan sokszínű 
ifjúsági zene, amely egy új nemzedék léttudatát a beat, a pop 
és más egyetemes könnyűzenei stílusok eszközeivel fejezi ki, 
de úgy, hogy ezeken belül következetesen keresi a maga egyéni 
hangját. A könnyűzene művészeinek kisebb része képzett ze- 
nész, többségük műkedvelő, illetve a műkedvelői státus felől 
jőve, önoktatással küzdötte fel magát a szakemberek közé. E
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zenefaj leghatékonyabb támogatója nemzetiségi kultúránkban 
a rádió és a televízió magyar adásainak a szerkesztősége – je- 
lesen Boros Zoltán szerkesztő, aki maga is becsült szerző –, 
ha nem is egymagában. Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyör- 
gyön helyi kezdeményezésre születtek országos jelentőségű 
könnyűzene-fesztiválok. Nagyváradon a magyar színház ka- 
rolta föl és vonta be munkatársi körébe a Metropol nevű, or- 
szágos hírű együttest, Józsa Erika és Horváth Károly folk-ket- 
tősét éveken át „futtatta“ az országszerte műsoros esteket ren- 
dező román hetilap, a Flacăra, és feltétlenül ki kell emelnünk 
azt a hálára kötelező szerepet is, amelyet könnyűzenénk támo- 
gatásában és terjesztésében az Electrecord hanglemezház ját- 
szik. 
 


Előadóművészet 
Románia zenei életében régóta szóhoz jutnak a magyar 


előadóművészek, a két világháború között inkább csak Erdély- 
ben, a felszabadulás után Bukarestben és az ország többi váro- 
sában is. Zenealkotásunkról szólván már jeleztük, hogy több 
zeneszerzőnk volt egyszersmind hangversenyező művész. Lász- 
ló, Láni, Chilf zongora-, Haják hegedű-, Kozma Géza csellómű- 
vészként, Metz, Hoffmann, Bródy és Demián karmesterként is 
beírta (vagy elsősorban akként írta be) a nevét zenetörténe- 
tünkbe. A két világháború közötti időszak kiemelkedő szemé- 
lyisége volt Zsizsmann Rezső (1885–1941) orgona-, zongora- 
művész és karnagy, aki előbb Marosvásárhelyen, majd Kolozs- 
várott páratlan áldozatkészséggel szolgálta zenei életünket, to- 
vábbá Rezik Károly (1887–1968) orgona- és csellóművész, 
Zsembery Elvira (1893–1977) és Hevesi Piroska kolozsvári, 
Henszelman-Erkel Sarolta (1880–1940) marosvásárhelyi, Fi- 
scherné Szalay Stefánia (1886–1964) nagyváradi és Weiss Ilo- 
na (1896–1955) brassói zongoraművésznő, Pollerman Aranka 
hegedűművésznő, Török Emil (1898–1973) és Stefanidesz Jó- 
zsef (1876–????), a kolozsvári Magyar Színház operaelőadásai- 
nak karmesterei, Lévay Ilonka (1892–1974) énekművésznő; fel- 
tétlenül meg kell említenünk ebben az összefüggésben Metz 
marosvásárhelyi és a zenetörténész Lakatos István kolozsvári 
vonósnégyesét is. Magyar művészek a román intézmények ke- 
retében is szerephez jutottak – mint például Vasiliuné Rózsa 
Anna (sz. 1898), a kolozsvári Román Opera tüneményes szop-
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ránja, ugyanott még Szabó Zoltán, Balogh Ferenc és mások –, 
és a magyar zenés színpad is szívesen látott román művésze- 
ket vendégül – még Traian Grozăvescut, a kor világhírű te- 
norját is, vagy Nicolae Bretant (1887–1968), aki magyarul is 
énekelt, a Magyar Színházban is rendezett, és dalokat, sőt egy 
operát is komponált magyar szövegre, az 1924-ben bemutatott 
Gólemet. 


A felsoroltak művészi tevékenysége részben belenyúlik a 
romániai magyar zene történetének második fejezetébe, ezért 
az övékével együtt kell ide jegyeznünk a náluk fiatalabb Szabó 
Géza zongoraművész (sz. 1912), Nagy István karigazgató (sz. 
1907), Rónai Antal operakarmester (sz. 1906) nevét is. 


A szocialista Románia új művészoktatási rendszere a ma- 
gyar tehetségeket is – nem túlzás a szó – tömegesen karolta 
fel. Nincs kimutatásunk róla, de tudjuk: magyar zeneművészek 
és -tanárok százai dolgoznak az ország sokszorosan megszapo- 
rodott zenekaraiban, opera- és operettegyütteseiben, tanintéze- 
teiben. Mint már volt alkalmunk rámutatni, 1949-ben és 1957- 
ben a kolozsvári Magyar Opera, illetve a marosvásárhelyi népi 
együttes megalapításával a romániai magyarság legsajátabb ze- 
nei és művelődési igényeit szolgáló állami intézmények jöttek 
létre, amelyek előadóművészetünknek kiváltképpen értékes mű- 
helyei. Aligha van a világon arra példa, ami Romániában ter- 
mészetes: állami szubvenciót élvező operaházban magas képesí- 
tésű, hivatásos művészszemélyzet magyarul játssza Erkel, Bar- 
tók és Kodály klasszikus remekei mellett Donizetti, Verdi és 
Puccini, Mozart, Beethoven és Wagner, Smetana, Bizet, Csaj- 
kovszkij, Rimszkij-Korszakov és d’Albert egyetemes jelentő- 
ségű operáit, Strauss, Lehár, Kálmán és Ábrahám operettjei 
mellett Dunajevszkij Szabad széljét, és Loewe My fair ladyjét 
is; csak természetes, hogy a társulat a hazai magyar szerzők 
alkotásai mellett a román színpadi muzsika képviselőit is meg- 
ismerteti közönségünkkel: Bentoiu, Constantinescu, Jora, Trăi- 
lescu, Kirculescu és mások operáit, balettjeit és operettjeit. Az 
operaház háromévtizedes története során sok kiváló művész 
karrierjének lehettünk itt tanúi. A teljesség igénye nélkül so- 
roljuk fel azokat, akikről úgy érezzük, hogy nemcsak az intéz- 
mény, hanem nemzetiségi művészetünk egészének a történeté- 
ben is kimagasló szerepet játszottak, illetve játszanak. Mint 
a karmesterek közül Rónai, aki a két világháború között a ko-
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lozsvári Román Opera művésze volt, Demián, aki korábban a 
kolozsvári Goldmark Károly zenekart vezényelte, Hary Béla 
(sz. 1934) és Szarvady Gyula (sz. 1929); Sallay Margit (sz. 1915), 
Trenka Éva (sz. 1922), Albert Annamária (sz. 1926), Tőzsér 
Júlia (sz. 1941), Kriza Ágnes (sz. 1937), Vargha Piroska 
(sz. 1942), Vilkovits Kató (sz. 1923), László Éva (sz. 1923), 
Ottrok Ferenc (1911–1972), Gáspár István (sz. 1919), Szilágyi 
Ferenc (sz. 1925), Sass László (sz. 1918), Vida Viktor (sz. 1919), 
Mátyás Jenő (sz. 1935), Kónya Dénes Lajos (sz. 1939) énekmű- 
vészek, e névsorhoz hozzátéve azokat is, akik az utóbbi évek- 
ben váltak az együttes erősségeivé, mint Andrásy Gábor (sz. 
1943) és Kovács Attila (sz. 1942). Külön kell említenünk szá- 
mos román muzsikust, aki ebben a nemzetiségi intézményben 
szolgálta – átmenetileg vagy éppen évtizedekig – a muzsikát, 
mint Antonin Ciolan (1883–1970), a román vezénylőművészet 
kimagasló személyisége, Vasile Mureşan (sz. 1921) karmester, 
Elisabeta Vancea (sz. 1921), Lucia Vonica (sz. 1930) és Rodica 
Popescu (1945–1975) énekművészek. Az opera nemcsak szék- 
helyén, hanem az ország magyarok lakta vidékein is tart elő- 
adásokat, és külföldön is figyelemre méltó sikereket aratott. 
Az élvonalhoz tartozó művészei az ország többi operaházában 
és határainkon túl is szerepelnek, mint ahogy a társulat maga 
is gyakran lát vendégül külföldi vendégművészeket. A nem- 
zetközi operaélet sok kiválósága írt meleg, elismerő szavakat a 
társulat emlékkönyvébe. 


A marosvásárhelyi népi együttes – mint már kitértünk 
rá – sajátos, nemzetiségünk történetében analógia nélküli sze- 
rep betöltésére létesült: a román és a német mellett a magyar 
népművészetet is terjeszti és ápolja többé-kevésbé stilizált for- 
mában. Fennállásának két évtizede alatt nemcsak repertoárt, 
hanem előadóművészi stílust is teremtett. Húsztagú zenekarát 
László János (sz. 1934) vezeti. A Birtalan Judit (sz. 1929) és Fe- 
jér Elemér (sz. 1936) vezényelte kórus oratóriumok és a capel- 
la-művek megszólaltatásában is kiváló. Magánénekesei közül 
Tóth Erzsébetet (sz. 1929) és Széllyes Sándort (sz. 1932) zárta 
leginkább szívébe a közönség. Egy ideig az együttes mellett 
Birtalan József vezetésével gyermekkórus is működött. 


Az ország zenei életében játszott jelentős szerepük alapján 
feltétlenül említésre méltó Bács Lajos (sz. 1930) bukaresti, Szal- 
man Lóránt (sz. 1929) marosvásárhelyi, Aczél Ervin (sz 1935)
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nagyváradi karmesteri tevékenysége. Halmos György (sz. 1915) 
és Ruha István (sz. 1931) érdemes művészi címe e két kiváló 
művész elismertségének beszédes bizonyítéka. Ha csak a leg- 
kiválóbbak felsorolására szorítkozunk, akkor sem feledkezhe- 
tünk meg Ágoston Andrásról (sz. 1947), a nemzetközi verse- 
nyeken többszörösen díjazott hegedűművészről és a napjaink- 
ban nyomába lépő Csaba Péterről (sz. 1952); zongoraművészeink 
közül a nagyváradi Antal Ilonáról (sz. 1913) és a marosvá- 
sárhelyi Erkel Saroltáról (sz. 1911), a negyvenévesek nem- 
zedékét képviselő Amirás Gáborról (sz. 1936) és a harminc kö- 
rüli Grossmann Péterről (sz. 1948), továbbá az olyan kiváló 
hangversenymesterekről és egyénileg is rendszeresen hangver- 
senyező zenekari művészekről, mint Kocsis József (sz. 1917) 
Temesvárott, Fátyol-Câmpan István (sz. 1943) Aradon, Horváth 
László (sz. 1929) a kolozsvári filharmónia élén, Hamza Gyula 
(sz. 1941), aki a marosvásárhelyi karmester nélküli kamara- 
zenekarnak is művészi vezetője, mint Lóry István (1934–1978) 
Iaşi-ban, Bács-Ercse Gyöngyvér (sz. 1934), a bukaresti George 
Enescu filharmónia első hegedűse, Korodi István (sz. 1948), a 
Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának szólóklarinétosa, 
továbbá a kolozsvári Napoca és Pro camera vonósnégyesekről. 
Kamarazenészeink közül még Botár Katalint (sz. 1946) kell 
megemlítenünk, aki a kolozsvári Collegium Musicum Acade- 
micum csembalistájaként rendszeresen hangversenyezik, és 
számos lemezfelvételt készített, Weisz Ferdinánd (sz. 1932) és 
Rónai István (sz. 1940) zongorakísérőket, az operaénekesek kö- 
zött már említett Krízát és Simon Editet (sz. 1937), mint a ko- 
lozsvári Ars nova újzeneegyüttes állandó szólóénekesét, továbbá 
Papp Magda (sz. 1921) sanzon- és dalénekest, Barabás Kásler 
Magdát (sz. 1936), a hazai dalirodalom megszólaltatásában is 
kiváló népdalénekest... Szűk keretű, sokakkal szemben igaz- 
ságtalan ez a felsorolás, amelyet ugyancsak volna még kivel 
folytatnunk, ha nem félnénk attól, hogy e fejezetben írásunk 
végképp elveszti tanulmány-jellegét és névsorolvasássá szürkül. 


Pedig nemcsak az előadóművészekről, hanem az előadó- 
művészetről is kell itt szólanunk, arról, ami ennek a művészet- 
nek sajátos feladata. Az, hogy az említettek tehetségük és tu- 
dásuk javát állítják a román nemzettel és a többi nemzetiséggel 
közös hon egységes zenei életének a szolgálatába, természetes. 
Ezen a feladatkörön belül vállal sajátos nemzetiségszolgálatot
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az az előadóművész, aki a magyar közönség külön igényeit is 
szem előtt tartva tevékenykedik, és így dúsítja sajátos voná- 
sokkal az ország egységes zenei életének az arculatát. Ez a „kü- 
lönigény“ a két világháború között a művészi progresszió ér- 
telmezésében is elsősorban Bartók és Kodály művének a ter- 
jesztésére és ápolására szorítkozott. Nem térhetünk itt vissza 
mindazokra, akik akkor vállalták ezt a küldetést, csak néhány 
további nevet szeretnénk ebben az összefüggésben a már fel- 
soroltakhoz hozzátenni: a zenetörténész Szegő Júliáét mint dal- 
énekesét, a Sz. Ferenczy Zsizsiét (1895–1969), a Török Erzsé- 
betét (1912–1973). Az új Románia magyar művészei is sokat 
tettek és tesznek a két klasszikus művéért, sajátos feladataiknak 
a köre azonban kibővült: a hazai zene egészén belül megkülön- 
böztetett igyekezettel szolgálják a magyar zeneszerzők alkotá- 
sait. Nemcsak az említett nemzetiségi intézmények, hanem a 
felsorolt művészek legtöbbje is készséggel vállalja ezt a szol- 
gálatot, tudva, hogy ezzel nemcsak magyar nemzetiségi öntu- 
datot és önismeretet alakít, hanem a román nemzet és a többi 
nemzetiség magyarságismeretét is gazdagítja, árnyalja. Itt egy 
nevet kell még a már felsoroltakhoz hozzátenni: a Buzás Pál 
(sz. 1939) kolozsvári zongoraművészét, aki egyedülálló tudatos- 
sággal vállalja ezt a programot. 


Zeneírás 
A romániai magyar zene történetének első időszakában 


zeneírásunknak két jelentősebb saját sajtószerve volt: a temes- 
vári Zenei Szemle (1917–1929) és a Brassóban, majd Kolozs- 
várott megjelenő Magyar Dal (1922–1936). Az előbbit Járosy 
Dezső (1882–1932), a nagy műveltségű temesvári zenetudós és 
egyházzenész szerkesztette. Munkatársai túlnyomórészt neves 
budapesti zenetudósok voltak, feltehető, hogy a példányszám 
tetemes hányadát is Magyarországon terjesztették. A folyóirat 
tudományos színvonala igen magas, információs köre meglehe- 
tősen tág volt, de nincsenek pozitív adataink arra nézve, hogy 
a romániai magyarság zenei közgondolkodására és zenei éle- 
tére számottevően hatott volna. A Tárcza Bertalan (1882–1950) 
szerkesztette Magyar Dal igen széles körben terjedt, és valóban 
hatott, alakította nemzetiségünk zenei közgondolkodását – a 
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Romániai Magyar Dalosszövetség már ismertetett, jelesen kon- 
zervatív zenepolitikájának a szellemében. Nem lekicsinylendő 
azonban a korszak időszaki sajtójának hasábjain közölt zene- 
kritikák, zenei publicisztikák és tanulmányok jelentősége. Ze- 
netörténetírásunk adós még e téren a felméréssel. Alighanem 
értékes zenekritikusi életművek várnak még feltárásra és meg- 
ismertetésre. 


A szó szoros értelmében vett zenetudományos irodalom 
egyik fő oszlopa ebben az időszakban Járosy volt, aki az egye- 
temes zenetörténet nagy személyiségeiről imponáló kompeten- 
ciával írt zenetörténeti-esztétikai tanulmányokat. Nemzedék- 
társa, a folkloristaként már méltatott Seprődi sokkal inkább 
megközelítette a „romániai magyar zenetudós“ mai felfogásunk 
szerinti modelljét, amennyiben magyar zenetörténeti kutatá- 
sainak keretében legfőképpen Erdély zenei múltjával foglal- 
kozott, egy személyben volt zenetörténész és népzenetudós, és 
már egészen korán, 1909-ben hirdette, hogy a magyar zenét 
csakis az együttélő nemzetiségek zenéjének az ismeretében le- 
het sikeresen tanulmányozni. A Kájoni-kódex irodalom- s ze- 
netörténeti adalékai című, 1909-es keltű tanulmánya a korabeli 
erdélyi zeneírás kimagasló eredménye, minden utóbbi Kájoni- 
kutatás legfontosabb kútfője. Rövid életének alkonyán írott ter- 
jedelmes esszéje Bartók Béla művészetéről, amelynek csak 
két első fejezetét tudta kidolgozni, s nagy részét vázlatban 
hagyta hátra, a Bartók géniuszával való szenvedélyes (és fő- 
hajtással végződő) tusakodásának megrendítő dokumentuma. 


Járosyval és Seprődivel egy sorban kell említenünk Mezey 
Zsigmond (1885–1944) aradi zenetanárt és -kritikust, aki a hú- 
szas években tanulmánykötetet és egy általános zenetörténetet 
jelentetett meg, és Braun Dezső (1894–1940) temesvári egy- 
házzenészt és zeneírót, aki több jelentős tanulmányt szentelt 
a Bánság zenei múltjának. 


A Járosy–Seprődi nemzedék és a jelenkor magyar zene- 
írói között a kolozsvári Lakatos István (sz. 1895) gazdag élet- 
műve az összekötő kapocs. Lakatos 1911-ben, tehát csaknem hét 
évtizede közölte első zenei írását, 1935-ben vált hivatásos zene- 
kritikussá. Munkásságának címjegyzéke csaknem ezer tételt 
sorol fel, ezek között sok az úttörő zenetörténeti írás. Elsőként
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vagy az elsők között tárta fel az egyetemes zenetörténet nagy- 
jainak Romániához fűződő kapcsolatait, számos közleménye je- 
lent meg a román–magyar zenei kapcsolatok történetének a 
köréből, elsőként írt magyarul román zenetörténetet, behatóan 
foglalkozott Kolozsvár zenei múltjával, egykori zenei intézmé- 
nyeivel és zeneművész-személyiségeivel, egyidőben tájékoz- 
tatta a magyar olvasót a román népdalgyűjtés eredményeiről 
és Bartók munkásságáról, személyében első zenei bibliográfu- 
sunkat tiszteljük. Cikkeinek mintegy kétharmadát, könyveinek 
javát 1944 után közölte (Zenetörténeti írások. Bukarest, 1971; 
Kolozsvári magyar muzsikusok emlékvilága. Bukarest, 1973; 
A kolozsvári magyar zenés színpad. Bukarest, 1977. stb.). Nyug- 
díjazásáig a zenetörténet tanára volt a kolozsvári George Dima 
Zenekonzervatóriumban. 


1944 után bontakozott ki a harmincas évek óta közlő Szegő 
Júlia (sz. 1896) zeneírói pályája. Sok cikket közölt, egy ideig 
részt vett a kolozsvári folklórintézet munkájában, 1956-ban 
úttörő könyvet adott ki Bartók Béla, a népdalkutató címmel, 
majd több kiadást és nemzetiségi zeneírásunk történetében pá- 
ratlan példányszámot megért, utóbb (Cantata profana címmel) 
románul is megjelent népszerű Bartók-életrajzot írt. 


A Lakatos nyomába lépő Benkő András (sz. 1923) is kriti- 
kusként, népszerűsítő írások szerzőjeként kezdte pályáját, egy 
idő óta azonban egyre kizárólagosabban műveli a zenetörténeti 
szakirodalmat. Kutatásai Erdély zenei múltjára összpontosul- 
nak. Sok kéziratos forrást tárt fel és ismertetett. Feldolgozta 
Apáczai Csere János, Bolyai Farkas és Bolyai János (A Bo- 
lyaiak zeneelmélete. Bukarest, 1975), Seprődi János zenetudo- 
mányos hagyatékát, Bartók Constantin Brăiloiuhoz intézett le- 
veleit (In: Bartók-dolgozatok. Bukarest, 1974), Bartók romániai 
hangversenyeinek sajtóvisszhangját (Bartók Béla romániai 
hangversenyei. Bukarest, 1970), elkészítette mestere, Lakatos 
István zenei írásainak jegyzékét (1969-ig). A zenei nyelv egyes 
kérdéseit is kutatja, számos szakcikket közölt. Főiskolai előadó- 
tanár Kolozsváron, ahol 1977-ben Bartók és Románia című 
disszertációjával zenetudományos doktorátust szerzett. 


A romániai magyar zeneírás fórumai napjainkban a hazai 
magyar nyelvű napilapok és folyóiratok. Szerzőink emellett a
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román szaksajtóban és külföldön is közölnek. Rendkívül érté- 
kes támogatást élveznek a Kriterion Könyvkiadó részéről, amely 
fennállása óta zenei könyvek gazdag sorát jelentette meg. 


Sajtónk majd minden városban, ahol magyar lapok jelen- 
nek meg, megtalálta a maga zeneíró munkatársait, Temesvárott 
Erdélyi Izolda (sz. 1906) és Füredi László (sz. 1923), Nagyvá- 
radon Boda Oszkár (1905–1976) és Tuduka Oszkár (sz. 1926), 
Szatmáron Albert György (sz. 1944), Marosvásárhelyen Birek 
László (sz. 1918) és Verestóy Ilona (sz. 1928), Kolozsváron Ró- 
nai István és Fehérvári László (sz. 1926), Bukarestben Pintér 
Lajos (sz. 1910), és Csire József (sz. 1926) személyében. (Föl- 
sorolásunk sajnos korántsem teljes.) A magyar időszaki sajtó 
karolta föl néhány zenei helytörténészünk – például a nagy- 
szentmiklósi Szőcs Gyula (sz. 1926), a nagyváradi Thurzó Sándor 
(sz. 1920) vagy a sepsiszentgyörgyi Berde Zoltán (sz. 1930) – 
értékes tevékenységét. Több zeneszerzőnk is készséggel illesz- 
kedett bele hosszabb-rövidebb időre a zenekritikusi-zeneírói 
munkakörbe, mint Zoltán, Fátyol, Terényi (cikkgyűjteménye 
megjelent a Kriterionnál), Szabó Csaba (Hogyan tanítsuk ko- 
runk zenéjét? Bukarest, 1977), Csíky (a marosvásárhelyi zenei 
múlt kutatójaként), Vermesy, Hencz. A román rádió magyar 
adásaiban is sok zenei anyag hangzik el; itt egy kimagasló ér- 
demeket szerzett pedagógusról, a kolozsvári Zenei Líceum ta- 
náráról, Guttman Mihályról (sz. 1926) kell név szerint megem- 
lékeznünk, aki a kolozsvári stúdió hullámhosszán számos nép- 
szerűsítő műsort közölt. Irodalmi, művelődési és társadalmi fo- 
lyóirataink, az Utunk, A Hét, a Korunk, az Igaz Szó körül is 
kialakult az idők folyamán a zeneíró munkatársak többé-ke- 
vésbé állandó köre; hadd emeljük itt ki a zongorakísérőként 
már említett Rónai István nevét, aki a napilapi kritikus szerep- 
körének az ellátásával párhuzamosan A Hét hasábjain közöl 
rendszeresen egyéni stílusú, jellegzetesen kis terjedelmű, frap- 
páns zenei esszéket. A román szaksajtó köteteiben Lakatos, 
Nagy István, Jagamas, Benkő, Szalay, Terényi, Vermesy közölt 
nagyobb tanulmányokat. Külön kell szólnunk Angi Istvánról 
(sz. 1933), aki a moszkvai Lomonoszov Egyetemen végzett filo- 
zófiát és szerzett filozófiai doktorátust, s zeneírásunkban a kor- 
szerű marxista zeneesztétika képviselőjeként vívott ki megér-
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demelt tekintélyt. 1977-ben az RSZK Akadémiája díjával tün- 
tették ki Zene és esztétika című kötetét (Bukarest, 1975). 


A Kriterion kiadványai közül két tanulmánygyűjteményt 
emelünk ki mint zenetudományosságunk kollektív megnyilvá- 
nulásait: a Bartók-dolgozatokat (1974) és a Zenetudományi írá- 
sokat (1977). Úgy érezzük, az ezekben közölt írások együtt dom- 
borítják ki egészen tisztán a romániai magyar zenetudomány 
jellegzetességeit. Tanúságuk szerint szerzőink érdeklődése első- 
sorban nemzetiségünk zenei múltjának és jelenének a kérdé- 
seire irányul, ezekre a kérdésekre keresik az esztétika, a zene- 
történet vagy a műelemzés válaszát. Ezeket a kérdéseket kö- 
vetkezetesen a románsággal és a többi nemzetiséggel való hosz- 
szas együttélésünk összefüggésében szemlélik. Így vált zene- 
írásunk egyik központi feladatává Bartók életének és művé- 
nek a kutatása. Mert – mint ismeretes – a Nagyszentmiklóson 
született egyetemes jelentőségű magyar zeneszerző, zongora- 
művész és népzenetudós egész életművét át- meg átszövik a 
román néppel való szoros kapcsolat szálai; a hazai Bartók-bib- 
liográfiában az ország sok kiváló román és magyar zenetudó- 
sának a neve szerepel együtt. Megjegyzendő továbbá, hogy ze- 
netudósaink korántsem csak a nemzetiségi tudományosság ke- 
retében, hanem egyúttal a hazai zenetudomány egészében is 
szerepet játszanak, írásaikat a román kartársak is számon tart- 
ják és idézik. Az arra érdemes magyar szakemberek mind tag- 
jai a Zeneszerzőszövetség zenetudományos osztályának. Látó- 
körük természetesen kiterjed az egyetemes zene távolabbi te- 
rületeire is. 


Zeneírásunkról szólván külön kell megemlítenünk – bár- 
ha csak futólag is – a hazai magyar zenepedagógiai irodalmat, 
amelynek munkatársi közössége sok kiváló szakembert ölel fel, 
egyrészt zenei tankönyvszerzőket, mint például Nagy, Jagamas, 
Márkos, Szász Károly (sz. 1915), Szabó M. Klára, Guttman Mi- 
hály és Gabriella (sz. 1925), Verestóy Ilona, Péter Loránd (sz. 
(1919), Csalah György (sz. 1927) és mások, másrészt az iskolán 
kívüli zenei közművelődést fölöttébb sikeresen szolgáló kiad- 
ványok szerzőit, mint Selmeczi Marcella (Csigabiga palota. Óvo- 
dások daloskönyve. Bukarest, 1971; Szedem szép virágom. Kis- 
gyermekek játékoskönyve. Bukarest, 1972), László-Bakk Anikó
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(Erdő mélyén, esti csendben. Kánongyűjtemény. Bukarest, 1974), 
Vermesy (Pimpimpáré. Vers és muzsika gyermekeknek. Buka- 
rest, 1976), Szabó Csaba és mások. 


E vázlatos összefoglalás szerzője (sz. 1937) természetesen nem mél- 
tathatja önnön zeneírói munkásságát. A teljesség kedvéért azonban 
ide kell iktatni néhány tényt, illetve adatot: 1961 óta rendszeres pub- 
licisztikai tevékenységgel szolgálja nemzetiségünk zenei közművelődé- 
sét. A Hét állandó munkatársa; tanulmányokat közölt a hazai zene 
XIX. századi történetének tárgyköréből, Mozart-kérdésekről, nagyobb 
számban a Bartók-életrajz és életmű romániai kapcsolatairól stb. A 
Bartók-bibliográfiában három román és három magyar nyelvű kötet 
szerkesztőjeként is szerepel. A bukaresti Ciprian Porumbescu Zene- 
konzervatórium lektora. 
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MIKÓ IMRE 


Beszélgetések az egyházakról* 


 
 
MÁRTON ÁRON római katolikus megyéspüspök 
A magyar püspöki kar széniora, Márton Áron megyéspüs- 


pök Gyulafehérváron székel, a román stílusú katedrális mellett 
épült püspöki palotában. Legközelebbi munkatársa dr. Jakab 
Antal segédpüspök, aki 1971 óta utódlási joggal kapcsolódott 
be a katolikus egyház ügyeinek irányításába. 


– A romániai katolikusok két egyházmegyébe tömörül- 
nek. Az egyik a gyulafehérvári, ehhez tartozik Temesvár, 
Nagyvárad és Szatmár is, ezek belső ügyeiket önállóan intézik, 
a másik a bukarest–iaşi-i egyházmegye. A Gyulafehérvárhoz 
tartozó hívek lélekszáma 1 019 000, ezeknek nagyobb része ma- 
gyar anyanyelvű, de vannak jelentős számmal német, szlovák 
és bolgár anyanyelvűek is. Az egyházközösségek száma 519, 
ebből 259 Gyulafehérvárhoz, 152 Temesvárhoz, 54 Nagyvárad- 
hoz és 54 Szatmárhoz tartozik. A lelkészek száma 629, közülük 
322 a Gyulafehérvárhoz, 151 a Temesvárhoz, 70 a Nagyvárad- 
hoz és 86 a Szatmárhoz tartozó templomokban és imaházakban 
szolgál. 


A római katolikus egyház – akárcsak az ortodox és a 
protestáns egyházak – állami segélyben részesül: a lelkészek 
és esperesek fizetésük felét az államtól kapják, ez a gyula- 
fehérvári katolikus egyházmegyében havonta 186 900 lejt tesz 
ki. Ezenkívül az állam fedezi a központi tisztviselők fizetését 
(havi 30 968 lej). A teológiai főiskola és a kántoriskola magyar 
tagozata Gyulafehérváron, román tagozata Bukarestben mű- 
ködik. A gyulafehérvári teológián 9, a kántoriskolában 5 tanár 
ad elő 122, illetve 155 hallgatónak. A teológusok közül három 
Rómában folytatta tanulmányait, egy jelenleg is ott tanul. 


Az állami támogatás a műemlék jellegű templomok restau- 
rálására is kiterjed; ilyen templomokban a katolikus egyház 
igen gazdag. Így restaurálták többek között a kolozsvári Szent 
Mihály templomot, egy évtizede folyik a gyulafehérvári kated-
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rális restaurálása. Marosvásárhelyen a városrendezés folyamán 
lebontott ferences templom helyébe a hatóság más templomot 
építtetett egy új lakónegyedben. 


Az egyházi sajtó példányszáma állandóan növekszik, a fa- 
linaptáré 1968-ban hatvanezer, 1976-ban nyolcvankétezer volt. 
Az utóbbi évek folyamán megjelent külön-külön Gyulafehér- 
vár, Temesvár, Nagyvárad és Szatmár részére a kiskatekizmus, 
imakönyv, lekcionárium, miserend, liturgikus naptár. 


Külföldről több bíboros és érsek tett látogatást Gyulafe- 
hérváron, Márton Áron és dr. Jakab Antal püspök pedig részt 
vett a Rómában tartott püspöki szinódusokon. A segédpüspök 
a temesvári, nagyváradi és szatmári katolikusok képviselőivel 
együtt a Szocialista Egységfront munkájában is közreműködik. 


D. NAGY GYULA, a Kolozsvári Református Egyházke- 
rület püspöke 


Személyében az egyházkerület a gyakorló lelkészek közül 
választott püspököt, aki csaknem két évtizeden át bányavidé- 
ken, Petrozsényben szolgált, majd mint nagyszebeni esperes- 
lelkész emeltetett a püspöki székbe. Nyolc egyházmegye 462 
anyaegyházközségének és 137 leányegyházközségének, az ott 
715 templomban és imaházban szolgáló 444 lelkésznek főpász- 
tora, akik 406 852 reformátust gondoznak. Hogyan kapcsoló- 
dik be ennyi egyháztag, a romániai magyarságnak mintegy ne- 
gyede az országépítő munkába? 


– Híveink a határ menti megyék kivételével az ország 
nagy részében elszórtan élnek, nemcsak a Kárpátokon innen, 
hanem Bukarestben, Ploieşti-en, Brăilában, Bacăuban is. A me- 
gyék arányos fejlesztésének elvéből következik, hogy híveink 
mindenütt egyaránt kiveszik részüket a szocializmus építésé- 
ből, s ugyanakkor anyagi jólétük, szellemi színvonaluk foko- 
zásán is munkálkodnak. Az iparosítás, a városiasodás, a mű- 
velődés forradalma országszerte a szekularizálódás jegyében 
folyik. Meg kell azonban állapítanom, hogy ennek a folyamat- 
nak következtében a múlthoz viszonyítva nem jött létre semmi 
változás híveiknek a vallásos életben való részvételében. 


– A protestáns lelkészek képzése a volt Református Teo- 
lógia épületében folyik Kolozsvárt. Mi a legfontosabb, amit – 
mint házigazda – erről a páratlan intézményről mondani tud- 
nál? 
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– Az Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Inté- 
zet 1949-ben nyílt meg állami törvény alapján mint a refor- 
máció kora óta külön működő református és unitárius teológia 
jogutódja. Három tagozata, a Református, a Zsinatpresbiteri 
evangélikus és az Unitárius (mindhárom magyar előadási 
nyelvvel) Kolozsváron működik, az Ágostai Hitvallású Evan- 
gélikus Tagozat (német előadási nyelvvel) Nagyszebenben. Az 
intézet vezetését a fenntartó egyházak képviselőiből alakult 
Szenátus végzi, didaktikai munkáját a felekezeti megoszlás sze- 
rint szervezett párhuzamos katedrák látják el. De a vallástör- 
téneti és egyetemes történeti tanszékek, valamint a bibliai és 
idegen nyelvek lektorátusai közösek. A személyi kiadásokat az 
állam fedezi az egyetemi tanerők fizetésével azonos szinten, a 
dologi kiadások fedezésére az egyházak teremtenek pénzala- 
pot. 


– Hányan végeztek fennállása óta a Protestáns Teoló- 
gián? 


– 952-en tettek szakvizsgát, közülük 604 református, 28 
magyar evangélikus, 216 német evangélikus, 104 unitárius hall- 
gató. 


– A Teológia ugyebár doktori címeket is adományoz? 
– Tizenhárom teológiai doktorunk van. A „honoris causa“ 


doktorok között pedig nemcsak a hazai ortodox és protestáns 
püspöki kar tagjait, hanem a világ rokon szellemű teológusai- 
nak legjavát is ott találjuk, az Orosz Ortodox Egyház metro- 
politájától a Princetoni Teológia Szemináriumának rektoráig. 


Dr. PAPP LÁSZLÓ, a Nagyváradi Református Egyházke- 
rület püspöke 


Neve a fővárosban éppen úgy, mint külföldön, közismert. 
Mert nemcsak a határ menti egyházmegyék közel háromszáz- 
ezer reformátusának püspöke, hanem mint ilyen, egyháza kül- 
képviseletét is ellátja. Kérdezzük előbb állami funkcióiról. 


– A Református Egyház a többi egyházakkal együtt be- 
lépett a Szocialista Egységfrontba, s ezzel intézményes kapcso- 
lat jött létre az államhatalmi szervek és lelkészeink között, akik 
részt vesznek lakóhelyük társadalmi vonatkozású munkájában 
is. A hazai ökuménizmus tehát horizontális szinten is érvény- 
re jut. Hazánk püspöki karának számos képviselője a Szo- 
cialista Egységfront Országos Tanácsában is helyet foglal. En-
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gem még az a megtiszteltetés is ért, hogy 1967-től kezdve tag- 
ja lehetek a Nagy Nemzetgyűlésnek mint a Bihar megyei me- 
zőtelegdi választókerület képviselője. 


– Püspökséged kilenc éve alatt az ökumenikus mozgalom 
újabb lendületet vett. 


– A lokális ökumenizmus terén a Román Ortodox Egyház 
már 1949-ben kezdeményező lépéseket tett. Ebben az együtt- 
működésben a leggazdagabb fejezetet az ortodox és protestáns 
teológiai intézetek professzorainak közös konferenciái alkotják. 
Már huszonhét ilyen konferenciát tartottunk. De a nemzetközi 
ökumenikus mozgalomban is élénk részt veszünk. Én magam 
1968-ban Uppsalában és 1975-ben Nairobiban voltam jelen 
ökumenikus nagygyűlésen. 


– Milyen nemzetközi szervezetek munkájában vesz még 
részt egyházatok? 


– A két egyházkerületbe szervezett romániai református 
egyház három Genfben székelő egyházi szervezetnek tagja. Ezek 
az Egyházak Világtanácsa, a Református Világszövetség és az 
Európai Egyházak Konferenciája. A két elsőben tisztséget is 
viselnek. Azonkívül képviseltetjük magunkat a Prágában szé- 
kelő Keresztyén Békekonferencián. Látogatásaink nem egy- 
oldalúak. Számos külföldi vendég keres fel minket is, sőt 1968- 
ban a Református Világszövetség Végrehajtó Bizottsága Ko- 
lozsváron tartotta ülésszakát az Egységes Protestáns Teológiai 
Intézetben. 


– Milyen nemzetközi jelentőségű határozatok születtek 
itt? 


– Ezen az ülésszakon mondottuk ki a római katolikus 
egyházzal folytatandó párbeszéd szükségességét. Azonkívül a 
Végrehajtó Bizottság követendő példaként jelölte meg azok- 
nak a teológiai konferenciáknak a folytatását, amelyek nem- 
csak nálunk, hanem az Egyesült Államokban is megindultak a 
református és az ortodox egyház teológusai között. 


Dr. KOVÁCS LAJOS, unitárius püspök 
Teológiai tanulmányai során több mint hat évet töltött né- 


met, angol és francia egyetemeken. Szolgált mint gyakorló lel- 
kész, sokáig volt teológiai tanár, főjegyző, 1972-ben választot- 
ták püspökké, 1975-ben pedig az unitárius világszövetség el- 
nöke lett. 
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– Első ízben fordult elő világszervezetünk, az IARF het- 
venöt éves történetében, hogy elnöknek közép-európai, romá- 
niai egyházi vezetőt választottak – három évre. Tisztségem 
most lehetővé teszi, hogy hazájában látogassam meg valameny- 
nyi tagegyházunkat. 


– Szeretnénk többet tudni az unitárius világszövetségről. 
– Az IARF angol betűszó, az International Association for 


Religious Freedom, vagyis A Vallásszabadság Nemzetközi Szö- 
vetségének rövidítése. Eredetileg az unitárius egyházak szövet- 
sége volt, de később túllépett ezen a körön, s ma öt kontinens 
huszonegy tagegyházából áll. Az angol, amerikai, nyugatnémet, 
svájci, holland hitrokonokon kívül csatlakoztak hozzá az indiai 
Brahmo Somaj hívei és mintegy négymillió liberális buddhis- 
ta Japánból. Központja Majna-Frankfurt, hivatalos nyelve az 
angol, német és francia, gyűléseit mindig más-más országban 
tartja, most két éve Kolozsváron tartotta. 


– S az egyház ügyei közben hogyan mennek? 
– Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Val- 


lásügyi Hivatal minden támogatást megad kis egyházunk mű- 
ködéséhez. Hetvenezer nyilvántartott hívünk látogatja rend- 
szeresen százharminc templomunkat, ahol százhúsz lelkész hir- 
deti az igét, jórészt a székelyek lakta megyékben. Fizetésük 
mintegy felét – akárcsak a többi felekezetek lelkészei – az 
államtól kapják, központi irodánkat és közös teológiánkat az 
állam tartja fenn. A magunk erejéből adtuk ki káténkat, éne- 
keskönyvünket, falinaptárunkat s adjuk ki a 82. évfolyamá- 
ban járó Keresztény Magvetőt. 


– Legutóbb két tanulmányodat olvastam hozzád közel álló 
személyekről. 


– Bizonyára Albert Schweitzerre és Kriza Jánosra gon- 
dolsz. Valóban, bizonyos fokig példaképeim. Schweitzert 
Strassbourgban ismertem meg, s teológiai kérdésekben konzul- 
táltam. Kriza János a dédapám volt. 


SZEDRESSY PÁL, a Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású 
Evangélikus Egyház szuperintendense 


A romániai magyar felekezetek sorában az Evangélikus 
Egyház a maga harminckétezer hívével, harminchat lelkészé- 
vel létszámban a legkisebb. Szuperintendense, Szedressy Pál 
korban és rangban a legfiatalabb – alig haladta túl az ötve-
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net, egy éve szuperintendens. A múlt évben költözött Buka- 
restből Kolozsvárra, kérdezzük előbb fővárosi tapasztalatairól. 


– Tizennyolc évet töltöttem mint lelkész Bukarestben, 
ahol az oda vándorolt s ott összetartó csángók jóvoltából egy- 
házközségünk szerény létszámával is súlyt képvisel. De ettől 
függetlenül egyaránt élveztem a túlnyomó többségben levő Or- 
todox Egyház és a szász lutheránus testvéregyház támogatását. 
Valóságos szórványmunkát végeztünk a mintegy kétmillió la- 
kosú fővárosban. Állami és közegyházi támogatással új templo- 
mot is építettünk. Szolgáltam magyar és román nyelven. 


– Forgassuk visszafelé a filmet. Hol voltál lelkész az- 
előtt? 


– A Brassó melletti Bácsfaluban kezdtem, Nagykároly- 
ban folytattam, az Arad megyei Simonifalván (Satul Nou) töl- 
töttem öt évet. 


– Ebből az is kirajzolódik, melyik vidéken él a magyar 
evangélikusok zöme. 


– Két esperességünk határa függőleges vonalban szeli át 
az országot. A nyugati rész Temesvárhoz, a keleti Brassóhoz 
tartozik. 1948-ban ismerte el a kormányzat a már akkor Ara- 
don működő szuperintendenciánkat mint püspökséget, s szék- 
helye két év múlva Kolozsvárra helyeződött át. Jövendő lel- 
készeink a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben kapnak 
kiképzést, ahol két professzorunk ad elő. A Református Szemle 
a mi egyházunknak is hivatalos lapja, naptárat külön adunk 
ki. 


– Úgy tudom, az egyházi zenének is művelője voltál. 
– Segédlelkész koromban a kolozsvári zenekonzervató- 


riumba is beiratkoztam, az egyházi zene köréből több tanul- 
mányom jelent meg. Most rendezzük sajtó alá új énekesköny- 
vünket s egyben imakönyvünket Hitünk igazságai címen. 


– Van-e valami hátránya annak, hogy az északi országok- 
ban államegyháznak számító evangélikus egyház itt olyan kis 
létszámú? 


– Sohasem éreztem. Az egyenjogúság reánk is éppen úgy 
vonatkozik, az igehirdetés szabadsága tekintetében nincs kü- 
lönbség ortodox vagy evangélikus lelkész között. 





