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FORRÁSOK
„A mi intézményeink, eltekintve 
az egyházi szervezetektől, ame-
lyek úgy-ahogy, a  régi keretek 
között működhettek, sajátosan 
kisebbségi alapítások voltak, a ro-
mán állami szervek támogatása 
nélkül jöttek létre, legtöbbször 
azok ellenére. Nem beszélhettünk 
tehát olyan gépezetről, amely mö-
gött ott áll az állam kikényszerítő 
ereje, megvannak beidegződött 
kerékforgásai s  úgyszólván sze-
mélytelenül működik. Valaki, vagy 
néhány ember létrehozott egy tár-
sadalmi alakulatot; ha volt ereje 
hozzá, felvirágoztatta, ha gyönge 
legénynek mutatkozott, azonmód 
el is színtelenítette. […] Néha, 
hogy megszülessen olyasmi, ami 
pótol egy szervet, kivéd egy tá-
madást, elegendőnek bizonyult 
egyetlen férfiú kiállása, bölcses-
sége, rábíró ereje. Vajon megtalál-
tuk-e minden posztra a megfelelő 
embert – ez más kérdés.”
Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma. 
Egy nemzedék szellemi élete. 22 
esztendő kisebbségi sorsban. Pal-
las-Akadémia Könyvkiadó, Csík-
szereda 2004. 14–15. 
„A legtöbben nem ismerik múl-
tunkat, jelenünket, népi viszo-
nyainkat, kultúrtörténetünket, 
népünk hitét, lelkét, érzésvilágát. 
Ezen a földön mindig divatos volt 
dicsekedni a  gyökértelenséggel, 
az ide-nem-tartozással. Vannak 
nagy könyvtárak, amelyben egy 
vajdasági könyvet nem találunk, 
vannak értékes koponyák, akik 
azért nem mernek helyi problé-
mákkal foglalkozni, mert félnek 
a  vidékiességtől. Nem gondolják 
meg, hogy Genfben valaki vidéki-
esebb lehet, mint a temerini kép-
viselő-testületben. […]

Mikor nyolc esztendő előtt 
egy lexikonban azt olvastam, hogy 
vajdasági író vagyok, bevallom, 
kissé bosszankodtam. [...] Azóta 
sokat fordult a világ, megváltozott 
az emberek érték- és életszemlé-
lete, de mi talán még most sem 
jutottunk el az új élet öntudatá-
hoz, új kötelességünkhöz, új fele-
lősségünkhöz.”
Szenteleky Kornél: Új  lehető-
ségek – új kötelességek. In: uő: 
Ugartörés. Válogatta: Herceg Já-
nos. Forum Könyvkiadó, Novi Sad, 
1963. 137–138.

A kisebbségi élet és a  szó valódi értelmében 
fölfogott kisebbségi kultúra kezdetei nem 
estek egybe. Ez  nemcsak az intézmények 
1918–1919-es katonai megszállást követő betil-
tásának, a közösségi formák megbénításának, 
a szükségállapotoknak a következménye. Mie-
lőtt a  kulturális élet szervezése elkezdődhe-
tett volna, tudatosítani kellett, hogy létrejöt-
tek a  kényszerből önállóvá váló politikai-jogi 
közösségek, melyeknek maguknak kell fölmér-
niük sajátos problémáikat és megtalálniuk az 
azokra adott válaszokat is. A  kisebbségi hely-
zet a gyakorlatban determinálta a művészetek 
és a tudomány jellegét és célját – ennek utóbb 
gazdag elméleti irodalma született –, társa-
dalmi feladatokkal ruházta föl őket. A  köz-
vélemény megnyilatkozó része számon kérte 
a  kultúrán a  „kisebbségi sors” értelmezését, 
sajátosságainak vizsgálatát, tapasztalatainak 
dokumentálását. A  töredéktársadalom által 
támasztott legfontosabb igény az volt, hogy 

a művészet segítsen túlélni, őrizze a nemzeti 
identitást, a  nyelvet, a  fenyegetett értékeket. 
Elsősorban olyan értékekről volt szó termé-
szetesen, amelyekben a mögöttük álló nemzet-
rész félreismerhetetlen vonásai is tükröződ-
nek. Ezeket a célokat ott sikerült elérni, ahol 
a kisebbségi specifikumot elméleti szinten is 
össze tudták kötni az egyetemes szempontok-
kal. Az  utódállamok többé-kevésbé hatékony 
magyar kisebbségi ideológiáinak, például az 
erdélyi transzszilvanizmusnak, a  délvidéki 
colour local elméletnek ez volt az alapja. 
A regionális értékek tisztelete elvben a provin-
cializmus tagadását jelentette, s ez volt az ere-
dete a Felvidéken többször hangoztatott tézis-
nek is, amely szerint az ottani gazdag urbánus 
hagyomány a  Nyugat-Európával való szoros 
kapcsolat biztosítéka.

A kisebbségi szellemi élet mindenkori 
sajátossága csonka, egyoldalú volta, amelyben 
a működőképes elemek egyfajta pótló, hiányo-
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kat betöltő feladatkört is ellátnak. Különösen 
sok funkciót kénytelen átvállalni a szépiroda-
lom (illetve annak határterületei). Jellemző 
az egyes tudatformák, ismeretágak közötti át-
járhatóság, az, hogy a közírás, az irodalom és 
a  tudomány a  nagyobb társadalmi funkciona-
litás következtében gyakran egymásba mosód-
nak. Utóbb a magyar szellemi életben általáno-
san elfogadottá vált, hogy a magyar irodalom, 
a magyar kultúra egyetemes, de a  politikai 
széttagoltság miatt külön központok köré szer-
veződik; a cél az egyes részek összeműködése, 
a kapcsolatok kiépítése. 

Az első korszakban rendkívüli mértékben 
megnőtt a  gazdag és rétegzett, fokozatosan 
politikai irányzatok, ismeretágak, szakmák, 
religiók szerint tagolódó sajtó jelentősége. 
Korábban szűk hatósugarú helyi termékek 
olvasótábora sokszorozódott meg, új lapok 
születtek a  közvélemény alakításának céljá-
val. A sajtó a korszak végéig megtartotta ezt 
a szerepét, bár közben százszámra múltak ki, 
véreztek el az orgánumok. Másrészt ugyan-
akkor kisebb-nagyobb mértékben kiépült 
a kisebbségi kulturális intézményrendszer is.

Az elszakított kisebbségek értelemsze-
rűen az összmagyarsághoz tartozónak, a közös 
szellemi élet részének tekintették magukat, 
amikor azonban a szellemi határzárak is vég-
legessé váltak, a  csehszlovákiai, a  romániai 
és a  jugoszláviai magyarságnak –  ha önálló 
kultúrára nem is – önálló kulturális életre 
mindenképpen szüksége volt. Annak kiépíté-
séhez viszont hiányoztak az alapok.

A századforduló idején a vidéki városokban 
számos fölhívás született a  kulturális decent-
ralizációra, az intézményeknek a  főváros és 
a  vidéki központok közötti megosztására. 
Mi  több, a korszaknak megfelelő modern kul-
túrközpontok el is kezdtek kialakulni – a leg-
jelentősebb az Ady Endre nemzedékét útjáró 
bocsátó Nagyvárad volt –, de a helyzet a döntő 
pillanatig nem változott. Így az újrakezdés sze-
mélyi feltételei is hiányoztak volna, ha a pol-
gári demokratikus forradalom és a  proletár-
diktatúra bukása után az ezekben részt vevők 
rajai nem menekültek vagy települtek volna 

az utódállamok által megszállt területekre. 
A  korszak egyik legfontosabb csehszlovákiai 
magyar szerkesztője, Szvatkó Pál a  csehszlo-
vákiai magyar irodalom vonatkozásában az 
emigránsok és dilettánsok harcaként minő-
sítette az első korszakot, ez azonban némi 
pontosítással Romániára és Jugoszláviára 
is igaz. A  különbség inkább abban mutatko-
zik, hogy a frontok nem mindenütt éleződtek 
ki egyformán, s hogy a modernitás hívei nem 
azonos lehetőségekkel illeszkedtek bele az új 
közegbe. Ez  összefüggött a  kisebbségi politi-
kai erők belső arányaival, megoszlásával, azzal, 
hogy a polgári demokratikus „népköztársaság” 
működtetésében részt vállalók milyen haté-
konysággal működtek, részt vettek-e a magyar 
pártpolitika kialakításában.

Az irodalomban és határterületein mind-
három kisebbségi kultúra kezdeteinél szembe-
tűnő a  részben a  polgári radikalizmushoz, 
részben a  munkásmozgalomhoz kapcsolódó 
avantgárd irányzatok térfoglalása, amellyel 
a konzervatívabb világ nem tudott komoly erőt 
szembeállítani, bár ahhoz nagyobb esélye volt, 
hogy eljusson a  tömegekhez. A  népi irányza-
toknak az izmusok vonaláról induló fontosabb 
képviselői a harmincas évekig inkább a polgári 
humanistákkal, a  regionális, de a  világáram-
latokhoz is kapcsolódó csoportokkal működtek 
együtt, illetve hoztak létre alkotói közössége-
ket. A harmincas évek fiataljainál aztán meg-
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erősödött a  szociográfiai megalapozottságú, 
népismereti, „valóságirodalmi”, olykor szo-
ciológiai érdeklődés, mely egy új kollektivitás-
eszme alapjává vált. Magának az értékelvű 
irodalomnak az évtizedfordulón megszilár-
dulni látszó tekintélyét a  társadalomkutatás 
több-kevesebb tudományos igénnyel művelt 
műfajainak gyarapodása ingatta meg. A  kul-
túra iránti igény a szépirodalom felől a társa-
dalomkutatás felé mozdult el. 

Az irodalmi és a  tudományos élet kibon-
takozását az intézményrendszer szűkössége  
nehezítette: nem voltak tőkeerős könyvki-
adók, tudományos intézetek, felsőoktatási 
intézmények, melyeknek holdudvarában 
kifejlődhetett volna a  tudományos közgon-
dolkodás. A vezető értelmiség képzése (leszá-
mítva a  teológusokét) megszűnt. A  kultúra 
és tudomány mindegyik részterületére igaz, 
hogy nélkülözték az állami és helyi (városi, 
községi) szubvenciót. A  könyvek a  leggyak-
rabban magánkiadásban, lapok, illetve vál-
lalkozó szellemű nyomdászok vagy rövid 
idő alatt megbukó könyvkiadók kiadásában, 
lokális irodalmi körök gondozásában, esetleg 
a magyar állam rejtett támogatásával jelentek 
meg. Az, hogy a  tudományosságnak, éppúgy, 
mint a szépirodalomnak, részben a napilapok 
mellékletei, illetve a  folyóiratok adtak teret, 
a  szaktudományos elmélyülés helyett a  köz-
vetlen társadalmi igényt kielégíteni próbáló 
módszereknek, illetve az ilyen módszerek 
szerint készülő munkáknak kedvezett. A hír-
lapközpontúságnak azonban volt eredménye 
is: a napilap viszonylag széles rétegekhez jut-
tatta el az irodalmat és az irodalmi publicisz-
tikát. Néhány lap címe azok közül, amelyek 
egy-egy periódusban ilyen, az egész régióra 
kiterjedő feladatkört töltöttek be: Kas-
sai Napló (Kassa); Prágai Magyar Hírlap 

(Prága); Ellenzék, Keleti Újság (Kolozsvár); 
Bácsmegyei Napló (Szabadka); Reggeli Újság 
(Újvidék). Néhány rövid életű folyóiratot 
leszámítva a  szépirodalom és a  tudományo-
san megalapozott közírás mellett a kisebbség 
társadalmi problémáinak tudatosításához 
szükséges tudományos irodalom publikálása 
is itt vált rendszeressé. 

A tudományos kutatók között sok volt az 
autodidakta, közülük is többen helyi, honis-
mereti vonatkozású kérdésekkel foglalkoztak. 
A kisebbségi jognak kitűnő szakemberei vol-
tak, továbbá az egész nyelvterületre figyelő 
és ható rangos orgánuma – a  Jakabffy Ele-
mér szerkesztette, Lugoson kiadott Magyar 
Kisebbség. Szociológiai, pszichológiai mun-
kák inkább csak a második évtizedben jelen-
tek meg, főként a  már a  kisebbségi helyzet-
ben szocializálódott kutatók tollából. Ebben 
a  korszakban bontakoztak ki a  maradandó 
becsű tudományos életművek: Erdélyben 
például a  levéltáros Kelemen Lajosé, a nyel-
vész Szabó T.  Attiláé, a  jogtudós Balogh 
Arturé, a  szociológus Venczel Józsefé, Cseh-
szlovákiában a történész Sas Andoré, a peda-
gógiával és közösséglélektannal foglalkozó 
Krammer Jenőé. A bölcselet egyedül Erdély-
ben támaszkodhatott komoly hagyományra. 
A  kolozsvári egyetem hátterével a  századfor-
dulón működő, a  neokantianizmus értékel-
méleti vonulatához sorolt, Böhm Károly körül 
kialakult filozófiai iskola számos tagja az első 
világháború után Magyarországon folytatta 
a  pályáját, de többen Erdélyben maradtak. 
A legjelentősebb, Kolozsváron tanult filozófu-
sok egyben teológusok is voltak, közülük rész-
ben a prózaíróként, illetve Ady-apologétaként 
is ismert Makkai Sándor református, illetve 
Varga Béla unitárius püspök emelkedett 
ki. A  legérdekesebb kísérlet Tavaszy Sándor 

„A felvidéki író tudta, hogy ez 
években az ő  lelkébe horgonyoz-
ták le a magyarság felelősségérze-
tét. Ezért nem tudom ezt az iro-
dalmat kicsinyes műhely-szem-
pontok szerint megítélni. Nem 
tudom egymáson mérni ez írók 
jelentőségét; az egészet kell néz-
ni, s az egész értelme annyi, hogy 
az írók a  válság és megpróbálta-
tás éveiben hű fiai maradtak az 
anyanyelvnek. Az  egyik hango-
sabban szólt, a másik zengőbben, 
a  harmadik tapasztalatlanul és 
dadogva; de mind magyarul szól-
tak, s egyiknek sem jutott eszébe, 
hogy e nyelven mást is lehet kiál-
tani, mint az elszakított magyar-
ság nemzeti jogainak követelését. 
Számomra ez fontosabb, mint 
egyes szonettek versmértékének 
tisztasága, vagy egyes regények 
szerkezetének egyenlőtlensége. 
Vannak idők, mikor az írónak nem 
az a  feladata, hogy remekművet 
írjon, hanem, hogy dadogva is, el 
tudja mondani nemzete igazát.”

Márai Sándor: Kisebbségi iroda-
lom. In: Felvidéki mártírok és 
hősök aranykönyve. Felvidéki 
irodalmi emlékkönyv. Budapest 
[1940] 269–271.

„A háború utáni erdélyi irodal-
mat rendesen csak önmagában 
szokás tekinteni. Ideje volna 
egyszer a  magyar irodalom egy-
ségében, s  arra gyakorolt hatá-
sában is vizsgálni. Ez  a magyar 
kritikus természetes joga és kö-
telessége. Az  erdélyi irodalom 
hatása a  magyar irodalmi életre 
nem egy tekintetben üdvös volt. 
Friss példáját adta egy romlat-
lanabb, lelkesebb és szabadabb 
irodalmi szellemnek, erősítette 
az irodalom fontosságának tuda-
tát, megtanított a magyar kultúra 
ügyét különválasztani a  politikai 
határok és lehetőségek esetlegei-
től. De igen könnyen lehet hatása 
káros is, ha elbátortalanítja a kri-
tikát s  olcsóbb és szórakoztató, 
nem egyszer gyenge minőségű 
termékeit is a komoly irodalmiság 
nimbuszával küldi piacunkra.”

Babits Mihály: Erdély. In: uő: Írók 
két háború közt. Nyugat, h. n., é. 
n. (Az írás 1935-ös keltezésű.) 
159.
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kolozsvári filozófus, teológiaprofesszor nevé-
hez fűződik, aki a kanti etikából, a kisebbségi 
létforma elméletivé szűrt tapasztalataiból és 
a  Kierkegaard-ral kezdődő egzisztencializ-
mus új felismeréseiből próbált kidolgozni egy 
új filozófiát. A  20. század egyik legnagyobb 
hatású gondolkodója, az egzisztencialista 
Martin Heidegger gondolatvilágát az elsők 
között közvetítette a  magyar közösség szá-
mára. Hasonlóan úttörő szerepe volt az erdé-
lyi egyházi gondolkodóknak a  legfontosabb 
új protestáns teológiai irányzat, Karl Barth 
dialektikus teológiája magyar nyelvterületen 
való meghonosításában. A  magyar bölcselet 
Csehszlovákiában élt művelői közül a  neo-
skolasztikus Bognár Cecil nevéhez fűződnek 
fontos munkák.

Mértéktelenül megnőtt ugyan a  szépiro-
dalom jelentősége, azonban ennek kereteit is 
csak nagy erőfeszítések árán, s korlátozottan 
sikerült megteremteni.

A könyvkiadás megszervezésén kívül a kor-
társak a legfontosabb feladatnak a rendszeres 
irodalmi-kulturális fórumok, a folyóiratok és 
a  nem világnézeti, hanem minőségi szem-
pontok alapján kialakuló irodalmi munka-
közösségek létrehozását tartották. Lehetőség 
szerint társaság, folyóirat és kiadó szerves 
együttmunkálkodását. Ez  csak Erdélyben 
vezetett tartós eredményre. Kemény János 
báró marosvécsi kastélyában 1926-ban alakult 
meg a  Helikon írói társaság, amely 1928-tól 
1944-ig jelentette meg a korszak legfontosabb 
romániai magyar irodalmi folyóiratát, az Erdé-
lyi Helikont, illetve működtette a korábbi ala-
pítású Erdélyi Szépmíves Céh kiadóvállalatot. 
Ebben a  körben a  polgári demokrata, libe-
rális, konzervatív liberális és a  székely népi 
(a későbbi politikai népiséggel csak lazán 
érintkező) írók kapcsolódtak bele. Magányos 

kezdeményezéseken kívül a  Szépmíves Céh 
adta közre a  legtöbb, máig érvényesnek tar-
tott irodalmi művet, azokat, amelyek a  kora-
beli erdélyiség szimbólumaivá váltak: Tamási 
Áron, Kós Károly, Bánffy Miklós, Karácsony 
Benő prózáját, Áprily Lajosnak és Reményik 
Sándornak a  helytállás szimbólumaira épülő 
líráját, a modern neokatolicizmus költőjének, 
Dsida Jenőnek a  verseit. Később a  Céhnek 
a  budapesti Révaival közösen kiadott könyv-
sorozatai százezres példányszámban fogytak 
Magyarországon, bár ez nem mindig követke-
zett a művek objektív értékéből; gyakran a jól 
megszervezett reklámakciók következménye 
volt. Tény ugyanakkor, hogy sokan az összma-
gyar irodalom megújítását várták az erdélyitől, 
annak néhány jelentős, nagyjából a  húszas–
harmincas évek fordulóján beérő eredménye 
alapján. Ez részben egybeesett a  közösségi, 
társadalmi problémák felé forduló irodalom 
iránt megnövekedett igénnyel. A  radikáli-
sabb baloldal főként a Korunk című marxista 
folyóirat köré tömörült. A  hagyományosabb, 
ám a  Nyugat eredményeit már integráló és 
az egész középosztályt megszólító Pásztor-
tűz – erős szerzői és szerkesztői átfedésben az 
Erdélyi Helikonnal – azok felé az ókonzervatí-
vabb szerzők felé sem zárt le minden utat, akik 
az Erdélyi Irodalmi Társaságot alkották és 

Áprily Lajos

VELETEK VÁNDOROLGATOK
Tavaszy Sándornak 

Mentek. Üzen az óriás, 
az izmos hegyvidék. 
Közöttem és közöttetek: 
riasztó messziség. 

S mégis, ha kék vasárnapot 
derít az égburok, 
hangos turista-csapatok 
veletek indulok. 

Suhogó lábamról a föld 
megismer: Erre jársz? 
Veletek kóborolgatok, 
mint titkos útitárs. 

Veletek vándorolgatok 
kökörcsin-réteken. 
Éneketekbe belezúg 
szabadság-énekem. 

Veletek esztenák körül 
fenyőágyat vetek, 
tüzet vigyázok s csillagot 
veletek, veletek. 

Pihenve is botot szorít 
két nyugtalan kezem: 
már menni, menni kellene 
utakra éhezem. 

Hajnali széllel riadó 
erdei csapatok, 
van-e még új cél, új tető? 
én meg nem lankadok. 

Titeket csorgó csillapít, 
mindig szomjazom. 
Csak inni, inni - nem tudom 
lesz-e még tavaszom. 

Maholnap zuzmarás az út, 
virág sincs, vén vagyok. 
S veletek, mindig veletek, 
csak vándorolgatok. 

Átkelés a Királyhágón az 1930-as években 

Kolozsvár az 1930-as években
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megjelentették az Erdélyi Irodalmi Szemlét. 
A hagyományosabb módszerek szerint működő 
szaktudományosság intézménye volt az Erdé-
lyi Múzeum Egylet, a harmincas években újra-
induló folyóiratával, az Erdélyi Múzeummal. 
Erős közéleti, népismereti igény jellemezte 
a harmincas évekre beérő (részben a Helikon-
ból elágazó) nemzedék Erdélyi Fiatalok című, 
s az utánuk következő generációs csoport Hitel 
című folyóiratát. Az  utóbbiakból az irodalom 
már ki is szorult. 

Csehszlovákiában a földbirtokos politikus, 
Szent-Ivány József tett kísérletet az irodalmi 
egységfront létrehozására; 1930-ban, 1931-
ben és 1932-ben Liptószentivánban látta 
vendégül a  világnézeti elkötelezettség figye-
lembevétele nélkül kiválasztott írókat. Innen 
azonban hol a jobboldaliak, hol a baloldaliak 
maradtak távol. A  Szentiváni Kúrián meg-
született töredékes programokat anyagiak és 
részben érdeklődés hiányában nem sikerült 
megvalósítani. Az  egységtörekvések ered-
ményeként már korábban létrehozott s most 
a mozgalom szolgálatába álló Kazinczy Könyv- 
és Lapkiadó egy háromkötetes kiadványának 
elkobzása miatt a csőd szélére jutott, később 
csak vegetált, és nem sikerült fönntartani az 
egész korszakon végigívelő folyóiratot sem. 

A  központi folyóirat szerepét előbb 
a  Magyar Írás, utóbb a  korszak végén lét-
rejött Csehszlovákiai Magyar Irodalmi Szö-
vetség által kiadott Tátra töltötte be. A  leg-
tehetségesebbnek elismert prózaírók közül 
Tamás Mihály, Darkó István és Neubauer 
Pál szorosabban vagy lazábban kötődtek 

a  szerveződésekhez, éppúgy, mint a  költő 
Vozári Dezső. A  regényíró és novellista Sze-
nes Piroska közvetlenebbül kapcsolódott 
a magyarországi fórumokhoz. Noha itt – rész-
ben a  mozgékonyabb cseh szellemi élettel 
való kapcsolattartás miatt –, a  kisebbségi 
helytálláskultusz mellett számos ellentétes 
szemléletnek is akadtak hívei. A  legnépsze-
rűbb költői életműnek a kisebbségben felnőtt 
első nemzedék életérzéseit publicisztikus 
formában megszólaltatói Győry Dezsőé bizo-
nyult. Csehszlovákiában sem a  dogmatikus 
marxistáknak –  legjelentősebb alkotójuk 

Tavaszy Sándor a kolozsvári református teológiai 
intézet könyvtárában

Dsida Jenő

Az Erdélyi Helikon marosvécsi írótalálkozója, 1926

Balogh Edgár
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„Látjuk […] hogy a magyar kul-
túra és szellemiség egy és osztha-
tatlan, s bűnt követ el, aki önálló 
„kisebbségi irodalmat és kultú-
rát”, tehát szellemi elszakadást 
hirdet […] Természetesen ez 
nem jelenti, hogy tagadjuk a ki-
sebbségi szellem külön színeit, 
külön mondanivalóját és önálló 
szellemi magatartását. De tagad-
juk, hogy Szlovenszkón önálló 
szellemi vezetés kristályosodhat 
ki, önálló mérték, a fejlődés ön-
álló törvényei, amelyek függet-
lenek a budapesti színvonaltól, 
és semmi közük az ottani iro-
dalmi és művészeti problémák-
hoz.  Elképzelhetetlen, hogy a 
szlovenszkói magyar irodalom-
ban, tegyük fel, romanticizmus 
uralkodjék, Budapesten pedig 
realizmus, itt nagy író legyen, aki 
ott semmi, a fejlődési fok itt más 
legyen, mint odaát. Tökéletes köl-
csönhatásnak kell uralkodnia: a 
magyar szellemi mozgalmaknak 
ide is át kell hatniok, s viszont, 
ha Szlovenszkón támad új magyar 
tehetség, akinek új s akár a hely-
zettől meghatározott mondani-
valója van, akkor annak meg kell 
termékenyítenie az egész magyar 
irodalmat, hatnia kell Budapes-
ten is. Önálló irodalmi mondani-
való lehet Szlovenszkón, de nem 
önálló irodalmi élet. Úgyis lehe-
tetlen, hogy itt magyar irodalom 
keletkezzék, amely önálló tör-
vényszerűségre mozog, mert erre 
gyengék vagyunk, s a kezdemény 
előre halálra van ítélve, vagy ami 
még rosszabb: dilettantizmusba, 
nevetségességbe és hatástalan-
ságba fullad.”

Szvatkó Pál: Új szellem Szlovensz-
kón. Hitel 1937. 2. sz. 114–122.

Forbáth Imre költő  –, sem az új generáció 
Sarló mozgalmának nem sikerült a  Korunk-
hoz mérhető orgánumot létrehozniuk. A neo-
katolikus ifjúsági csoportosulások viszont 
a  következő korszakba is át tudták vinni 
Új  Élet című folyóiratukat. A  csehszlovákiai 
helyzet sajátossága volt, hogy a  kormány, 
illetve a  köztársasági elnök kezdeményezé-
sére is létrejött egy központinak szánt, de 
gyakorlatilag csak néhány évig működő szer-
veződés, Csehszlovákiai Magyar Tudomá-
nyos, Irodalmi és Művészeti Társaság néven 
(a köznyelvben: Masaryk Akadémia). 

Értékeket összegyűjtő, polgári (a tota-
litárius eszméket tagadó) világnézeti – de 
írókat, tudósokat, közéleti személyiségeket 
megszólaltató – lapot Erdélyben Ligeti Ernő – 
Független Újság –, Csehszlovákiában Szvatkó 
Pál – Új Szellem – hozott létre. 

Ha a  csehszlovákiai magyar kulturális 
felépítmény a  kisebb potenciális olvasótábor, 
esetleg a  mecénások hiánya miatt nem épül-
hetett ki úgy, mint az erdélyi, a  Délvidéken 
szinte minden hiányzott, beleértve a  helyi 
kultúrhagyományokat is. Az  irodalmi folyóira-
tot itt pótolták a  leghosszabb ideig a napilap-
rovatok és -mellékletek, antológiák. Az írókat 
összefogó szervezet létrehozását célzó talál-
kozó megszervezésére is csak későn, 1928-ban 
került sor, s ráadásul a Becsei Helikonnak nem 
is lett folytatása. Rövid életű irodalmi szemlék 
után – fő szervezőjük az egész korszakban 
Csuka Zoltán költő volt – csak 1932-ben szü-
letett meg a helyi színek elméletét gondolko-
dása középpontjába állító Szenteleky Kornél 

által szerkesztett, s  1944-ig fönnállt Kalan-
gya című folyóirat. A mindhárom műnemben 
alkotó Szenteleky helyi színeken – noha sokan 
támadták emiatt – nem külsődleges, esetleges 
elemek halmozását, hanem szintén a  kisebb-
ségi élet ábrázolását értette. Az irodalmi élet 
szervezésében viszont alig jutott túl az eltérő 
képességű tollforgatók összegyűjtésénél. 1933-
ban bekövetkezett halála után Szirmai Károly 
prózaíró irányította a  Kalangyát, alatta vált 
a folyóirat a délvidéki magyar valóságot is fel-
térképező orgánummá. A  könyvkiadás jelen-
tősebb eredményei is a  Kalangya tájékáról 
indultak el. Az említetteken kívül két jelentős 
pályakezdetet kell említenünk: Herceg János 
és Majtényi Mihály prózaírókét. A  Kalangya 
mellett, illetve vele szemben a marxisták Híd 
címmel szervezték meg folyóiratukat, mely-
nek fő iránya szintén a  valóságismeret volt; 
nem fűződnek hozzá jelentős szépirodalmi 
kezdeményezések. 

Az irodalommal szorosan összefüggő szín-
házi életet Csehszlovákiában és Romániában 
behatárolták a  tiltások, az állami felügyeleti 
rendszer működtetése, az állami és helyi 
(városi) támogatás hiánya, az utánpótlás meg-
oldatlansága, a színi évad korlátozása, a színi-
kerületek számának önkényes megállapítása. 
Az  új államhatalom a  színházak egy részét 
lefoglalta – így a  pozsonyit, a  kolozsvárit és 
a  kassait is. A  koncessziókat gyakran azok-
nak adták ki, akiket kellőképpen lojálisnak 
találtak; az állami ellenőrzés politikai célú 
szigorítása itt is, mint ahogy a kulturális élet 
más területein is, a  színvonal csökkenését 
eredményezte (Erdélyben például a  társula-
tok zömének leépülésével, gyöngébb csoportok 

A kolozsvári Korunk 

A Prágai Magyar Hírlap
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„Ha Nagyváradra utazunk, a jöve-
delmet felemésztették az utazási 
költségek, mert utazási kedvez-
ményt nem ad az állam. […] 
minden csődöt mondott. A jövő 
évben nem csinálhatok színhá-
zat, mert nem merem vállalni, 
hogy nem fizetem tagjaimat, vagy 
fedezet nélkül vegyek fel kölcsö-
nöket.” (Janovics Jenő)
Magyarország, 1929. l02. sz.

„Pozsonyban most fejezte be ven-
dégszereplését Rátkai Márton és a 
Felvidék valóságos kis Amerikává 
lett a budapesti színészek számá-
ra, akik itt három-négy fellépéssel 
öt-nyolcezer cseh koronát keres-
hetnek, tehát négyszázezer magyar 
koronát. De nagy kérdés, hogy az új 
színházi esztendőben is meglesz-e 
még budapesti színészeknek ez 
a terrénuma; és lesz-e a Felvidék 
magyarságának színháza?”
Világ, 1922. augusztus 6.

„Kassa közönsége önfeláldozással 
hordja filléreit a színház oltárára. 
A magyar színészet történetében 
Kassa város közönségének áldo-
zatkészsége soha le nem törölhető 
aranyalap lesz. Ugyancsak elisme-
rés illeti Pozsony közönségét, mert 
túlzás nélkül mondhatom, hogy 
óráról órára növekszik a magyar 
színészet tábora.”
(Faragó Ödön)
Prágai Magyar Hírlap, 1925. de-
cember 25.

„Már két esztendeje látom, hogy 
a szlovenszkói magyarság helyze-
te anyagilag annyira megromlott, 
hogy nem a hazafias lelkesedés 
híjával, hanem tisztán kenyérgon-
dok miatt kénytelen volt mellőzni 
a színházba járást, mint minden 
egyéb kulturális igényét is.”
(Faragó Ödön)
Prágai Magyar Hírlap, 1926. ok-
tóber. 24.

összeverődésével), a  színházfönntartó réte-
gek elszegényedésének pedig az igénytelen 
repertoárok összeállítása volt a  következmé-
nye. A színigazgatók közül Erdélyben a kolozs-
vári Janovics Jenő, a Felvidéken pedig Faragó 
Ödön emelkedett ki. Janovics klasszikus drá-
mák, operák bemutatása mellett teret adott 
a  romániai magyar drámaíróknak, sőt, pályá-
zatok kiírásával ösztönözte a  műnem erdé-
lyi elteljesedését. A  húszas évek végén tár-
sulatának megosztása révén többek között 
a  temesvári és a  nagyváradi közönségnek is 
ő  biztosított színházi élményeket. (A magyar 
filmgyártásnak is az úttörői közé tartozott, 
a  század elejétől működő gyárában, a  Trans-
sylvaniában a  húszas évek végéig készültek 
filmek.) A  pluszfeladatok úgy megterhelték 
költségvetését, hogy 1934–1935-től helyét át 
kellett adnia Kádár Imrének. Faragó Ödön 
műsorrendje és művészeti törekvései szin-
tén rangosak voltak; ő is igyekezett színpadot 
biztosítani a  helyi drámaíróknak, s  végül az 
anyagi bukások következtében Magyaror-
szágra kellett távoznia. Többször visszatért, 
de a vállalkozást nem sikerült jövedelmezővé 
tenni. A színművészet támogatására mindkét 

országban létrejöttek a polgári szerveződések: 
Romániában 1922-ben alakult meg a Színpár-
toló Egyesület, Csehszlovákiában 1925-ben 
kezdett működni a  Szlovákiai Magyar Szín-
pártoló Egyesület, 1926-tól pedig a  Podkar-
patszka Ruszi Színpártoló Egyesület. Jugo-
szláviában a  hivatásos társulatok működését 
1920-ban betiltották, a  korszak végéig (1941-
ig) egyetlen profi előadásra sem kerülhetett 
sor, még magyarországi, romániai, csehszlo-
vákiai társulatok föllépését sem engedélyez-
ték. A  határ közelében fekvő Szabadkán az 
amatőrök sem kaptak engedélyt a  föllépésre. 
Hivatásos színház és társulat hiányában az 
egyébként is gyérebb színházi hagyományokra 
visszatekintő területen a  műkedvelők műsor-
rendje népszínművekre és operettekre épült. 
A  közművelődés más területein, a  felekezeti, 
községi, ifjúsági és számos más formához is 
kötődő egyesületek és csoportok kultúrafönn-
tartó akció, előadásai, estjei vagy a hagyomá-
nyosabb, vagy az új, ideologikus formákhoz 
kötődtek, de sokszor ezzel is nagy szolgála-
tot tettek annak a  közönségnek, amely vagy 
kiszorult a  kulturális élet szervezettebb és 
szakszerűbb megnyilvánulásaiból, vagy igénye 

A kolozsvári színház elő-
adásának plakátja

Janovics Jenő 
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IRODALOM

Bécsy Tamás – Szé-
kely György (főszerk.): 
 Magyar színháztörténet. 
III. k. 1920–1949. Magyar 
Könyvklub, h. n., é. n.

Béládi Miklós: Kisebbségi 
irodalom – nemzetiségi iro-
dalom. In: uő: Válaszutak. 
Tanulmányok. Szépirodal-
mi Könyvkiadó,  Budapest, 
1983. 431–444. 

Bori Imre: A jugoszláviai 
magyar irodalom története. 
Forum Könyvkiadó– Zavod 
za udzbenike i nastavna 
sredstva, Újvidék–Beog-
rad, 1998. 

Czine Mihály: Nép és iro-
dalom. II. k. Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Budapest, 
1981.

Filep Tamás Gusztáv: A ha-
gyomány felemelt tőre. 
Válogatott és új esszék, ta-
nulmányok az 1918–1945 
közötti (cseh)szlovákiai 
magyar kultúráról. Ister, 
 Budapest, 2003.

Fónod Zoltán: Üzenet. A ma-
gyar irodalom története Cseh/
Szlovákiában 1918–1945. 
Madách-Posonium, Pozsony/
Bratislava, 2002.

Hanák Tibor: Az elfelejtett 
reneszánsz. A magyar filo-
zófiai gondolkodás száza-
dunk első felében. Göncöl 
Kiadó [Budapest] 1993.

Pomogáts Béla: A romániai 
magyar irodalom. Beremé-
nyi Könyvkiadó, h. n., é. n.

Tóth László (szerk.) – Fi-
lep Tamás Gusztáv (társ-
szerk.): A (cseh)szlovákiai 
magyar művelődés történe-
te 1918–1998. II. k. Ister, 
Budapest, 1998.

Turczel Lajos: Két kor mezs-
gyéjén. (A magyar iroda-
lom fejlődési feltételei és 
problémái Csehszlovákiá-
ban 1918 és 1938 között.) 
Madách, Bratislava, 1983.

Vajda Gábor: A magyar iro-
dalom a Délvidéken Tria-
nontól napjainkig. Beremé-
nyi Könyvkiadó, h. n., é. n.

sem volt rá, hogy azokban részt vegyen. Sok 
helyütt a  dalárda vagy a  gazdakör volt a  kul-
turális értékek megőrzésének egyetlen bázisa, 
így például Jugoszláviában, ahol hivatásos 
szerveződések hiányában a  szabadkai Nép-
kör szervezett előadásokat, irodalmi kurzuso-
kat a  Vajdaság területén. Csak 1940–1941-re 
jött létre a  Délvidéki Magyar Közművelődési 

Szövetség. Csehszlovákiában a  legfontosabb 
integráló, részben érdekérvényesítő szerepet 
a Szlovenszkói, illetve a Podkarpatszka Ruszi 
Magyar Kultúregyesület (SzMKE és PrMKE) 
töltötte be, ugyanitt azonban a korszak végén 
sikerült fölhasználni e célokra az állam által 
létrehozott, illetve szorgalmazott Járási Köz-
művelődési Testületeket is.

Tudja-e?

 � Néhány, a két világháború között kisebb-
ségben született magyar irodalmi mű világ-
nyelveken is megjelent és népszerűvé vált. 
Ezek közül a  két legismertebbet romániai 
magyar írók írták, s  mindkettő Erdélytől 
távoli színhelyeken játszódik, továbbá mind-
kettő személyes élményből fakadt, s  csak 
részben tekinthető epikus munkának. 
Kuncz Aladár, a  romániai magyar irodalom 
legfontosabb szervezőinek-szerkesztőinek 
egyike, az első világháború egész időszakát 
Franciaországban élte át mint internált. 
Ebből az élményből született a Fekete kolos-
tor. Feljegyzések a  francia internáltságból 
című könyve. Markovits Rodion egy oroszor-
szági hadifogolytábor életéről írta Szibériai 
garnizon című „kollektív riportregény”-ét. 
(A műfaji megjelölés magyarázta az, hogy egy 
napilapban felhívással fordult a volt hadifog-
lyokhoz, osszák meg vele lágerélményeiket; 
az így nyert adatok egy részét is beleépítette 
könyvébe.) A Kuncz-művel ellentétben a Szi-
bériai garnizon bestsellerré vált. 

 � A személyes írói sorsok és sikerek csatta-
nós cáfolatát adják annak a feltételezésnek, 
hogy a kisebbségi magyar irodalmak (kény-
szerű) önállósulása révén önálló entitás-
ként tételezhető irodalmak alakultak volna 
ki a két világháború között. A korszak jugo-
szláviai magyar sajtójában is többször meg-
fogalmazódik az igény a sajátos helyi színek, 
viszonyok és „lélek” regényben történő össze-
foglalására. Ezeket a  sajátosságokat viszont 
főként a délvidéki származású erdélyi alkotó, 
Molter Károly tükrözte hitelesen Tibold Már-
ton című, önéletrajzi indíttatású, egy német 
fiú magyarrá válásáról szóló, s  az Erdélyi 
Szépmíves Céh kiadásában megjelent regé-
nyében. A  határok átjárhatóságát példázza 
a  kolozsvári születésű Hunyady Sándornak, 
a  marosvécsi Helikon tagjának esete, aki 
a  harmincas években Budapestre költözött, 
s ott lett a  legünnepeltebb színpadi szerzők 

egyike. Darabjait külföldön is játszották, 
megfilmesítették. Kolozsváron írt és megje-
lentetett Feketeszárú cseresznye című szín-
darabját, amely az első világháború alatt ját-
szódik és amely a szerb–magyar viszonynak 
valószínűleg a  legsikerültebb, e  korszakban 
született ábrázolása, a jugoszláv színházak is 
bemutatták. 

 � Hol működtek kiadók, nyomdák a 
két világháború között? Erdélyben csak 
Kolozsváron több mint nyolcvan nyomdai 
vállalkozás létezett, ezenkívül nyomdák 
egész sorát működtették Nagyváradon, 
Aradon, Brassóban, Temesváron, Maros-
vásárhelyen, Szatmárnémetiben és néhány 
más településen, együttvéve több mint 
7 ezer kiadványt jelentetve meg. Ebből 
mintegy 2  ezer könyv illusztrálva is volt. 
Kiemelkedett a váradi Sonnenfeld Nyomda. 
A kolozsvári Minerva Irodalmi és Nyomdai 
Műintézet Rt. biztosította az összes erdélyi 
nyomtatványok egynegyedének kiadását. 
A Vajdaságban Szabadka, Becskerek, Újvi-
dék, Óbecse, Zenta, Kanizsa rendelkezett 
nyomdával. A Felvidéken a legtöbb magyar 
nyelvű könyvet a pozsonyi Concordia adta 
ki, melyet az Országos Magyar Keresz-
tényszocialista Párt hozott létre. A kassai 
Kazinczy Társasággal együttműködve és a 
magyar állam jelentős támogatásával adott 
ki szlovenszkói magyar könyveket a berlini 
Ludwig Voggenreiter Kiadó magyar osztá-
lya. A Kazinczy Társaság 1928 januárjában 
alapított könyv- és lapkiadó szövetkezetet, 
amely átvette a berlini kiadó addigi tevé-
kenységi körét és a magyar állam támo-
gatását is. Kárpátalján is számos nyomdá-
ban készültek magyar nyelvű könyvek, bár 
megjelehetősen kis számban. A  legjelen-
tősebb ebből a szempontból a református 
egyház tulajdonát képező beregszászi Kál-
vin Nyomda volt néhány tucat kiadvánnyal. 
Beregszászon, Munkácson és Ungváron 
működtek bérmunkában magyar könyvek-
kel is foglalkozó nyomdák.


