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FORRÁSOK

„én lenni  
elnökök vezérek  
mi meghalni mindnyájan  
úgyis téves csatatéren  
én lenni kicsi prémes  
külföld nem húzni vonósnégyes  
adni tabletta be nekem  
én lenyelni  
mi megszűnni  
én keverni kártya  
mondani röf-röf  
hitvesi ágy  
enni orosz-forradalom-kaviár  
keresni mi  
találni rím  
mirím mirím  
mirririm  
lenni harmincéves  
nappal mutogatni  
este tapogatni  
éjjel hófehér lapon  
élet hegyes fák közül jönni  
vágni engem nyakon” 

Domonkos István: Kormányeltö-
résben. (1971)
http://www.szepi.hu/irodalom/
vers/tvers/tv_205.html

„Az irodalomcentrikus kultú-
rák […] csonka kultúrák. […] 
a kultúra ott is irodalomcentrikus 
marad, ahol a kisebbségi tudomá-
nyossághoz látszólag kedvezőb-
bek az intézményes feltételek. 
Hiszen a  jugoszláviai magyar tu-
dományosság […] semmivel sem 
„épebb”, mint az intézmények nél-
kül alkotásra kényszerülő erdélyi. 
Egyformán képtelenek a társada-
lomtudományok egész területét 
átfogni, képtelenek a  tudomá-
nyok valamennyi szakágát etnikai 
létük, önidentitásuk szolgálatába 
állítani. A megfogalmazás érvénye 
így tovább tágítható, akár általá-
nosítható is. Minthogy a nemzeti-
ségek, nemzeti kisebbségek kul-
túrája – Közép-Kelet-Európában, 
de alighanem másutt is – iroda-
lomcentrikus, ezért a  nemzeti-
ségi-kisebbségi kultúrák szinte 
mindenütt: csonka kultúrák.”

Für Lajos: Kisebbség és tudo-
mány. Magvető Kiadó, Budapest, 
1989. 210.

A második világháború után a szovjet övezetbe 
került államokban a kultúra is a szocializmus 
ideológiai hálójába került. Nem volt tovább 
létjogosultsága a  párhuzamos irodalmi nyel-
veknek, a hivatalostól eltérő művészeti irány-
zatoknak, tudományos iskoláknak. A  kisebb-
ség terminust sem lehetett többé használni 
arra való hivatkozással, hogy a szocialista haza 
minden polgára egyenlő. A  kisebbség koráb-
ban olyan közösséget jelölt, amely része egy 
nagyobb, egy másik államban az államnem-
zet szerepét betöltő etnikumnak. A  helyébe 
lépő nemzetiség ezzel szemben olyan önálló 
entitás, amely már automatikusan nem része 
nemzetének. A  magyarok érdekeinek kép-
viselete ezekben az országokban az uralkodó 
állampártok feladatává vált, a  közigazgatás 
őket érintő folyamatainak közvetlen vezény-
lését pedig e pártok magyar, illetve a magyar 
településterületen működő aktivistáira bíz-
ták. A politikai, sőt a kulturális életben csak 
azok juthattak funkcióhoz, akik elfogadták az 
új rendet és igazodtak hozzá. A  kisebbségek 
eltávolodtak saját történelmi és kulturális 
hagyományaiktól, amelyeket az 1960-as évek-
től csak óvatosan, töredékesen, egy másfajta, 
de szintén szelektív szemlélet alapján igye-
keztek visszaidézni. E  nemzetiségi kultúrák-
ban kulcsszóvá vált a „haladó hagyomány”: azt 
elevenítették föl a  múltból, amit kisebb-na-
gyobb torzítások árán az új rend valamiféle 
előzményeiként lehetett föltüntetni. 

Az időszakot megelőzően vezető szerepet 
vállalt értelmiség nagy számban menekült 
el az utódállamok területéről. Az  oktatási, 
művelődési intézményeket államosították, az 
egyháziakat is kontroll alá helyezték. Köny-
vek, lapok, folyóiratok csak a  hatalom által 
kiépített közegben, az állami költségvetés 
révén láthattak napvilágot. A  kulturális éle-
tet működtető csoportok, illetve a kulturális 
elit személyi összetételére befolyással volt, 
hogy az értelmiségi posztokra tömegével 
kerültek a paraszti származású és a munkás-
káderek; a polgárság – főként a magánszektor 
elleni akciók következtében – gyakorlatilag 

megszűnt. Akik korábban a tagolt kulturális 
élet bármelyik, a  nyugat-európai kulturális 
hatásokat is befogadó irányzatához tartoz-
tak, most a  szocialista realizmus hangján, 
vagy legalábbis annak külső eszközeit és 
magát a  nyelvezetet átvéve nyilatkozhattak 
meg. Ettől csak Jugoszlávia helyzete tért el 
a  Moszkvával való szembefordulás után; itt 
a  hatvanas években megjelentek a  párhuza-
mos kulturális nyelvek, a  legmodernebb iro-
dalmi irányzatok is. 

A politika a művészeteket és a tudományt 
propagandaszerepre kárhoztatta; hasonló 
megfontolások álltak a  tömegkultúra szerve-
zett – a korábbiakhoz képest robbanásszerű – 
kiépülése mögött. A Magyarországot környező 
szocialista országokban e célokat szolgálta az 
állami rádiók, majd a  televíziók magyar szer-
kesztőségeinek létrehozása is. A sugárzott adá-
sok rövid időtartama sokszor jelképessé tette 
e  szerkesztőségek  szerepét, ez is a  kirakat-
politika része volt. A magyar értelmiség azon-
ban folyamatosan – a politikai lehetőségekhez 
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alkalmazkodva, illetve azok kihasználásával – 
igyekezett tartalmat adni az intézményekben 
folyó munkának. 

Az értelmiség utánpótlása is megszabott 
mechanikus úton, az állam által működte-
tett, átpolitizált oktatási rendszerből kerül-
hetett a kisebbségi kulturális intézményekbe. 
Az  anyanyelvű felsőoktatás az egyetemek 
magyar tanszékein kívül a pedagógusképzésre 
korlátozódott, de az egyes államokban általá-
ban az e képzésben résztvevők számát is csök-
kentették. A statisztikai adatok szerint a felső-
fokú intézményekben oklevelet szerzett (és 
végzettségüknek megfelelő állásban dolgozó) 
magyarok száma általában alatta maradt 
annak, ami a  magyar nemzetiség az összla-
kossághoz viszonyított arányából következett 
volna. A  nemzetiségi kultúráknak a  humán 
tudományok és főleg a  szépirodalom túlsú-
lyából adódó torz szerkezete következtében 
a műszaki és a természettudományos értelmi-
ség gyakran nem tudott bekapcsolódni saját 
nemzeti kultúrájába. 

A szocialista országokban eltérő volt 
a  kultúra szabadsága. A  legnehezebb hely-
zetbe azonban a  Magyarországgal szomszé-
dos egyetlen demokratikus (noha a  szovjet 
csapatok által a háború befejezése után még 
egy évtizeden át megszállva tartott) állam 
őshonos magyarsága, az ausztriai, burgen-
landi néptöredék került. Kulturális élete gya-
korlatilag az egyházi életre szűkült, továbbá 
az állami elemi iskolai képzésre, az önerő-
ből fönntartott helyi – községi – szerveze-
tekre, a  népfőiskolákra, az alapszintű írás-
beliségre. Csak 1968-ban született meg a Bur-
genlandi Magyar Kultúregyesület, majd az 
1977-es Népcsoporttörvény nyomán létrejött 

a  Magyar Nemzetiségi Tanács. A  nyolcva-
nas évektől a  bécsi egyetemen megkezdő-
dött a  magyar tanítás, amely lehetővé tette 
a  pedagógus-utánpótlást. 1988-ban Magyar 
Intézet létesült Alsóőrött, amelynek fő célja 
a közösségre vonatkozó dokumentumok gyűj-
tése és kutatásuk biztosítása. Ez már annak 
az időszaknak az eredménye, amelyben – 
szemben a  hidegháború időszakával és az 
azt követő periódussal – lehetővé vált a bur-
genlandi magyarok Magyarországgal való 
kapcsolattartása. 

Léteztek az utódállamokban kimondot-
tan nemzetiségkutatás céljából létrehozott 
intézmények. Jugoszláviában a  Hungaroló-
giai Intézeten kívül a  Ljubljanában működő 
Nemzetiségtudományi Intézet foglalkozott 
a kisebbségekkel – a szlovéniai olaszokkal és 
a  (kis lélekszámú) magyarsággal. Romániá-
ban a  tudományos akadémia bukaresti Törté-
nettudományi Intézetében volt néhány főből 
álló nemzetiségi csoport, amelyet azonban 
a nyolcvanas években fölszámoltak. Csehszlo-
vákiában szintén az akadémia működtetett 
Kassán egy társadalomtudományi intézetet. 
E műhelyek eredményei nemigen épültek be 
a  magyar közgondolkodásba. A tudományos 
munka magánkezdeményezések, egyéni erő-
feszítések eredménye volt, egy-egy szűkebb 
és hivatalos formákhoz, intézményekhez nem 
kötődő, esetleg illegális csoport jött létre, 
melyek azonban inkább kisebbségvédelmi 
tevékenységet folytattak, kevésbé tudományo-
sat. A  legismertebbek közé tartozott a  hetve-
nes–nyolcvanas évek fordulóján megszületett 
Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő 
Bizottsága, vagy a  nyolcvanas évek második 
felében Bukarestből szervezett Limes Kör. 

Lassú csárdás az erdélyi Széken az 1970-es években

Székely János: A mítosz értelme. 
Kriterion, Bukarest, 1985.

Váradi Sternberg János: 
Utak, találkozások, emberek.
Írások az orosz–magyar és 
ukrán–magyar kapcsolatokról. 
Gondolat Könyvkiadó –  
Kárpáti Könyvkiadó, 
Budapest–Ungvár, 1974.
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A  jugoszláviai magyar kulturális törekvések 
összefogásával próbálkozó  Vajdasági Magyar 
Nyelvművelő Egyesület, amely a hetvenes évek 
eleji betiltásáig működött. Az  elméletírásban 
és a  bölcseletben a  már korábban, a  hatva-
nas-hetvenes évek fordulóján Bretter György 
kolozsvári filozófus-esszéíró körül kialakuló 
csoporttól lehetett várni a legtöbb eredményt, 
ennek több tagja azonban – vezetőjük halála 
után – folyamatosan kitelepült Romániából. 
Az  1980-as években a  Korunk szerkesztősé-
géből Gáll Ernő és Aradi József egy sor fia-
tal társadalomkutató munkásságát indította 
el. Féllegális intézményként a  csíkszeredai 
Kulturális Antropológiai Műhely és a  sepsi-
szentgyörgyi tudományelméleti kör szolgálta 
ugyanezt a célt. A kisebbségkutatás mindegyik 
szomszédos országban a magyar irodalom- és 
nyelvtudományban, illetve a  csak bizonyos 
korszakokat kutató történettudományban, 
a néprajz bizonyos szakágaiban, a művelődés-
történet intézménytörténeti vonatkozásaiban 
mutatta föl a legtöbb eredményt.

Csehszlovákiában a második világháború 
után 1949-től jelentek meg magyar nyelvű 
könyvek. 1948-ban alakult meg a  Pravda 
Kiadóvállalat, amely 1949–1952 között 
Magyar Könyvtár sorozatot jelentetett meg. 
1953-ban átvette a szerepét a Csehszlovákiai 
Magyar Könyvkiadó, amely 1956-ban egybeol-
vadt a Szépirodalomi Könyvkiadóval, s  1963-
tól Tatran Szlovák Szépirodalmi és Művé-
szeti Könyvkiadó néven működött tovább. 
Ez  utóbbi 1967-ben saját szervezeti keretei 
között létrehozta a  Tatran Magyar Üzemét, 
melynek jogutódja lett 1969-től a  Madách 
Könyv- és Lapkiadó. A  Szovjetunióban, Kár-
pátalján magyar könyveket a  Kárpáti Kiadó-
ban és a Tankönyvkiadóban jelentettek meg 
Ungváron. Romániában 1944–1948 között 
működött a Józsa Béla Athenaeum, 1948-ban 

jött létre az Állami Irodalmi és Művészeti 
Kiadó, 1960-tól Irodalmi Könyvkiadó néven, 
amelynek kezdettől fogva nemzetiségi osztá-
lya is volt. Nagyobb kiadók még a kifejezetten 
nemzetiségi nyelveken publikáló Kriterion, 
valamint a  Dacia, az Ifjúsági (az 1970-es 
években Albatrosz), a  Pedagógiai és Didak-
tikai Kiadó filiái. A  Vajdaságban működött 
1946–1949 között a  Híd Könyvkiadó Válla-
lat, 1948–1959 között a  Testvériség–Egység 
Könyvkiadó, 1954-től adott ki könyveket az 
1910-ben alakult Minerva. 1957-ben lépett 
színre a  Fórum Könyvkiadó. 1965–1994 
között állt fenn a  Tartományi Tankönyvki-
adó Intézet, amely öt nyelven, többek közt 
magyarul adott ki tankönyveket. A Muravidé-
ken, Szlovéniában 1961-ig nem jelentek meg 
nyomtatásban magyar könyvek. Az  1960–80-
as években a  Muravidéki Magyar Önigazga-
tási Érdekközösség feladatköre volt ez, majd 
a  Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 
lett a magyar könyvek kiadásának felelőse. 

A korábbi sokszínű sajtópaletta beszű-
kült, főleg a  folyóiratok tekintetében; álta-
lában az egy folyóiratos minta volt érvényben. 
Így Jugoszláviában már 1945 után újraindult 
az első korszak baloldali folyóirata, a  Híd. 
A hatvanas évektől itt jelent meg az irodalmi 
modernitás az egész magyar nyelvterületen 
jelentős, bár ellentmondásos hatást kiváltó 
folyóirata, az Új  Symposion, majd több szű-
kebb hatókörű, kisebb folyóirat (Létünk, 
Üzenet). Romániában viszont az irodalmi 
élet számára előbb csak egy hetilap jutott, 
az 1946-ban létrehozott Utunk. Ezután jött 
létre Marosvásárhelyen az Igaz Szó (1953), 
majd újraindult a Korunk (1957). Csehszlo-
vákiában csak 1958-ban sikerült elérni egy 
kezdetben inkább almanach jellegű folyóirat 
létrehozását: ez lett a  nem sokkal később 
már évi tíz számban megjelenő Irodalmi 

„A kisebbségi magyar irodalmak 
a magyar irodalom egységén belül 
magukon viselik a kisebbségi ma-
gyarság külön sorsának jegyeit. 
Ennek a külön sorsnak a dráma-
ian bonyolult világát teszik a ma-
gyar nemzeti önismeret szerves 
részévé. A  hetvenes-nyolcvanas 
évektől irodalmunk élvonalához 
tartozó művek sora világította 
meg – rendkívül gazdag esztéti-
kai változatokban – a  kisebbsé-
gi léthelyzet sajátos dimenzióit, 
mindenekelőtt a nemzetiségi sze-
mélyiség és közösség önvédelmi 
küzdelmét. Ez előbb a kisebbségi 
magyarság sajátosságának, nem-
zeti identitásának védelmében, 
majd a  szétszóródás és a kisebb-
ségi elidegenedés groteszk fan-
tasztikummal elegyített bemuta-
tásában nyilvánult meg.

A nemzeti identitás veszé-
lyeztetettsége telíti a  kisebbségi 
magyar irodalmakat kisebbségi 
létprogramokkal és a magyar tör-
ténelem, kultúra motívumaival. 
Ez  szólal meg olyan archaikus-
nak számító műformákban mint 
az anyanyelv-védő írások vagy 
a  krónikás énekek, könyörgések, 
fiktív levelek. Ez a forrása a  fan-
tasztikus és abszurd elemek gya-
koriságának is ezekben az irodal-
makban.” 

Görömbei András: Irodalom és 
nemzeti önismeret. Nap Kiadó, 
Budapest, 2003.

Az újvidéki televízió székháza
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Szemle. A  Szovjetunióban az egész korszak-
ban nem sikerült életre hívni magyar folyó-
iratot, szerepét részben a  Kárpáti Kalendá-
rium, illetve különböző almanachok pótol-
ták. Egyébként a lapszerkezetbe az irodalmi 
folyóiratokon túl központi magyar napilapok, 
általában gyermek- és ifjúsági, szakmai (jogi, 
természettudományos, politikai), ismeret-
terjesztő, sőt kisebb-nagyobb terjedelemben 
a humán kultúrába tartozó publikációkat is 
közlő orgánumok is tartoztak (a legszűkebb 
lehetőségei e vonatkozásban is a kárpátaljai 
magyaroknak voltak), de ezek sokszor kény-
szerű szerepet vállaltak a hivatalos ideológia 
terjesztéséből is. A  természettudományi- 
ismeretterjesztő lapok nyelvezete sokszor 
képezte bírálat tárgyát; hiányosságaik rész-
ben abból fakadtak, hogy az egyes, a nemzeti-
ségi léthez nem közvetlenül kötődő ismeret-
ágak fogalomkészletének magyar változata 
csak részben volt kidolgozva.

A nemzetiségek életében kitüntetett sze-
rep jutott az irodalomnak, illetve a  tágabb 
értelemben vett írásbeliségnek, amely iden-
titásmegőrző szerephez is jutott. A  két világ-
háború közötti népi irodalmi mozgalmak 
munkásmozgalmi örökséggel ötvöződő hagyo-
mányának továbbépítése kínálta erre a  leg-
több lehetőséget. A szocialista típusú népiség 
képviselői fokozatosan betagolódtak a  szoc-
reál vonulatba, kérdésessé téve munkássá-
guk mélyebb nemzeti elkötelezettségét. Ezzel 
a vonulattal szemben az irodalmi modernitás 
képezte a  másik kánont, amely kiemelkedő 
eredményeiben valóban a  század egyetemes 
létproblémáit szólaltatta meg, az ehhez elve-
zető nyelvi kísérletek tömege viszont sokakat 

arra a vádra sarkallt, hogy a közösségi gondok 
földolgozásának hiányát a sorsproblémák előli 
dezertációnak minősítse. A  befogadás ellent-
mondásságát az irodalminyelv-változatoknak 
a  második világháború után bekövetkező föl-
számolásából, számos hagyományrétegnek 
a  kultúrából való kiiktatásából eredeztethet-
jük. Ehhez járult természetesen a  tömegkul-
túra számos belső ellentmondása is. 

A legértékesebb irodalmi művek gyakran 
a  szabadságjogokban való korlátozottságot 
tették a  szöveg tárgyává, s  az csak másodla-
gos kérdés, hogy éppen az egzisztencializmus-
hoz, vagy például az abszurdhoz, a  korszak 
nyugat-európai uralkodó irányzataihoz illesz-
kedve, vagy pedig a helyi közeget és témákat 
kutatva és a  hagyományos formák alkalma-
zásával választották meg kifejezőeszközei-
ket. Ráadásul a közösségi kérdésekben való 
véleménynyilvánításra gyakran nagyobb lehe-
tőséget adott a látszólag elvontabb nyelvezet. 
A kisebbség helyzetére való közvetlenebb uta-
lások a  cenzúra és az öncenzúra okán nem 
nélkülözték az absztrakciót – másrészt nem 
voltak mentesek a csúsztatásoktól és az eufe-
mizmusoktól. Azt is figyelembe kell azonban 
vennünk, hogy az egyes, adott esetben évti-
zedeken át épülő életművek nem illeszthetők 
be maradéktalanul egyik irányzatba vagy vál-
tozatba sem. A korszak emblematikus alkotói: 
Bodor Ádám, Hervay Gizella, Kányádi Sándor, 
Méliusz József, Nagy István, Páskándi Géza, 
Sütő András, Székely János, Szilágyi Domo-
kos, Szőcs Géza (Románia), Ács Károly, Bori 
Imre, Domonkos István, Gion Nándor, Fehér 
Ferenc, Herceg János, Koncz István, Tolnai 
Ottó, Végel László (Jugoszlávia), Duba Gyula, 

Az újvidéki Hungarológiai Intézet munkatársai többször végeztek kutatómunkát a szlavóniai Harasztin

Dobos László

Duba Gyula
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Sütő András: Csipkerózsika 
(1977)

„Miközben az élet kímélet nél-
kül állított valamennyiünket 
a  választás parancsa elé. Párizst 
játszunk-e „Mucsán” (Illyés Gyu-
la), vagy szembenézzünk-e itt és 
most a  saját életünkkel? […] 
Mert erről van szó végeredmény-
ben […] Nem az egyszemélyesről, 
a  bőrét, nyugalmát, becsvágyát, 
magánüdvösségét, „outsiderségét” 
féltő individualizmusról, hanem 
a  személyesnek értelmét hordo-
zó közösségi létről, amely csak 
zsurnalisztikánk tükrében tűnik 
föl holmi elvont kollektivitásnak. 
[…] Ez  a közösségi lét: konk-
rét, körülhatárolható etnikum is, 
ha már így akarta Jahve, amidőn 
 Bábelben oly kegyetlenül meg-
tréfálta Noé ivadékait. A  tréfából 
bizony nem lehet kimászni, még 
ha oly csábos is a táncra kérés, mi-
szerint épp mi lennénk hivatottak 
elkezdeni a Bábel előtti aranykor 
visszahozatalát. A nemzetek létét, 
másodvirágzását meghatározó ob-
jektív tényezők azt mutatják, hogy 
ez az aranykor épp oly messze mo-
corog az idő méhében, amily távoli 
valamikori létének legendája is. 
A  bennünket körültapogató, ala-
kító szándékú pillantások némi 
rosszallással veszik ezt tudomásul, 
a roppant távolság lerövidítésének 
nyílt óhajával. Annál szigorúbb 
lesz a  magunk mindennapi reví-
ziója. […] Nos, itt állunk – mert 
egyebet mit tehetnénk! – az Idő 
markában válogatatlanul, esztéti-
kai nézetekre való tekintet nélkül, 
de sajátosságunk méltóságának 
szigorú tekintete előtt. Megszám-
láltattunk. És  híjával találtatunk. 
[…] A  közlés elmosódó hátteré-
nek kérdésén azért mégsem tehet-
jük oly könnyen túl magunk. Hely, 
idő és körülmény marka nyomának 
valamiképpen az írásművön is ott 
kell kéklenie, nem csupán a  köl-
tő nyakán. Különben megtéveszti 
az olvasót. A konkrét nemzetiségi 
hátteréből kivágott kép példának 
okáért azokra a világháborús em-
lékképekre emlékeztet, amelye-
ken a ragasztott fej alatt az ideális 
huszár törzse és lova hazudja a tö-
kéleteset és az egyetemeset.”

Sütő András: Csipkerózsika éb-
resztése. Szépirodalmi, Budapest, 
1993. 158., 161.

Gál Sándor, Grendel Lajos, Tőzsér Árpád, 
Zalabai Zsigmond (Csehszlovákia), Balla 
László, Fodor Géza, Füzesi Magda, Kovács Vil-
mos, Nagy Zoltán Mihály, Vári Fábián László 
(Szovjetunió) és mások. 

Az, hogy a  magyarországi befogadás 
mennyiben befolyásolta a  kisebbségi kánon-
képződést, olyan terület, amelynek a  kuta-
tása éppen csak elkezdődött. Az  „anya”-or-
szági figyelem felkeltésében fontos szerepe 
volt néhány kiemelt határon túli alkotó 
itthoni recepciójának. A  hetvenes–nyolcva-
nas évekre kialakult az általános vélekedés 
arról, hogy melyek a  nemzetiség irodalmak 
legfontosabb értékvonulatai. Jugoszláviából 

a délvidéki magyarságnak a századfordulótól 
a  negyvenes évek elejéig terjedő történe-
tét epikus formában földolgozó Gion Nán-
dor műveit tartották a  legjelentősebbeknek. 
A  csehszlovákiai magyar irodalomból a  hat-
vanas évek végétől megjelenő, a  jogfosztott-
ság korszakát megidéző regények tartoztak 
e  körbe, különösen Dobos László és Duba 
Gyula regényei. Mindegyiküknél népszerűbb 
volt Magyarországon az e  szakaszban főleg 
esszéket és történelmi drámákat közreadó 
erdélyi Sütő András, aki második pályasza-
kaszát a szülőfalujáról és az ott lakókról írt 
Anyám könnyű álmot ígér című esszéregé-
nyével alapozta meg (amelyet „naplójegyze-
tek” műfaji megjelöléssel adott közre).

A határon túli magyar színházi élet több 
változatot mutatott fel a népszínház jellegtől 
a  kőszínházak és állandó társulatok rend-
szeréig. Kiépült magyar színházi élet csak 
Romániában volt. Önálló társulatok vagy 
tagozatok működtek Temesváron, Nagy-
váradon, Szatmárnémetiben, Kolozsváron, 
Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön, 
továbbá Kolozsváron magyar opera és báb-
színház is volt – a magyar és román tagozatok 
összevonására a  Ceauşescu-érában került 
sor –. Ezek a színházak többnyire a fordulat 
évétől kezdődően az 1989-es forradalomig 
fönnmaradtak, bár nem egyszer szervezeti 
változásokon estek át. Egyedül ebben az 
országban volt anyanyelven történő színész-, 
illetve rendezőképzés a szintén 1948-ban lét-
rejött marosvásárhelyi Szentgyörgyi István 
Színművészeti Intézetben, amely eredeti-
leg a  kolozsvári Művészeti Intézet színházi 
részéből létesült, és csak 1976-ban telepí-
tettek mellé egy román tagozatot is. 1978-
tól évente megrendezték a  romániai nem-
zetiségi színházak kollokviumát, amelynek 
a  sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház 
adott otthont. Jugoszláviában már 1945-től 
működött a  szabadkai Magyar Népszínház 
(amelyet 1951-től a  Horvát Népszínházzal 
közös igazgatás alá vontak), a  műkedve-
lők után 1953-tól 1973-ig az Újvidéki Rádió 
magyar színészcsoportja hozott létre évente 
néhány színielőadást, 1977-ben e körből ala-
kult az Újvidéki Színház (most már önálló 
társulattal). Szlovákiában az 1950-ben felál-
lított Szlovákiai Állami Faluszínház magyar 
tagozatából 1952-ben született meg Komá-
rom székhellyel a  Magyar Területi Szín-
ház (Matesz); a kassai Thália színpadának 
a Prágai Tavasz eredményeképpen 1969-ben 
sikerült önállósulnia. A Szovjetunióban csak 
műkedvelő színház jöhetett létre, a beregszá-
szi Népszínház. Mindegyik országra érvényes 
volt, hogy az intézmények falujárást, tájolást 

Kriterion kiadvány, Dr. Kós Károly tanulmány-
kötete

Sütő András
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is folytattak, de ugyanakkor (Kárpátalját 
leszámítva) a modern színpadi nyelv megte-
remtésére is történtek meg-megújuló kísér-
letek. Több romániai színházon kívül ez főleg 
az újvidéki és a kassai társulatokra volt jel-
lemző. Legtöbbször ezek a  színházak adtak 
teret elsőként a  helyi magyar drámairoda-
lomnak, amely a  hetvenes években Erdély-
ben, kisebb részben a Délvidéken is kibonta-
kozott. A lezárult életművek közül e korszak-
ban kiemelkedőnek tartották a  kolozsvári 
rendező, Harag György munkásságát.

Csehszlovákiában működött az egyet-
len átfogó kulturális szervező intézmény  – 
a  Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúr-
egyesülete (Csemadok), amely többek között 
évente megrendezett emléknapok, terüle-
ti-helyi rendezvények, művelődési táborok 
körül bábáskodott. A másik három szocialista 
országban a közművelődésen belül nem külö-
nült el magyar intézményrendszer. A  tömb-
magyar területek kulturális rendezvényei 
azonban, változó feltételekkel ugyan, ám 
mégis magyarul folytak.

A marosvásárhelyi színház épülete

Tudja-e?

 � A  Szovjetunióban legfeljebb almana-
chokba vagy a Kárpáti Kiadó évente megje-
lenő kalendáriumába szorult a szépirodalmi, 
illetve a  művelődéstörténeti anyag; folyó-
iratot itt az egész korszakban nem sikerült 
létrehozni. Ugyanakkor a könyvkiadás terén 
is szigorú korlátok működtek. Ez volt viszont 
az egyetlen olyan terület, ahol a szerkesztői 
lelemény eredményeképpen több tízezres 
példányszámban is megjelenhettek verses 
füzetek, fiatal alkotók első gyűjteményei; 
hasonló jelenségre a legnagyobb lélekszámú 
nemzetiségeknél sem találunk példát. 
A  kiadóhoz nem jutó költők verseit szám-
mal ellátott oldalakra tagoltan, címlappal 
és a  szerző fényképével ellátva a  központi 
magyar napilap, a Kárpáti Igaz Szó oldalaira 
tördelték. Ezek kivágása és összehajtogatása 
révén jutott az olvasó a füzetekhez. 

 � Szervátiusz Jenő (Kolozsvár, 1903 – 
Budapest, 1983) és fia, Szervátiusz Tibor 
(Kolozsvár, 1930) a  20. századi szobrászat 
kiemelkedő egyéniségei. Az  idősebb mes-
ter művei balladás-lírai hangvételben adtak 
számot a magyar népcsoport létküzdelmé-
ről, a  szülőföldhöz való mély ragaszkodásá-
ról, hitvilágáról, legendáiról. Fia édesapja 
művészetéből vette át és fejlesztette tovább 
a  népi fafaragás, a  székely népművészet 
szobrászati elemeit, 1971–1972-ben közösen 
tervezték-készítették Tamási Áron emlék-
kövét. Szervátiusz Tibor kerámiával, vassal, 
bronzzal is dolgozik, fő alapanyaga azonban 
a fa. Figurális szobrai Közép-Európa történel-
méhez, az emberi humánumhoz kötődnek. 
Balázs Sándor–Wehner Tibor értékelése sze-
rint a történelmi emlékezet révén jut el egy 
valóságos alapokon nyugvó szellemi mítoszig. 


