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Trianon előtt senki nem beszélt erdélyi magyar iroda
lomról. Az sem volt szokás, hogy a magyar szellemi élet 
Királyhágón túli megnyilvánulásait az erdélyi jelzővel külö
nítse el a köztudat, bár Erdély a magyar állam keretén belül 
mint zárt földrajzi egység szerepelt s az erdélyiség az unió 
után is elevenen élt a lelkekben. De viszonyaink olyanok 
voltak, hogy minden irodalmi, művészi és kulturális ered
mény — akár Erdély, akár a Tiszamente, akár pedig a Dunán
túl termelte — az egységes magyar szellemi élet összetartó 
középpontjába futott össze. Ez a központ Budapest volt. 
Szellemi életünk az ő irányításához igazodott, benne való
sággal felszívódott s voltaképpen rajta keresztül lélekzett. 
Úgy éreztünk, gondolkoztunk, cselekedtünk és éltünk, mint 
ahogy Budapest kiszabta számunkra s még legegyénibb szem
pontjaink is csak általa és benne válhattak komoly meg
fontolás tárgyává. Fölösleges most már bírálgatni, hogy ez a 
centralizáció mennyiben volt helyes vagy helytelen s keres
gélni okait az 1867 után nagyszerű lendülettel fejlődő szel
lemi életünk e jellegzetes kialakulásának. Tény az, hogy a 
világháborút követő nagy történelmi forduló az elszakít- 
hatatlanoknak képzelt fizikai és lelki kapcsokat darabokra 
zúzta s azt a közel két milliónyi magyarságot, mely Románia 
fennhatósága alá került, nemcsak egy ezeréves politikai egy
ségből szakította ki, hanem olyan lelki közösségből is, melyet 
tiszteletreméltó történelmi múltja forrasztott szilárd erővé.

Egészen természetes, hogy Románia új határainak meg
vonása egyrészt politikai és közgazdasági, másrészt szellemi 
téren teljesen készületlenül találta az erdélyi magyarságot. 
Az 1919-ik esztendő nyilván megmutatta, hogy a magyarság
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jövőjének irányítói soha sem gondoltak arra az eshetőségre, 
hogy Erdélyt a történelem valaha Konstantinápoly, Bécs 
és Budapest után Bukarest felé is tolhatja, sőt talán vannak 
ma is olyanok, kiknek ez az átcsoportosítás még mindig hihe
tetlennek látszik. Vádaskodni fölösleges és céltalan, de szük
ségesek ide ezek az utalások, hogy megsejtessék a máról- 
holnapra bekövetkezett katasztrófa méreteit. A szellemi élet 
összes idegszálai, amelyek a magyar fővárosba fogództak, 
hirtelen megszakadtak s az új történelmi helyzet alig kép
zelhető tanácstalanságba, tájékozatlanságba és késziiletlen- 
ségbe sodorta az erdélyi magyarságot.

Azóta már a nyolcadik esztendő végét járjuk. Ezek a 
sok drága értéket felemésztő, önérzetet alázó, lelket kese
rítő, majd öntudatot ébresztő és munkára sarkalló évek a 
magyar szellemi életnek egy új fejezetét indították meg 
Erdélyben. Hosszúra terjedne annak részletezése, hogy rövid 
ideig tartó kábultság után mint ébredt tudatára az erdélyi 
magyarság kollektív öntudata annak, hogy az új határvona
lak teremtette elszigeteltségében saját magának kell gondos
kodnia szellemi szükségleteinek fedezéséről s éppen kultúrális 
téren kell kisebbségi életének erős gyökereket vernie. Ennek 
az öntudatnak a felébredését és kialakulását nagyban elő
segítették a lelkek mélyén szunnyadó szellemi hagyományok, 
amelyek mindig sokkal erősebbek és elevenebbek voltak az 
erdélyi talajban, mint akármelyik más magyar rétegben. 
Évszázados különállása a múltban bizonyos tisztes hagyo
mányokat, nemes kultúrális törekvéseket, sajátos erdélyi 
szellemet, erős magyar öntudatot fejlesztett és önálló utakat 
taposott ki számára. Ezek a tényezők már a múltban hatható
san fokozták az egységes magyar közművelődés erejét, új 
helyzetében pedig bőven buzgó forrását nyitották meg az 
erdélyi magyar szellemi élet meglepően gyors és életrevaló 
kibontakozásának. Támogatásukkal hidalta át a nagy össze
roppanást és segítségükkel teremtette meg az elszakadást 
követő szellemi önállóságát. Nem célunk színezni ezt a folya
matot s így csak nagy vonásokban jelezzük, hogy a remény
telenséget, a csüggedést, mely a lelkeket kezdetben lenyű
gözte, csakhamar az erőre kapó bizakodás, majd a munkára
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hívó kötelességérzet váltotta fel. A politikai élet kilátástalan - 
ságaiból a valóságra eszmélő magyarság csakhamar a szellemi 
térre menekült : ott találta meg az egyetlen nyugvópontot, 
ahol elcsüggesztő eredménytelenség nélkül dolgozhatott. 
Ennek a munkának, melyben résztvett az erdélyi magyar 
élet ţninden komoly tényezője — ha őszinték akarunk lenni, 
meg kell mondanunk — még csak az elején tartunk, de a 
megindulás lendülete egy figyelemreméltóan bontakozó ön
tudatos szellemi élet bíztató jeleit tárja elénk.

Az itt érintett történelmi eredők meg fogják értetni az 
olvasóval, hogy a jelenlegi erdélyi magyar szellemi élet égé 
szén friss hajtás, mely csak most bontogatja első rügyeit. 
Az elmúlt hét esztendő munkája jórészt a célok meglátását, 
a feladatok kijelölését, a problémák legalkalmasabb megoldá
sát sem tudta kimeríteni. Annyi azonban máris megállapít
ható, hogy kiszakítása a magyar szellemi élet szerves egységé
ből, ha meg is szegényítette az erdélyi magyarságot, de lelki
leg nem lankasztotta el, ellenkezőleg, bizalomra sarkalta és 
bátor kezdeményezésekre lendítette. Ez a néhány év olyan 
friss értékeket emelt ki, amelyek nemcsak Erdélyben vetet
ték meg alapjait a további fejlődésnek, hanem általános 
magyar viszonylatban is erőgyarapodását és felfrissülését 
jelentik a magyar szellemi életnek — amint ezt az alábbi ada
tok szemléltetően igazolják.1

J.

Az erdélyi magyar szellemi élet terjedelmének objektív 
megmérésére pontos statisztika’ adatok állanak rendelkezé 
sünkre. A könyvek számbavételekor kitűnt, hogy Erdélyben 
1919 január 1. és 1924 december 31 közt eltelt hat esztendő 
alatt 1066 magyar könyv jelent meg. Az erdélyi magyarság 
iy2 millió lélekszámút tesz ki s így 5050 lélekre esik egy könyv. 
Ez a szám a magyarság számbeli arányához viszonyítva is

1 Dr. Borbély István : E r d é ly i  ir o d a lm u n k  m e g a la k u lá sa . E r d é ly i  
A lm a n a c h . Szerk. dr. György Lajos. Budapest, 1925. 187— 192. 1. — 
Dr. Ludwig György : D a s  g e is tig e  L eb en  d er sieb en b ü rg isch en  U n g a rn  
s e it  19 1 9 . K I in g so r , 1926. 257—264. 1.
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jelentős mennyiséget képvisel, különösen ha e végösszeg 
értékelésénél tekintetbe vesszük, hogy e pár esztendő alatt 
Erdélyben annyi magyar könyv látott napvilágot, mint az 
1919-ik fordulót megelőző, legalább is két évtized alatt. 
Például az utolsó békeévnek, 1913-nak, a bibliográfiája azon 
a területen, mely a régi Magyarországból ma Romániához 
tartozik, mindössze 77 magyar könyvet mutat ki, tehát körül
belül annyit, mint ahányat a politikailag és gazdaságilag 
legsúlyosabb 1919-ik esztendő termelt, s ezzel szemben az 
1925-ik évnek egy esztendei erdélyi magyar könyvtermelése 
már a 300-at is meghaladja. A könyvtermelés lendületét 
ékesen illusztrálja ez a számsor : 1919-ben megjelent 62
könyv, 1920-ban 83, 1921-ben 140, 1922-ben 198, 1923-ban 
228, 1924-ben 292, évjelzés nélküli 63. Az első két év — 
észrevehetőleg — a kultúrális öntudatnak a megmozdulása 
és a kiformálódása. A viszonyokba bizonyos megáll apód ott - 
ságot hozó 1921 évben eredménye már észrevehetőkig mutat
kozik abban, hogy az előbbi évhez képest a könyvek száma 
majdnem megkétszereződik. Ettől kezdve évenként fokoza
tosan emelkedik — átlag 40—60-nal — s a  feldolgozott leg 
utolsó esztendőben nemcsak a megjelent könyvmennyiség a 
legtöbb, ami az 1919-iknek ötszörösét teszi ki, hanem az á t
lagos szaporulat is a legnagyobb (64 darab). Mivel ezek az 
évek sok időt és energiát kötöttek le a szervezés munkájára, 
a még mindig kialakulását élő erdélyi szellemi élet a könyv
termelés terén belső értékben és külső terjedelemben egyaránt 
emelkedő tendenciával kecsegtet a jövőre.

Az bizonyos, hogy jelenleg olyan mozgalmas és élénk 
szellemi életet él az erdélyi magyarság, akárcsak a XVI— 
XVIT. században, amikor majdnem kizárólag Erdélyre esett 
a magyar irodalom súlypontja. Ennek felidézésében minden
esetre jelentős része van azoknak a hatósági intézkedéseknek, 
amelyek az erdélyi magyarságot a magyarországi szellemi 
élettől hermetikusan elszigetelik. Voltak olyan esztendők, 
amikor a budapesti könyvek és folyóiratok egyáltalában nem 
léphették át Románia határait s ma is csak sok körülményes
séggel járó szigorú cenzúrán keresztül szivároghat be a ma
gyarországi könyvtermelésnek nem minden esetben a leg



7

kívánatosabb rétege. Az is természetes, hogy ezt a helyzetet 
a könyvkereskedelem pusztán üzleti szempontból fogja fel 
s a bukaresti belügyminisztérium cenzúráján is a fordítások 
és más silányságok könnyebben átcsúsznak, mint a magyar 
szellemű tudományos és szépirodalmi művek. Legutóbb, a 
nyár folyamán, a pár hónappal ezelőtt alakult aradi Ady- 
Társaság kapta meg a magyarországi könyvek behozatalának 
monopóliumát s a cenzúrázással Franyó Zoltán író bízatott 
meg. Pár hét múlva az összes tagok kiléptek a Társaságból. 
E két esemény között nem nehéz az összefüggést megtalálni. 
Mivel a magyarországi kultúrtermékeket kívülről, belülről 
méltatlan szempontok kötik meg, az elmúlt hét esztendő 
alatt nem igen volt módjuk irányítókig beavatkozni Erdély 
szellemi életébe. A magyar szellemi és lelki közösségből ezt 
az indokolatlan kizártságát az erdélyi magyarság hátrányo
san sínyli ugyan, de úgy látszik volt bem^e elég készség és 
rátermettség, hogy a saját erőinek latbavetésével egy önálló 
és sajátos színű szellemi életet indítson meg. De része van 
mindenesetre ebben a fellendülésben annak is, hogy az érvé
nyesülés sok lehetősége elől háttérbe szorított magyarság itt 
találta meg az egyetlen nyugvópontot, amibe reménysége 
csüggedés nélkül fogódzhatott.

A föntemlített 1066 könyv legnagyobb hányadát, éppen 
egyharmad részét (33%), a szépirodalom foglalja le, ami 
meglehetős mozgalmas irodalmi életre enged következtetni. 
Benne a vezető műfaj a széppróza (52%), amelynek azonban 
csak a legutóbbi évben sikerült a lírát (35%) háttérbe szorí
tani. A könyvbe zárt színdarab természetesen a legkisebb 
egység (13%). A szépirodalom után mindjárt az egész mennyi
ségnek közel egynegyedére rugó tankönyvirodalom következik 
(22%). Ennek a könyvágnak a szaporasága természetes 
összefüggésben van azzal, hogy a kormányrendeletek az 
erdélyi magyar iskolákból a budapesti tankönyveket kiszorí
tották s helyüket Erdélyben írt és nyomtatott könyvekkel 
pótoltatták. Harmadik helyen a szaktudomány és a nép
szerűsítő irodalom szerepel a végösszegnek közel egyötödével 
(19%). Tekintve azt, hogy a kolozsvári magyar egyetem és a 
tudományos intézetek átvétele éppen ezen a téren bénította
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meg leginkább a munkalehetőséget, másrészt pedig az egye
tem tanári testületének eltávozása éppen ebben a körben 
apasztotta meg legészrevehetőbben a munkaerőket, még 
mindig elég tekintélyesnek mondható, amit a magyarság 
ezen a téren felmutathat az ilyen természetű könyvek ki
adására nem is a legkedvezőbb gazdasági helyzetben. Körül
belül egyforma számmal szerepel a vallásos irodalom és az 
albumokat, almanachokat, címtárakat és naptárakat egye
sítő időszaki irodalom (7—7%). Darabszámra legkevesebb 
a jogi irodalom (4%), s az is, ami megjelent, nagyobbrészt a 
változott helyzetre vonatkozó törvények és rendeletek for
dítása. A különfélék csoportja (8%) kerekíti ki a fenti vég
összegre az erdélyi könyvet, amelynek egytizede fordítás, a 
többi pedig erdélyi szerzők eredeti munkája (89%). Jellemző 
adatok a következők is. Az erdélyinek nevezhető 1066 könyv 
hozzávetőleges péJdányszámának megállapításánál az 1000-es 
átlagszámot véve alapul, a hat esztendei erdélyi könyvanyag 
több mint egy millió példányszámra tehető. Ez a szám azom 
ban a valóságnál bizonyára kisebb. Ha egy könyv átlagos 
árául 30 lejt veszünk, úgy az 1919—1924-ig megjelent könyv
mennyiség közel 32 millió lej forgalmi értéket képvisel. Ezekben 
az években a könyvek a kisebb terjedelmet keresték, ami 
olcsóbb, tehát könnyebb mozgást biztosított számukra az 
anyagilag erősen igénybe vett közönség felé. Ezért feltűnően 
sok az olyan füzetes kiadvány, amit csak jóakaratú nagyítás
sal lehet kötetnek vagy könyvnek nevezni. Igv az egész 
könyvmennyiségnek mintegy 60%-a nem haladja meg az 
5 ívet s nem egészen 1%-a lépi át csak a 30 ív terjedelmet.1

A könyvirodaiméhoz hasonló gazdagságot és fellendülést 
tapasztalunk az időszaki sajtóban is, mely az elszakítást 
követő első öt esztendőben 330 féle magyar layot termelt 
Erdélyben. Ebből csak 87 az 1919 előtti időből átvett örök
ség, a többi 243 új alapítás : a magyarság kultúrális érzéké
ből fakadó új szellemi berendezkedésnek természetes és örven
detes eredménye. A magyarországi kultúrtermékek elzárása,

1 Dr. György Lajos: A z  e rd é ly i  m a g y a r  iro d a lo m  b ib lio g rá f iá ja  
1 9 1 9— 1924 . Cluj-Kolozsvár, 1926.
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a saját magára utaltság és minden téren a régi kényelemből a 
védekező állásba helyezkedés sziikségszerűleg vonta maga 
után az erdélyi magyar időszaki sajtó meglepő fellendülését. 
Könnyen megérthető, hogy a hiánypótló, életrevaló alapítá
sok mellett egész sereg máról-holnapra elsorvadó kísérlet is 
történt. Az 1923 december 31-iki állapot szerint a fentemlített 
330 lapból 104 szűnt meg, tehát az 1924 év 226 lappal nyilt 
meg. Ez a szám némi ingadozással azóta is állandónak mutat
kozik. Természetesen legzsúfoltabb a politikai sajtó : 18
napilap és 53 hetilap áll az erdélyi magyar közvélemény szol
gálatában. Az egyházak munkáját 35 egyházi lap támogatja 
és 70 szaklap szolgálja az ipar, kereskedelem érdekeit. É rt
hető ez a jelenség. A legelemibb életföltételeiben veszélyez
tetett kultúrális élet jórészt az egyházak bátorságos szilárd
sága mögé vonta meg magát s a három magyar egyház iro
dalmi téren is mindent megtett a háború után megbillent 
lelki egyensúly helyreállítására, másrészt arra is rögtön szük
sége volt a magyarságnak, hogy a gazdasági és ipari élet terén 
új helyzetében eligazodjék. A szépirodalom forrongására 
jellemző, hogy 1923 végéig 15 szépirodalmi lapot lehet össze
számlálni, azonban ma csak 3 él közülök, ami annak bizony
sága, hogy ezen a téren hiányzik még a lelki kapcsolat a sajtó 
és a közönség között s így sok kísérletet sorvaszt el a legtöbb 
esetben méltányos rész vétlenség. Természetesen az erdélyi 
magyar közönséget sem kímélte meg a háború utáni idők 
ízlésbeli eltévelyedése s így még sok efemer-jellegű sajtó
termék úszkál a felszínen. Megnyugtató azonban, hogy né
hány igazán nagyjelentőségű komoly folyóirat egyre mélyebb 
gyökeret ereszt s körülötte mind nagyobb hullámokat ver a 
szélesebb rétegekhez eljutó egészséges politikai, irodalmi és 
tudományos közszellem. Egészben véve ezek a statisztikai 
adatok örvendetes képet nyújtanak az erdélyi magyar sajtó
ról, különösen ha figyelembe vesszük azt, hogy a hivatalos 
statisztika szerint 417, tehát csak mégegyszer annyi az egész 
Romániában megjelenő románnyelvű lapok száma. Azt pedig 
a Buletinul Cărţi c. bukaresti bibliográfiái folyóirat1 is kénv-

1 1923. I. évf. 2., 3., 12— 1(>. sz.
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teleli elismerni, hogy Erdélyben a kisebbségi nyelvű újságok — 
s itt elsősorban a magyart érti — mind a példányszámaikkal, 
mind az elterjedtségükkel messze felülmúlják a román nyelvű 
lapokat. Mindenesetre ezek a számadatok erőről és tenni- 
akarásról beszélnek s az erdélyi »magyar kultúrának arról a 
törekvéséről, hogy a létét rengető katasztrófájában is fel
színen akarja tartani magát.1

E könyv- és sajtóstatisztikából az is kiderül, hogy az 
erdélyi magyarság szellemi élete Kolozsvár körül összponto
sul. Ennek a városnak a neve áll az erdélyi magyar könyvek
nek majdnem a felén (47%), ami 7%-kal nagyobb, mint a 
mögötte levő 9 jelentősebb városnak az össztermelése, és csak 
3%-kal kevesebb a könyvet készítő többi 34 erdélyi város 
összes kiadványainál. A Kolozsvár után következő számot
tevő könyv- és laptermelő városok : Nagyvárad (10%),
Brassó (5.9%), Arad (5.3%), Temesvár (4.9%), Marosvásár
hely (4.1%). Rajtuk kívül még 28 olyan város van, amelyek 
vagy egyáltalában nem, vagy csak ritkán szerepeltek a múlt
ban nyomtatott könyvek címlapján, ezeknek termelése azon
ban mind 3%-on alúl mozog. Az időszaki sajtó terén is Ko
lozsváré a vezető szerep : az erdélyi magyar lapok egyhar- 
madát (71) ő bocsátja útjára. Utána sorjában következik : 
Temesvár, Nagyvárad, Arad, Marosvásárhely és Szatmár. 
Kolozsvár itt is fölényesen kiemelkedik, sőt ha a román
nyelvű lapjait is számbavesszük, termékenysége nem sokban 
marad mögötte Bukarestnek sem, ahol 98 románnyelvű és 
19 kisebbségi nyelvű, tehát összesen 117 újság jelenik meg. 
Olyan szellemi és irodalmi középponttá növekedett tehát 
1919 óta Kolozsvár, amellyel a magyar szellemi élet történet
írójának majd komolyan számot kell vetnie. Valósággal újra 
éli a XVI. és XVII. századbeli szerepét, amikor majdnem 
minden harmadik magyar könyvvel a kolozsvári nyomda 
gyarapította irodalmunkat.2 Egyetlen olyan könyvvállalata 
van Erdélynek, amely irodalmi és kultúrális téren máris

1 Dr. György Lajos: A  r o m á n ia i  m a g y a r  id ő s z a k i  sa jtó  öt esz ten 
de je . 1 919— 1 9 2 3 . Cluj-Kolozsvár, 1924.

2 Dr. György Lajos : K o lo z s v á r  — i r o d a lm i v á ro s . E lle n zé k ,
1923. 292. sz.
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maradandó értékű munkát végzett. Ez a kolozsvári Minerva 
R.-T., amely mellé a három magyar egyház érdekeltsége cso
portosul. A legtöbb könyvet ő készítette, 225 darabot, ami az 
egész erdélyi termelésnek majdnem a negyedét (21.5%), a 
kolozsvári könyveknek csaknem a felét (46.2%) teszi. Egy
maga több könyvvel járult a magyar irodalom gyarapításá
hoz Erdélyben, mint az utána következő három legjelentősebb 
város (Nagyvárad, Brassó, Arad) együttvéve. 1921-től 1924 
végéig példányszám szerint 790.691 darab könyvet állított 
elő, melyből saját kiadású könyv 604.320 darab volt. E ki
adások értéke 12 millió lejt tesz ki. Csupán írói tiszteletdíj
ban 1,240.000 lejt fizetett ki. Széles alapokon nyugvó, cél
tudatos kultúrprogrammia pótolta részben az 1919 óta 
működésükben akadályozott kultúrális egyesületeink munka
körét. A szellemi élet különféle területeit behálózó folyó
irataival és könyvvállalataival az erdélyi magyarság kultú
rájának öntudatos, messzelátó irányítója.

Az erdélyi magyarság szellemi helyzetképének teljes
ségéhez hozzátartozik a kultúrális élet szolgálatában álló 
könyvnyomdászat és könyvkereskedelem sokatmondó adatainak 
a felsorakoztatása is. Az egész Romániában van összesen 
425 könyvnyomda, 1714 nyomógép és 6240 nyomdai alkal
mazott. Ezeknek az adatoknak jórésze Bukarestre esik (74 
nyomda, 533 gép, 2870 munkás), a másik nagy fele pedig 
Erdélyre.1 A régi Magyarország területéből a mai Romániá
hoz csatolt erdélyi részeken jelenleg 69 helyen 233 nyomda 
dolgozik s ez 735 különböző tipusú nyomógépen 2101 munkást 
foglalkoztat. Erdély nyomdái közül román jellegű 66 (27.7%), 
német jellegű 25 (10‘5%) és magyar 147 (61-8%).2 Statisztikai 
adatok igazolják, hogy Románia tartományai közül a sok
szorosító ipar Erdélyben a legfejlettebb s itt viszont a ma
gyarságé a vezető szerep. Elölj ár itt is Kolozsvár a 35 nyom
dájával és 556 munkásával. Utána Temesvár (19), Arad (16), 
Nagyvárad (15) és Nagyszeben (12) következik nyomdáinak 
nemcsak a számával, hanem a felszereltségével is. Hasonló

1 Coloman Krizsó : A lm a n a h u l  T ip o g r a f ilo r . Cluj, 1926.
3 Di’. György Lajos : A  ro m á n ia i  k ö n y v - és k ő n y o m d á k  s ta t is z 

t ik á ja .  E r d é ly i  I r o d a lm i  S zem le . 1926. III . 87. 1.
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a helyzet a könyvkereskedelem terén is, ahol csak az Erdélyre 
vonatkozó adatok ismeretesek. A fent körülírt területen 361 
hivatásos könyvkereskedő cég van. Ezek nemzeti jelleg 
szerint így oszlanak meg : román 80 (22%), német 56 (16%), 
magyar 225 (62%). Ezekből az adatokból az is kiszámítható, 
hogy egy román üzletre 38,583 román lélekszám, egv német 
üzletre 9557 német lélekszám és egy magyar üzletre 6524 
magyar lélekszám jut.1 E jellemző adatokból nyilvánvalóan 
látszik, hogy a kisebbségi helyzetbe kényszerült magyarság 
Erdélyben kulturális téren ma is vezető szerepet tölt be.

II.

Az erdélyi magyar szellemi életet e kívülről jellemző 
statisztikai adatok mögött komoly belső értékek húzódnak 
meg. Főképpen irodalma mutatkozik súlyosnak. Az elszakítást 
követő pillanatban rögtön felismerte a magyarság ennek a 
tényezőnek a fontosságát s igyekezett feladatait körvonalazni 
és iránytszabó szempontjait kitűzni. Akik józanul és mélyre
hatóan mérlegelték azt a hivatást, melyet az irodalomnak 
az erdélyi magyar közszellem ébrentartásában be kell tölte
nie, a magyarsághoz való megalkuvás nélküli ragaszkodás 
álláspontjáról körvonalazták a feladatait : megmenteni és
tovább fejleszteni a magyar művelődés nemes hagyományait 
és gyarapítani azokat az értékeket, melyeket az ezeréves 
egységből átörökölt ; őrködni fölötte, hogy idegen elemek 
meg ne másítsák a magyarságát, ősi alapjellemét, erejét és 
nemességét : elszakítottam országhatárok és békeszerződések 
ellenére is, keresni a gondolati és érzelmi kapcsolatot a lelkek 
mélyén gyökerező magyar kulturális közösséggel, hogy füg
getlensége mellett is integráns része maradhasson a magyar 
irodalom egészének ; olyan irányba terelni és tartani az iro
dalom fejlődését, hogy az nemes ízlésű, magyar stílusú, 
művészi lendületű, a hagyományokhoz kapcsolódó és emel
kedett szellemű legyen. Ezeket a célkitűzéseket igyekezett 
az erdélyi irodalom több-kevesebb eredménnyel megvalósí-

1 Veress Miklós : A z  e rd é ly i  k ö n y v - , ze n e m ű - é s  p a p ír  kereskedő i 
s ta t is z t ik á ja .  É rd . íro d .  S ze m le . 1926. III. SS—89. 1.
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tani s ma is ezek az elvi szempontok irányítják az egyre ön- 
tudatosabbá váló törekvéseit. Hangsúlyozottan kiemelke
dik belőle az a jellemvonás, hogy az Erdélybe szakadt ma
gyarság számára az irodalom valamivel többet jelent a mű
vészi öncélúságnál : erőforrás és lelki önfenntartás, vigasztaló 
mozzanat és felemelő érzés is egyszersmind, a nyelvi és faji 
öntudat egyik leghathatósabb tényezője, melynek hivatása 
ennélfogva feladatszerűen idegződik be a nyelve és kultúrális 
értékei mellett folyton résen álló kisebbségi magyar életbe.1

Az erdélyi magyar irodalom teljes mértékben átérzi 
ezt a nemzetmentő és nemzetfenntartó hivatását s jórészt csak 
így lehet megérteni mostoha viszonyok között sudárba szök
kenését és zord időkben virágbaborulását. Csak így érthetjük 
meg, hogy tegnapról mára egy egész sereg friss értéket bon
to tt ki és lelkesített munkára az a tudat, hogy az irodalom 
ma Erdélyben jelentőségében alig megmérhető nagy lelki 
ügye a magyarságnak. Az a politikai és lelki atmoszféra, 
amelynek nyomása alá került az erdélyi magyarság 1919 után, 
természetszerűleg vonta maga után az irodalomnak ebbe az 
irányba terelődését. Még sem mérnök azt állítani, hogy ez az 
irodalom lelki alkatában, belső szellemében hű tükre volna 
az erős magyar öntudattól áthatott, a múltjához nemcsak 
ragaszkodó, de belőle erőt is merítő és szilárd erkölcsi alapokon 
álló, józan, mérsékelt erdélyi magyar léleknek. A maga egé
szében nagyszerű megnyilatkozása a kultúrális öntudatnak, 
de mélyébe tekintve csak itt-ott és halványan verődik vissza 
rajta ezeknek az éveknek erdélyi lelki hangulata s a magyar
ságon átviharzott súlyos sebeket ejtő kataklizma. Ennek a 
jelenségnek természetes magyarázata az, hogy 1919 után 
egyrészt az új imperium berendezkedése természetszerűleg 
megfélemlítette és elnémította a magyar szellem szabad meg
nyilvánulását, másrészt a forradalmat és kommunizmust 
követő időszak egy egész sereg olyan elemet sodort össze 
Erdélyben, mely a maga fölényes l’art pour Fart irodalmának 
esztétikai gyönyörűségeivel akarta eloszlatni a szegény

1 Dr. György Lajos : A z  e rd é ly i  m a g y a r  iro d a lo m  (1919— 1922). 
Iro d a lo m tö r té n e t. 1923. 56—60 1. — L. György : D ie  u n g a risch e  L ite r a 
tu r  i n  S ieb en b ü rg en  (1919— 1922). U n g a risc h e  J a h rb ü c h e r . III . 273. 1.
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erdélyi magyarság lelki borúját. Mondani sem kell, hogy a 
budapesti romlott irodalom átültetése az erdélyi talajba 
nem sikerült — elsorvadt minden lelkiismeretlen próbálko
zás, mely éppen ezekben az időkben, amikor súlyos zúzódá* 
sokat szenvedett a magyarságunk, irodalmunkat a körül
mények követelte magyar irányából kisodorni törekedett s a 
velünk semmi közösségben nem levő szellem miazmáival 
igyekezett azt megfertőzni. Az erdélyi irodalom önálló ki
alakulása tehát küzdelemmel kezdődött s az még most sem 
jutott nyugvópontra. Ma, a megindulás nyolcadik eszten
dejében, lényegesen sokat tisztult a helyzet, bár Erdély iro
dalmi élete egységesnek most sem minősíthető. Két irányzat 
áll egymással szemben, a progresszív és a konzervatív érdekelt
ség. E másutt is meglevő ellentét Erdélyben nem éleződött 
ki hevessé, mert a körülmények itt korlátokat szabnak a szél
sőségek felé elhajlásnak. Csakhogy Erdélyben ez a termino
lógia elsősorban nem művészi elkülönítést jelent — hiszen 
némelyik konzervatív író formai és tartalmi modernsége előbb 
jár a progresszíveknek még a képzeleténél is — hanem jelent 
világnézeti, nemzeti, erkölcsi és ízlésbeli differenciálódást. 
A progresszivitás minálunk azt az erdélyi lélektől távolabb 
álló, világnézeteken felülemelkedő, az ízlést és az erkölcsöt 
is felületesebben értelmező szellemet fedi, melynek szem
pontjai centripetális erővel az egyetemesség, az általánosság, 
a nemzetköziség felé húzódnak. A progresszív író dúsabb lelki 
összetételű lény, aki sem a magyar, sem a keresztény irány
ban különösebb lekötöttséget nem érez. Nehéz cölönkök 
ezek az ő művészetének végtelenbe száguldó szárnyain. Két
ségbe nem vonjuk a progresszív irány jóhiszeműségét, de 
bizonyos, hogy szempontjai között az irodalom nem szerepel 
a magyarság életkérdéseinek támasztékául. Igv természete
sen a tőle képviselt irodalom sem mélyre nem húzódik, sem 
a szélesebb rétegek felé nem ágazik. Gyökértelen, jelszavas 
irodalom ez, mely minden jelentősebb nyom nélkül kallódik 
el az erdélyi magyar szellemi életben. Sajnos, vele együtt 
elkallódott s még el fog kallódni néhány olyan tehetséges 
írónk is, aki ennek az iránynak a medrébe került. Ami pedig 
benne főképpen hibáztatható, az, hogy a fejlődésnek nagy erőt



adó, egységes irodalmi szellem kialakulását gyöngítette s az 
állandóan új kezdeményezéseken töprengő, de be nem vál
tott ötleteivel az irodalom hitelét is megrontotta.1 A vele 
szemben álló konzervatív irány nagy erkölcsi felelősséget 
hordoz magában a magyarság iránt s az irodalmat a kisebb
ségi élet nagyhivatású és magasabbrendű tényezőjének te
kinti. Törekvése, világnézete, ízlése és erkölcsi öltözete is 
inkább erdélyi és magyar, mint a progresszíveké. Vitán felül 
áll, hogy Erdélyben nemzeti munkát ez a tábor végzett, 
jelentős eredményeket ez a csoport termelt. Érthető is ez. 
Egy kisebbségi sorsba zökkent és helyzetének megállapodott- 
ságáért küzködő nép irodalmát lehet-e és szabad-e más 
irányban tartani és öntudatosítani, mint azon az alapon, 
amely egyedüli helyes útját jelöli meg az építő munkának? 
Egy kisebbségi népegység, amelynek életfeltétele értékeinek 
megőrzése, haladhat-e másképpen, mint konzervatív óvatos
sággal szigorúan körülhatárolt nemzeti alapon? Erős meg
győződésünk, hogy csak annak az irodalomnak van létjogo
sultsága Erdélyben, mely ehhez a megfontoltsághoz igazodik, 
amiben még inkább megerősít az, hogy maga az erdélyi ma
gyarság lelki alkatánál fogva is konzervatív világnézetű volt 
mindig és az ma is.

Az erdélyi irodalom kialakulásának érdekes mozzanata 
az az elvi megállapodás, mely tisztázta helyzetét a magyar 
irodalom egészéhez. A magunkramaradottság első szomorú 
és tájékozatlan perceiben sokakban felvetődött az a kérdés, 
hogy önálló, zárt alakulat-e az erdélyi irodalom, vagy szerves 
része az egységes magyar irodalomnak? A politikai leválás 
Magyarországról, az ottani közszellem és irodalmi élet köz
vetlen befolyásának megszűnése még a jóhiszeműekben is 
tájékozatlanságot támasztott, amit bizonyos elemeknek 
politikai ellenszenve Magyarország kormányzati rendszere 
iránt helytelen irányba igyekezett terelni. A kérdés egyszerű 
és annyira áttetsző volt, hogy minden küzdelem nélkül 
nyugvópontra jutott. Mindenesetre érdemes része van a 
nézetek tisztázásában Kristóf György dr. egyetemi tanár

1 Dr. György Lajos: V é cé i «H e lik o n ». P á sz to r tü z . 1926. 15. sz.

1 5



Erd. Irod. Társaságban tartott székfoglaló értekezésének, 
mely először fejti ki behatóan és meggyőzően, hogy külön 
erdélyi irodalom nem volt soha és a jövőben sem lehetséges 
az.1 Erdély legnagyobb szellemei a legrégibb idők óta nem
csak a maguk szőkébb hazája, hanem az egyetemes magyar 
kultúra gazdagítására termelték alkotásaikat. A külön erdélyi- 
ség legföllebb mint a magyar és az egyetemes művészettől is 
távolálló modorosság élhetné a maga tiszavirág életét. E fel
fogást elsősorban a Pásztortüz irodalmi programmja annyira 
általánossá tette, hogy a külön fejlődési lehetőségek közt 
mozgó erdélyi irodalmat ma véleménykülönbség nélkül az 
egységes magyar irodalom csak egy darabjának tekinti 
mindenki. A köztudatba is belevésődött már, hogy a politikai 
határok nem jelentenek egyszersmind irodalmi határokat és 
így a külön mederbe szorított erdélyi irodalom az egységes 
magyar irodalomba torkolik. Céljai, eszményei ugyanazok, 
legföljebb csak a keretei szőkébbek. Törekvésében is kezdet
től fogva megnyilvánult annak kifejezése, hogy külön életet 
élni nem akar, hanem keresi összefüggését a magyar irodalom 
egészével. Nem az anyairodalom siet a lekapcsolt részek 
mostoha körülmények közt fejlődő irodalmának magához 
ölelésére, hanem ezek s köztük a legszámottevőbb erdélyi 
irodalom tapossa ki az utakat, egyrészt a magyarországi, 
másrészt a felvidéki és délvidéki egymástól elkülönült iro
dalmak felé, amelyekkel a Pásztortüz révén ma is élénk össze
köttetést tart fenn. Hogy az erdélyi irodalom ma minden 
magyarlakta helyen ismert és elismert, azt a belső értékén 
kívül főképpen annak a törekvésének köszönheti, hogy az iro
dalom révén a szétdarabolt magyar lélek kívánatos egységét 
igyekszik megvalósítani.

A mai erdélyi magyar irodalomnak élesen kiütköző vo
nása az erdélyi jelleg és az erdélyi öntudat hangsúlyozása. 
A magyar irodalom «erdélyi» jelzője nemcsak földrajzi elhatá- 
roltságot jelent, hanem megkülönböztető lelki jegy is egy
szersmind: külön szín, sajátságos levegő, történelmi adottság,
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1 Dr. Kristóf György : A z  e rd é ly i  m a g y a r  iro d a lo m  m ú ltja  és
jö vő je . Cluj-Kolozsvár, 1924. 3— 14. 1.
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érzelmi- és gondolatvilág. Kétségtelen, hogy az erdélyi lélek
nek minden más magyar lélektől elütő vonásai vannak. Ezek
nek a vonásoknak a nyomozása, amelyeket érzünk, de szaba
tosan körülírni nem tudunk még, számos elméleti fejtegetésre 
adott alkalmat, nemcsak magyar, hanem román és szász 
részről is.1 Egészen természetes, hogy ez az erdélviség az iro
dalomban is kifejezést keres tárgyban, stílusban és lelki meg
nyilatkozásban egyaránt. A hét év erdélyi irodalmának át
tekintése arról győz meg, hogy itt-ott megcsillámlik ugyan, 
de igazán és nagyszabásúan nem verődik vissza belőle az 
erdélyi lélek. Ószintén meg kell vallanunk, hogy az erdélyi 
könyvek többségéből nem csap felénk az üde erdélyi levegő 
s nem bájólnak el sajátos erdélyi színek. Az erdélyiség ma 
még csak néprajzi és táj nyelvi különlegességekben nyilvánul 
s nem egyszer a művészet rovására eső erőlködésben . Ezeknek 
a puszta külsőségeknek máris útját kellett állani és komolyan 
figyelmeztetni az írókat, hogy kerüljék a modorosságot, mert 
az erdélyiség csak a művészet síkjára fölemelve válik irodalmi 
értékké s gazdagodást csak akkor jelent, ha a nemzeti lel
ket s a tiszta művészet kifejező és összefoglaló erejét gya
rapítja.2 Hogy az erdélyiség igen sok esetben erdélyieske- 
déssé válik, nem csodálkozhatunk, sem azon meg nem ü t
közhetünk, hogy erdélyi könyveink nagy részéből még merő
ben idegen lélek döbben elénk. Ez az irodalmi törekvés még 
egészen a kezdet kezdeténél tart s idő kell annak művészi 
megér lelésére.

Az irodalmi élet két fontos tényezőjéről, a kritikáról és a 
közönségről kell néhány szót ejtenünk még, hogy teljes legyen 
az a kép; amit az olvasó az erdélyi irodalomról magának ki
alakít. Sejthető, hogy mindkét tényező a megindulás nehéz-

Irodalomtörténeti Füzetek. 12. 2

1 A sok közül utalunk a következőkre : Dr. Bartók György : 
E r d é ly  le lke  iro d a lm á b a n . P á s z to r tü z , 1925. 7. sz. — Dr. Roska Márton : 
E r d é ly  le lke . P á s z to r tü z , 1925. 14. sz.'— Makkai Sándor : E r d é ly  szé l- 
lerne. P r o t .  S ze m le , 1926. 3. sz. — FriedrichJMüller Langenthal : A z  
e rd é ly i  lé lek . P á s z to r tü z . 1926. 13. sz. — Dr. J . Lemeny : D ie  P e r sö n 
lic h k e it  S ie b en b ü rg e n s . K l in g s o r ,  1926. 6. f.

2 Dr. Kristóf György : A z  e rd é ly i  iro d a lo m  m ú l t ja  é s  jö v ő je .
C l i l î - i r n ln 7 a v f l r  1 Q9/L 9,1 A I



18

ségei között vergődő erdélyi irodalom gyenge támasztékának 
bizonyult még eddig. Ismeretes dolog, hogy a múltban Buda
pest a maga fölényes irodalmi tekintélyével annyira ránehe
zedett a vidékre, hogy az irodalmi középponttól távollevő írók 
a helyi szűk keretek közül kiemelkedni nem birtak. Az, hogy 
a tekintélyként tisztelt fórumok alul felszabadult az 1919-ben 
önállóvá lett, céljait maga kitűző és sorsát maga intéző erdélyi 
irodalom, részint feloldotta a lekötött s már kallódásnak 
indult erőket, akik egyszerre tekintéllyé magasultak, részint 
pedig egy csomó bátortalan elemet csábított az irodalmi érvé
nyesülés hajszolására. Volt még egy más lendítő erő is, mely 
könyvek írására és kiadására serkentette az írókat. Annak át- 
érzése, hogy kultúránk s legszentebb értékeink forognak 
kockán, el nem hanyagolható lelki üggyé szentesítette Erdély
ben az irodalmi törekvéseket. Feltámadtak Kazinczy «istenfi»- 
jei s csupa öröm volt látni az irodalmi élet mind terebélye
sebbé váló bontakozását. Egyszer csak azt kezdtük észre
venni, hogy gyom növi be az Ígéretes termést és sok vissza 
élés húzódik meg a magyar kultúra megmentésének jelszava 
mögött. Az íróknak is megnőttek a szárnyai, sokuknak ön
érzete túlságosan megduzzadt. Mindez természetes velejárója 
volt a kezdetleges irodalmi viszonyoknak, valamint az is, hogy 
a komoly irodalmi kritika hallgatag jóindulattal nézte a hely
zetet s nem avatkozott be az irodalmi élet irányításába. 
Káros visszahatása csakhamar megnyilatkozott. Kezdtük 
észrevenni, hogy az írók csak egyféle kritikát ismernek el 
magukkal szemben, a föltétien dicséretet, ami özönével höm
pölyög feléjük az első esztendők irodalmi folyóiratainak és 
napilapjainak hasábjain. Valósággal elkábította az erdélyi 
írót a tömjénezés illata, a cifra szavakba burkolt ízléstelen 
ömlengés és a hazug nagyotmondások áradata, amelyek a 
magyar irodalom elsőrangú értékeivé dédelgették azokat, 
akik csak tegnap kezdtek útat törni a Parnassus meredekjei 
felé. Különösen visszatetszést keltett, hogy a hivatásos írók 
versenyre keltek egymás műveinek dédelgetésében s általa 
bán diadalát ülte a pajtáskodó kritika. Némi igazsága volt 
annak a felfogásnak, hogy amikor a kezdet nehézségei között 
vergődik az irodalom útkeresése s amikor minden nyomtatott
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betű nagy szolgálatot teljesítő kultúrális tevékenység is 
egyszersmind, nem szabad elriasztani a lelkesedést és az 
őszinte becsületes törekvést.1

Öt esztendeig uralkodott ez a szellem az erdélyi iroda
lomban. A kritikátlanságnak ebbe a túltengésébe, az irodalmi 
életnek ebbe a sorvatag állapotába bele kellett avatkoznia 
végre a kritikai józanságnak, hogy elvi alapokon álló egye
nességgel fogalmazott ítéleteket hozzon forgalomba, hogy 
reális terjedelemre zsugorítsa a felfújt nagyságokat, hogy 
rámutasson az ízléstelen ferdeségekre s megcsillogtassa az 
igazi értékeket, hogy végigsuhintson az irodalom méltóságát 
lealázó komolytalanságon, hogy elismeréssel kísérje a becsü
letes alkotó munkát s főképpen, hogy a megtévesztő kritikák 
miatt bizalmát vesztett közönségnek józan tájékoztatója 
legyen. Ezekkel az elvi szempontokkal indult meg 1924 
januárjában az Erdélyi Irodalmi Szemle, mely hangsúlyozot
tan kritikai folyóiratnak alakult s csak később szélesedett ki 
tudomásnyos tartalmúvá is. Bátor fellépése és hangja nagy 
ellenhatást váltott ki, úgy hogy félj aj dúlt rá az egész erdélyi 
irodalom, főképen a napisajtó, amely nem bírt arra a szem
pontra emelkedni, hogy az elvi alapokon álló kritika nélkülöz
hetetlen tényezője az egészséges irodalmi életnek. Néhány 
heves polémia őrzi ennek emlékét s az a szomorú tapasztalat, 
hogy az erdélyi irodalom még nem edződött hozzá a kifogá
soknak még a tárgyilagos, szempontos megmondásához sem. 
Legutóbb, a Vécsi Helikon-on, maguk az írók is ellene nyi
latkoztak a pajtáskodó kritikának és egész szokatlanul köve
telték a birálat szabad megnyilatkozását, amit természetesen 
örömmel hallottak a kritikusok. Bizonyos azonban, hogy a 
gyakorlatban az írók és a kritikusok elvi álláspontja azért 
most sem fog találkozni. Ide tartozik annak megemlítése is, 
hogy néhány magyarországi folyóirat és napilap ( Budapesti 
Szemle, Napkelet, Protestáns Szemle, Űj Nemzedék) rendszeres 
figyelemmel kíséri az erdélyi irodalom növekedését s pár

1 Dr. György Lajos : A z o k n a k , a k ik  fé ln ek  a  k r i t ik á tó l .  É rd . í r o d .  
S ze m le . 1924. 3—4. sz. — Dr. Kristóf György : S z a b a d  k r i t ik a .  P á s z 
to r  tű z , 1926. 15. sz.

2 *
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tárgyilagos bírálat máris igen jó hatással avatkozott be a 
nézetek tisztázásába. Kitűnt egyszersmind ebből az is, hogy 
az erdélyi írók ma is a legmagasabb döntő fórumnak a magyar 
szellemi élet központját tekintik s az onnan érkező elismerés 
vagy gáncs iránt rendkívül érzékenyek. Közönségünk állás
pontja is szívesebben alkalmazkodik a kívülről jövő véle
ményhez. És ez így is van rendjén. Az erdélyi irodalom nem 
provinciális nagyságokat akar nevelni, hanem művészi érté
kekkel igyekszik gyarapítani a magyar irodalom egészét. 
Ezért már túlnőtt a dédelgetésen s az egyedüli helyes eljárás 
vele szemben csakis a művészi és a magyar szempont tár
gyilagos alkalmazása lehet. Az erdélyi könyv már nem kíván 
maga iránt elnézést, csak azért, mert erdélyi, hanem a ma
gyar irodalom színvonalának szigorú mértékét óhajtja. 
Ha a magyarországi kritika ehhez az állásponthoz igazodik, 
nagyon jótékonyan segítségére lehet azoknak a törekvések
nek, amelyek az erdélyi egészséges irodalmi közszellem ki
alakításán fáradoznak.

Sok apró kritikai csetepaté folyt le már Erdélyben, 
ami nem volt haszontalan, mert az elvi kérdések tisztázásán 
kívül az irodalmi öntudat ébresztgetésére is jótékonyan hatott. 
Ezek a néha tudatosan szított toliharcok arra a célra is irá
nyultak, hogy érdeklődést keltsenek az irodalmi törekvések 
iránt. Ma is gondunkat tevő feladatunk, hogy közönséget 
hódítsunk könyveinknek s erkölcsi hátteret építsünk irodalmi 
törekvéseinknek. A könyvolvasó és irodalompártoló közönség 
magatartása mutatja leginkább az erdélyi irodalom küzdel
mes állapotát. Ha fölöslegesen szépítgetni nem akarjuk a 
helyzetet, be kell vallanunk őszintén, hogy a magyar könyv
nek Erdélyben részvétlenül és magárahagyatottan kellett 
évek hosszú során át az erdélyi magyarság kisebbségi hely
zetében ráháruló fontos hivatását betöltenie. Amikor a könyv
behozatali tilalom miatt megapadt forgalmú erdélyi könyv
piacon kezdtek feltünedezni az erdélyi könyvek, a közönség 
bizalmatlanul fogadta az erdélyi szerzők Erdélyben készült 
könyveit. Nagyobbrészt ismeretlen nevek kerültek eléje, 
hozzá még a réginél szerényebb köntösben, amikor ő hozzá 
volt szokva ahhoz, hogy kedvelt íróinak szép kiadású köny-
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veit évtizedeken keresztül a nagy pesti kiadók szállították 
a könyvtárába. Még a hírlapok jóakaratú propagandája s a 
megalkuvó kritika sem tudta a közönség bizalmába dédelgetni 
őket. A könyvkereskedelem pedig, amely éveken keresztül 
kénytelen volt meglevő készletét árúsítani s így csak örülnie 
kellett volna a bátortalanul jelentkező új anyagnak, szintén 
nem melegedett bizalomra az erdélyi könyvvel szemben s 
igaz odaadással nem építgette számára a közönséghez vezető 
utat. Természetesen figyelmen kívül nem lehet hagyni azt a 
körülményt, hogy 1919 után éppen az irodalom pártoló közép
osztályunk számbelileg is megcsappant s akik itt maradtak, 
anyagilag súlyos és válságos éveket életek át. Azonban ha a 
számban megapadt intelligens magyar középosztályunk 
gazdaságilag küzdelmes helyzetbe is került, még mindig nem 
gyengült le annyira, hogy irodalmát kénytelen volna gyámol
talan tengődésre hagyni. A legnagyobb baj az, hogy az erdélyi 
magyarságnak nincsen olyan átfogó és ténylegesen is működő 
irodalmi, társadalmi és kulturális egyesülete, mely a köny
veink számára feltétlenül szükséges pár száz olvasót meg
szervezze. A szerény eszközökkel végzett munka pedig, amit 
a Magyar Nép és a Pásztortűz teljesít, csak észrevétlenül és 
lassan haladhat előre. Annál is inkább szükséges volna a 
magyar társadalmat megszervezni és számára a szellemi élet 
iránt tartozó kötelességeit kitűzni, mert egyenlőtlenül és arány
talanul oszlik meg jelenleg a teherviselés. Irodalmunk, kul
túránk gondjait ma is jórészt az a lerongyolódott, elszegé
nyedett, anyagilag megrokkant, lelkileg leginkább összezúzó
dott társadalmi réteg hordozza, amelyet a pap, tanító és a 
tanár jelképez. Ezzel szemben — sajnos, nem hallgathatjuk 
el — van egy olyan tehetősebb réteg, mely se lelkileg, se anya
gilag kapcsolatot nem tart fenn az erdélyi irodalmi és művészi 
törekvésekkel.1 Általában azt mondhatjuk, hogy az erdélyi 
magyar társadalom lelkiismeretébe még nem öntudatosodott 
bele az irodalom és szellemi élet iránt tartozó, kivételesen 
nagyjelentőségű erkölcsi kötelezettség. Talán az idő sem volt

1 Sulyok István : A k i k  v e s zn e k  é s a k ik  tien t v e s zn e k  E rd é ly b e n  
k ö n y v e t. E lle n z é k . 192G. 183. sz.
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elég annak belátására, hogy minden feladatot és köteles
séget az állam ma már nem végez el helyette és szellemi 
életét nem támasztják alá az állami szubvenciók minden 
gondot megkönnyítő pillérei. Még nem sikerült eléggé fel
ráznunk a közvéleményt és belevernünk a magyar tár
sadalom lelkiismeretébe azt a tudatot, hogy egy olyan 
versenyben kerültünk bele, ahol — bár egyenlőtlenül folyik 
a küzdelem — lemaradásunk az önérzetünket égető szégyen 
volna s egyedül csak rajtunk fordul meg, hogy ne váljunk 
a népek söpredékévé, hanem még kisebbségi helyzetünkben 
is olyan tényezők legyünk, melynek jelentőségével számolnia 
kell mindenkinek.

Van még egy másik oka is annak, hogy az erdélyi könyv
nek s így az irodalomnak sincs kellő mozgékonysága és élénk
sége : ez az erdélyi könyvkereskedelem alacsony szintje.
E szakkérdés részletezésébe nem bocsátkozunk, csupán mint 
viszonyaink jellemző mozzanatát megemlítjük, hogy a háború 
előtti Románia nem csatlakozott sem a nemzetközi szerzői 
egyezményhez, sem a középeurópai könyvárusi relációhoz. 
Ez a helyzet ma is változatlanul fennáll. Az ó-romániai kiadók 
és könyvkereskedők előtt ismeretlen az általános bizományi 
rendszer szokásjoga. Az erdélyi magyar könyvkereskedők 
ezt a múltból ugyan magukkal áthozták, de fenntartani nem 
tudták. A helyzet ma oda süllyedt, hogy a kiadók nem merik 
a kiadványaikat a könyvkereskedőkre bízni, akik évekig 
sem számolnak el a bizományba vett könyvekről s így ez a 
szerv az erdélyi könyv szempontjából teljesen hasznavehetet
lennek bizonyult. Már nyolcadik éve szomorúan érezzük, 
hogy könyvámsainknak csak üzlet és nem lelki ügy az iro
dalom. Ök még közönségünknél is szervezetlenebbek ; még 
szaklapjuk sincs, mely számon tartaná az Erdélyben meg
jelent könyvek beszerzésének legszükségesebb adatait s így 
egyáltalában semmiféle öntudatos kapcsolatuk nincs irodalmi 
életünkkel. E két fontos tényezőnek, a közönségnek és a 
könyvterjesztőnek közömbös magatartása késztette, különö
sen az első esztendőkben, még a jónevű írókat is arra az ön
érzetüket megalázó eljárásra, hogy gyűjtőívekkel, körlevelek
kel, hirdetésekkel, nem ritkán házalás útján toboroztak leg-
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alább a nyomdai költségek fedezésére elegendő számú elő
fizetőt. így biztosabb volt az eredmény, mintha a szervezetlen 
és rész vét len könyvkereskedelemre bízzák magukat, amely 
hozzá még hosszú hónapokig, sőt évekig váratta őket a bizo
mányi elszámolással. Ha az utóbbi időben némi javulás állott 
is be az erdélyi könyv életében, amennyiben a kiadói vállal
kozás kezdi már a szárnyai alá venni, még mindig érezzük, 
hogy a könyvkereskedelem részvétlensége bénítólag hat iro
dalmunk fokozottabb és kívánatosabb terjesztésére.

III.

Erdély magyar irodalmának a helyi szűk keretek közül 
kiemelkedő jelentőségét leginkább bizonyítja az, hogy a 
mai magyar irodalom fokozott érdeklődéssel tekint feléje, 
ahonnan máris több becses s néhány igazán maradandó 
értékkel gyarapodott. A nélkül, hogy a valóságot túlértékel- 
nők, megállapítható, hogy néhány erdélyi név általános 
viszonylatban is az egyetemes magyar irodalom első helyre 
sorakoztatott értékei közé emelkedett. Számbeli terjedelme 
és belső értéke egyaránt indokolja, hogy tájékozódást keres
sünk az erdélyi irodalom jelenlegi képviselői közt.

1. A szépirodalmi műfajok közül a líra fejlődött ki első
nek. Évekig, mondhatni, verskötetekben élte ki magát az 
erdélyi irodalom. 1924-ig valami 80 szerzőnek 124 verskötete 
számlálható össze, ma körülbelül 100 poétának 150 vers
kötetét kell áttekintenie annak, aki a magyar líra erdélyi 
változatait akarja megfigyelni. Hozzávetőleges számítás 
szerint ez 5000 darab verset jelent, ami meglehetős szapora 
termékenységre vall. Elképzelhető, hogy e pár esztendő 
futóhomokja nagy részüket már maga alá temette. Kiásni 
őket onnan majd csak kortörténeti szempontból ha érdemes 
lesz. Bizonyítékai annak, hogy egyrészt a lelkileg zaklatott 
évek hangulatához ezek a rövid versek simultak leginkább, 
másrészt emlékei annak, hogy a gazdaságilag nyomasztó 
esztendőkben ezek a pár íves füzetecskék törték az erdélyi 
irodalom rögös útját. Sokan talán idő előtt nyilvánosságra 
kívánkoztak, kellő kritikát sem tanúsítottak a megváloga-
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tásban, viszont ez az áramlat néhány szerény, igazi értéket 
is magával sodort és tevékenységre bátorított. így vala
milyen szempontból még a kísérletszámba menő gyenge pró
bálkozást is meg tudja érteni az irodalomtörténetíró, aki sok
kal közelebb érzi magához ezeket a versköteteket, hogysem 
végleges és csalhatatlan ítéletet merne mondani róluk. Az 
elvi szempontokon álló mai irodalmi közvéleményt igyekszik 
a jövő számára kifejezni, amikor bizonyos értékítélet rendjén 
felsorakoztatja az erdélyi líra legszámottevőbb képviselőit.1

Az ellentétes felfogások is megegyeznek abban, hogy a 
lírai költészet magaslatát Erdélyben ma a Reményik Sándor 
és az Áprily Lajos neve jelzi. Reményik Sándor első kötete 
1918-ban jelent meg, termékenységét és igazi nagyságát is 
az utóbbi néhány év bontotta ki (Fagyöngyök, 1918 ; Csak 
így . . . 1920 ; Vadvizek zúgása, 1921 ; A műhelyből, 1924 ; 
Egy eszme indul, 1925 ; Atlantisz harangoz, 1925). Mint 
ember és költő egyaránt rokonszenves, nemes egyéniség és 
egyre mélyülő szép tehetség. Tépelődő, pesszimizmusra hajló 
bölcselő lélek. Alaphangjában van valami borongó szomorú
ság, — ami általában vonása az erdélyi léleknek — de nem 
egyszer meglepően energikussá is tud súlyosodni. Néhány 
költeménye a magyar természet-költészetnek és filozófiai 
lírának legszebb darabjai közé sorolható. Általában a gondo
lat megkapó kifejezése egyik legerősebb oldala költészetének. 
Ezekben az években a magyarság tragikus bánatát sem sírta 
el senki annyi és olyan könnyekkel, mint ő.2 Formakészsége, 
költői képeinek gazdagsága és művészi öntudatossága is 
meglepő. Ugyanaz a szomorú hang, bánatba hajló mélaság 
jellemzi a mindig finom és művészi Áprily Lajost. Sokkal 
objektivebb s ezért nem is olyan termékeny, mint Reményik

1 Az erdélyi költőkre vonatkozólag 1. Farkas Gyula : E r d é ly i  
k ö ltő k . Gyűjtemény erdélyi lirikusok műveiből. Berlin, 1924 (beve
zetés). — Rass Károly : A z  e rd é ly i  m a g y a r  s z é p iro d a lo m  h a t e szten d e je  
I. Lírai költészet. E r d é ly i  A lm a n a c h . Budapest, 1925. 196—203. 1. — 
Dr. Kristóf György : A  m a g y a r  l i r a  m a i  fő k é p v is e lő i  R o m á n iá b a n .
C u ltu r a , 1924. 4. sz.

2 Rass Károly: R e m é n y ik  S á n d o r . Cluj-Kolozsvár, 1926. ( E r d é l y i  
T u d o m á n y o s  F ü ze te k . Szerk. dr. György Lajos. 1. sz.) .



(Falusi elégia, 1921; Esti párbeszéd, 1923 ; Versek, 1924, 
Budapest, Ath. ; Rasmusse?i hajóján, 1926, Berlin). Filozofikus 
szellemű tudós poéta, széles kultúrájú lélek, arisztokratikus 
jellegű művész. Ezért nagyrabecsült, de kevésbbé népszerű 
költő. Minden sora klasszikus veretű, szín, muzsika, költé
szet. Egyike a legvirtuózabb magyar verselőknek. Nem egy 
darabja irodalmunk klasszikus értékei közé sorolható.1

E két erdélyi lírikus mellett a poéták hosszú sora zengi 
a modern líra variációit, olyanok is számosán, akik kötetben 
még nem mutatkoztak be. Verseik elolvasásából kénytelenek 
vagyunk megállapítani, hogy az erdélyi lírát bizonyos sötét 
pesszimizmus jellemzi, s meglepő, hogy a férfias hang és erő 
mily ritkán csendül meg benne. Nyomottság, lelki deprimált- 
ság s az emberi élet korlátoltsága, gyarlósága és sivársága 
miatt bizonyos fekete tónus uralkodik rajta, amit csak itt-ott 
színez némi emelkedettség és derűs világnézet. Általános 
érdekű és emberi ez a líra a költői egyéniség különösebb és 
megkapóbb megnyilatkozása nélkül. A rajtunk kívül állót 
pedig főképpen az lepi meg, hogy mily bámulatosan kevés 
húrja rezonál ennek a lírának az erdélyi lélekkel, melynek 
elmúlt hét esztendei hangulata művészileg csak halványan 
verődik ki rajta. Azért bámulatos ez, mert hét esztendő óta 
minden pillanat fokozottan éreztette velünk erdélyi és magyar 
sorsunk mostohaságát, amelynek költőileg megkapó szép 
megörökítésével adósa maradt az erdélyi líra a magyar köl
tészetnek. Nem hibájául, csak hiányául említjük fel ezt az 
erdélyi lírának, amelyről hinnünk kell, hogy még mindig 
keresi a maga egyéni és sajátos hangját. Azt viszont el kell 
ismernünk róla, hogy tartalmi és formai modernsége az erdélyi 
lélekkel közösséget különben sem igen találó szélsőségek felé 
nem zökkent ki. Csak sejtethetjük, de kimerítő jellemzését 
nem adhatjuk e szűk helyen az erdélyi lírának, még kevésbbé 
vállalkozhatunk arra, hogy valamennyi erdélyi poéta nevét 
néhány méltató sor kíséretében megemlítsük. Van közöttük 
azonban egy pár olyan kialakult érték, mely e rövidre fogott 
számadásból sem maradhat ki. így nagyon színtelen és hiá-

1 Dr. Kiss Ernő : Á p r i l y  L a jo s . P á s z to r tű z ,  1926. évf. 8. sz.
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nyos volna az erdélyi költők sora, ha nem hallanék időnként 
Tompa László komoly férfias hangját (Erdély hegyei közt, 
1921 ; EjszaM szél, 1923), melynek szomorú borongásában 
sok erdélyi hangulat illatozik. Költői pályája jóval 1918 
előttre nyúlik vissza neki is, mint Szombati-Szabó István 
lugosi költő-papnak, aki erős kiemelkedő egyénisége az erdélyi 
magyar lírának. Sötét látású, tépelődő, pesszimista lélek. 
Költészete nem egyenletes, még mindig erős forrongásban 
van (Életem, 1922; Lavinák éneke, 1924), de így is néhány 
verse valódi gyöngyszeme az erdélyi magyar lírának.1 Hason
lóképpen nem ma kezdette a versírást a negyedszázados költői 
pályára visszatekintő Serestély Béla,2 akinek egyenletes, meleg 
szívű, túláradóan gazdag érzésű tehetsége különösen a filo
zófiai, vallásos és családi költészet terén érint művészi magas
latokat (Az örök rejtély, 1922 ; Zeniten, 1924). Szintén régen, 
még 1897-ben, lépett a nyilvánosság elé Krüzselyi Erzsébet, 
akit ma elismeréssel számít értékei közé az erdélyi irodalom. 
Nagy fejlődést mutató ötödik verskötete (Hangtalan lírán, 
1924) esik az erdélyi líra periódusába. Egészen eredeti és a 
magyar költészetben egyedülálló témaköre a hallástalanok 
örök csendje, amelynek egyhangú egyformaságát rendkívül 
változatosan, megható hangon, művészi készséggel s a modern 
líra eredményeinek finom és választékos felhasználásával 
tudja színesíteni. Egyike a legmélyebb érzésű és a legszub- 
jektívebb költőinknek. Egészen fiatalos friss tehetség Kövér 
Erzsébet. Két verskötetében (Versek, 1924 ; Magamban, 
1926) a női lélek finomsága az érzés emelkedettségével, a 
gondolatok mélységével, a forma tökéletességével és a nyelv 
kifejező plaszticitásával ragad meg és bájol el. Homályosság, 
értelmetlenség, nagyképűség nélkül való minden sora. A köl
tőnők sorában meg kell említenünk még R. Berde Mária 
finom művészetét, csupán az a kár, hogy szép verseit kö
tetbe még nem foglalta, és L. Ady Mariskát, kinek két ki
adást ért verskötete (Én az őszben járok, 1924—1925) meg
hatóan tárja fel vergődő, szenvedő lelkének történetét. Vál-

1 Dr. Borbély István : S z o m b a ti  S za b ó  I s tv á n  k ö lte m é n y e i. É r d  
í r o d .  S ze m le , 1924. 7. sz.

2 Dr. Kiss E rnő: S e r e s té ly  B é la .  P á s z to r tű z  1926. 19. sz.
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tozatos hangú és fejlett finom technikájú poéta Walter Gyula 
(A  vágyaim, 1923 ; Izenet a világnak, 1924). A rendkívül 
rokonszenves Finta Gerő költészetében megtalálható a szét
tépett magyarság mai lelkének művészi megörökítése ( A fák,
1923) . Még 1919 előtt túlesett a forrongáson Szalay Mátyás 
és Magyar Bálint, akiknek eredeti színei és sajátos finomságai 
az erdélyi lírát gazdagítják ma. Régóta versel a férfias erejű 
P. Jánossy Béla is, az elbeszélő költészetnek tán egyedüli 
képviselője az erdélyi irodalomban. A katholikus vallásos líra 
Erdélyben a Pakocs Károly lantján (Forró szavak, 1924) szó
lalt meg eddig mélyen és művészien.

Mellőzve azokat a fiatalokat, akik csak az imént indultak 
el s így még idejük sem volt az elmélyülésre meg a kibonta
kozásra, továbbá hátrahagyva azt a néhány ultramodern 
versírót, aki időnként megbotránkoztatja a jó ízlést és a 
művészetet, még csak azt a pár költőt említem meg, akik 
művészi becsvággyal, tartalomban és formában egészen 
modern útjait járják az erdélyi lírának. Ez a csoport beszél 
a legkevésbbé értelmes nyelven s az sem érdektelen, hogy 
nehezen áthidalható ür tátong köztük és az erdélyiség közt. 
Nem csodálható tehát, ha kevesen tudják megérteni és mél
tányolni Olosz Lajos önmagával, az élettel és problémákkal 
kötetlen versformában tusakodó lelkét (Gladiátorarc, 1923; 
Égő csolnakon, 1926) és kevesen tudják elismerni Szentimrei 
Jenő szabad verseit (Nyári délután Egeresen, 1924), még ha 
némelykor szépségeket is hömpölyögtetnek azok. Túlzásaik 
és tőlünk idegen életfelfogásuk ellenére sem tagadjuk meg a 
költői hivatottságot Ligeti Ernő és Kádár Imre köteteitől 
(Én jót akartam, 1924, ; Bujdosó ének, 1925), sem a gazdag 
írói munkásságú Bárd Oszkártól, aki a túltengő individuális 
és internacionális érzésű líra képviselője (M i lesz velünk?
1924) . — csupán azt kell megállapítanunk róluk, hogy ta r
talmi és formai újszerűségekre törekvésük csak ritkán érik 
igazi művészetté.1 Méltányos továbbá megemlíteni a régi 
költői nemzedék azon tagjait is, akiknek még a mult század-

1 Itass K ároly: E r d é ly i  m o d e rn  k ö ltő k . É r d .  í r o d .  S ze m le , 1924. 
9—10. sz. — Dr. Borbély István : K á d á r  Im re . É rd . í r o d .  S z e m le , 
1925. 8. sz.
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végi poézisben gyökerező hangjuk néha-napján jól eső vál
tozatosságot csendít be ebbe a modern lírai zajongásba. így 
a negyvenéves írói jubileumán túllevő nemes világnézetű és 
melegszívű Szabolcska Mihály is kötetbe foglalta (Eszmé- 
nyek-álmok, 1921) néhány év termését. Szabó Jenőnek azok 
a versei az értékesek, amelyekben meghatóan örökítette meg 
a repatriálás szomorú hangulatát ( A mélységből, 1920 ; Sóha
jok hídján, 1923; Virágok a Golgotáról, 1923). Szintén a régi 
nyomokon jár Dálnoki Nagy Lajos lágy, finomhangú költé
szete (Tavasz-ősz, 1923 ; Fény-árny, 1924 ; Könny-mosoly, 
1925). Az öregségében is modern Jékev Aladár, mielőtt vég
leg eltávozott volna, még egy kötettel segített ( Versek, 1919) 
az erdélyi líra útbaindulásának. Végül ha megemlítjük Petőfi 
összes költeményeinek a centenáriumra készült új kiadását, 
továbbá Eülöp Áron székely eposzíró hátramaradt kisebb 
költeményeinek összegyűjtését és azt, hogy a kötetbe foglalt 
fordítások közt kettő román anthológia, kettő német (Heine, 
Rilke), kettő francia (Paul Geraldv, Verlaine), kettő spanyol, 
három japán fordítás — körülbelül ki is merítettük az erdélyi 
magyar lírára vonatkozó fontosabb jelenségek összefoglaló 
felsorolását.

2. Ez a lírai költészet, melyet a fentiekben futólagosán 
áttekintettünk, az erdélyi szépirodalomban 1924-ig majd
nem egyeduralkodói helyzetet tölt be. Mellette a drámának és 
a szépprózának alig halljuk megcsendülni messzibbre is el
hallatszó hangját. A njmgodtabb elmélyedésre alkalmasabb 
utóbbi évek azonban kezdik lassanként háttérbe szorítani az 
előbbi idők zaklatott lelki hangulatához jobban simuló lírát. 
Ma már az a helyzet, hogy a szépirodalomban a regény és a 
novella jutott vezető szerephez. Egymást érik az erdélyi 
könyvpiacon a nagyobb prózai művek, a lelki problémákba 
mélyedő történelmi és társadalmi regények. így egy-két év 
alatt sikerült a szépprózának jelentőségében a lírát utolérni s 
ezzel természetszerűleg szélesebb körű érdeklődést is ébresz
teni az erdélyi irodalom iránt. Különösen örvendetes jelen
ségnek mutatkozik a történelmi téma előtérbe nyomulása. 
Mintha újra élednének Jósikának és Keménynek e földben 
gyökerező irodalmi hagyományai, íróink különös kedvvel
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fordulnak Erdély gazdag és dicsőséges történelmi múltjához, 
hogy művészileg megcsillogtassák a sivár jelennek a mult fel
emelő és vigasztaló képeit. Néhány, igazán nagyszabású és 
elmélyedéssel készült regény bátorítja a bíztató kezdetet. 
Másrészt azt is megnyugvással vesszük észre, hogy íróinkat 
époly mértékben foglalkoztatja a költői feldolgozásra rend
kívül hálásnak mutatkozó jelen s máris pár regény szerencsé
sen tapintott rá a mai magyar élet legkülönbözőbb problé
máira. Hogy ha ezekben a regényekben találunk is egyenet
lenségeket, sok kiforratlanságot s talán némelyiknél megálla
píthatjuk az elmélyedés hiányát is, kétségbe nem vonható 
komolyságukat s nagyszabásúra törekvésüket el kell ismer
nünk. Könnyű, léha fércművek számbavehető jelentőséggel 
nem selejtesítik szépirodalmunkat. Ugyanezeket a jelensége
ket állapíthatjuk meg az erdélyi novelláról is. Azon is bizo
nyos súlyosság, nagyvonalúság látszik s a regény szélesebb 
keretei felé való törekvés. Témaköre szintén történelmi és 
társadalmi, ez utóbbi irányban főképen népies. Általában 
megelégedéssel vehető észre, hogy az erdélyi széppróza olyan 
színvonalú, hogy elbírja, sőt megköveteli a magas igényű 
kritikát.1

E néhány esztendő még rövid volt ahhoz, hogy jelen
tős nagy írói egyéniségek alakuljanak ki. Határozott benyo
másunk azonban, hogy közülök többnek a pályája a magas
latok felé ível. Mindenesetre a legnépszerűbb elbeszélő ma 
Erdélyben Gyallay Domokos. Tősgyökeres magyar tehetség, 
kialakult írói egyéniség, rendkívül egyszerű eszközökkel dol
gozó művész. Kedveshangú, tisztavilágú novelláiból üde 
erdélyi levegő árad, akár a népéletet festi ( Föld népe, 1924), 
akár a múltat szólaltatja meg (Ősi rögön, 1921 ; Rég volt, 
igaz volt, 1925 ; Vaskenyéren, 1926). Mert két kedvelt tárgy
köre van : egyik a vele lelki közösségben élő székely nép, a

1 Dr. Kristóf György : N o v e lla -  és re g é n y iro d a lm u n k . A z  e rd é ly i  
m a g y a r  iro d a lo m  m ú l t ja  é s  jö v ő je . Kolozsvár, 1924. 239. 1. — U. az : 
E r d é ly i  A lm a n a c h . 203—213. 1. — Dr. Borbély István : E r d é ly i  m a 
g y a r  n o v e lla író k  é s  n o v e llá k . É r d .  í r o d .  S ze m le , 1924. 3—4. sz. — Kéky 
Lajos : E r d é ly i  e lb eszé lő k . B u d a p e s t i  S ze m le  1926. 2. sz. — Dr. Kiss 
Ernő : E r d é ly i  reg én yek . É r d .  í r o d .  S ze m le . 1926. 2—4. sz.



30

föld népe, melynek egészen sajátos lelkét nagy szeretettel 
ábrázolja, a másik az erdélyi történelem, az ősi rög, amelyet 
áhítatos tisztelettel teremt újra a műveiben. «Erdély tanítójá»- 
nak tartja őt a közvélemény, mert szépen megírt és művészi
leg felépített novellái hangsúlyozottság nélkül a gyönyörköd
tetés mellett a jóra is nevelnek. Ezért a legszélesebb körben 
olvasott erdélyi író, akinek írási utat találtak az egyszerű 
telkekhez is. Azt is elmondhatjuk róla, hogy a leginkább és a 
legigazibban erdélyi író, akinek felfogásában az irodalom a 
szenvedő magyarság lelki ügye.1 Szintén népies tárgykörben 
mozog az ízig-vérig székely Nyirő József eredeti tehetsége 
(Jézusfaragó ember, 1924). Pályája még a világháború előtti 
időre nyúlik vissza, de csak 1920 után vált széles körben 
ismertté és sikerekben gazdaggá. Költői színekben bővelkedő, 
nagyerejű író, aki néhány monumentális rajzot készített már 
a székely népiélekről. Túltengő lírizmusa és a székely nép
iéleknek egészen kivételes gazdag ismerete azonban rásúlyo- 
sodik elbeszéléseire, amelyek így nehéz olvasmányokká 
szélesednek és ritkán tudnak zavartalan esztétikai hatást 
kelteni.2 Az erdélyi széppróza nagy veszteségére, a nemrég 
elhúnyt Balogh Endre egy kis regényében és novelláiban 
(Hajótöröttek, 1922; Mesét Írok neked, 1925) mesteri kézzel 
rajzolta meg Erdély szomorú, kínlódó, vergődő lelkét. Egyik 
ismertetője szerint «az emberi nyomor örök legendájának 
erdélyi variációját ő tudta legjobban elbeszélni».3 A szép
prózaírók sorában is előkelő hely illeti meg Erdély most vá
lasztott ref. püspökét, Makkai Sándort. Sokoldalú írói egyé
niség, tudós képzettségű filozofikus elme. Elmélyedő termé
szete szépirodalmi műveiben is (Élet fejedelme, 1924; Meg
szólalnak a kövek, 1925) a legsúlyosabb problémákat kedveli 
s mindig van komoly, nemes mondanivalója. Ö írta meg az 
utóbbi évek legnagyobbszabású erdélyi regényét (Ördög
szekér, 1925), mely Báthory Anna sorsában az erkölcsi világ -

1 Dr. Kiss E rnő : t í y a l la y  D o m o k o s. P á s z to r  tű z  1926. 5. sz.
2 Dr. Borbély István : N y ir ő  J ó zse f , m in t  n o v e lla író  és R a p -  

so n n é  r ó z sá ja . É r d .  í r o d .  S ze m le  1924. 2. sz.
3 Dr. György Lajos : B a lo g h  E n d re  em lékeze te . Cluj-Kolozsvár

1925.
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rend sérthetetlen fenségét példázza s a XVII. század tör
ténelmi levegőjét mesterien érzékelteti. Kényes témája mel
lett is nemes világú és erős kompoziciójú alkotás, egyike a 
legkiválóbb művészi teljesítményeknek.1 Szintén Erdély 
XVII. századi történetébe, a Bethlen és a Rákócziak korába 
vezet Kós Károlynak a Kalotaszeg földjének, népének, tör
ténetének rajongó szeretetéből fakadt, krónikának nevezett 
történeti regénye (Varjú nemzetség, 1925). Ugyancsak törté
nelmi témával próbálkozott a modern utakat taposó Tabéry 
Géza is a két Bolyairól írt regényében (Szarvasbika, 1925), 
amely tehetséges írói készségre mutat ugyan, de szerkezetileg 
elhibázott mű s nyelve, erkölcsi felfogása s történetileg hamis, 
kegyeletsértő beállítása sok jogos felháborodást váltott ki 
a komoly kritikából.2 Nagy erőssége az erdélyi szépprózának 
három kiváló tehetségű nőíró. Sok finomság, elmélyedő lélek- 
rajz, lelki és történeti hűség jellemzi R. Berde Mária gondos 
művészetét, amely szívesen hajlik a szimbolizmus, de a tör
téneti témák felé is (Novellák, 1920; Rina kincse, 1923; 
Vizen hold, 1924; Haláltánc, 1924; Szent szégyen, 1925). 
Egyik történeti regényét (Romuald és Andriana, 1926) a 
Magyar Tudományos Akadémia is megjutalmazta. P. Gu- 
lácsy Irén aggódó lélekkel foglalkozik a magyar faj és a magyar 
falu problémáival. Egyik regénye (Förgeteg, 1925) a jövőben 
bízó hittel siratja el az osztályharcokban elmorzsolódott ma
gvar középosztályt, a másik pedig (Hamueső, 1925) sok helyes 
elgondolással és szintén bátorító módon mutatja be az erdélyi 
magyar falu életének nagy átalakulását. Tömörkényre emlé
keztető, de eredeti paraszt meglátásai különösen frappánsak 
(Ragyogó Kovács István, 1925). Szép tehetsége még a kifor
ratlanság korszakában vajúdik : regényeinek cselekménye
széteső, lazán összefogott, tiszteletet érdemlő nemes erkölcsi 
felfogását és világnézetét ízlésbántó durva részletek zavarják 
és sallangos nyelvében sok az élvezhetetlen erőltetettség.3 
Csaknem merőben ellentéte Szabó Mária írásművészete, aki 
nemrég tűnt fel sok reménytkeltő regényeivel és novellás

1 W alter Gyula : M a k k a l  S á n d o r  a z  író . P á s z to r tű z  1925. 19. sz.
2 I ro d a lo m tö r té n e t, 1926. 3—4. sz.
3 W alter Gyula: P á lf f y n é  G u lá c sy  I r é n .  P á s z to r tű z , 1925. 1. sz.
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kötetével (Feljelé, 1925; Appassionata, 1926; Magamtól 
másokig, 1926). Erdély szerelmese, a síró magyar föld problé
májának aggodalmas ébrentartója, egészen eredeti és egyéni 
szellem, szeretettől buzgó szív és emelkedett művészi lélek, 
lehelletszerűen finom és nőies, elegánsan egyszerű stílussal 
szemléletesen író művész s mindig a legsúlyosabb problémák 
mélyére ereszkedő komoly tehetség.1

Hét év eredményei alapján nem nehéz megállapítani, 
hogy a valódi értéket az erdélyi magyar szépprózában a fel
sorolt írók képviselik. Az ő munkásságuk is még csak az elején 
tart s az is bizonyos, hogy terjedelemben szélesednie, belső 
értékben tisztulnia és gyarapodnia kell még Erdélyben ennek 
a műfajnak, hogy a magyar széppróza színvonalát elérje. 
Amíg Reményik és Áprily egyetemes viszonylatban is a leg
magasabb szinten állanak, addig regény- és novellaíróink 
közül egyik sem tudott még oda emelkedni, ahol hangjára 
mindenütt felfigyelnek. Azonban a felsoroltak valamennyien 
azon a felfelé lendülő úton tartanak, amely feltétlenül a 
magaslatok felé és az irodalmi elismeréshez vezet. Rajtuk 
kívül még számosán vannak, akik a teljesség szempontjából 
megemlítést érdemelnek s akiknek értékét nagyon ellentéte
sen ítéli meg a kritikai közvélemény. Ilyen a tehetséges Ligeti 
Ernő, aki tud kifogástalan verseket írni, ha kell épp oly jól 
megcsinál egy novellát (Asszony, 1920; Belvedere, 1921), 
vagy megszerkeszt egy regényt (Az ifjító szűz, 1925 ; Föl a 
bakra, J 925). Az íróknak ahhoz a típusához tartozik, amely jó 
riport-íróból növi ki és gyakorolja be magát szépíróvá, né
melykor igazi művészi hangokat is tud megütni, de ízlés és 
elmélyülés nélkül robotolja az irodalmat. Legjellemzőbb a 
magyarsághoz való lelki viszonyára nézve utolsó regénye, 
melyben az esküt nem tett hivatalnok-osztály szánalmas 
sorsát érző, meleg szív nélkül pergeti le. Ha a termékenység 
volna az irányadó, akkor Nagy Dániel kerülne az első sorba, 
aki már megjelent könyvein kívül (Novellák, 1922 ; Piros 
frakk, 1922 ; Árvák, 1924 ; Egy szegény kis fiú élettörténete, 
1925 ; Cirkusz, 1926), még egy egész sereg kéziratot tartogat

1 Dr. Kiss Ernő : S za b ó  M á r ia .  P á s z to r tű z , 1926. 16. sz.
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az erdélyi irodalom felvirágoztatására. Az erdélyi magyarság 
számára azonban alig van mondanivalója, a művészettel 
homlokegyenest ellenkező irányban kalandozik, állandóan 
komiszságot és szennyet hömpölyögtet, mert végtelenül 
sötétnek és aljasnak látja az életet, a nélkül, hogy valamely 
emelkedett világszemlélettel harmóniába igyekeznék egyen
líteni az ellentéteket. Ez az oka, hogy az alapjában résztvevő 
és jóságos szíve az elesettek iránt művésziesen csak ritkán 
tud megdobbanni. Nehéz ítéletet mondani azokról, akik 
néhány elbeszélés alapján követelnek helyet maguknak az 
erdélyi szépírók sorában. Köztük még Szentimrei Jenőn kívül, 
akinek őszinte hangjából sokszor igazi művészet csendül ki 
(Városunk, 1925), továbbá a karrikatúra felé hajló Molter 
Károlyon (Majdnem hősök, 1925) és a naturalista hajlandó
ságú Sipos Domokoson (Istenem, hol vagy ? 1922) kívül a leg
több erőt mutatott eddig a pályája elején álló Tamási Áron, 
tősgyökeres székely író tárgyában és nyelvében (Lélekindulás, 
1925), kinek fejlődése elé szép reményekkel nézünk, ha ki
növéseit az irodalom és művészet javára sikerül levetkőznie.

A szépprózának a régi nemzedékhez tartozó derék mű
velője az 1920 óta Erdélyben élő Benedek Elek, aki ezekben 
az években az ifjúsági irodalom terén talált pótolhatatlan 
szerepkört, továbbá a kilencvenes évek óta dolgozó Kovács 
Dezső, akinek szelíd humorral bevont, kitűnő magyar stílus
sal írt, finoman megrajzolt életképeit (Apostolok és csavargók, 
1924 ; Ballag már a vén diák, 1924) ma is szívesen olvassuk 
és a négy évtizede szerényen és becsületesen dolgozó Sebesi 
Samu, a polgári élet nem nagyigényű rajzolója.1 Végül meg 
kell említenünk a nemrég elhúnyt K. Zathureczkv Bertát, 
aki ezekben az években jelentette meg a régi nyomokon járó 
történeti regényeit (Asszony átka az asszony, 1922 ; Simonyi 
óbester né, 1924).

3. Aránylag legszegényebb az erdélyi irodalomnak a 
drámatermése. A magyar dráma erdélyi fajának jószándékú 
megteremtése pedig egy egész sereg hivatott és hivatlan

Irodalomtörténeti Füzetek. 12. 3

1 Dr. Borbély István : E r d é ly i  m a g y a r  s z é p p r ó za író k  é s  k ö ltő k . 
1. Sebesi Samu. P á s z to r tű z ,  1921. II. (107. 1. II. Kovács Dezső u. o. 
1922. I. 81. 1.
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írónak ébresztette fel munkás kedvét. Az eredményen meg is 
érzik, hogy az írókat egytől-egyig csak az utóbbi évek csábí
tották a legközvetlenebb sikerrel kecsegtető drámaírásra. 
Iskolás évek tehát ezek, melyek a kísérletezésben merülnek 
ki, a színpad titkainak ellesésében, a kezdet nehézségeinek 
legyűrésében, a jelentősebb alkotásokra való előkészületben. 
Érthető tehát, hogy az erdélyi dráma határozottan alatta 
áll a nagy lendülettel fejlődő erdélyi lírának és a fi gye lemre- 
méltóan bontakozó szépprózának. Ha akad is egy-két biztató 
jelenség, néhány irodalmilag is értékes mozzanat, a valóság 
mégis csak az, hogy az erdélyi magyar dráma az érvényesü
lésére szabad teret njúijtó utóbbi hét esztendő alatt a tapoga- 
tódzásnál és a kezdet nehézségeinek elhárításánál tovább nem 
jutott. Az erdélyi drámairodalom még csak szórványos 
jelenségek, nem pedig határozott irányban munkáló művészi 
törekvések összefoglaló neve. Természetes következménye 
ez ama körülménynek, hogy éppen a dráma a legnehezebben 
megfogamzó műfaja a költészetnek s virágzásához az irodalmi 
életnek bizom^os kialakultsága szükséges. Ez pedig Erdély
ben éppen úgy nincs meg, mint ahogy a színházban sem talál 
törekvéseit támogató tényezőre.

Az eddig színre került és könyvalakban megjelent drá
mák sem költői értékükkel, sem színpadi technikájuk le
bilincselő módjával nem válnak ki annyira, hogy az egye
temes magyar drámairodalomnak legalább a napi értékei 
közé beilleszthetők volnának. Akad köztük társadalmi dráma, 
vígjáték, bohózat s történeti színjáték. A társadalmi dráma 
csoportjába sorolható komoly tárgyú darabok nem az erdélyi 
magyarság mai nehéz életébe fogódznak s nem is az utolsó 
tíz év súlyos lelki megrázkódtatásait ábrázolják, hanem az 
egyéni élet egészen kisszerű kérdéseit feszegetik. Nem magát 
az életet adják s nem a mindennapi valóságban gyökereznek. 
A modern dráma ismert készletét variálják s a költő képze
letéből formálódnak olyan élettelen cselekménnyé, amely a 
színpadról hatni nem tud s irodalmi értékké sem bír súlyo- 
sodni. Ezeknek a daraboknak alig van némi kapcsolatuk a 
nézőnek ezer kétségtől feszegetett életével s alig villan meg 
bennük az a törekvés, hogy a köztudat költői képét vetítsék
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elérik. Általános vonása ez a modern drámának, amihez még 
csak azt tehetjük hozzá, hogy a mi íróinkat sem foglalkoztat
ják az életnek ilyen nagy, átfogó kérdései.1

Még a legtöbb mondanivalója van Bárd Oszkárnak. 
Négy év alatt öt darabja került színre a kolozsvári színházban 
(Halál és még több, 1920 ; A csoda, 1920 ; Silvio lovag, 1921 ; 
Professzor úr, 1922 ; Citera, 1923). Sikert egyikkel sem aratott 
s fejlődésének emelkedő vonalát sem vonhatjuk meg belőlük, 
el kell azonban ismernünk róla, hogy komoly problémákkal 
foglalkozik s a drámaírói törekvések egyik ébrentartója 
Erdélyben. Tabérv Géza három darabbal szerepelt eddig a 
színen (Mimikri, Kolozsvár, 1921; Alomba jó, Nagyvárad, 
1922 ; A kolozsvári bál, Kolozsvár, 1923). Számos technikai 
hibája és regényírói terjengőssége ellenére is érzik rajtuk, 
hogy tehetséges toll írta ezeket a darabokat. Közülök a 
Kolozsvári bál nagy külső sikert aratott, bizonyságául annak, 
hogy az erdélyi közönség mily hálásan viszonozza múltjának 
ha még oly színtelen, még oly halvány megelevenítését is. 
A regény és novella tehetséges művelője, P. Gulácsy Irén is, 
három darabbal mutatkozott be (Kincs, Nagyvárad, 1923; 
Kobra, Kolozsvár, 1923; Valuta, Kolozsvár, 1925). Meg
figyelőképessége, jellemző ereje, magyaros nyelve és művészi 
hivatása bíztató ígéret a jövőre. T. Molnár Margit egyetlen 
darabja (Túl a barátságon, Kolozsvár, 1922) jószándékú 
kísérletnél többre nem minősíthető. A kezdő íróra ismerünk 
Karácsonyi Benő komoly törekvésű darabjában is (Válás 
után, Marosvásárhely, 1923), mely az elvált házastársak 
gyermek-problémájával küzködik erőtlenül. Kaczér Illés 
drámáinak (Megjött a Messiás ; Gólem ember akar lenni, 
Kolozsvár, 1921) szerkezeti és etikai fogyatékosságáért némi
képpen kárpótolnak a tiszta nyelv, a költői gondolatok és az 
eleven dialógusok. Egyetlen egyszer került színre a kolozs
vári színpadon Moldován Gergely emelkedett erkölcsi fel
fogású 3 felvonásos népszínműve ( A templom küszöbén, 1924), 
mely a havasi román népéletet sok ideális vonással és csillogó

3*

1 Dr. György Lajos : A z  e rd é ly i m a g y a r  d rá m a  ö te sz ten d e i term ése . 
É r d . í r o d .  S ze m le , 1924. 5—6. sz. U. az : E r d é ly i  A lm a n a c h . Budapest, 
1925. 213—225. 1.



36

humorral vetíti a néző elé. Tudomásunk van továbbá arról, 
hogy a temesvári színtársulat bemutatta Fekete Mihály
nak, a Magyar Tud. Akadémia és a budapesti Nemzeti Szín
ház dráma-pályázatán dicséretet nyert történeti darabját 
(Temesvár bevétele, 1924). A színre került komoly tárgyú 
drámák csoportjának egyik legértékesebb darabja a lírikus 
és epikus Berde Máriá-nak Függőkért c. egyfelvonásos darabja 
(Marosvásárhely, 1923), mely az égő olthatatlan szerelmet 
finoman és poétikusan szimbolizálja. Ezzel a költőiséggel 
adós maradt Sz. Hilf László erős szociális tendenciával színe
zett jelenete (Inkább a börtön, Kolozsvár, 1923) és Zsolt Béla 
egyfelvonásos drámája (Anna hazajött, Nagyvárad, 1919), 
mely egy leányról szól, aki romlatlanul hányódik a világ
városok mocsarában. A műkedvelők is elég alkalmat találtak, 
hogy a színpad csábító sikere után törjék magukat. Új kez
deményezésük nincs, mindnyájan a régi nyomokat járják. 
A teljesség kedvéért őket is megemlítjük. Dékániné Máthé 
Mariska és Kiss Gyula Balassa Bálint életének egyik epizód
ját jelenítették meg ( Balassa Bálint Erdélyben, Marosvásár
hely, 1921). Agyagási Károly (Marosvásárhely, 1924) és Boér 
János (Zilah, 1924) népszínművel szerepeltek. Fodor István 
Mikszáth egyik elbeszéléséből 4 felvonásos színdarabot készí
te tt (Szelistyei asszonyok, Marosvásárhely, 1924). Szabados 
Árpád és Kardos Andor a modem dráma kitaposott útjain 
jártak ; az előbbi egy háromfelvonásos drámát írt (Testvérek, 
Szatmár, 1922), az utóbbi a francia dráma ismert eszközeivel 
egy keleti mesét (A  sárga nagyvr, Arad, 1923) hozott színre.

A komoly dráma, ha értékeset és maradandót nem 
termelt is, legalább reményt kelt arra, hogy majd csak ki fog 
bontakozni a mostani bizonytalanságból. Abból a pár víg
játékból ellenben, amelynek előadásáról beszámolhatunk, oly 
vékonyan csörgedez a komikai ér, hogy aligha termékenyíti meg 
egyhamar az erdélyi drámairodalmat irodalmilag és színpadi
kig értékes komédia. Néhány írónak kísérletszámba menő pró
bálkozása és több műkedvelőnek a maga szórakoztatására írt 
darabja mindössze, ami eddig színre került. Gara Ákosnak a 
társadalmi előítéletet csipkedő egyfelvonásos komédiája 
(A  jó gorilla, Nagyvárad, 1919) se nem szellemes, se nem
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eleven, így nem is mulatságos. Molter Károly első színpadi 
bemutatkozása (Harambasák, Marosvásárhely, 1920) sok 
ígéretet nyújt a jövőre, ha az író szerkesztő képessége meg 
erősödik és jellemző ereje elmélyül. Nem jogosít fel erre a 
véleményre Indig Ottó, aki irodalmilag és színpadilag egy
aránt gyenge darabbal szerepelt a színen (Játék, Kolozsvár, 
1923). Kabdebó Erna egyfelvonásos bohózatában (Kalap- 
ribillió, Marosvásárhely, 1921) ötletesen figurázta ki a női 
kalapvásárlás odisszeáját. Ezek az ötletességek azonban 
rendszerint a helyzetkomikumnál vagy rég elavult komikus 
mozzanatok variálásánál tovább nem jutnak, amint ezt 
Metz István (Melyik a Guidó? Marosvásárhety, 1920) és 
Bihari József (A  Virágh-család, Temesvár, 1923) darabjai 
igazolják. Kezdő íróknak épp oly nagy fogyatkozása ez, mint 
amilv kevéssé tudják elhárítani maguktól az eredetiségüket 
fenyegető veszedelmet. Justh Jánosné 3 felvonásos darabja 
(Háromtól-négyig, Arad, 1923) a francia sikamlós bohózat 
értéktelen utánzata. Jávor József bohózatáról ( Féltizenkettő, 
Nagyvárad, 1919) sem mondhatunk kedvezőbb véleményt. 
Marót Sándor egyfelvonásos komédiája ( Az egérfogó, Kolozs
vár, 1923) a fogásait és szellemességeit egész bizonyosan 
Molnár Ferenctől tanulta el.

A színre került darabok csak egyik felét teszik dráma
irodalmunknak. A másik fele a nyomtatott lapokba zárt 
könyvdrámák csoportja, amelyek a holt betűkből nem tud
tak megelevenedni. Vagy nem keresték erre a módot, vagy 
színszerűtlenségük zárta el a színpadra vezető útjukat. Kö
zülök egy pár, ha drámairodalmunk szintjéből nem is magas- 
lik ki, megérdemel némi méltánylást. Néhány író a törté
nelmi dráma nehéz műfajával küzködött. Színes képet festett 
Apaffy koráról Bonyhay Adám 3 felvonásos színjátéka 
(Régi erdélyi hangok, Marosvásárhely, 1923), mely olvasmány
nak kellemes könyv, de drámai szempontból elhibázott alko
tás. Ugyanezt a történelmi kort Lengyel József szerkezetileg 
erőtlen, nehézkes szomorújátékba (Teleky Mihály, Szatmár, 
1922) állította be. P. Jánossy Béla egyik könyvében (Halha
tatlan halál, Kolozsvár, 1922) Domitianus császár korát ele
veníti meg, a másikban a végzet útján a megdicsőülés felé törő
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Petőfiről fest három egybeolvadó színes képet (Petőfi, Ko
lozsvár, 1923). Modern témájú két egyfelvonásost írt Kádár 
Imre; egyikben (A  százegyedik, Kolozsvár, 1922) az ember 
örök problémáját, bár nem eléggé költői módon, de tehet
ségre valló vonásokkal ábrázolja, a másikban (Az idegen 
katona, Kolozsvár, 1922) a vénleánv szereleméhségét keser
nyésen s nem a téma megkívánta finom éllel elemzi. Erdély
ben jelent meg, de színre nem került Oláh Gábor 4 felvonásos 
fantasztikus színműve (Jött éve csodáknak, Nagyvárad, 1919). 
Elismeréssel kell megemlítenünk a fiatalon elhúnvt Gyulai 
Jenő kis dramolettjét (Atyám, Kolozsvár, 1923) és Nikode- 
musz Károly bibliai tárgyú drámáját (Judás Iskáriót, Már- 
marossziget, 1925), amelynek művészi értékei vannak. Tóth 
István zavaros, kúszált és színszerűtlen darabjai ( Alom
tragédia, Kolozsvár, 1924 ; Kultúrfecskendő, Kolozsvár, 1926), 
még olvasmánynak is élvezhetetlenek. Sajnos, ugyanezt 
mondhatjuk Bárd Oszkár 4 felvonásos komédiájáról is 
(Taposómalom, Berlin, 1925). A színre nem került, csak könvv- 
alakban megjelent vígjátékok közül Molter Károly történelmi 
levegőjű darabja (Özvegyország, Marosvásárhely, 1926) kö
zelíti meg leginkább az irodalmi színvonalat. A többi könyv
dráma, melyeket az erdélyi irodalom már elfeledett termékei 
közül kellene előkeresgélnünk, nem érdemli meg a ráfordított 
fáradságot, hasonlóképen fölöslegesnek érezzük a nagyobb
részt cionista drámafordítások felsorolását is, de megemlít
jük Csengery Jánosnak a Csiky Gergely fordítása helyébe 
lépő Sophokles ét (Kolozsvár, 1919), amely már az erdélyi 
irodalom korszakába esik és Hauptmann Gerhard drámai 
költeményének (Az elmerült harang, Kolozsvár, 1926) nyere
séget jelentő művészi tolmácsolását, amelyet Aprily Lajos 
készített. Az erdélyi színpadok programmjába hivatalosan 
is be van iktatva a román darabok színrehozatala. Az elmúlt 
évek alatt így színre kerültek : Eftimiu Victor szimbolikus 
drámai költeménye (Prometheus), Caragiale korképe (El
veszett levelek), Sorbul Mihály drámája (Vörös szenvedély), 
Vasilescu Valjean egyfelvonásos komédiája (Nem zörög a 
haraszt), Lucián Blaga pogány misztériuma (Zamolxe), 
Riuletz Constantin izgalmas drámái ( A hercegnő fürdője ;
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Vergődő szivek), Jorga ibseni levegőjű színműve ( Apáról- 
fiúra) és Minulescu vígjátéka (Szerelmes próbababa). Ide tar
tozik annak a megemlítése is, hogy az utóbbi években az 
erdélyi magyar falusi nép körében szokatlanul divatossá 
váltak a műkedvelői előadások. Alig van olyan magyar falu, 
amely papjának és tanítójának irányítása mellett a téli
hónapokban a régi népszínművekből egv-két előadást ne 
rendezne. A kulturális élet örvendetes megnyilatkozásának 
tekinthetjük ezt, amelyet a Magyar Nép c. hetilap céltudato
san irányít s arra törekszik, h o g y  tiszta magyar levegőjű s 
erkölcsnemesítő darabokat juttasson a nép kezébe. Hasonló 
érdekes jelenség a magyar iskolákban az iskolai drámák fel
elevenedése. Az ifjúság nagy kedvvel játssza a tanáraiktól írt 
és rendezett darabokat, amelyeknek a magyar iskola mai 
helyzetében szintén megvan a maguk jelentősége. Végül meg
említve, azt, hogy a Madách-centenárium évében Az ember 
tragédiája-nak egy alkalmi kiadása látott napvilágot Kolozs
várt, körülbelül utalás történt az erdélyi magyar drámairo
dalom valamennyi jelentősebb mozzanatára.

Gondolkozóba ejtő csupán az, hogy az utolsó két eszten
dőben nemhogy a fejlődés bíztató jeleit látnok, hanem hatá
rozottan megállást, sőt hanyatlást tapasztalunk. Sejthető, 
hogy e jelenséghez a külső körülményekben kell magyarázatot 
keresnünk. S meg is találjuk a hivatásának teljesítésétől 
messze sodródott erdélyi magyar színház rendkívül aláha- 
nyatlott állapotában. Erdély s első sorban Kolozsvár érdemei 
a magyar színjátszás és drámairodalom történetében nagy 
elismeréssel vannak megörökítve. A legválságosabb időkben 
szeretettel ringatta és sok megpróbáltatáson átmentett ifjú
korát a magyar színjátszásnak ő nevelte naggyá. Erdély 
magyar arisztokrata és polgári társadalma építi fel Kolozsvárt 
az első állandó színházat, több mint száz esztendővel ezelőtt. 
Ez a tisztes hagyományú és érdemes múltú kolozsvári szín
ház 1919 október 1-én kénytelen volt a nemesszívű ősök jó
tékonyságából felépített díszes otthonából kiköltözni s egy 
mozgófénykép-előadások céljaira épült alkalmatlan helyiség
ben összezsugorodni. Megtűrt helyzetében évek hosszú során 
át szívós küzdelmet folytat életéért. A csapások az első idő-
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ben úgy látszik csak edzették az erejét. Szép teljesítményére 
jellemző, hogy az 1919—1924 közti öt esztendő alatt 2160 
előadást tartott, amelyből magyar szerző darabja 1070, ide
gen szerzőé 1090 alkalommal szerepelt a műsoron. Ez a sta
tisztika aránylag elég kedvező képet mutat, mert az operett 
893, a komoly dráma és az opera 1182 előadást töltött be. 
Még ezekben az években a magyar színház járó közönség 
élvezhette a világirodalom klasszikusait, a magyar irodalom 
jeleseit, az európai színpadok legjobb darabjait ép úgy, mint 
a magyar dráma friss termékeit. Azonban már ebben az idő
szakban nyilvánvaló jelei mutatkoznak annak, hogy a szín
ház a magasabb művészi igények kielégítése mellett a szín
házjáró közönség üres élvezeteket hajszoló ízlésének is kény
telen eleget tenni. Az utóbbi két esztendő alatt aztán teljesen 
puszta szórakoztató hellyé vált s ma már alig-alig jut tere 
a művészi célok megvalósítására. A magyar drámairodalom 
termékei már nem jutnak el Erdélybe s az európai távlatok 
is egészen megszűkűltek. Lehangoló látni, hogy a kolozsvári 
magyar színház művészi hagyományai mennyire elsorvad
tak és szomorú még gondolni is arra, hogy társadalmunk 
művészi ízlése mily nyilvánvaló veszedelembe sodródott. Ha 
ilyen a sora a kolozsvári magyar színháznak, el lehet kép
zelni, hogy még kedvezőtlenebb helyzetben vergődik Erdély 
többi magyar színháza, amelyek Kolozsvár szellemi irányí
tása mellett, nyolc színi kerületre osztva, pontosan határolt 
működési körrel és szigorúan megszabott feltételek mellett 
működtek az elmúlt színházi évad végéig. Ez a működésük 
azonban, őszintén szólva, inkább a küzdelmek szakadatlan 
sorozata. A mellett, hogy a legellentétesebb igényeket kell 
kielégíteniük, állandóan ütközőpontok és súlyos anyagi meg
próbáltatások közt morzsolódnak. «A legnemesebb törekvé
seket is megbénítja a permanens en garde állás — írja a ko
lozsvári színház igazgatója az 1925—26. évi jelentésében'— 
amellyel a tilalmak és rendeletek csapásaitól kell megóvni a 
színházat s megbénítja a létfenntartás anyagi eszközeiért foly
tatott állandó halálküzdelem.» A román állam költségveté
sében 86 millió lej van fölvéve a színházak támogatására, de 
eddig a magyar művészi célok segélyezésére semmi nem jutott.
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A kolozsvári magyar színház az elmúlt évadban egy millió 
lejnél jóval magasabb összeget fizetett jegyadóként s az új 
színházi törvény rendelkezései a jövőre ezt kétszeresre emelik. 
Ilyen körülmények közt igazán nem csoda, ha az agyon
sanyargatott kisebbségi színházak kénytelenek egyelőre a 
művészi szempontokkal is megalkudni, csakhogy életlehető
ségeket találjanak a magyar szó érvényesülésére. Éppen nap
jainkban a társadalom lelkiismeretén kopogtat a magyar 
színészet ügye, amelyhez végzetesen fontos érdekei fűződnek 
a kultúrájában és nyelvében erősen veszélyeztetett magyar
ságnak. Az erdélyi magyar színészet ma ismét visszaéli a száz 
esztendővel ezelőtti időszakát, amikor a nyelv mívelése, men
tése és pallérozása tüzelte nagyhivatású munkájában. Ma 
ismét menedéke a színház Erdélyben a magyar szónak s úgy 
látszik, hivatását ez a feladat egyelőre célirányosan megjelöli.

íme, ezek a szomorú okai a magyar drámairodalom 
tengődésének Erdélyben.

IV.

Az aránylag kedvező helyzetben levő szépirodalom mel
lett bizonyos tudományos törekvésekről is számot adhat 
Erdély szellemi élete. Pedig ezen a téren igazán érzékeny 
veszteségek érték az erdélyi magyarságot. A világháború már 
meglazította s a nyomába lépő forradalmi idő és történeti 
átalakulás majdnem teljesen maga alá temette azt a tudo
mányos életet, amit Erdély a múltban felépített. Mindaz, 
ami a magyar tudomány művelésére rendeltetett, 1919-ben 
részben elveszett, részben pedig a megváltozott körülmé
nyek miatt rendeltetésében megbénult. 1919 május 12-én a 
kolozsvári magyar egyetem román egyetemmé minősült, 
1921 szeptember 21-én Erdély egyetlen magyar tanárképző 
intézetének működése felfüggesztetett. 1922 június havában 
a kolozsvári Gazdasági Akadémia magyarnyelvű előadásait 
miniszteri rendelet végleg megszüntette, 1923 augusztus 15-én 
a, magyar polgári iskolai tanárképző intézetek is bezárultak — 
vagyis 2—3 esztendő az erdélyi magyarságot megfosztotta 
a magyar tudósnevelés és a magyar tudományos munkásság



valamennyi bázisától. Az Erdélyi Múzeum Egyesület is, mely 
körül már nyolcadik éve csendes harcot vív a magyarság, még 
a mai napig sem tudott a romok alól olyan életerőre kapni, 
hogy hivatását, a magyar tudományos élet megszervezését, 
fenntartását és irányítását betölthesse. Gyűjteményeit a román 
állami egyetem ellenszolgáltatás nélkül használja, folyóirata, 
az egykor gazdag tartalmú Erdélyi Múzeum,, 1918 óta szüne
tel s még beláthatatlan időkig fog hallgatni, tudományos 
könyvek kiadására nem is gondolhat s az a csekély munkás
ság, amit az elmúlt években kifejthetett,1 nem volt a szak
tudomány igazi művelése, csupán szűk keretek között a tudo
mányos eredmények népszerűsítése. És említsük-e szellemi 
leszegényedésünket, érdemes tudósaink kénytelen tömeges 
kivándorlását? Világos tehát, hogy nem járt zökkenés nélkül, 
amikor Erdélyt a történelem új helyzetbe kényszerítette : 
tudományos életének falai ledőltek s a tudományos munkás
ság lehetőségei szánalmasan összezsugorodtak.

Az már az erdélyi lélek küzdelmekre edzett szívósságá
nak a bizonysága, hogy még ilyen áldatlan körülmények 
között sem halt ki benne teljesen az élet szava. Sőt egyenesen 
meglepő, hogy terjedelmében és minőségében egyaránt figyel
metkeltő tudományos munkásságról lehet számot adni, ami 
ha nem is nagyarányú, ha jelentőségében nem is messzeható, 
de mindenesetre bizonyítéka egy sok csapást kiállott nép 
életrevalóságának és lelki kultúrájának.2 Elbírálásánál azon
ban tekintetbe kell venni az erdélyi magyarság adott helyzetét 
s azokat a zilált körülményeket, melyeknek megállapodására 
az elmúlt, néhány esztendő még rövidnek bizonyult. A magyar 
tudományos törekvések mögé Erdélyben még nem sikerült 
erkölcsi és anyagi háttért vonni, az erők céltudatos egyesíté
sének hiánya miatt tehát, amit csak egy arra hivatott szer
vezet tud egybefogni és irányítani, az erdélyi tudományos
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1 Dr. Buday Árpád : A z  E r d é ly i  M ú ze u m  E g y e s ü le t  u to lsó  üt éve  
(1919— 1923). É r d . Í r o d . S z e m le , 1924. 2. sz.

- Dr. Csüry Bálint : A z  e rd é ly i m a g y a r  tu d o m á n y o s  é le t (  1 919— 
1 9 2 4 ) .  E r d é ly i  A lm a n a c h . Budapest, 1925. 226—234. 1.— L. György : 
L 'a c t iv i té  s c ie n ti i iq u e  d es  H o n g ro is  en  R o u m a in e  ( 1 9 1 9 — 1 9 2 3 ) .  C u ltu ra ,  
1924. 2. sz.
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élet nélkülözi a progr ammszerűséget, az öntudatos célkitűzé
sek rendszerét. Ez magyarázza meg a sok szétszórt jelenséget 
és egyéni kezdeményezést s a magyarság magárahagyatott 
helyzete teszi érthetővé azt is, hogy az egész erdélyi magyar 
tudományos élet fenntartása a nagyközönség támogatására 
van utalva. Mivel az intellektuális körletek is rendkívül meg
szűkültek, magyar tudományos könyvet megjelentetni ma 
Erdélyben a legnagyobb áldozatos készség : csak úgy való
sítható meg, ha az író önmagának Maecenasa is egyszersmind.

Számbavéve a fent vázolt viszonyokat, tudományos 
könyv a szellemi életnek csak azon a területén kereshető 
nagyobb számmal, amelynek némi érintkezése van a nagy
közönség érdeklődésével. Ilyen az irodalomtörténet és a 
történettudomány. Ezek is kénytelenek voltak számolni a 
körülményekkel. Száraz tudományos könyv Erdélyben olva
sóra nem számíthat, tehát a tudomány, ha szavát messze 
akarja hallatni, kénytelen közérdekű témát és olyan formát 
választani, melynek révén megközelítheti a szélesebb réte
geket.

így pl. ami az irodalomtörténet, esztétika és kritika terén 
napvilágot látott,1 az jórészt az ünnepi hangulat termelte 
alkalmi jelenség s éppen azért a népszerű forma felé törekszik. 
Irodalmunk tündöklő nagyságainak : Petőfinek, Madáchnak 
és Jókainak centenáriumai termeltek egy pár figyelemreméltó 
könyvet. Halász Gyula brassói tanár népszerű Petőfi-élet- 
rajzot írt hat fejezetben (Petőfi Sándor élete és halála, Brassó, 
1922). Érzik rajta az ünnepi hangulat, sugárzik belőle a sze
retet melege, de tudományos igényekre számot nem tarthat. 
Ugyanezt mondhatjuk Benedek Elek kedves, meleghangú 
Petőfi-életrajzáról is (Petőfi, Dicsőszentmárton, 1922), mely 
a tudományos cél mellőzésével az erdélyi magyar ifjúság szá
mára készült. Csergő Tamás marosvásárhelyi tanár nyomta
tásba tette egyik szépen kidolgozott Petőfi-emlékbeszédét 
(Petőfi, Marosvásárhely, 1922) és ugyanő gyűjtötte össze 
azokat a Petőfi-emléksorokat (Petőfi emléksorok, Marosvásár-

1 Dr. György Lajos : E r d é ly  m a g y a r  iro d a lo m tö r té n e ti m u n k á s 
sá g a . É r d .  Í r o d . S ze m le , 1924. 2. sz.
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hely, 1923), amelyekben az erdélyi magyar szellemi élet közel 
ötven kiválósága mutatja be hódolatát a centenárium alkal 
mával a nagy költő előtt. Oláh Ferenc színművész egységes 
képbe igyekezett csoportosítani Petőfi életének a színpadhoz 
fűződő mozzanatait (Petőfi és a színpad, Kolozsvár, 1922). 
Új megállapításokkal nem gazdagítja eddigi tudásunkat. 
De nem is ez volt a célja. Könyve egyrészt hódolat akart lenni 
a lángszellemű lélek előtt, aki életének egy szakával a színé
szetet megdicsőítette, másrészt törhetetlen vigasztalást és 
kemény bátorítást akart nyújtani a küzdelem terhes és nagy- 
hivatású útját járó erdélyi magyar színészetnek. Szőcs Géza 
egy kis tanulmányában Petőfi és Eminescu életének és költé
szetének rokon motívumaira utalt (Eminescu és Petőfi, Gyer- 
gyószentmiklós, 1923). Az alkalmi megemlékezések sorából 
eredeti szempontjaival és tudományos értékével egyaránt 
kimagaslik Kristóf György dr. egyetemi tanárnak testes 
kötete Petőfiről és Madáchról, amelyben 16 változatos tar
talmú értékes tanulmány világítja meg a magyar költészet 
e két világirodalmi nagyságának költői művészetét (Petőfi 
és Madách, Kolozsvár, 1923). Hasonlóképen termékenyítőleg 
hatott az irodalomtörténeti feldolgozásra a Jókai-centená- 
rium. Nagy Sándor alapos ismeretekre valló könyvet írt 
Jókairól, melyben főképen a nagy mesemondó művészetének 
elemzése a megkapó és az értékes rész (Jókai, Brassó, 1925). 
Kristóf György három könyvvel is adózott a magyar regény 
fejedelme százados emléke előtt. Népszerű életrajzot írt 
Jókairól, a regényíróhoz méltó könnyed és élvezetes formában 
(Jókai Mór élete és müvei, Kolozsvár, 1925) s ugyanezt ki
bővítve, Lepadatu kultuszminiszter támogatásával, román 
nyelven is megjelentette. Igen értékes munkát végzett Kristóf 
György azzal is, hogy fáradhatatlan utánjárással összegyűj
tötte Jókainak az erdélyi útjáról írt és a különféle folyóiratok 
hasábjain szétszórt megemlékezéseit (Jókai napjai Erdély
ben, Kolozsvár, 1925). A Jókai-megemlékezések egyik érté
kes darabjaként könyvelhető el Borbély István dr.-nak egy 
kis füzetre terjedő emlékbeszéde Jókairól (Jókai emlékezete, 
Kolozsvár, 1925), amely eredeti szempontjaival és stílművé
szetével egyaránt kiváló munka. A felsorolt könyveket egytől-
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egyig a magyar megemlékezés gazdag alkalma szülte. Nehéz 
is volna szellemileg megmérni, hogy ezekben a súlyos idők
ben az évszázados kultúrájáért remegő erdélyi magyar lélek 
mennyi erőt merített és mennyi kitartást kölcsönzött a művelt 
világ közvéleményét is hódolatra késztető Petőfi-, Madách- 
és Jókai-centenáriumokból. Az kétségtelen, hogy az elesett 
magyarság felemelő tényezői közé kell számítanunk ezeket 
a megemlékezéseket, amelyek bizalmunkat önmagukban és 
jövőnkben az aléltság nehéz esztendeiben megtépázatlanul 
mentették át és kapcsolták bele az építő munkára izmosodott 
jelenünkbe. Ezt a célt szolgálta Tavaszy Sándor dr.-nak 
Apáczai Csere János születése háromszázados évfordulójára 
írt könyve ( Apáczai Csere János személyisége és világnézete, 
Kolozsvár, 1925), mely köteles emlékállítás és hódolat a 
magyar szellem egyik legnagyobb elméje előtt.

Az alkalmi megemlékezések azonban nem merítik ki e 
tudományágat. Attól függetlenül is jelent meg néhány értékes 
kötet. Ilyen Borbély István-nak a modern műalkotás fő
problémáit művészi megértéssel és mélyrehatóan tárgyaló 
esztétikai tanulmánya (Bevezetés a modern szépirodalom tanul
mányozásába, Kolozsvár, 1920), melynek eredeti fejtegetése 
határozott nyeresége szegényes esztétikai irodalmunknak. 
Ugyancsak Borbély István nemrég bocsátotta közre két
kötetes, hatalmas adattömegre támaszkodó, részleteiben sok 
eredetiségre valló nagyszabású összefoglalását a magyar iro
dalom fejlődéséről (A magyar irodalom története. I—II., Ko
lozsvár, 1924—25), amelyet a kritika egy hivatott elmének 
mélyenjáró műveként s irodalmunk határozott gazdagodása
ként üdvözölt. Ép ilyen jelentős munka Kristóf György 
könyve az erdélyi irodalom múltjáról és jövőjéről ( Az erdélyi 
magyar irodalom múltja és jövője, Kolozsvár, 1924), melyben 
a tudós szerző az erdélyi vonatkozású cikkeit és tanulmányait 
gyűjtötte össze, figyelemre méltóan tisztázva benne az erdélyi 
irodalomnak a magyar irodalomhoz való viszonyát s életre
való megjegyzésekkel támogatva az erdélyi kultúrális szer
vezkedés feladatait és legsürgősebb teendőit.1 Jelentős mun-

1 Dr. György Lajos: D r . K r i s tó f  G y ö rg y . P á s z to r tű z , 1926. 17. sz.
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kása az irodalomtörténetírásnak Bitay Árpád dr., aki köz
ismert nevet szerzett magának egyrészt a magyar-román 
szellemi kapcsolatok feltárásával, másrészt azokkal a magyar 
irodalomtörténeti előadásaival, amelyeket 1923 óta minden 
nyáron rendszeresen tart Valeniiben, Jorga szabad egyetemén, 
ezek bizonyára hozzájárulnak ahhoz, hogy a román köz
vélemény a magyar kultúra iránt megbecsülésre melegedjék. 
Tudományos tevékenységének értékes eredménye román 
irodalomtörténete ( A román irodalomtörténet összefoglaló 
áttekintése, Gyulafehérvár, 1922). Ezt a munkáját, amelyben 
megismertet a román irodalom egészével és szükséges rész
leteivel, főbb korszakaival, nevezetesebb pontjaival és jele
sebb íróival, a kritika és a közönség egyforma nagy elismerés
sel fogadta. Két írói életrajzról is beszámolhatunk. Az egyiket 
Bakóczi Károly írta az 1920-ban elhalt Fülöp Áron székely 
poétáról, Csaba költőjéről (Fülöp Áron élete és költészete, 
Székely udvar hely, 1923), a másikat Szabolcska László temes
vári ref. lelkész készítette Gárdonyi Gézáról (Gárdonyi Géza 
élete és költészete, Temesvár, 1925), érdekesen világítva meg 
benne regényírónk szellemi arculatát. Az egyházi irodalom
történetnek értékes terméke Makkai Sándor ref. püspök 
munkája ( Az erdélyi református egyházi irodalom 1850-től nap
jainkig, Kolozsvár, 1925), amelyben a jeles szónok, szépíró 
és tudós az erdélyi református egyházi irodalom utolsó 70 
évének felkutatatlan területét tekinti át. Hasonló irányú 
Borbély István-nak 3 kötetre tervezett unitárius dogmatör
ténete, melynek első részét (A mai unitárius hitelvek kiala
kulásának története, Kolozsvár, 1925), nagy elismeréssel 
fogadta a kritika. Végül e sorok írója két bibliográfiái fel
vételt készített az erdélyi magyar szellemi élet jelenlegi hely
zetéről és igyekezett rendbeszedni az erdélyi magyar szellemi 
élet nagy összevisszaságában felhalmozódott anyagát. Össze
állította a romániai magyar időszaki sajtó öt esztendejének 
(A  romániai magyar időszaki sajtó öt esztendeje, 1919—1923. 
Kolozsvár, 1924) és az erdélyi magyar irodalom hat eszten
dejének (Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája, 1919— 
1924. Kolozsvár, 1920) bibliográfiái és statisztikai képét. 
Belőlük egész szellemi életünkre és további teendőinkre fon-
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tos következtetések vonhatók le. Nincs kézenfekvőbb fel
adata ma az erdélyi magyar irodalomtörténetírásnak, mint e 
forrongásban levő szellemi élet jelenségeinek számbavétele 
és mérlegelése, mert csak így lehet a hiányokat meglátni, 
betölteni és új célokat kitűzni. Ez a szempont vezette a 
Pásztortűz (Erdélyi) Almanach megszerkesztésében is (Ko
lozsvár, 1925), melynek összefoglaló cikkei megbízható fel
világosítást nyújtanak az erdélyi magyar szellemi élet 1919— 
1924 közti hat esztendejének valamennyi vonatkozásáról. 
Egy másik tanulmányában (Magyar elemek a világirodalom
ban, Kolozsvár, 1924) a megtiport és sokat szenvedett ma
gyarság mai helyzete késztette annak a kérdésnek a meg
vizsgálására, hogy milyen képet ad a világirodalom a magyar
ságról s arra az eredményre jutott, hogy gazdag, megbecsülő 
reflex verődik vissza rólunk valamennyi európai nép irodalmá
ból. Bár önálló kötettel nem szerepelnek, meg kell említe
nünk dr. Kiss Ernő, dr. Rajka László és Rass Károly nevét, 
akik értékes irodalomtörténetírói és kritikai tevékenységet 
fejtenek ki Erdélyben.

Az irodalomtörténetíráshoz sem terjedelemben, sem 
jelentőségben nem mérhető a nyelvészeti munkásság, amely
nek egyetlen erdélyi képviselője dr. Csüry Bálint. Két mun
kája jelent meg ezekben az években. Felfedezte és kiadta 
ifj. Heltai Gáspárnak 1589-ben írt háromnyelvű szótárát 
(Ijj. Heltai Gáspár háromnyelvű szótára 1589-böl, Kolozsvár, 
1924), mely a XVI . századi erdélyi magyar szókincsre számos 
jellemző s részben eddig ismeretlen adatot tartott fenn. Egy 
másik tanulmányában ( A szamosháti nyelvjárás hanglejtés
formái, Budapest, 1925), a nyelvjárások hangtani vizsgálatait 
fejleszti új irányban. Érdemes nyelvészeti munka Bitav 
Árpád román nyelvtana (Rövid román nyelvtan, különös 
tekintettel a hangváltozásokra, Kolozsvár, 1923), mely magyar 
nyelven a román nyelv rendszerének első tudományos fel
dolgozása. Etnográfiái irányban az érdeklődést egyetlen figye
lemreméltó füzetke jelzi (Etnographus : Néprajzi feladatok 
Erdélyben, Kolozsvár, 1923), mely nagyon hasznosan és vilá
gosan körvonalazza a néprajzi teendőket Erdélyben.

Az irodalomtörténethez hasonló gazdagságot még csak a



48

történettudomány területén látunk. I tt  néhány olyan jelentős 
monográfiáról számolhatunk be, amely Erdély múltjának 
egy-egy időszakára vagy intézményére vet kultúrhistóriai 
világosságot.1 A sort dr. Biró Vencel nyitotta meg, aki az 
eddigi levéltári kutatások összefoglalásával az erdélyi diplo
mácia egyik legérdekesebb fejezetét világította meg : a követ
járást a portán, rendkívül színesen festve meg ennek az érint
kezésnek a külső képét, mintegy a technikáját (Erdély követei 
a portán, Kolozsvár, 1921). Temesváry János önálló levéltári 
kutatások alapján közel 500 lap terjedelmű könyvet írt 
Erdély középkori kath. püspökeiről, 31 névleg is ismert egy
házfőt mutatva be 1501 ig. Minthogy a püspökök egyszers
mind koruk szerep vivői emberei is voltak, életadataik a 
történelembe illeszkednek s így e lapokon nagyon sok törté
nelmi és kultúrhistóriai adat ötlik a szemünkbe (Erdély 
középkori püspökei, Kolozsvár, 1922). Ugyanezt a tárgyat 
Vorbuchner Adolf népszerű formában is feldolgozta ( Az 
erdélyi püspökség, Brassó, 1925), egészen a legújabb időkig, 
főképen a kath. egyház erdélyi kultúrmunkáját világítva meg 
benne. Hasonló irányú Bitay Árpád dr.-nak Erdély jeles 
katholikus papjairól készített összeállítása (Erdély jeles 
katholikus papjai, Kolozsvár, 1926), mely a legrégibb időktől 
egészen a közelmúltig bemutatja az erdélyi róm. kath. egy
házmegye jeles püspökeit, nevezetes világi papjait, tudós 
jezsuita, ferencrendi és piarista szerzeteseit s végre a moldvai 
katholicizmus történetében fontos szerepet vivő kiváló 
magyar egyházi férfiakat, tömören jellemezve valamennyi
nek a munkásságát és emlékezetreméltó érdemeit. Ugyanő 
összefoglaló áttekintést készített a moldvai magyarság tör
ténetéről (A  moldvai magyarság, Kolozsvár, 1926), nyilván 
azzal a szándékkal, hogy e fontos és tovább nem hanyagol
ható kérdésre a figyelmet fölhívja. Tóth György az unitárius 
egyház rendszabályait foglalta kötetbe (Az unitárius egyház 
rendszabályai, 1626—1850, Kolozsvár, 1922) s bár munkája 
nagy részben egyházi jellegű, sok általános érdekű művelődés
történeti anyagot is tartalmaz. Egészen újszerű tárgyát érde-

1 Dr. Biró Vencel : 1 9 1 8  ó ta  E rd é ly b e n  m eg je le n t m a g y a r n y e lv ű  
ered e ti tö r tén e ti m ű v e k . É r d .  í r o d .  S ze m le , 1924. 1. sz.
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kés olvasmánnyá dolgozta fel P. Boros Fortunat dr. a csík- 
Somlyói 32 confraterről írt füzetében ( A csíksomlyói harminc
két confrater, Kolozsvár, 1923), ahol Hunyadi Jánosnak a 
szentimrei győzelem emlékére tett egyik alapítványát, az 
1878-ban megszűnt confrateri intézmény történetét beszéli 
el. Monografikus jellege van az Erdélyi Kath. Státus múltját 
és jelenét összefoglaló kis munkának is ( Az Erdélyi Róm. 
Kath. Státus múltja és jelene, Kolozsvár, 1923), melyet dr. Ba
lázs András írt, a Státus jelenlegi referense. Rass Károly a 
középkori erdélyi iskoláztatás és tudományosság helyzetét 
vázolta egy kis füzetkében (Erdélyi iskoláztatás és tudomá
nyosság a középkorban, Kolozsvár, 1924), nem minden célza
tosság nélkül annak megvilágítására, hogy 7—800 esztendő
vel ezelőtt már intenzív szellemi kultúra virágzott ezen a 
földön. E monográfiáknál jóval jelentősebb dr. Karácsonyi 
János hatalmas arányúnak Ígérkező magyar nemzet törté
nete, amelynek eddig két kötete jelent meg ( A magyar nemzet 
őstörténete 896-ig, Nagyvárad, 1924 ; A magyar nemzet hon
alapítása 896—997-ig, Nagyvárad, 1925). A tudós püspök 
ebben a munkájában egészen új alapokra igyekszik fektetni 
a magyarság történetét, merőben friss utakat vágva a magyar 
őstörténet homályos rengetegébe s éles világosságot árasztva 
eredetünk és honalapításunk sokat vitatott problémáira. 
Ugyancsak ő egy kisebb tanulmányában ( A székelyek ősei 
és a székely magyarok, Kolozsvár, 1924), nagyon is vitatható 
álláspontról a székelység eredetével is foglalkozott. Erről a 
kérdésről dr. Erdélyi László is írt egy kis füzetkét ( A székelyek 
története, Brassó, 1921). Összefoglaló jellegénél és terjedelmé
nél fogva is kiemelkedő a történeti tárgyú tudományos 
könyveink közül az az 560 lapos hatalmas könyv ( Az erdélyi 
katholicizmus múltja és jelene, Dicsőszentmárton, 1925), 
amelyben a katholicizmus legkiválóbb erdélyi tudósai és 
képviselői 14 önálló fejezetben írták meg az erdélyi katholiciz
mus történetét. Ez a könyv, melyből az erdélyi kath. egyház 
teljes képe bontakozik ki, úgy ahogy az erdélyi magyar idők 
kezdetén megszületett, naggyá fejlődött, történelmi viharok
ban helyt állott s ahogyan ma új távlatok között is megvan 
s dacol a mostoha idővel, voltaképen válasz Onişifor Ghibu

Irodalomtörténeti Füzetek. iS. 4
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kolozsvári egyetemi tanárnak az erdélyi kath. intézménye
ket támadó könyvére s egyszersmind példamutatás arra, 
hogy szellemi életünk minden ágazata türelmetlenül követeli 
az ehhez hasonló összefoglalást és számbavételt, mert csak 
így szűrhetjük le a mult tanulságait, csak így mérlegelhetjük 
jövő kilátásainkat s csak így tekinthetjük át a jelen valósá
gát. Ilyen nagyobbszabású összefoglaló munka még Révész 
Imrének Erdélyben megjelent három könyve : egyik a ke
reszténység történetéről szól ( A keresztyénség története, Kolozs
vár, 1923), a másik a magyar protestantizmus történetét 
beszéli el a kereszténvség egyetemes fejlődésének keretében 
(A  magyar protestantizmus története, Kolozsvár, 1923), a 
harmadik pedig képeket ad a kereszténység történetéből 
(Akikre nem volt méltó a világ, Kolozsvár, 1921). Ezekből az 
évekből néhány értékes emlékiratot is tud felmutatni az 
erdélyi történetírás. Kultúrhistóriai szempontból jelentős 
Szentgyörgyi István kiváló színművészünknek az a kedves 
könyve (Emlékeim, Kolozsvár, 1923), melyet emlékeiből 
állított össze. Hasonló érdekességű a patriarchakorú Ferenc 
József unitárius püspöknek a 90-ik esztendejében írt mé- 
moire-ja (Emlékeimből, Kolozsvár, 1925), amelyben pálya
futásának egyháza és a magyarság életéhez kapcsolódó leg
nevezetesebb mozzanatait beszéli el. Mindkettőnél általáno
sabb érdekű Betegh Miklósnak, a háború alatt Erdély kor
mánybiztosának, az 1914—1918 évek történetéhez becses 
adatokat szolgáltató könyve (Erdély a háborúban, Dicső- 
szentmárton, 1924). Történelmi életrajzot is találunk kettőt. 
Nagy Sándor gr. Kuun Géza életét, közéleti és főkép kulturá
lis munkásságát rajzolta meg (Gróf Kuun Géza élete és mun
kássága, Szászváros, 1920) és Gyárfás Elemér Bethlen Miklós 
erdélyi kancellár tanulságos történelmi szerepét írta meg a 
meglevő adatok alapján kimerítő teljességgel ( Bethlen Miklós 
kancellár, Dicsőszentmárton, 1924). Két nevezetes forrás
közléssel is találkozunk. Kelemen Lajos, Erdély legkiválóbb 
kultúrhistórikusa, csak nemrég bocsátotta közre a XVIII, szá
zadban élt Hermányi Dienes József naplóját (Hermányi 
Dienes József emlékirata, Kolozsvár, 1925), mely sok érdekes 
adattal gazdagítja és világítja meg erdélyi művelődéstörténeti
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ismereteinket, és Gergely Sámuel volt egyetemi rk. tanár 
összeállításában éppen most van megjelenőben a M. Tud. 
Akadémiánál Teleki Mihály levelezésének V ili. kötete, amely 
felbecsülhetetlen értékű históriai anyagot tartalmaz Erdély 
múltjára. Végül ide tartozik annak megemlítése, hogy a mult 
esztendőben báró Bánffy Ferenc 25.000 lejes pályadíjat tűzött 
ki Erdély történetének a megírására, vállalva egyszersmind 
annak a kiadását is, s az előzetes pályázat alapján Király 
Pál volt erzsébetvárosi tanár megbízást is kapott pálya
nyertes művének kidolgozására, néhány héttel ezelőtt pedig 
gróf Bánffy Miklós, volt magyar külügyminiszter, Románia 
új állampolgára, két 40.000 lejes pályadíjat adott erdélyi tör
téneti monográfiára.

A művészettörténeti irodalomnak termékeny munkása 
dr. Hirschler József kolozsvári plébános, aki főképen egyház
művészettel foglalkozik. X. Pius pápa síremlékéről és Cano- 
váról adott ki eddig két értékes tanulmányt (X. Pius pápa 
síremléke, Kolozsvár, 1923 ; Canova, Kolozsvár, 1923) s leg
újabban a Vatikánról jelentetett meg egy nagyszabású össze
foglaló munkát ( A Vatikán élete és művészete, Kolozsvár, 
1926). Az ősrégészet és a néprajz kiváló képviselője, dr. Roska 
Márton, eddigi gazdag irodalmi működésének méltó betető
zéseként most bocsátotta közre a négy kötetre tervezett 
ösrégészet kézikönyvé-nek első kötetét, amely az első ilyen 
természetű mű a magyar irodalomban. A politikai és köz
gazdasági irodalomnak érdemes munkása Gyárfás Elemér, aki 
kötetbe foglalta az imperium-változást megelőző 15 esztendő 
alatt írt publicisztikai dolgozatait (Erdélyi problémák, Kolozs
vár, 1923) és igen tanulságos képet adott a Romániában el
helyezkedett hitelszervezetek történelmi fejlődéséről (Románia 
hitelszervezetei s az erdélyi magyar pénzintézetek, Lúgos, 1924), 
valamint a lej árfolyamáról és a vele kapcsolatos pénzügyi 
válságról ( A leu árfolyama és a pénzügyi válság, Kolozsvár, 
1924). Jakabffy Elemér összeállította a Romániához csatolt 
egész volt magyar terület lakosságának nemzetiségi, felekezeti 
és kulturális községenkénti statisztikáját az 1910 és 1920. évi 
hivatalos adatok alapján, nagyértékű áttekinthető táblá
zatokkal (Erdély statisztikája, Lúgos, 1923). A szociológia

4 *
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körében is merült fel egy-két jelenség. Szilágyi Dózsa hasznos 
vezérfonalat írt azok számára, kik a modern társadalomtudo
mányban és közgazdaságban eligazodást keresnek (Vezér
fonal a társadalom és közgazdaságtanhoz, Arad, 1925), Ligeti 
Sándor pedig egy nagyobb terjedelmű könyvben a társadalmi 
gazdaság dinamikáját vette vizsgálat alá ( A társadalmi gaz
daság dinamikája, Dicsőszentmárton, 1925). A gazdasági iro
dalomnak is van néhány figyelemreméltó terméke. Szent
királyi Ákos Erdély juh- és szarvasmarhatenyésztésérőí 
(Erdély juhai, Kolozsvár, 1923), Páter Béla a gyógynövény - 
termesztéséről ( A gyógynövénytermesztés rövid foglalatja, Ko
lozsvár, 1924) nyújtott hasznos felvilágosítást, Szörnyű Béla 
pedig a hasznos és a modern gazdálkodás elveit fejtette ki 
(Többtermelés és népnevelés, Zilah, 1919).

A természettudományi irodalom terén is akad egy-két 
megemlítésre érdemes könyv. Salamon Ernő a relativitás el
méletét ismertette ( Bevezetés a relativitás elméletébe, Nagy
várad, 1922), Adorján Pál pedig a rádiót magyarázta meg a 
nagyközönségnek népszerű formában (Rádió ABC , Nagy
várad, 1924). Széli Kálmán dr. az anyag atomos összetéte 
léről, a fényről és az anyag szerkezetéről írt önállóan meg
jelent tanulmányokat ( Az anyag atomos összetétele és az atomok 
szerkezete, Kolozsvár, 1924 ; A fény, Kolozsvár, 1925 ; Az 
anyag szerkezete, Kolozsvár, 1926). P. Olasz Péter a modern 
természettudomány problémáit foglalta össze könyvében és 
ismertette a rájuk vonatkozó elméleteket (Világproblémák 
és a modern természettudomány, Kolozsvár, 1925). Dr. Tulogdy 
János Erdély geológiai kialakulásának történetét és jelenlegi 
földtani helyzetét vette vizsgálat alá (Erdély geológiája, Ko
lozsvár, 1925), dr-. Balogh Ernő pedig formailag is értékes 
olvasmánnyá dolgozta fel a levegő sajátságaira és tünemé
nyeire vonatkozó ismereteket (A Föld köpönyege, Kolozsvár, 
1926). A matematikai irodalomnak érdemes erdélyi munkása 
dr. Sz. Nagy Gyula egyetemi m. tanár, akinek az elmúlt 
években mintegy 10 dolgozata jelent meg magyar és külföldi 
szaklapokban.1 Dr. Ruzitska Béla volt kolozsvári egyetemi

1 Dr. W ildt József : E r d é ly i  m a g y a r  m a th e m a tik u so k  és f i z ik u s o k  
tu d o m á n y o s  m u n k á lk o d á s a  1 919  ó ta . É r d .  í r o d .  S ze m le , 1924. 3—4. sz.
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tanár pályanyertes kémiai munkája a M. Tud. Akadémiánál 
várja a megjelenését.1 Az orvosi szakirodalomban is találko
zunk néhány érdemes munkával. Zsakó Istvánnak a psychiat- 
ria alapvonalairól írt könyvén (A  psychiatria alapvonalai, 
Kolozsvár, 1919), Bézy Elemér sebészeti kompendiumán 
(Sebészeti kompendium. I—II., Szilágysomlyó, 1924) és Steiner 
Pál sebészeti műtéttanán kívül (Sebészeti műtéttan, Budapest, 
1923), különösen értékesek a Pataki Jenő orvostörténeti 
közleményei, amelyekben sok érdekes erdélyi művelődés - 
történeti adat is merül fel.

Hogy az erdélyi szegényes viszonyok között még a filo
zófiai irodalom is külön megemlítést követel ebben az össze
foglalásban, az egv-két kiváló tudósunk buzgóságának kö
szönhető. Legjelesebb művelője ennek a tudományágnak 
Erdélyben dr. Tavaszy Sándor, akinek vizsgálódásai a mai 
korszellem filozófiai megvilágítása körül forognak. Ilyen 
irányú önállóan megjelent könyvei ( A jelenkor szellemi válságai, 
Kolozsvár, 1923 ; A nyugateurópai kultúra sorsa Spengler 
filozófiájának tükrében, Kolozsvár, 1924 ; A tudományok 
rendszere s a theológiai tudományok helye a tudományok mai 
rendszerében, Kolozsvár, 1925 ; Világnézeti kérdések, Torda, 
1925), szélesebb körű érdeklődésre főképen azért tarthatnak 
számot, mert a tudós szerző gondolkodása bennök napirenden 
levő konkrét tényékhez kapcsolódik s így fejtegetései nagyon 
alkalmasak arra, hogy közönségünkben a filozófiai gondolko
dást növeljék és terjesszék. Dr. Vargha Béla egyetemi m. 
tanár egy logikai ( A logikai érték problémája és kialakulásá
nak története, Budapest, 1922), egy pedagógiai (Gondolatok 
a neveléstan értékelméleti megalapozásához, Szeged, 1922) és 
egy metafizikai ( A metafizika értelme napjaink bölcseletében, 
Budapest, 1923) tanulmánya gyarapította még ezekben az 
években ezt a tudományszakot. Dr. Imre Lajos az elméleti 
és gyakorlati pedagógiának érdemes művelője (Vezérfonal 
az ifjúság gondozására, Budapest, 1920 ; A falu művelődése, 
Budapest, 1922) és dr. Gál Kelemen pedig Erdély sok viszon-

1 Referens : A. m a g y a r  c h e m ia i s za k iro d a lo m  h a la d á sa  R o m á n ia  
e rd é ly i  ré széb en  1 9 1 9  év végé tő l k ezd ve  n a p ja in k ig .  É r d .  í r o d .  S ze m le ,  
1924. 5—6. sz.
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tagságon átment szomorú iskolaügyének történetét örökítette 
meg több idevonatkozó tanulmányában. Esztétika-filozófiai 
irányú Dienes László könyve (Művészet és világnézet, Kolozs
vár, 1925), amely 14 különböző tárgyú tanulmányban ismer
teti a modern művészeti irányokat, kiemelve azoknak világ
nézeti vonatkozásait is. Az erdélyi tudományos irodalom 
nyeresége közé számít dr. Bartók György szegedi egyetemi 
tanárnak Kantról szóló könyve is (Kant, Kolozsvár, 1925), 
mely a nagy filozófus egész filozófiáját felölelő egyetlen ily 
irányú könyve a magyar filozófiai irodalomnak. .

Rendkívül élénk a bárom magyar egyház theológiai 
irodalma, ahol örvendetes azt látnunk, hogy arra hivatott 
férfiak példamutató lelkesedéssel és nagy tudományos készült
séggel művelik egyházuk irodalmát. I t t  legtöbb elismerés 
Makkai Sándor ref. püspököt illeti, kinek az utóbbi években 
megjelent kötetei ( A vallás az emberiség életében, Torda, 1923 ; 
A vallás lényege és értébe, Torda, 1923 ; Írd meg, amiket láttál, 
Kolozsvár, 1923 ; Zörgessetek és megnyittatik néktek, Kolozsvár, 
1925 ; Aratás, Budapest, 1926) egy nagyszabású egyéniséget 
vetítenek elénk, a tudós és művész minden megkapó jellem
vonásával. Ravasz László egyik szép könyve ( Az emberélet 
útjának felén, Kolozsvár, 1925) szintén az erdélyi irodalmat 
gyarapította. A református egyházi irodalom értékes munkásai 
még Erdélyben Musnai László, Mátyás Ernő, Vásárhelyi 
János püspökhelyettes, dr. Kecskeméty István és Nagy 
Géza.1 A katholikusoknál dr. Hirschler József, P. Tréfán 
Leonárd, Szilágyi M. Dózsa és dr. Ocskó Lajos fejtettek ki 
értékes munkásságot, az unitáriusoknál pedig dr. Kiss Elek 
és dr. Borbély István dolgozott az utóbbi években szép ered
ménnyel.

Az általános benyomás, mely az itt felsorolt adatokból 
kialakul, nem lehet kedvezőtlen Erdély tudományos munkás
ságára, sőt azt lehet mondani, hogy a tényleges viszonyoknál 
jóval előnyösebb kép kerekedik ki belőlük. Látható, hogy 
majdnem mindenik tudományág eredményekre hivatkoz-

1 Dr. Tavaszy Sándor : A z  e rd é ly i  m a g y a r  k á lv in iz m u s  m u n k á ja  
a v a llá s tu d o m á n y i  iro d a lo m  terén  a z  u to lsó  d e ce n n iu m b a n . É r d .  íro d .  
S ze m le , 1924. 1. sz.
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hátik s megtörtént minden, ami az adott viszonyok között 
csak megtehető volt. El lehet képzelni, ha a sok partikuláris 
törekvés szervezetbe tömörülne s megfelelő szellemi és anyagi 
háttér vonódnék mögötte, mennyivel jelentősebbé válhat
nék a tudományos élet a mi szükkörű viszonyaink között is. 
Hinnünk kell, hogy a legnehezebb éveken átestünk s ha a 
zord időket ilyen eredmények szépítik, a kedvezőbb körül
mények majd csak kivirágoztatják azt a sok tehetséget, erőt, 
akaratot és a kitartást, ami az erdélyi lélek mélyén szunnyad.

V.

Statisztikai adataink az erdélyi magyar sajtót mennyi
ségileg igen jelentős színben tüntették föl. Sokkal nehezebb 
azonban számot adni ennek a sajtónak valóságos, belső érté
kéről. I tt  — főképen a hírlapokra gondolva — őszintén be 
kell vallanunk, hogy a minőség nincs arányban a mennyi
séggel. A múltban a budapesti sajtó hajszálerei az ország leg
kisebb falujáig is elágaztak s ennélfogva a vidéki sajtó teljesen 
helyiérdekű feladatot töltött be. 1918 karácsonyakor a pesti 
lapok már nem érkeztek meg Erdélybe s azóta is hiába várjuk 
jövetelüket. Szerencsére egy egész sereg vidéki lap állott akkor 
rendelkezésünkre, amelyek rögtön felismerték a rájuk nézve 
kedvező helyzetet s azonnal igyekeztek a vidéki szűk keretüket 
országos jelentőségűvé tágítani. Részint új alapítások tör
téntek, részint a már meglevő nagyobb lapok szélesebb anyagi 
alapokra helyezkedtek el. Ennélfogva Erdély mai sajtója 
mind a terjedelmében, mind a minőségében egészen más, 
mint volt az 1918 előtti években. A vidéki sajtószínvonal szűk 
keretei közül kibontakozott s terjedelmében is meggyarapo
dott. 12—16 oldalas és 10—20 ezres példányszámban meg
jelenő napilapjaink vannak, amelyek bizonyos körleteket 
ölelnek föl. A Nagyvárad (56. évf.) és a Nagyváradi Napló 
(29. évf.) Bihart, Érmellékét, Mármarost ; az Erdélyi Hírlap 
(10. évf.), Arad és Vidéke (55. évf.) Arad környékét ; a Temes
vári Hírlap (24. évf.) a Bánátot ; a Brassói Lapok (32. évf.) 
a Székelyföldet hálózza be ; csak a kolozsvári lapok : a
Bartha Miklóstól alapított Ellenzék (47. évf.), továbbá az
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Újság (28. évf.) és a Keleti Újság (9. évf.) azok a napilapok, 
amelyek élénkebb mozgékonyságot tanúsítanak s Erdély 
■valamennyi vidékére eljutnak. Politikai súlyuk is a magyar 
és román közvélemény felé ezeknek a lapoknak a legnagyobb 
s ők állanak legközelebb ahhoz, hogy országos jelentőségűvé 
váljanak. Kétségtelen, hogy 1918 óta rendkívüli nagy lépést 
te tt a fejlődés útján az erdélyi magyar sajtó, azonban szel
leme és színvonala még sok követelni valót támaszt vele szem
ben. Sajtónk, akárcsak a magyarság lelke, még a kialakulat
lanság, a ziláltság folyamatában vergődik s nem látjuk benne 
azt az erőt, komoly öntudatosságot, fegyelmezettséget s a 
magyar életnek minden vonatkozását felölelő programmszerű- 
séget, amit a kisebbségi sors tőle megkövetel. Biztató jelen
ségekben nincs hiány s csak el fog érkezni az az idő, amikor 
az erdélyi magyarság szellemi életének ez a számottevő ténye
zője valóban teljes öntudatossággal fog belekapcsolódni éle
tünk irányításába és nagy érdekeink szolgálatába.

Ezen a téren is inkább a kultúrális vonatkozású, az építő 
munkát végző lapjaink dolgoznak tervszerűen és igen szép 
eredménnyel. Az erdélyi magyar kisebbségi élet politikai és 
kultúrpolitikai vonatkozásait éles szemmel figyeli, öntudatosan 
nézi és tudományos alapossággal dolgozza fel a Jakabffv 
Elemér szerkesztésében Lúgoson megjelenő Magyar Kisebb
ség c. félhavi nemzetpolitikai szemle (5. évf.), mely a nemzet
közi egyezményekben lefektetett kisebbségi jogok erélyes, 
bátorhangú és nagykészültségű harcosa. Melléklapja, a ro
mánul megjelenő Glasul Minorităţilor, a magyar kisebbség 
sérelmeit tárja fel az egyoldalúan tájékozódott román köz
vélemény előtt. A népkultúra terén a legjelentősebb munkát 
a Gyallav Domokos és Petres Kálmán szerkesztésében és a 
Minerva rt. kiadásában megjelenő Magyar Nép c. néplap 
végzi (6. évf.), melyet hetenként a posta 18,000 példányban 
visz szét Erdélyben és a régi Romániában mindazon helyekre, 
ahol a magyar betűnek ma igazán nemzetmentő jelentősége, 
nagy összefogó ereje és pótolhatatlan kulturális feladata van. 
Érték és hatás tekintetében egyetlen lapunk sem mérkőz- 
hetik azzal a kivételes jelentőséggel, amit ez, a nép lelkének 
kitűnő ismeretével szerkesztett lap képvisel. El kell csak azt
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képzelni, hogy 1921—1922-ben 2182 olyan község volt Erdély
ben, amelyben legalább 10, s 1518 olyan község, amelyben 
legalább 50 magyar lakott s ezzel szemben összes (felekezeti, 
állami, községi) magyar tannyelvű elemi iskoláink száma 
1095-öt tett ki. Még aggasztóbbnak tűnik fel ez a szembe
állítás, ha a mi szempontunkból nagyon bizonytalan értékű 
és életű állami és községi magyar elemi iskolákat számításon 
kívül hagyva, csak a kereken 700 felekezeti magyar elemi 
iskolát vesszük figyelembe. Körülbelül 1400, illetőleg 800 
olyan községünk van tehát, amelyben legalább 10, azaz 50 
magyar él s ahol magyar felekezeti iskola nem működik. 
Hihető, hogy ekkora lélekszám mellett mindenütt ezeken a 
helyeken magyar templom és magyar lelkész sem található.1 
Ezeken a területeken van óriási jelentősége ennek a kis lap
nak, mely egyedüli eszközünk, hogy a veszélyeztetett magyar 
szigetekhez hozzáférkőzhessünk, hogy népünk lelkében a ma
gyar öntudatot ápoljuk, nyelvéhez, szokásaihoz való törhetet
len ragaszkodását ébren tartsuk. Másrészt helyzetünk minket 
kioktatott arról is, hogy népünkben van az erőnk s fennmara
dásunknak egyedüli biztosítéka az, ha a kultúrális életünk 
gyökérszálai az ő leikébe fogódznak bele. Hasonló hivatást tölt 
be az intelligens közönség szellemi igényeinek kielégítésében 
a szintén a Minerva rt. kiadásában kéthetenként 4-rét alakban 
és másfél ív terjedelemben megjelenő Pásztort űz c. irodalmi 
és művészeti folyóirat (12. évf.), melyet előbb Reményik 
Sándor szerkesztett, majd Nyirő József és Walter Gyula, s most 
harmadik éve e sorok írójának szerkesztésében jelenik meg. 
Végzett munkájának szemléltetésére bemutatjuk az 1925. évf. 
tartalmát számokban. Ez az évfolyam 71 poéta 201 versét, 
30 elbeszélő 54 novelláját, 52 írónak az irodalom, művészet 
és kultúrhistória köréből vett 101 tanulmányát közli és 198 
rovatcikke közel 150 erdélyi és budapesti könyv ismertetését 
nyújtja. Illusztrációs anyagát 431 kép teszi gazdaggá, amely
ből 98 arckép, 104 erdélyi kultúrhistóriai felvétel, 197 művészi 
reprodukció és 14 irodalmi tárgyú facsimile. Az elmúlt évben

1 Petres Kálmán : A z  e rd é ly i f a lu s i  n é p  k iseb b ség i é le tü n k  k u l tu 
r á l i s  p rograrn rn jáh an . E r d é ly i  A lm a n a c h . Budapest, 1925. 177— 184. 1.
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ez a folyóirat 53.150 példányban és 35 qnart ív terjedelemben 
jelent meg, ami megfelel egv kb. 70 ív terjedelmű oktáv alakú 
könyvnek. Ez a folyóirat, melynek jelentőségét az erdélyi ma
gyar irodalmi élet megteremtésében, szervezésében és helyes 
irányba tartásában majd bizonyos történeti távlat fogja iga
zolni és kiemelni, az egyetlen magyar lap, amely megindu
lása óta (1921) a szét nem darabolható irodalmi egység elvén 
áll. A magyarság jelenlegi lelki atmoszférájában felismert cél
jait öntudatosan követi s lelkileg is rendkívül jótékonyan és 
bizalmatkeltően érezteti az erdélyi magyarsággal, hogy ő ma 
is benne él az egyetemes magyar szellemi életben. Komoly 
sága, józan mérséklete, nemes ízlése s az erdélyi magyar lélek 
sajátos felépítettségével számotvető iránya valósággal törté
nelmi szerepet tölt be a mai időkben s az is érdemei közé 
számítható, hogy a román és az erdélyi szász irodalommal 
a kultúrális kapcsolatokat ő teremtette meg és építette ki 
jövőre ható jelentős méretűvé. A közönség szeretetében meg
erősödött Pásztortűz-ön kívül még két szépirodalmi lap állotta 
ki az elmúlt évek gazdasági és szellemi válságait : Kolozsvárt 
a Ferencesek kiadásában megjelenő Hírnök (23. évf.) és az 
aradi Minoriták Vasárnap-ja (10. évf.). Mindkettő katholikus 
jellegű szépirodalmi lap s így ha szűkebb körletben is mo
zognak, de hasznosan támogatják a magyar irodalom becsü
letes törekvéseit Erdélyben.

Kötelessége ez áttekintésnek legalább névszerint meg
említeni a megszűnt szépirodalmi lapok közül azokat, amelyek
től bizonyos érdemeket az erdélyi irodalom megalapozásában 
elvitatni nem lehet. A legválságosabb és lelkileg legziláltabb 
időben készítgette elő az irodalmi kialakulást Erdélyben az 
S. Nagy Lászlótól alapított és szerkesztett Erdélyi Szemle, 
amely 1920 karácsonyakor a Minerva rt. tulajdonába kerülve, 
biztosabb anyagi alapokon Reményik Sándor szerkesztésében 
Pásztortiíz néven folytatta fontos hivatását. Ugyancsak nehéz 
időben törte a sziklás utat a Marosvásárhelyt megjelenő Zord 
Idő, Osvát Kálmán, Berde Mária, Molter KároK és mások 
szerkesztésében s bizonyos, hogy nemcsak egy-két tehetség
nek adott szárnvat. hanem a  maga. ideiében az erdélyi magyar 
irodalom kialakulását is komolyan szolgálta. A kolozsvári
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Lapkiadó rt. kiadásában 3 évfolyamot ért meg a Napkelet 
(főszerk. Paál Árpád, szerk. Kádár Imre, Ligeti Ernő, Szent- 
imrei Jenő) s ugyanabban az időben Nagyváradon Magyar 
Szó (szerk. Tabéry Géza) és Tavasz (szerk. Zsolt Béla, Nadányi 
Zoltán, Tabéry Géza) címen jelent meg két szépirodalmi lap. 
Tetszetős kiállításúak voltak, gazdag tartalmúak és a maguk 
szempontjából jól szerkesztett lapok, azonban szellemük és 
irodalmi irányuk csak felületesen kapcsolódott az erdélyi 
magyarság leikéhez s így természetszerűleg el kellett sorvad- 
niok. Ugyanígy járt az aradi Genius (szerk. Franyó Zoltán) 
és a Periscop is (szerk. Szántó György), amelyek rendkívül 
magasan, európai régiókban szárnyaltak, de le kellett zuhan- 
niok, mivel semmi szál sem fűzte őket az erdélyi magyar szel
lemi élethez. A Benedek Elektől jegyzett Vasárnapi Újság 
(szerk. Szentimrei Jenő) sem tudott azzá a családi folyóirattá 
melegedni, amivé válni hivatva lett volna. Ezek az 1—2 esz
tendei próbálkozás után megszűnt szépirodalmi folyóiratok, 
amelyektől a jószándékot és a lelkes törekvést megtagadni 
nem lehet, nélkülözhetetlen adatok lesznek valamikor egy
részt az erdélyi magyar irodalmi élet kialakulásának történe
téhez, másrészt pedig hasznos útmutatásokat adnak Erdély 
lélektanához. Az efféle próbálkozások, amelyek közül egyik
másik inkább elriasztotta, mint az irodalomhoz kapcsolta a 
közönség érdeklődését, ma már megszűntek. Felülkerekedett 
talán a jobb belátás, hogy az irodalomnak itt Erdélyben a 
művészi céljain felül különleges építő és fenntartó hivatása is 
van — aki ezt szem elől téveszti, nemcsak az irodalom, 
hanem a magyarság lelki egységbe tömörülése ellen is vét.1

Az erdélyi magyar sajtóban a tudományos törekvéseket 
egy negyedévenként 7—8 ív terjedelemben megjelenő folyó
irat képviseli : a Minerva rt. kiadásában és e sorok írójának 
szerkesztésében 3. évfolyamát élő Erdélyi Irodalmi Szemle, 
az erdélyi magyarság szükségleteit néző, annak sajátos prob
lémáival mélyen törődő folyóirat, mely egyrészt enciklopé
dikus tartalmával pótolni igyekszik a szakfolyóiratok hiányát 2

2 L. György : L e s  R e v u e s  L it té r a ir e s  de L a n g u e  H o n g ro ise . C u l
tu ra  1924. 1. sz.
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s egybetartani a szétszórtan és szervezetlenül álló erdélyi 
magyar tudományos életet, másrészt elvi alapokon álló kriti
káival az egészséges irodalmi élet megteremtésén fáradozik. 
Tudományos részében főképen erdélyi vonatkozású és a szé
lesebb rétegek érdeklődésével érintkező kérdéseket dolgoz 
fel és ismerteti az erdélyi közönségnek hozzáférhetetlen ma
gyarországi és külföldi tudományos élet eredményeit, kritikai 
szemléjében pedig a napilapok pajtáskodó kritikájával szem
ben a nagyközönség tárgyilagos tájékoztatására törekszik. 
Mindkét irányú munkássága hézagpótló. I t t  említhetjük meg 
a kolozsvári egyetem kiadásában egy évig (1924) megjelent 
Cultura c. négynyelvű folyóiratot, mely becsületesen töreke
dett arra, hogy Erdély három nemzetének kulturális életét 
a politika teljes kizárásával egészen közel hozza egymáshoz. 
Magyar részét Kristóf György dr. szerkesztette. A tudományos 
sajtó terén az utóbbi időben némi élénkség észlelhető. Egészen 
friss alapítás a Tudomány és Haladás c. fizikai-kémiai szak
lap (Marosvásárhely), a Huszadik Század nyomdokaiban 
haladó, de két szám után máris megszűnt Jövő Társadalma c. 
szociológiai és szociálpolitikai folyóirat (Kolozsvár) és a 
Korunk c. havi szemle (Kolozsvár), mely a mai idők eszme
áramlatait világnézeti szempontból igyekszik ismertetni, 
azonban iránya és felfogása nem mindenben vág össze az 
erdélyi magyarság gondolkozásával. A tudományos folyó
iratok közt említhetjük meg, hogy az orvosoknak három folyó
irat is rendelkezésükre áll szaktudományuk eredményeinek 
ismertetésére és művelésére : a Kolozsvárt megjelenő Erdélyi 
Orvosi Lap, a temesvári Orvosok Lapja és a Praxis c. szemle. 
Azonkívül Kolozsvárt dr. Orient Gyula egy. tanár szerkesztésé
ben román-magyar nyelven egy Stomatolog iái Szemle is jelenik 
meg. Kipróbált biztos alapokon nyugszanak az egyházi folyó
iratok, amelyek közül legjelentősebb a Ravasz Lászlótól ala
pított s a kolozsvári ref. theológiai tanárok szerkesztésében 
8. évfolyamát élő Az Üt a lelkipásztori és nevelői munka 
számára és az 57. évfolyamában időző unitárius Keresztény 
Magvető, dr. Borbély István és Vári Albert hivatott irányí
tása alatt.

Nagy és fontos érdek parancsolta az ifjúsági lapok ala-
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pítását. Sok kísérletezés után négy állandósult : a Benedek 
Elek szerkesztésében Szatmáron megjelenő Cimbora c. gyer
meklap, mely a legfiatalabb nemzedék lelkét irányítja, a 
Marianum kiadásában megjelenő Erdélyi Magyar Lányok 
kedvelt lapja, a középiskolai ifjúság öntudatos lelki építője 
az Ifjú Erdély és a Jó Barát, az a ref., ez a kath. tanuló ifjúság 
számára. Egyike a legvigasztalóbb jelenségeknek, hogy ez a 
féltett terület is öntudatos irányítás alatt áll s e könnyű 
mozgékonvságú újságok részben pótolják az iskola megbéní
tott munkáját.

Egészben véve az erdélyi magyar sajtó kielégítő képet 
nyújt. Ha vannak is benne pótlásra szoruló hiányosságok, 
betöltésre váró hézagok, kiküszöbölést kívánó ferdeségek, de 
nincsenek oly káros kilengések, amelyek a magyarság szellemi 
és erkölcsi érdekeit komolyan veszélyeztetnék. A kisebbségi 
helyzet, ha nem is egyforma öntudatossággal szabja meg vala
mennyi sajtóterméknek a programmját, de mindenesetre féken 
tartja a szélsőségek felé való hajlandóságot. Megelégedetten 
állapíthatjuk meg továbbá azt is, hogy néhány esztendő alatt 
a szellemi élet valamennyi fontos pontjára sikerült feladatuk 
magaslatán álló olyan sajtószerveket állítani, amelyek nem
csak az erdélyi magyarság kisebbségi életének a pilléreiül, de 
egyúttal az egyetemes magyarság érdekeinek is szem elől nem 
téveszthető támasztékaiul szolgálnak. Lehet, hogy ezek közül 
egyik-másiknak szűk a kerete, de azért valamennyien talál
koznak bizonyos ponton a magyarság nagy érdekeinek támo
gatásában s így végeredményben az erdélyi magyar sajtótól 
nem tagadható meg az az elismerés, hogy valósággal történeti 
szerepet visz a magyarság életében.

VI.

Hozzátartozik az erdélyi magyar szellemi élet külső 
és belső értékének megméréséhez a könyvsorozatok és könyv
vállalatok számbavétele is. Tanulságosan szemléltetik ezek az 
erdélyi irodalom vezető gondolatait, célkitűzéseit, törekvé
seit, munkaprogramulját s megvilágítják azokat a módokat 
is, amelyeken az irodalom a közönséghez vezető utakat keresi.
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Egv-egy jól vezetett és szervezett sorozat nagy lendületet 
adhat az irodalmi törekvéseknek s kitűnő eszköz lehet arra is, 
hogy az olvasók érdeklődését bizonyos irányban lekösse, nem 
is szólva arról a vonatkozásáról, hogy különösen a kisebb ter
jedelmű irodalomban mozgékonyságot és anyagi előnyöket is 
jelenthet egy-egy ilyen vállalkozás. Az erdélyi irodalom rövid 
hét esztendeje alatt még nem jutott elég idő arra, hogy nagy
jelentőségű könyvvállalatokat lehetett volna megszilárdítani. 
Ilyen irányú törekvésekben azonban hiány nem volt. Az 
erdélyi irodalom bibliográfiai felvételéből, 1919-től napjainkig, 
közel ötvenféle könyvsorozatot lehet összeszámlálni. Ezeknek 
legnagyobb része a szépirodalmat igyekezett a vállaira venni. 
Valamennyi nagy reménnyel, duzzadó vitorlával indult útnak, 
közben azonban elakadt, zátonyra került, hajótörést szenve
dett. Legalább is 80%-a ezeknek a vállalkozásoknak néhány 
szám megjelenése után megszűnt, nyilván minden ilyen vállal
kozáshoz szükséges anyagi kitartás hiánya miatt. Volt azon
ban más baj is. Nem minden esetben komoly irodalmi szem
pont vezette a szerkesztőket s így olyan értéktelen holmik 
kerültek forgalomba, amelyeken még a reklám sem tudott 
segíteni. Ezzel azonban nemcsak maguknak ártottak, hanem az 
irodalomnak is mérhetetlen károkat okoztak : a sokat csalódott 
közönség bizalmát megrendítették minden ilyen könyvsoro
zattal szemben. Ennek hatását a komoly vállalkozások, 
amelyeknek csak nehezen sikerült restaurálniok az erkölcsi 
felelősség nélküli rombolásokat, még ma is érzik. Különösen 
az első esztendőkben sok felelőtlen elem kalózkodott az iro
dalom területén, amikor hivatva érezte magát mindenki az 
erdélyi irodalom felvirágoztatására. A viszonyok javulása 
megtisztította a tereket s tulajdonképen csak az utóbbi két 
esztendőben jutott az erdélyi irodalom komoly mederbe és 
hivatott irányítások alá. E vállalatok közül akadt egy-kettő, 
amelynek megindulását örömmel üdvözöltük, megszűnését 
veszteségnek tartjuk. Ilyen volt az Osvát Kálmántól és 
Antalffy Endrétől kezdeményezett Klasszikus Olvasmányok, 
amely Arany Toldi-jának és Toldi estéjé-nek sok kifogás alá 
eső kiadásával megakadt és a Révész Béla marosvásárhelyi 
könyvkereskedőtől összetoborozott Erdélyi Könyvbarátok Tár-
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sasága, mely 8 elbeszélőnek 10 kötetét rendkívül olcsó áron 
hozta forgalomba, számítása azonban nem vált be s így e 
vállalkozás jelenleg szünetel. Nekünk is megvoltak és meg
vannak a magunk «népszerű» regényeink, «detektiv»-soroza- 
taink, komolytalan «Pán»-könyveink és más efféle ízléstelen
séget levezető piaci árúink, de most itt nem ezekről van szó, 
hanem a kulturális feladatokat teljesítő és komoly irodalmi 
hivatást betöltő könyvsorozatokról. Legtöbb figyelmet érde
melnek a Minerva rt. céltudatosan irányított könyv vállalatai. 
Ezek között is legjelentősebb A  «Magyar Nép» Könyvtára 
(szerk. Gyallay Domokos), melynek a falusi magyar lakosság 
igényeihez szabott mulattató és ismeretterjesztő füzetei a leg
elterjedtebb olvasmányok és kitűnően szolgálják a magyar 
népkultúra feladatait Erdélyben. Irodalmi színvonalú vállalat 
a Pásztortűz Könyvtár (szerk. György Lajos), mely az erdélyi, 
felvidéki, magyarországi és nyugati irodalmak java szép
prózai termését igyekszik közvetíteni ahhoz a társadalmi 
réteghez, mely súlyos áldozatok árán is készséggel hordozza 
ma a magyar kultúra terheit. Regény- és novellás köteteiben 
erdélyi színt, egyetemes magyar irodalmi szempontot s a 
világkultúra friss vérkeringésébe kapcsolódó törekvést vall 
feladatául. Szép célt tűzött ki maga elé az Erdélyi Klasszikus 
Regények c. könyvsorozat (szerk. György Lajos), mely a 
magyar irodalom klasszikus értékű erdélyi tárgyú történeti 
regényeit nyomtatja le s igyekszik terjeszteni a magyar ifjúság 
és az ilyen olvasmányokat is szívesen látó erdélyi közönség 
között. Tudományos célokat szolgál a Minerva Könyvtár 
(szerk. dr. Tavaszy Sándor és Rass Károly) ; ez olyan 
könyvecskéket juttat a művelt erdélyi magyar közönség 
kezébe, amelyek alkalmasak az általános tudományos, törté
neti és világnézeti látókört szélesíteni és mélyíteni. Amíg ez 
a nagyközönség szemmeltartásával a népszerű formát ke
resi, addig az Erdélyi Tudományos Füzetek (szerk. dr. György 
Lajos) a különböző tudományok területéről kisebb terje
delmű szakszerű tanulmányokat közöl. Magára álló hivatást 
teljesít a Magyar Ifjúság Könyvtára (szerk. dr. Rajka László 
és dr. Imre Lajos), amely kellemes és szórakoztató olvasmá
nyokkal kedveskedik a serdültebb ifjúságnak. A Minerva
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rt.-nak ezek az egyre jobban erősödő könyvsorozatai mutat
ják azt a céltudatosan útbaindított sokfelé ágazó munkát, 
mely az erdélyi irodalom jövőjét építgeti.

A fentieken kívül még több olyan vállalat van, mely el
ismerésre méltó munkát végez az erdélyi irodalom terjesz
tésében. Néhány írónak egyéni vállalkozása az Erdélyi Szép
míves Céh, könyvsorozata (Paál Árpád, Nyirő József, Kádár 
Imre, Ligeti Ernő, Kós Károly), mely amatőr kiadású vers
köteteket és regényeket szállít a «céh» tagjainak, ennélfogva 
csak szűkebb körben van elterjedve. Hol szépirodalmi, hol 
tudományos népszerűsítő füzeteket bocsát ki a Vasárnap 
Könyvtára (Arad) és az Erdélyi Tudósító Könyvtára (Brassó). 
A magyarnyelvű cionista szépirodalom a Héber Regényírók 
(Kolozsvár) és a Kadirna Könyvtár (Kolozsvár) köteteiben 
helyezkedik el. A nép felé irányulnak meglehetős nagy pél
dányszámban a Katholikus Világ Könyvei, az Ünnepnapok, 
Az «ŰU Könyvtára, az Unitárius Könyvtár (Kolozsvár), 
amelyek egyúttal az egyházak vallásos és erkölcsépítő mun
káját is szolgálják. Szigorúan vallástudományi az Erdélyi 
Ref. Egyházi Könyvtár és az Unitárius Irodalmi Társaság 
Kiadványai (Kolozsvár). A gazdasági szaktanulmányok a 
nagymultú Erdélyi Gazdasági Egylet Könyvkiadóvállalatá-h&a. 
(Kolozsvár) jelennek meg. A gyermekekről Benedek Elek 
Cimbora Könyvtára (Szatmár) és az En Könyvtáram (Nagy
várad) gondoskodik.

E jelenleg is dolgozó és valahányan sajátos célt szolgáló 
erdélyi könyvsorozat felsorolását azért láttuk szükségesnek, 
mert magukban véve is komoly és tervszerű munkáról tanús
kodnak. Jelenleg ők hordozzák Erdély irodalmi és kultúráiig 
feladatainak gondjait, ezért megerősödésük rendkívül kívá
natos dolog.

VII.

Az erdélyi magyarság szellemi életének 1919 utáni hely
zetképét lényeges vonásokkal színezik azok az irodalmi tár
saságok és kultúrális egyesületek, amelyeknek az elmúlt évek
ben kiváltképen fontos szerep jutott abban, hogy életet, erőt és 
bizalmat ömlesszenek a magyarság áléit szervezetébe. Voltak



olyan esztendők, amikor a letargiába merült magyarság egyet
len vigasztaló helye a templomon kívül az irodalmi társaságok 
felolvasó ülései voltak és a magyar élet e csekély megnyil
vánulása is bizalomra váltotta a csüggetegséget. Mindenesetre 
nagy szerencséje volt a magyarságnak, hogy ezen a téren 
kész kereteket örökölt a múltból, amelyeket csak a megválto
zott viszonyokhoz kellett idomítani és megfelelő tartalommal 
kellett megtölteni.1 Múltja, tekintélye és munkássága révén 
az első helyen áll a Kolozsvárt székelő, 1888-ban gróf Kuun 
Gézától alapított Erdélyi Irodalmi Társaság (elnök : Dózsa 
Endre, főtitkár : dr. Borbély István), mely 50 választott taggal, 
havi felolvasó üléseivel, irodalmi pályatételekkel és szépiro
dalmi kiadványaival szolgálja az irodalom ügyét. Az elmúlt 
években tárgyi okokból nem fejthette ki az erdélyi irodalom 
megszervezésére hivatott munkásságát, jövője azonban biz
tatónak ígérkezik, mert sok energia és a tennivalók dandárja 
feszíti szűkre kényszerült kereteit. A körülményekhez képest 
elég mozgékony életet él a marosvásárhelyi Kemény Zsig- 
mond Irodalmi Társaság (elnök : Tóthfalusi József, főtitkár : 
Molter Károly), amely még 1878 végén alakult. Első titkára, 
Tolnai Lajos, a társaság kiadásában annak idején Erdélyi 
Figyelő címen lapot is szerkesztett s még egy ízben volt 1919 
után egy rövid ideig élő szépirodalmi folyóirata, a Zord Idő. 
Működése pusztán felolvasó ülésekre és ünnepségek rendezé
sére szorítkozik. A negyedszázados múltra tekintő, Szent- 
kláray Jenő és Szabolcska Mihály kezdeményezésére alakult 
temesvári Arany János Társaság (elnök: Járosy Dezső) és a 
nagyváradi Szigligeti Társaság (elnök : dr. Karácsonyi János), 
a szorosan vett Erdélyen kívül eső területek irodalmi életének 
összetartására volnának hivatva, azonban szép rendeltetésü
ket rajtuk kívül eső okokból megvalósítaniok nem sikerült. 
Az ötven esztendős szép múltú aradi Kölcsey Egyesület jogi 
személyiségét a hivatalos felfogás vitássá tette s így jelenleg 
tétlenségre van kárhoztatva. A szatmári és nagykárolyi 
Kölcsey Egyesületek, valamint a nagybányai Teleki Társaság

Irodalomtörténeti Füzetek. 12. 5

1 W alter Gyula : E r d é ly  é s  B á n s á g  i r o d a lm i é s  k u l tu r á li s  e g ye sü 
le te i. E r d é ly i  A lm a n a c h . Budapest, 1925. 254—270. 1.
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tevékenysége a helyi keretek között is alig ad életjelt magáról. 
Újabb keletű a Kolozsvárt alakult egyházi jellegű Unitárius 
Irodalmi Társaság, amely kizárólagosan az egyházi irodalom 
tudományos művelésére szorítkozik. A nagyváradi, valamint 
az egészen friss keletű aradi Ady Társaság a megalakulásnál 
tovább még nem jutott. A székely írókat egyesíteni kívánó 
Orbán Balázs Irodalmi Társaság, valamint az Erdélyi Tudo
mányos Akadémia felállítására irányuló kezdeményezés a mai 
viszonyok között megvalósíthatatlan jámbor szándék maradt .

Legsúlyosabb tudományos tényezője lenne a magyarság
nak, ha működése gúzsba nem volna kötve, az Erdélyi Mú
zeum Egyesület (EME., elnök : gróf Wass Béla, főtitkár : 
dr. Bitay Árpád), amelynek sajnálatosan szomorú helyzeté
vel érdemes volna külön cikkben foglalkozni. így legföljebb 
csak sejtetni lehet azt a kétségbeejtően reménytelen és egy
oldalú küzdelmet, amelyet a magyarságnak vívnia kell a több
száz milliós értékű kultúrkincseinek elvitathatatlan tulaj
donjogáért. Az erdélyi magyar társadalom áldozatkészségéből 
1859-ben alakult EME. kettős célt tűzött maga elé : meg
valósítani a M. N. Múzeum és a M. Tud. Akadémia céljait. Ez 
utóbbi törekvését az abszolutizmus elgáncsolta ugyan, de a 
politikai viszonyok jobbrafordultával akadálytalanul fordít
hatta minden erejét célkitűzésének megvalósítására. A kolozs
vári egyetem felállításakor, 1872-ben, a magyar állam szerző
déses viszonyba lépett az Egyesülettel s ez, a tulajdonjog 
természetes hangsúlyozásával, a kultúrcélok azonossága alap
ján, bérbeadta gyűjteményeit az egyetemnek. A bérleti össze
get és a pár százezer koronát tevő alaptőkéjének évi kamatait 
az Egyesület a gyűjteményeinek gyarapítására fordította. 
Ez a szerződés 1895-ben megújíttatott és érvényben volt az 
imperium változásáig. Az Egyesület néhány évtized alatt 
egyrészt a maga nemében páratlan tudományos gyűjteményei 
(1. könyvtár kézirattárral és levéltárral, 2. érem- és régiség- 
tár a képtárral, 3. etnográfiai gyűjtemény, 4. ásvány-, 
állat- és növénytár), másrészt a szakosztályok akadémikus 
munkássága révén (1. bölcselet-, nyelv- és történettudományi, 
2. természettudományi, 3. orvosi, 4. jog- és társadalomtudo
mányi szakosztály), melyet a felolvasóüléseken, folyóiratai-
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ban, illetőleg az évenként összegyűjtött és kiadott Dolgozatok
ban fejtett ki, a magyar szellemi élet számottevő tudományos 
tényezőjévé erősödött. El lehet képzelni, hogy milyen szel
lemi értéket jelentene az erdélyi magyarságnak az EME., ha 
a viszonyok mindkét irányú munkásságát meg nem bénítot
ták volna. 1919 májusában az egyetem átvételével kapcsola
tosan a gyűjtemény tárak éléről eltávolították a magyar egye
temi tanár-igazgatókat s helyükbe a román egyetem tanárai 
kerültek. Mind gyakorlati, mind tudományos szempontból 
nem lehet eléggé értékelni, hogy a személyzetet a hatalmas 
magyar kultúrkincs iránt érzett lelkiismereti megfontoltság 
a helyén tartotta. A román állam a magyar állammal kötött 
szerződés alapján vette át a gyűjteményeket, azonban a szer
ződésszerű évi bérek fizetését azóta sem teljesíti, sem pedig 
segélyösszegeket nem utal ki. így a gyűjtemények fejlődése 
1918 óta szünetel, mert az Egyesületnek egyébképen is tekin
télyes tőkéje hadikölcsönkötvényekben és magyar papírok
ban elértéktelenedett. A román állam e tisztán kulturális 
kérdést hatalmi kérdéssé szándékozik növelni és keresi a 
módokat, amelyek révén ezt a magyar társadalom kétség
telen tulajdonjogát tevő és magyar kultúrcélok szolgálatára 
alapított Egyesületet a román kultúra érdekeinek támogatá
sára kényszerítse. Ez a küzdelem már nyolcadik esztendeje 
foly, sajnos, kétségtelen, csak az Egyesület lehet itt a vesz
tes. Tudományos munkássága is megbénult. Keretei, melyek 
az erdélyi magyar tudományos törekvések akadémikus szer
vezetbe tömörítésére volnának hivatva, részben tárgyi, rész 
ben anyagi okok miatt meglazultak s így nagyobb jelentő
ségű tudományos célok megvalósítására irányuló minden 
jószándéka tehetetlenül vergődik. A bölcsészet-, nyelv- és 
történettudományi szakosztály folyóirata, az egykor jelentős 
feladatokat végző Erdélyi Múzeum, valamint a többi szak
osztályok értékes közleményeit kibocsátó Dolgozatok 1918 óta 
szünetelnek. A szakosztályok működése így a felolvasó ülé
sekre zsugorodott össze, s ezek is alkalmazkodva a megválto
zott viszonyokhoz, nem tudomány mi velő, csupán tudomány - 
népszerűsítő munkásságot fejtettek ki. Jelenleg az a helyzet, 
hogy az Egyesület jogi személyiségét ugyan hivatalosan el-

ö *
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ismerték, de a változott viszonyokhoz szabott alapszabályait 
jóvá nem hagyták. A románok épen most készülődnek az 
Egyesületbe többséget biztosító számmal belépni s a magyar
ság máris keserűséggel látja a jövendőt, amely szellemi téren 
is helyrehozhatatlanul megszegénvíti.

Ha aránylag több sor jutott is az EME. helyzetének 
vázolására, talán nem volt felesleges, mert ez a hely volt leg
alkalmasabb szemléltetni azt, hogy az erdélyi magyar szellemi 
életnek sok szembeszökő értékgyarapodása mellett felbecsül
hetetlen veszteségei is vannak. Utalni lehet az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület-ve is (EMKE. elnök: gróf Béldi Kál
mán, főtitkár: Sándor József), mely az alapítása óta eltelt 41 
esztendő alatt a kultúraterjesztés, a népnevelés és a közművelő
dés minden ágában és vonatkozásában nagyarányú és komoly
értékű tevékenységet fejtett ki. Elég legyen megemlíteni, 
hogy az iskolák százait állította fel, analfabéta- és szaktan
folyamokat szervezett, földmívesiskolát és óvodákat létesí
tett, a magyar ipart támogatta, könyvtárakat és kultúrális 
egyesületeket alapított stb. E nagyvonalú munkásságát az 
imperiumváltozás merőben kettévágta s épen most, amikor 
a magyar kultúra sok áldozattal emelt épülete düledezőben 
van, az erdélyi magyarság kultúrális életének valamennyi 
vonatkozását felölelő tevékenysége a működési lehetőségek 
keresésének tortúrájában morzsolódik szét. Hasonló a hely
zete a maga nemében pótolhatatlan munkára, a turisztika 
és az etnográfia művelésére hivatott Erdélyi Kárpát Egyesület
nek is (EKE. elnök : dr. Szádeczky Gyula, titkár : Xantus 
János), amelynek épúgy, mint az előbbi két alakulatnak, ki
mondottan magyar jellege szemetszúró akadálya a működését 
megnyitó hivatalos engedélyezésnek. Végül, ha megemlítem 
az unitáriusoknak a népművelés és a hitélet fejlesztésére irá
nyuló négy évtizedes Dávid Ferenc Egylet-ét (elnök: Ferencz 
József, titkár : dr. Boros György), a jótékonyság terén tevé
kenykedő Szociális Misszió-Társulat-ot (elnök : gróf Bethlen 
Györgyné), mely a kurzusain és az évenként megismételt elő
adássorozatain a társadalmi kérdések iránti érdeklődést is 
ébresztgeti, a képzőművészetek érdekeit szolgáló nagybányai 
Festők Társaságá-1 és több nagyobb városnak (Kolozsvár,
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Szatmár, Arad, Temesvár) a zenei élet fejlesztésére és fenn
tartására alakult filharmonikus és zenebarát egyesületeit, — 
szóba kerültek mindazok az irodalmi társaságok és kultúrális 
egyesületek, amelyekre az a fontos feladat hárul, hogy ön
tudatos célkitűzésekkel irányt szabjanak, anyagi támogatást 
nyújtsanak és erkölcsi súlyt adjanak a magyar irodalmi és 
kultúrális törekvéseknek Erdélyben. Sajnos, eddig több ener
giát pazaroltak a hatósági korlátozásokkal való viaskodásra 
(cenzura, működési engedély, jogi személyiségük elismertetése, 
alapszabály-revizió, a felolvasó ülések engedélyezése minden 
esetben 3 helyről : rendőrség, sziguranca, katonai hatóság), 
mint a saját irodalmi és kultúrális céljaik megvalósítására. 
Ezért szemrehányás nélkül kell megállapítanunk azt, hogy e 
sokféle akadály miatt jelentősebb eredményt egyik egyesület
nek sem írhatunk a javára. Ez áttekintés arról is meggyőz
heti az olvasót, hogy a magyar kultúrális élet szabadságát 
Erdélyben még egy egész sereg akadály korlátozza s az ered
mények elbírálásánál számításon kívül nem hagyható, hogy 
rajtuk kívül fekvő okokból tevékenységüket teljes mértékben 
ki nem fejtették. Egyedül az a remény vigasztalja a jövőbe 
aggódóan tekintő magyarságot, hogy csak felszabadulnak 
lekötött erői, amelyek szellemi életében majd friss vért ömlesz- 
tenek.

VIII.

Mivel e tájékoztatás arra törekszik, hogy lehetőleg teljes 
képet adjon az erdélyi magyarság szellemi életének valamennyi 
vonatkozásáról, szólanunk kell a továbbiakban a művészeti 
élet fontos két tényezőjéről : a zenei életről és képzőművészeti 
törekvésekről. Mondanivalóink rövid terjedelme jelzi, hogy e 
területekről ma még kevés eredményt szedhet össze a leg
nagyobb jóakarattól irányított kutatás is. Különösen szomorú 
a zenei mérlegünk. De aki ismeri, hogy a háború előtt a zenei 
élet teljesen Budapesten centralizálódott, annyira, hogy a 
vidék a legmegfeszítettebb törekvéssel sem bírt jelentős 
tényezővé emelkedni, az nagy igényeket nem is támaszthat 
a kisebbségi helyzet összes következményeit kénytelen meg-
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adással viselő erdélyi magyarsággal szemben.1 Sok adattal 
lehetne igazolni, hogy a vidék annak idején, különösen Erdély
ben, hol a szászok rendkívül fejlett és magas színvonalú zenei 
kultúráját is maga előtt látta, komoly törekvéssel kereste az 
igényesebb zenei életet, de ezeknek az adatoknak a felsora
koztatását ép oly feleslegesnek tartjuk, mint a megvalósítás 
hátramarasztó okainak emlegetését. Különben is az élénk 
összeköttetés a zenei központtal a helyi hiányosságokat 
könnyen feledtette. Az éppen fejlődésében levő zenei életet 
Erdély megváltozott történeti helyzete nemcsak hogy meg
akasztotta, de teljesen el is temette. Közvetlenül a háború 
előtt néhány erdélyi város, főképen Kolozsvár és Marosvásár
hely", bíztató jeleit adta a zenei élet intenzív kialakulásának, 
mely aztán a háború alatt sorvadozni kezdett s az imperium 
átvétele után teljesen elhalkult. A szép fejlődés előtt álló 
kolozsvári zenekonzervatórium és a marosvásárhelyi zene
iskola, valamint az összes városi zeneiskolák kivétettek a 
magyar zenekultúra érdekköréből és a román zenei élet szol
gálatába kerültek. Az intézmények átvételével jónevű művé
szeink javarésze, a megélhetés és az érvényesülés lehetőségei
ből kirekesztve, kivándorolt, s a kolozsvári magyar színház 
is, anyagi eszközök hiányában, kénytelen volt a kiállításban 
és művészi teljesítményiben egyre hanyatló opera előadásait 
megszüntetni. így lecsúszva arról a magaslatról, ahova a 
fejlődés egy-két évtizede sok erőfeszítéssel felemelte a zenei 
életet, megint a kezdet-kezdeténél tart : a szervezés és a
beidegzés munkájánál. Egyes városokban, mint Kolozsvárt, 
Aradon és Temesvárt, sok buzgó igyekezet tatarozza egyrészt 
a régi kereteket, másrészt támogatja az új megindulásokat, 
amelyek természetesen még csak vékony erekben csörgedez
nek a biztatónak látszó medrek felé. Jelenleg a helyzet az, 
hogy a magyar közönség igazi zenei élvezethez csak akkor 
jut, illetőleg a saját zenei kultúrájában csak akkor vehet 
részt, ha valamelyik jobb erdélyi művész sorra látogatja a 
városokat vagy ha a magyarországi művészek erdélyi zenei

1 Járosy Dezső : S zo m o rú  ze n e i m ér leg ü n k . E r d é ly i  A lm a n a c h .
Budapest, 1925. 239. 1.
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turnéra beutazási engedélyt kapnak. Van azonban e téren 
megnyugtató mozzanat is. Mert itt kell számot adnunk a 
dalkörökről, amelyek a múlthoz viszonyítva szokatlanul 
mozgalmas életet élnek a jelenben. A háború alatt megszűnt 
dalkörök 1919 után kezdettek életre kapni s mivel könnyű 
volt felismerni, hogy milyen nagy összefogó erő rejlik bennük, 
az új alakulatok egész sora keletkezett az utóbbi években. 
Az erdélyi magyar dalkörök pontos statisztikája nem áll ren
delkezésemre, csupán azt ismerem, hogy jelenleg 110 körül 
van azoknak a magyar dalköröknek a száma, melyeket a 
Romániai Magyar Dalosszövetség (elnök : Inczédv Joksmann 
Ödön, főtitkár : Tárcza Bertalan), egy egységes nagy szer
vezetbe tömörít. Ezek a dalkörök minden évben kerületi ver
senyt rendeznek, minden harmadik évben pedig szövetségi 
versenyt tartanak. Fontosságukat helyesen az mérlegeli, aki 
7iem csupán a magyar dal kultuszának ápolóit látja bennük, 
hanem a magyarságot egybetartó kultúrális tényezőknek 
is tekinti őket. Különösen a vidéken van nagy szerepük a 
művelődési mozgalmak támogatásában (műkedvelői előadá
sok, ünnepélyek, vallásos esték stb. rendezése) s így nagy 
érdeke fűződik a magyarságnak ahhoz, hogy kisebbségi 
életének ereje ilyen irányban is tovább szerveződjék s minél 
nagyobb területen ágazódjék el. Az eszme megindítója a 
kultúrális életet nagyon öntudatos szemmel néző Magyar Nép, 
mely éppen most készíti könyvtárában a fontos hivatásra 
szánt Magyar Daloskönyv-ét. Ma már a dalosszövetségnek is 
van havi folyóirata, az 5. évfolyamában megjelenő Magyar 
Dal, amely egyelőre főképen a szervezés munkájában buz- 
gólkodik. A jobb jövő Ígéretével bíztat a budapesti Zene
akadémia volt tanárának, Járosy Dezsőnek szerkesztésében 
és kiadásában Temesvárt megjelenő két havi folyóirat : az 
Egyházi Zeneművészet és a Zenei Szemle, melyek a zenei élet 
eseményeiről adott tájékoztatásaikkal hasznosan tevékeny
kednek az érdeklődés lekötésében és helyes irányba tartásá
ban. Sőt arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy könyveink 
között is találunk egv-két zeneesztétikai és zenetudományi 
munkát, sőt Kolozsvárt Népszerű Zenetudományi Füzetek 
címmel egy könyvsorozat is indult meg. Az alkotó zene-
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művészet terén azonban figyelemreméltó kísérlet sem történt, 
leszámítva egy-két elszórt jelenséget és a temesvári Mora wetz 
cégnek külföldről szállított zenei kiadványait. Ezen a téren 
még rendkívül sok a tennivaló, legalább is látjuk, hogy 
mennyire fontos hivatás hárul a kisebbségi sorsunk életmentő 
és fenntartó tényezői között a jól kiépített és megszervezett 
zenei életre is.

IX.

Számbavéve a körülményeket, nem lehet nagy igényeket 
támasztani képzőművészetünkkel szemben sem. Szobrásza- 
tunk, építőművészetünk és iparművészetünk tengődik, sőt 
sehol semmi kilátás arra, hogy a gazdasági helyzet ezeknek 
a művészeteknek a foglalkoztatására is gondolhasson. Ma 
máshol is nehéz a soruk, elképzelhetetlenül nehéz itt, ahol egy 
gazdaságilag megrokkant kisebbség fenntartására van utalva. 
Még a festőművészet érvényesülésére nyilt eddig a legtöbb 
lehetőség. Mindenesetre sokat jelent Erdély számára, hogy az 
övé Nagybánya, melynek festőiskolája Thorma János vezetése 
alatt zökkenés nélkül élte át a legsúlyosabb éveket s ma is nagy 
számmal vonzza magához nemcsak a magyar, hanem a román 
művészeket is. Jelentőségét rögtön felismerte a román szép
művészeti kormány, amely 1919 óta a bukaresti és a jassii 
festőakadémiák növendékeit nyaranként tömegesen küldi ide, 
hol Thorma János (esetleg némelykor Réthy István) korrek
túrája alatt tökéletesednek és főképen színt kapnak. A magya
rok meg éppen számosán tódulnak Nagybányára, számukra 
az egyedüli helyre, ahol komoly irányítást nyerhetnek. így 
kétségtelen, hogy erdélyi magyar festőművészetünk jelene 
és jövője Nagybányához kapcsolódik s az itteni művészeti 
törekvések bizalmát nagyban szilárdítja, hogy maga mögött 
érzi ezt a jótékony háttért. I t t  említhetjük meg, hogy ez év 
elején nyilt meg Kolozsvárt az állami képzőművészeti fő
iskola (igazgatója : Papp Sándor, a budapesti iparművészeti 
főiskolának két évtizedig volt tanára), melynek növendék
anyaga — úgy halljuk — 40%-ig magyar.

Az, amit ma Erdélyben magyar festőművészetnek ne-
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vezünk, sok egyéni törekvésből tevődik össze.1 Szorosabb 
egységet csupán a nagybányai művészek alkotnak, akik éven
ként részint a saját műveikből, részint a kolónia tanítványainak 
munkáiból kiállításokat szoktak rendezni. Erdélyi magyar vi
szonylatunkban T'horma János képviseli ma a legnagyobb 
értéket. Mögötte történeti értékű, tekintélyes művészi 
munkásság áll. Nagybánya régi irányának impresszionista 
képviselői közé tartoznak az ott dolgozó művészek közül a 
ragyogó nyári és téli tájképeket festő Börtsök Samu, a kifor
rott művészettel dolgozó Krizsán János, a formákban gazdag 
és hangulatos Mikola András, továbbá a rézkarcokban és 
gobelinekben meglepő új dolgokat nyújtó Ferenczy Valér 
és K. Ferenczy Noémi és állandóan új formákon, kifejező 
módokon és színproblémákon töprengő Ziffer Sándor. Van 
egy olyan csoport is, amely Nagybányától némileg eltérő 
utakat keres. Ez az ú. n. felsőbányaiak csoportja, névszerint 
Liteczky Endre és Nagy Oszkár, akik figyelemreméltó törek
véssel tapogatóznak új irányba.

A Nagybányán kívül szétszórtan élő művészek időnként 
gyűjteményes kiállításokkal adnak élet jelt magukról. Ha 
valamennyinket el nem is sorolhatjuk, de névszerint azokat 
legalább megemlítjük, akik sok odaadással, örvendetesen 
fejlődő tehetséggel és becsületes törekvéssel szolgálják a 
magyar képzőművészet érdekeit Erdélyben. Egyike a leg
tehetségesebb művészeinknek a Sztánán élő és a magyarság 
politikai mozgalmaiban is élénken tevékenykedő Kós Károly, 
ízig-vérig magyaros temperamentumú építőművész, aki ezek
ben az években, mivel tehetségét a saját területén nem érvé
nyesíthette, művészi hajlandóságait magafaragású antiqua- 
betűkkel készített és illusztrált könyvekben élte ki. Az 
illusztráló és díszítő művészetben az első helyet ma Tóth 
István (Kolozsvár) foglalja el, aki finom akvarelljei és lino- 
leummetszetei révén is sok elismerést szerzett nevének. Szopos 
Sándor (Dés) két gyűjteményes kiállításából arról győződtünk 
meg, hogy különösen figurális téren, rajztudásban és szín-

1 Szopos Sándor : A z  e rd é ly i  m a g y a r  k é p ző m ű v é s ze t h a t e sz te n d e je . 
E r d é ly i  A lm a n a c h . Budapest, 1925. 242—249. 1.



érzékben, ma egyik legtöbbre értékelhető művésze Erdély
nek. Kolozsvárt dolgozik az impresszionista irányban egyre 
nagyvonalúbbá fejlődő Ács Ferenc, a folyton színesedő és 
izmosodó Deák Nándor és a különböző irányok közt magát 
még kereső Pap Domokos. Erdélyben él a jónevű portréfestő, 
Demeter Róbert (Marosvásárhely), aki több mint húsz éve 
rendes kiállítója a budapesti Országos Képzőművészeti Tár
sulat tárlatainak. Ugyanott tűnt fel akvarelljeivel még 1914 
előtt Kollár Gusztáv (Brassó). A vízfestés terén a legszebb 
sikert ezekben az években Pataky Sándor (Arad) aratta, 
akinek akvarelljeit egy itt járkáló hollandus tömegesen vitte 
magával. Impresszionista irányban szépen érvényesülnek 
Maczalik Alfréd és Tibor Ernő (Nagyvárad) olajfestők : az 
nagyvonalú íiguralista, ez részletező tájképfestő. Az aradi 
festőkolónia egyik legtehetségesebb tagja a virtuóz kolorista 
Bállá Béla. Feltűnés nélkül szépen dolgozik gróf Teleki Ralph 
és gróf Nemes András, akiknek nyilvános bemutatkozása elé 
érdeklődéssel lehet tekinteni. Erdélyi keretek között is ki
válóan érvényesül a, jeles rézkarcoló Pap Lajos (Kolozsvár). 
Jeddy Sándor (Marosvásárhely) és a Folyovich-házaspár 
(Nagyenyed) pedig az iparművészetben termeltek figyelemre
méltó szép dolgokat. A szobrászatot két név képviseli Erdély
ben : Rubletzky Géza (Arad) és Szabó Vera (Kolozsvár), az 
előbbi Bukarestben is értékes erkölcsi és anyagi sikert ért el. 
És meg kell említenünk azt is, hogy az 1925 december 12-én 
Sepsiszentgyörgyön elhalt Gyárfás Jenőt, a Tetemrehívás 
érdemes szerzőjét, ezek az évek sem mozdították ki vissza- 
vonultságából, úgy hogy tevékeny részt nem vett az erdélyi 
magyar festőművészet jövőjének megalapozásában.

Az eddig felsorolt művészek valamennyien még 1918 
előtt átjutottak a vívódás nehéz esztendein, úgy hogy éretten 
és bizonyos megállapodottsággal érkeztek az új helyzetbe. 
Örvendetes számmal vannak olyanok, akiknek művészi 
útnakindulása vagy legalább is a feltűnése az utóbbi évekre 
esik. Ezek közé tartozik Zolnay Géza (Szatmár), Erdély leg
számottevőbb pasztellistája, akinek nagy rajztudása, széles 
és finom színskálája a legjobb irányba viszi a fejlődését. »Sok 
fiatalos hév jellemzi a tussrajzban különösen kiváló Nagy
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Imrét (Csíkzsögöd), aki — bár a hatásokat magáról lerázni 
még nem tudta — tipikus erdélyi őserőnek mutatkozik, akár
csak az egyszerűségben is monumentálissá s ú t y o s o d ó ,  csodá
latosan jellemző erejű Nagy István, akinek nevét annak 
révén kapcsolhatjuk ide, hogy két esztendő óta Erdélyben 
dolgozik s egy kiállításával bámulatra is ragadta a kolozsvári 
közönséget és kritikát. A kulturális központoktól távol él 
Gruzda János (Zalatna) és Dezső Miklós (Nagyajta) : az
előbbi nagyszerű téli tájképeivel, az utóbbi biztos komponáló 
készségével mégis magára vonta a figyelmet. Nem nagy igényű, 
de finom, hangulatos tájképeivel Diviaczky Rezső (Kolozsvár) 
is résztvett a művészi érdeklődés ébresztgetésében. Sok meleg 
érzés jellemzi Dóczyné Berde Amália (Nagyenved) kedves 
erdélyi témáit és színeit. Gidófalvyné Pataky Etelka (Do
boka) jó megfigj^elő s előretörő, elmélyedésre hajlamos 
művészi tehetség. Novák Irén (Kolozsvár) erős technikai 
készültsége tartalmas művészi jövővel kecsegtető. Érdeklő
désre tarthat számot Szóinay Sándor (Nagybánya) szépen 
fejlődő tehetsége és az egész fiatalon szép sikereket aratott 
Hosszú Márton (Kolozsvár), aki máris állandó kiállítója a 
budapesti Képzőművészeti Társulatnak.

Megközelítő teljességgel felsoroltuk itt azokat a neveket, 
akik az elmúlt években jelentős sikereket értek el. Látható, 
hogy itt is, mint a szellemi élet más területein, az új idők sok 
új nevet vetettek föl s több figyelemreméltó tehetséget bon
tottak ki. Pedig a helyzet itt még sívárabb volt, mint az iro
dalomban. Különösen kezdetben óriási erőfeszítéseket kellett 
tenni, míg a dermedtség felengedett s a közönség nehezen ébredő 
érdeklődése a művészetekbe kapcsolódott. Mindjárt az átalaku
lás elején két nagyobbszabású kiállítás törte az útat. 1919 
június havában az egész Erdély magyar művészei a kolozsvári 
korcsolyapavillonban majdnem 600-ra menő festményt, rajzot, 
iparművészeti és építészeti tervet állítottak ki. Ez volt az első 
bizalmatkeltő bemutatkozása Erdély magyar művészeinek, 
afféle megnyugtató seregszemle, az erők számbavétele. Ezt 
követte 1921 kora tavaszán a kolozsvári vármegyeház helyi
ségeiben az erdélyi román, magyar és szász művészek együttes 
találkozása, amely «azonban hiányossága miatt nem volt elég
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szemléltető je az erőviszonyoknak. Több ilyen nagyszabású 
kiállítás azóta sem volt. Különösebb jelentőségét egyelőre 
még nem lehet megállapítani annak, hogy a bukaresti Salonul 
Oficial (Tavaszi tárlat) termei a magyar művészek előtt is 
megnyíltak, ahol először az elmúlt 1925. esztendőben szerepel
tek magyar művek, sőt a zsűribe Thorma Jánost is meghívták. 
Már az is siker, hogy a selejtezés nem ejtette el a magyarokat, 
bár a Bukarestbe eljutás sok adminisztrációs nehézsége máris 
kedvét szegte a siker után vágyakozásnak. A művészek álta
lában egyénileg keresik az erkölcsi és anyagi érvényesülés 
útjait s meglehetős áldozatos kitartással törik a közönség 
dermedt érdeklődését. Az eredmény kétségtelenül mutat
kozik már. Nagybányán kívül Aradon, Temesvárt, Nagy
váradon, Brassóban, Marosvásárhelyt, de különösen Kolozs
várt egymást érik a kiállítások s ennek eredményeképen ami 
kezdetben egészen szokatlan dolog volt, az ma természetes 
lett, sőt szükségszerűnek mutatkozik. Sikerült a magyarság 
lelkiismeretébe sugalmazni, hogy a művészetekkel szemben 
is vannak el nem hanyagolható kötelességei. Éppen azért 
művészetünk megítéléséből nem szabad kikapcsolni azt a 
szempontot, hogy ma Erdélyben a kiállításnak egészen más 
a jelentősége, mint volt a múltban. Magyar ügy s így meg- 
kívántatik, hogy vele szemben a közönség a tartozását vala
milyen formában lerója. Ezen a téren is kétségkívül elölj ár 
Kolozsvár. Az ország valamennyi városából, sőt magából Nagy
bányából is idesereglenek a művészek, hol ősztől a nyár elejéig 
egymást váltogatják a képkiállítások. E kiállító kedvet nagy
ban lendíti az, hogy az érdemes művészet erkölcsi, sőt anyagi 
sikerre is számíthat. Azért nem kell azt gondolni, mintha meg 
lenne oldva az erdélyi magyar képzőművészet sorsa. Nincsenek 
műtermek, hiányoznak a modellek, ritka a vevő, megapadt a 
műértők száma s még egy olyan kultúrgócpontban is, mint 
Kolozsvár, nem akad megfelelő kiállító helyiség és főképen 
nincs a sok nemes művészi törekvést összefogó, vezető és irá
nyító képzőművészeti szerv. Vannak a művészetért mindent 
feláldozó emberek, de az anyagi és erkölcsi háttér kiépítetlen- 
sége miatt ma még nem tudjuk megmondani, hogy közülök 
hányat lankaszt el a részvétlenség s hányat akaszt meg fejlő-
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désében az érvényesülés kimondhatatlan nehézsége. Talán még 
a Pásztoriűz viseli leginkább lelkén az erdélyi magyar képző
művészet sorsát s erejéhez mérten képben és írásban mindent 
megtesz, hogy e fontos kérdést az érdeklődés melegében 
tartsa. A fejlődés további útjai még ismeretlenek, de nem 
kilátástalanok. Talán el fog érkezni, mert el kell érkeznie 
annak az időnek, amikor a magyar képzőművészet ügye 
Erdélyben halogatást nem tűrő társadalmi kérdéssé érik. 
Annál is inkább bízni lehet ebben, mert a fejlődésben máris 
odaérkeztünk, hogy az erdélyi magyarság szellemi életének 
szerves részét teszi a művészeti élet erkölcsileg kötelező fenn
tartásának átérzése.

*  *  *

Ez a szellemi élet, melynek körvonalait az olvasó elé vetí
tette ez az összefoglaló áttekintés, észrevehetőleg még forron
gásban és kialakulói él ben van. A megindulás nehézségein túl
jutott ugyan, de még meredeken húzódik rögös útvonala. 
A célok azonban világosan és öntudatosan állanak a kisebb
ségi helyzetbe került erdélyi magyarság előtt, mely a zord 
időkben virágbaborult szellemi életét a lehangoltság csüg- 
gesztő érzése nélkül végigtekinthető egyetlen eredményes 
területnek látja. Kétségtelennek látszik előttünk, hogy a 
kisebbségi élet jórészt kultúrál is élet. Jövőjét korántsem a 
bizonytalan kimenetelű politikai egyezmények döntik el, 
hanem erkölcsi kiválóságán és anyagi erején kívül főképen 
a szellemi kultúrája. De azt is szinte bizonyosnak érezzük, 
hogy a magyar jövő is a kisebbségi vergődésen fordul meg. 
Fenn tudja-e tartani magát, meg tudja-e őrizni lelkét a 
magyar államegységből kiszakított pár milliónyi magyar
ság — döntő jelentőségű lehet az egész magyarság jöven
dőjének kialakulására. Megnyugvással vonhatjuk le az erdélyi 
magyarság önállósult szellemi életének utolsó hét esztendejé
ből múltúnknak azt a nem egyszer megismétlődő tanulságát, 
hogy a nagy történelmi fordulók és a súlyos megpróbáltatá
sok nem verik le, ellenkezőleg mindig energiákkal telítik a 
magyarság lelkét.
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