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A humánum: gyakorlat. Tett, cselekvés, de 

a kor határai-korlátai között végrehajtott 

aktus. A humánum nem az ember önszemlélete, 
hanem a lezártság megsemmisítése: nem a lét- 

fenntartás taktikája, hanem a változtatás 

stratégiája. Az etikai ember megelőzi a cse
lekvő embert, a cselekvő ember új etikai vi
lágot teremtő De az etikai ember a kor fctuk- 

túrájának hordozója. Az ember igy a mindig 

etikai burokban jelentkező tetteivel törté
nelmivé változtatja át magát és világát.

Bretter György: Humanizmus és
struktúra
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Ujabbkori művelődési örökségünk feltárása során a szá
zadforduló és a két világháború közötti korszak eszmefejlő- 

désének sajátosságai is mindjobban magukra vonják a kutatás 

figyelmét, mégis, különösen a Trianon utáni eszmei-mentalitás
beli, folyamatok összetevőit, a bénultság utáni kibontakozáske
resés ideologikus folyamatait má még nem ismerjük a maguk tel
jességében, pedig históriai érvényességük szellemi életünk mai 
folyamatait is befolyásolja# Mindezeknek a jelenségeknek az iro
dalmi-művészi dimenzióit hozzávetőlegesen már megvilágította az 

irodalomtörténet, de a folyamatok és összefüggések árnyaltabb 

hálózata ma sem szolgálja még tájékozódásunkat az eszmekörnye
zetükbe illeszkedő életművek és hatások, áramlatok és törekvé
sek viszonylatainak tisztázásában, s különösen nem a korszak 

határokon túli magyar szellemi folyamatainak alkotóinak pontos 

megítélésében# Az irodalmi-müvelődési-ideológiai viszonyok és 

történeti helyzetek széles mezőnyének állapotrajza hiányzik, s 

noha a hagyományok, ösztönzők, előképek és szerepvállalások 

nagy csomópontjait ismerjük, a történeti helyzettudat betájoló- 

dásairól az oly szükséges alapmonográfiák hiányában jobbára 

csak általános képünk van#
Bár első tekintetre megbizhatóan alapos ismeretekkel tud

juk minősíteni a szellemi élet jelenségeit, képünk a korszak ro
mániai magyar kulturális viszonylatrendszerét illetően is némi- 

képp jelzésszerűnek bizonyul az összetettség feltárása nélkül, 

holott ehhez a meghatározó társadalmi-közéleti mozgalmak és 

azok nemzedéki-intézményi hagyományainak számbavétele éppúgy
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nem nélkülözhető, mint az ideológiatermelő kisebbségi értelmi
ség létviszonyainak és eszmei produkciójának felmérése* Ennek 

ellenére hiányzik az 1918-194-0 közti szakaszra vonatkozó kuta
tásból a kisebbségi kulturafejlődést meghatározó intézmények és 

orgánumok módszeres kritikai vizsgálata; a kutatás csak egyes 

részkérdésekben vagy az általános észleletrögzitések szintjén 

foglalkozott olyan fórumokkal, mint például az Erdélyi Helikon, 

a Brassói Lapok, a Magyar Kisebbség vagy éppen az Erdélyi Fiata
lok és a Hitel, amelyeknek elemzése láthatóvá tenné a mozgalom
mal és folyóiratokkal rendelkező nemzedéki ideológiák mezőnyét 
-is a csoportosulásoknak, vezéregyéniségeknek és laptörekvések
nek a baloldali és polgári progresszióhoz, a jobboldal eszmekö
reihez való viszonyukkal együtt.

A jelen tanulmány a húszas évek végén fellépő nemzedéki 
törekvések külső meghatározóinak számbavétele után ezek intéz
ményesülésének, szervezeti viszonyainak megvilágítására tesz 

kísérletet, a nemzedéki mozgalmak fénykorát betetőző Erdélyi 
Fiatalok első korszakának, társadalmi-ideológiai tartalmának 

elemzésére vállalkozva.
A dolgozat az Erdélyi Fiatalok pályaivét és mozgalmuk 

kulturális-közéleti kontextusát elemző monográfia első része; 
az eszmekor módasihlásainak vizsgálatát falumunkájukkal, iroda
lom- és művelődéspolitikai elképzeléseik rendszerével, a kor
szak testvérmozgalmaihoz fűződő kapcsolataikkal és a román szel
lemi-politikai környezethez való viszonyukkal együtt - szerkeze
ti és terjedelmű okokból - éppúgy a második kötet tartalmazza,
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mint a Hitelhez való viszony tárgyalását és a Vásárhelyi Talál
kozóval kapcsolatos álláspontjuk elemzését — az Erdélyi Fiata
lok léte második'szakaszának történetét#
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BEVEZETÉS

A húszas évek Kolozsvárjának élénk magyar társadalmi éle
tében nevezetes eseményt jelentettek a téli egyetemi diákbálak, 

a felnőtt és a még tanuló, az évtized közepétől egyre növekvő 

számú magyar értelmiség reprezentálivseregszemléi. Az első na- 

gyobbszabású, már valóban közéleti megmozdulásnak számitó diák
bált félezernél több magyar hallgató rendezte meg Bánffy Ferenc 

báró fővédnöksége mellett, amely a New York szálló előtt össze
gyűlt, bojkottáló cuzista diákok rendzavarása ellenére nagy si
kerrel zajlott le 193o* január 17-18-án.

Ennek a társadalmi alkalomnak azonban ezúttal kivételes 

közéleti-szellemi súlyt adott az a tény, hogy - az ifjúsági kol

lektivitás szimbolikus fórumát is szerencsésen felhasználva, s 

éppen a tanév közepén - intézményes keretek közé szervezetten 

ekkor lépett először a nyilvánosság elé az erdélj^i magyarság 

első kisebbségi ifjúsága, pontosabban ennek a generációnak egy 

reális helyzettudatú, egységes és felkészült csoportja: az Erdé
lyi Fiatalok, akik a maguk új eszmevilágában konkrét gondolati 
alapállást és önálló társadalompolitikai..; koncepciót tudtak meg
fogalmazni. A báli alkalommal első számával jelentkező Erdélyi 
Fiatalok cimü romániai magyar főiskolás lap ideologikus közéle
ti-mozgalmi fórumként egy évtizeden keresztül vállalkozott a 

mentalitás átformálására, elsősorban az ifjúsági közgondolkodás 

megváltoztatására. A vele programformát öltött gondolatiság ki-
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dolgozását és működésük irányítását annak a generációnak a leg
jelentősebb alakjai végezték, amelyet szociális tartalmú, etikai 
alapozottságú közéleti cselekvésigény határozott meg. Ez a nem
zedék nagyhatású iskolát teremtett magának, amelynek " 

a feladata, hogy beleszóljon a történelmi és politikai problémák 

harcaiba. Hanem: hogy fegyelmezetten és kitartó idegekkel beleal
kalmazkodva az adott viszonyokba: folytassa századok munkáját és 

minden lehető szellemi és morális fegyverrel felkészítse a fiatal 

magyar lelkeket az életharc megvívására. Az építve küzdő magyar

ságnak ez a láthatatlan heroizmusa, mindennapi eposzú áldozatos 

vállalása kevésbé mutatós s görögtüz, apotheozis és fáklyászene 

nemigen jár ki &eki. De termékeny, erős és jövőt biztositó, mint 
a föld titokzatos munkája.” ^Ezt a generációt 1929 nemzedékeként 
tartja számon az eszmetörténet.

nem az• • •

Az Erdélyi Fiatalok tízéves kisebbségi lét után, az idő
szak társadalomiéjlődési-közgondollcodási folyamatait tükröző, 

és az eszmei vívódások, a szervezeti széttagoltság útjait járó 

ifjúsági munkának a betetőződését hozta, amikor a maga önerejü 

intézményteremtésekor koncepcióját természetszerűen a nemzedéki- 

ség jegyében fogalmazta meg. Az Erdélyi Fiatalok létrejöttének 

ténye, ideológiai, mozgalmi-szervezeti és személyi viszonyainak 

bonyolultsága éppen erre a nemzedékiségre hívja fel a figyelmet, 

mint szociológiai és a mentalitásban újat hozó fogalomra, és 

mint az ideologikumnak ilyen társadalmi-demográfiai meghatáro
zottságú kifejezésflormájára; ez a sajátosság az eszmei folyama
tok kifejeződésének egyik általános jellemzője volt a két hábo-
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rú közti romániai magyar szellemi életben. Ekkor ugyanis "Az if
júkor egyéni életszakaszból társadalmi-történelmi kategóriává, 

sajátos közösségi létformává vált, mely önálló lévén, sajátos ér
tékeket mutat fel, cselekvésében önálló státusra törekszik, a kul
túra autonóm, nem-intézményes alrendszerét alkotja." A változatos 

és ideológiai tekintetben egyre számosabb ellentétet felszinre 

buktató, majd kiélezett küzdelmekben összecsapó nemzedéki megmoz
dulások végigkísérték és erőteljesen befolyásolták a korszak köz
életét. Eközben eszmetörténetileg is jelentős csomópontokhoz ve
zettek, amelyek lecsapódását külső tényezők /politikatörténeti, 

demográfiai, belpolitikai és más korlátozó körülmények/ is szabá
lyozták. Mindezek függvényében igazán csupán azok a generációs 

tömörülések tudtak valóban nemzedékké formálódni és. viszonylag 

tartósan, eredményesen küzdeni programjuk érvényesítéséért, ame
lyek - mint 193o-ban az Erdélyi Fiatalok - a reális helyzetmeg- 

határoaás talaján képesek voltak átfogó igényű cselekvési tervet 

adni a kisebbségi társadalom létfolyamatainak kibontakoztatására.

Két évtized nemzedékei
A generációs jelentkezések alkalmi föltünésük vagy időle

ges intézményesülésük, illetve az általuk meghatározott esemé
nyek szempontjából az I. világháború vége és a II. világháború 

befejezése közti negyedszázados periódusban - az Erdélyi Fiata

lok történeti kontextusában — a következő szakaszosságot mutat
ják:
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I. /1918-1929/

Az 1918 utáni évektől kezdve egészen 1929 nemzedékének fellépté
ig tart a kisebbségi társadalom kibontakozási folyamatainak fel
erősödése, a kultúra szervezeti megalapozódásának /az Erdélyi 
Helikon, Szépmivés Céh, Korunk, stb. létrejöttének/ és a nemze
déki erőfelhalmozédásnak a mennyiségi korszaka, a közepén olyan 

kiemelkedő állomással, mint az 1923-ban jelentkező Tizenegyek 

csoportosulása, majd ettől az évtől s különösen 1924/25-től meg
indul a magyar hallgatóság nagyobb arányú megnövekedése elsősor
ban a kolozsvári egyetemen.

/1923/ Bár a Tizenegyek antológiáját még félévtizednyi 

felkészülési idő választja el a szervezett kiállástól, mégis 

ez a csoportosulás az irodalomtörténétileg dokumentálható esz
mei előképe az étvizedvéd új törekvéseinek s egyben ideológiai
irodalmi elágazása pontja a polgári művelődés egyik iránya ki
bontakozásának. A Tizenegyeknél ugyanis a küldetéstudat roman
tikus hangsúlyozásában és az önmeghatározás elméleti igényében 

még együtt volt a sajátosságra figyelő irodalmiság eszménye és 

a népi alapozottságú társadalmiság; az irodalmiság nyomvonala 

néhány évvel később Kemény János korszakos irodalomszervező te
vékenységének indulásában jelentkezett, a társadalmiság pedig az 

Erdélyi Fiatalok társadalom- és művelődéspolitikai munkájában 

követhető. Az Erdélyi Fiatalok s különösen Jancsó Béla, aki már 

a Tizenegyeknek is egyik szellemi meghatározója volt, mindig 

hangsúlyozták, hogy lapjuk és mozgalmuk eszmeiségét az 1923-as 

indulás kifejlett és differenciált folytatásának tekintik#
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II. /192 9-19W
Az 1929-es év előkészületei, a Székelyek Kolozsvári Társaságá
ban létrejött Ifjúsági Bizottság, Jánosé Béla Ady-megemlékezé
se és más, már gyakorlati lépések vezettek az Erdélyi Fiatalok 

megszervezéséhez. A folyóirat és mozgalom tiz esztendeje a kor
szak egészét átfogja 194o-ig, amikor a közjogi változás terem
tette új helyzetben a lap formailag is megszűnt. Az évtized párt
politikai, kulturális és közügyi vitáktól, éles világnézeti küz
delmektől hangos - elég itt csak az 1929-es Vallani és vállalni- 

vitára, a Korunk népfronti törekvéseire, az 1936-os Cselekvő er
délyi ifjúság c. Tamási-cikksorozatra és más egységkisérletekre 

és az 1938-as Jelszó és mithosz-vitára utalni^ hangsúlyozva a 

Vásárhelyi Találkozóval jelezhető kiemelkedő csomópont fontossá
gát. Ezt az évtizedet a gazdasági válság, az eszmei különfejlődés 

és polarizálódás, a transzilvanizmus gondolatkörének kései értel- 

meződései és elutasítása a fentiekkel együtt két korszakra tagol
ják az Erdélyi Fiatalok történetét:

1. 19З0-1932/19ЗЗ« Ez a periódus a lap mozgalmi korszaka, 
a felivelés és az ifjúság eredményes nemzedéki öntudatosztásá
nak időszaka, amelyet az 1932-es őszi főiskolás konferenciát kö
vetően szervezetileg az 1933. márciusi alapitói értekezlet zárt 

le .két alapitótag kizárásával és többek kilépésével, s amely a 

folyóirat évfolyamainak tanúsága szerint folyamataiban lelassu- 

lónalc 19ЗЗ második felétől tekinthető.
2.1933-1941 közepe. Ez a szakasz az eszmei-polarizálódás, 

a szellemi utódlásgondok periódusa és azoké az állandó közéleti 
küzdelmeké, amelyekben az Erdélyi Fiatalokat anyagi-szellemi 
függetlenségük és álláspontjuk védelme folyamatos védekezésre
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kényszeritette. Ebben az időben indult meg a Hitel generációs 

folyóirata két menetben, s jött létre a Vásárhelyi Találkozó, 
amely megszerveződése folyamán mindvégig és befejezését köve
tően még sokáig az álláspontok éles konfrontációjának is jelen
tős időszakát hozta; bár az Erdélyi fiatalok történetében nem 

jelentett az 1933-as belső vitához és meghasonláshoz fogható 

fordulópontot, döntő nyomot hagyott a mozgalom működésében. Je

lentősége a lap életében főként az elszigetelődés fokozódásában 

mérhető.

III* /1940-1944/ A második bécsi döntéssel záruló utolsó 

periódus az Erdélyi Fiatalok összefüggésében már csupán utóélet 

Észak- és Dél-Erdélyben egyaránt, áttételes hatásuk jobbára is
mét az irodalmiság sikján érvényesült, Dél-Erdélyben 1943-ban 

jelent meg a Romániai Magyar írók Antológiája, amely a történe
ti körülmények következtében és valódi irodalmi-ideológiai prog
ram hiján inkább csak tömörülési kisérlet maradt, némiképp ha
sonló módon a korábbi szakasz 1931-es Uj Arcvonalához és az 1937- 

ben megjelent Uj Erdélyi Antológiához, Kolozsváron ekkor, 1942 

és 1944 között a Termés negyedévi antológiái jelentettek valóban 

újat, amelyek demokratikus népi gondolatköre és humánuma ugyan
csak értékes, szociális tartalmú eszmeiség érvényesitésére tette' 
rövidéletü kisérletet.

Ezt az új tipusú politikai, társadalmi-közéleti ellentmon

dásokkal is terhes korszakot, amelynek művelődési életével a ku
tatás eddig nem foglalkozott érdemben, az Erdélyi Fiatalok össze
függésében azért is szükséges számontártanunk, mert a harmincas 

évekbeli új nemzedékek tényleges aktivitása és - természetesen 

már egyéni utakban konkretizálódó - politikai szinrelépése: a
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a társadalmi-közéleti vezetés "őrségváltása" 194o-ben követke
zett be, az egységes fölkészülést követően már teljesen diffe
renciáltan.

. I.
A lassú gyarapodás időszaka

"Miután az anyaországtól elszakított erdélyi magyarság 

belátta, hogy a sors kerekének kijelölt forgása elé hiába akar 

akadályt gördíteni, hiába várja összetett kezekkel sorsának 

.jobbrafordulását s a passzivitásból kezdett az aktivitásba lép
ni, a középiskolát végzett magyar ifjak előtt is rendre szét
oszladoztak az illúziókból szőtt ábrándképek és belátták, hogy 

az erdélyi magyar ifjúságra is új kötelesség vár: itt maradva, 

az itteni helyzet megismerésével kell egzisztenciát teremtenie 

magának, s minden téren felfegyverkezve kell népének élére áll- 

",^"maradásával biztosítani a társadalmi regeneráció foly

tonosságát, a hivatásra való felkészüléssel pedig vállalni né
pe szolgálatát.

Ez a Péterffy Jenő által megfogalmazott életprogram-fel
ismerés azonban korántsem volt általános jellemzője a húszas 

évek közepén tanuló ifjú generációnak, amely a frontnemzedék 

küzdelmei alatt s részben már azt követően készült értelmiségi 
feladataira. Tájékozatlanság és tapohatózó bizonytalanság jel
lemezte, válságtudat és szorongó kiútkeresés, amelynek nyomasz
tó pszichózisát Kacsó Sándor mrta meg az "első fecskék" pionir- 

nemzedékének kulcsregényében, a Vakvágánvonban. E regénynek kü-

nia # • •
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Ionosén első kötete a román egyetemen próbálkozó kevesek hely
zetéről, a magyar társadalom nagyrészétől ekkor még renegátnak
tekintett igen kisszámú fiatalság életérzéséről ad forrásértékű 

2képet. Ekkoriban ugyanis "Az erdélyi magyar ifjú kikerülve az 

életbe, magyarságának tudatosításával nem nyert, hanem vesztett. 

Az a szomorú adottság, hogy az erdélyi magyarságnak nem volt mód
jában maradék nélkül kiélni nemzeti létét, még azoknál az ifjak
nál is megbosszulta magát, akik történetesen felekezeti iskolák-

Külön egyéni szívósságra volt szükség, hogy az 

ambiciózus fiatalember kifogástalanul tudja a magyar nyelvet. Ma- 

.gyárul tudni, a magyar műveltségnek birtokában lenni távolról 
sem volt magátólértetődő természetesség, 

megélése és fokozódó nyomása csak később, de annál parancsolób- 

ban adott ösztönzést a tudatosságnak és a heroikus lendületnek, 

kitermelve az önmeghatározásnak azt az energikus önbizalmát, 
amit László Dezső igy fejezett ki: "Történelmet csináló nemzedék

3ban tanultak.

„4 Ennek a helyzetnek a

vgcgyunk, inkább, mint bármely más kor fiatalsága. Ma érdemes er
délyi fiatalnak lenni. „5 A talpraállás és a határozott irányvé
tel igy csak később lesz a generáció gondolkozását meghatározó 

feladatvállalássá és küldetéstudattá, miután már valóban tömeges
sé vált a magyar hallgatók jelenléte a román felsőoktatásban, 

mindenekelőtt Kolozsváron, a diákmozgalmak központjában. A lét
szám megnövekedésének ideje a kisebbségi lét első tizenöt éve;
az a minőségi változás pedig, amely a diákmozgalmak fénykorát 

elindítva az uj eszmék keresésében már konkrétan is jelentke
zett, pontosan megjelölhetőén az 1928/29-es tanévvel követke- 

Az a "felhalmozódási időszak", amely a húszas évek 

közepétől e csomóponton át a harmincas évek közepéig mintegy
zett be.
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másfélezres nemzedéket vonultatott fel, az Erdélyi Fiatalok 

történetének egyik meghatározója - a bázis megteremtője és az 

eszmei kibontakpzás előfeltétele volt* Nvomonkövetése ezért az 

ifjúság szociális állapotainak jelzésével együtt éppúgy megke
rülhetetlen, mint az értelmiségi utánpótlás lehetőségeit beszü- 

kitő állami oktatáspolitikai törekvések hatásának mérlegelése.

A megszállás után Erdélyben - még a békeszerződés aláírá
sa előtt - az elemi és a középiskolai oktatás rendszere váltó- 

6 ,zatlan maradt, s 1918 karácsonya után a kolozsvári egyetem is 

folytatta működését. Magyar fennhatósága csak 1919* május 12- 

én szűnt meg, amikor Onisifor Ghibu, az erdélyi Kormányzótanács
Az I* Ferdinánd király 

nevét viselő új román egyetem az 1918/19-es tanév második félé
vét kezdve nyilt meg /figyelemreméltó, hogy ebben a tanévben az. 
egyetem magyar hallgatóinak száma l62o volt/, 

ben azonban nemcsak a magyar felekezeti iskolák bezárása, a meg- 

hagyottak működésének akadályozása vette kezdetét, ^ 

talmas törés következett be az egyetem magyar hallgatóinak szá
mában is: az előző évi több mint másfélezerrel szemben az idei 
1871-es összlétszámból

közoktatási államtitkára "romanizálta.

8
A következő év-

hanem ha

lo 11
már csak lo2 magyar fiatal tanult, 

többségük ekkor még nem a jogikaron0 Ezt a törést az összeomlás 

ténye és a létbizonytalanság zűrzavara magyarázza, a további 
csökkenést azonban már a kormányzat oktatáspolitikája is segit 

növelni: az 192o/21-es tanévben az Averescu-lcormány megtagadja 

az egyházi /kisebbségi/ iskolák törvényds államsegélyét, amivel
a magyar fiatalság legnagyobb része állami /román tannyelvű/

12• iskolákba kényszerül. Ezt követően a magyar egyházak egységes
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13
középiskolatipust hoztak létre, amihez állami jóváhagyás nem 

volt szükséges. 192o nyarán vetődött fel az a terv, hogy a kato-
unitárius, evangélikus és izraelita egyházak-

■14
likus, református, 
nak közös magyar felekezetközi egyetemet kellene felállítaniuk,
ezt azonban a kormányzat megakadályozta.. A felekezetközi bizott
ság döntése alapján mégis megkezdődött a felsőoktatás egyelőre
csupán a kolozsvári református tanítóképző újjászervezésével, 

ahol a jogikaron kivül minden fakultás megalakulj,
1921 szeptemberében mintegy 3oo hallgató iratkozott be;^ 

sokkal ezután az intézetet állambiztonsági okokból karhatalom
mal bezáratta.

13 s ide már
nem-

17 Felszámolásában szerepet játszott az is, hogy
a főiskola a frissen megszervezett román egyetem életképes kon-

18 Ezzel a lépéssel a magyar felsőoktatáskurensének bizonyult.
Erdélyben lényegében megszűnt.

Ebben a helyzetben az érettségizett magyar fiatalság előtt 

három lehetőség állt: egyetemi tanulmányait leginkább nyelvi okok 

miatt külföldön, jobbára Magyarországon folytatni, a magyar tah- 

nyelvü teológiák valamelyikét választani, vagy megpróbálkozni a 

román egyetemmel; a kolozsvári egyetemen a kezdeti légkör viszony
lagos demokratizmusa ellenére is nagy nehézségekkel kellett meg
küzdeniük az első - nagyrészt még lemorzsolódó - "magyar gólyák
nak."

A legtöbben ekkor még a legkönnyebb utat választották: a
nagy többség Magyarországra ment tanulni, sőt a jobbmódú polgá
rok Prágába is elküldték fiaikat. 19 Ezek jelentős része - diplo
májának román honosítása nélkül - Magyarországon maradt, amivel 

"a magyarországi szellemi proletariátust növelte, itt pedig pó-
2otolhatatlan űrt vágott." A háború pusztítása mellett ez az a
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21döntő tény, ami az ifjúsági mozgalmak genezisét meghatározta:
hiányzik a 25-4o évekig terjedők generációja Erdély magyar

ságából" . ^
• • •

pontosabban értelmiségéből, amelynek tizenöt korosz
tálya a megszállás utáni hét esztendő kétszázezres kivándorlótö
megében családjával együtt, vagy kifejezetten tanulni ment Ma- 

gyarorszagra.
A második lehetőség a teológiák valamelyikének látogatása 

volt: aki nem akart elmenni és románnl sem tudott még, ezt az utat 

választotta* Minthogy itt anyanyelven lehetett tanulni, s a kül
földön szerzett érettségit is elfogadták, jelentősen megnőtt a 

teológusok száma, különösen a református és unitárius egyházban* 

/Kortárs visszaemlékezés szerinta négy-, később ötéves református 

teológián egy-egy évfolyamon 4o-5o hallgató is volt, az unitárius 

teológián pedig 25 körül volt a beiratkozottak száma* Ide járt a 

Tizenegyek közül Balázs Ferenc és Szent-Iványi Sándor is; ebben 

az időben az unitárius teológia a legelső ifjúsági-irodalmi szer
vezkedések központja volt./"Nem véletlen - irta Ligeti Ernő -, 

hogy az irodalomban az utánpótlást inkább a teológiákról kaptuk
meg, mint az egyetemekről. Aminthogy nem véletlen az sem, hogy
például a Tizenegyek ifjú irói csoportja, ahová Kemény János is

„ 24tartozott, már a gimnázium felső osztályaiban kész volt*
Emellett más okok is errefelé irányították a fiatalság egyrészé- 

nek figyelmét-* A papság "Csendes és biztonságos megélhetést Ígért 

- irta Kacsó Sándor* - Igaz, hogy a nagy többségnek csak falun, 

de ott is a hivek védelmi gyűrűjében. S különben is a háború 

forgataga után valami romantikus vágy fogta el az embereket a 

’csendes, nyugalmas, idilli életű falu’ iránt. 23и ^ A refornátus
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teológiára járt Kemény János és Teleki Ádám is, akik ugyan ké

sőbb lelkészként sohasem működtek, a teológia elvégzése azonban 

mentesítette őket a katonai szolgálat alól. Jellemző általános

ságban véve a teológiák hallgatóinak többsége minden aktivitásuk 

ellenére sem tartozott a legjobb képességű fiatalok közé, ami 

számos esetben a kisebbségi érzés megnyilvánulását eredményez

te; ez a jelenség részben még a harmincas években is megfigyel

hető volt, az Erdélyi Fiatalokban is több irás jelent meg a teo

lógusok és az egyetemisták közti viszonyról. Természetesen a teo

lógusok között számos kiváló képességű, markáns egyéniség is volt, 

közöttük Balázs Ferenc, Kemény János vagy László Dezső, s egy idő

ben Méliusz József is; a hallgatók többsége valóban hivatástudat

ból választotta meg pályáját, s demokratikus beállitottságú, a 

népszolgálat eszméjét magáévá tevő lelkészként dolgozott.

A továbbtanulás emlitett három útjának lehetőségeit átme

netileg kiszélesítette még az a megoldás is, amelyet az ekkor 

kétéves kolozsvári Kereskedelmi Akadémia kinált az anyanyelven 

való tanulásra. Az 1921/22-es tanévben - az Anghelescu-korszak 

legelején, a felekezeti iskolák nyilvánossági jogának megfősz- 

2° - még 74 magyar hallgató fejezte be itt tanul

mányait, köztük Tamási Áron is, ebben a tanévben azonban magyar 

nyelbü első évfolyam már nem indult, a magyar oktatás pedig 

1923-ban megszűnt.

A további lehetőséget - a legtöbb elszántságot lcivánó 

erőpróbát - a román egyetemre való beiratkozás jelentette; 

azon kevesek indulásának jellemzésére, akik erre nyelvtudás 

hiányában is, de a perspektívát felismerve vállalkoztak, Kaсею_

tása kezdetén
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Sándort idézzük, aki 1921/22-ben került a kolozsvári egye-
bizony ösz-terare. A magyar tanárjelöltek között -Írja - " 

szesen kettő akadt, aki ismerte annyira a román nyelvet, hogy 

el tudta olvasni és megértette a kérvényeinket, segitett ki-
/ a román egyete-

♦ • •

Aztán néha akadt / 

mi hallgatók között is egy-egy, aki észrevette ügyetlen tén-
tölteni az indexet • • • ♦ ♦ •

fergésünket, s kedves leereszkedéssel felajánlotta segítségét 
a 'magyar gólyának'. Engem is egy ilyen erdélyi román fiú ki
sért be Lapedatu Sándor dékánhoz, a későbbi miniszterhez, ami
kor pirulva bevallottam neki, hogy meg sem tudok mukkanni, ha 

a dékán úr kérdez valamit. Ő tolmácsolta aztán Első fees-• • •

kék voltunk akkor még mi magyarok a kolozsvári egyetemen, 
gyón kedvesen és előzékenyen fogadtak 

- mondhatjuk legelső - úttörő csoportból végülis kevesen ra
gadtak meg úgy, hogy a kolozsvári egyetemen végeztek s azt 

végezték el, aminek nekifogtak. Egy-kettő végül mégis csak 

magyarországi egyetemre ment
szerészeti pályára tért át. Sok nem is maradhatott, hiszen 

összesen is kevesen voltunk.

na-
Ugy tudom, ebből a• • •

egy-kettő a könnjrebb gyógy-. • •,

„ A magyar tanárjelöltek szá
mára nagy könnyítést jelentett, hogy 1922 tavaszán magyar

28nyelv- es irodalom tanszéket létesítettek, ezzel legalább
egy töredék számára biztosítva az anyanyelven való tanulást 

és vizsgázást. A tanszék vezetője Kristóf Gj'-örgy, az egyetem
egyetlen magyar tanára lett, akit irodalomtanitási ankétján

29az Erdélyi Fiatalok is megszólaltatott.
Az 1922/23-as egyetemi évnek, amely a magyar hallgató

ság további gyarapodását hozta^^ieöielkedő jelentőséget az
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adott, hogy a készülődés után a Tizenegyek nemzedéke, az el
ső kisebbségi ifjúság majdani vezetőgárdája társaival ekkor 

szervezte meg az antológikus jelentkezést* Könyvük a szerző
gárda korai irodalmi-ideológiai fejlődésállapotának lenyoma
taként az Erdélyi Fiatalok eszmeiségének előképe, ideológiai 
gyökérzetének szerves része*

A Tizenegyek

A Kós Károlyék által 1921-ben meghirdetett cselekvési 
programnak az új nemzedék felismerése szerinti vállalását a 

Tizenegyek demonstrativ fellépése jelentette, a romániai ma
gyar irodalom első szervezett, önálló koncepció kidolgozásá
val próbálkozó csoportosulásaként. A közéleti aktivitás esz
méjének kimondása után antológiájuk az új irodalom kibonta
koztatására tett kisérlet erejét és lendületét jelezte, gon
dolatiságában pedig a korai transzilvanizmus sajátos értelme
zését adta; az antológia létrejötte az irodalomszervezés le
hetséges útjait kereső fiatal irók áldozatvállalását és talá
lékonyságát mutatja.

Balázs Ferenc, Dobai István, Finta Zoltán, Jakab Géza, 
Jancsó Béla, Kemény János, Maksay Albert, Mihály László,

valamennyien ahhoz aSzent-Iványi Sándor, Tamási Áron ” 

korosztályhoz tartozunk - mondta egy évfordulós előadásában 

a csoport egyik novellistája, Kacsó Sándor -, amely a régi 
magyar múltból úgy lépett át a mai erdélyi magyar jelenbe,

♦ • •
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hogy egyik lába az árok túlsó oldalán ragadt a régi talajon, 

a másik pedig alig-alig tudott megkapaszkodni az újon. Az 

ugrástól azonban maga az élet függött, tehát ki kellett rán
tania a lábát a régi talajból, bármilyen fájdalmas is volt 

és meg kellett kapaszkodnia az új parton, bármennyire remeg
tek is az inai. Ez a korosztály, amely hátán hozta a múltat,
de nem ragaszkodott csökönyösen hozzá, mert fiatal élete min-

1den hajtóereje kergette előre." Elszánás és a keresés tudatos
sága, az önmeghatározás elemi vágya jellemezte törekvéseiket, 

kezdete és kisérlete az irodalomteremtésnek. A csoport meg- 

szerveződése azonban nem volt előzmény nélküli; kiformálódá
sának kezdetét az antológia szereplőinek még e legelső fel
lépést is megelőző "irodalmi előéletében", utolsó középisko
lás éveikre eső irodalmi tevékenységükben kell keresnünk.

A századfordulón s a világháború alatt is jó kerete
ket kínáltak a középiskolások irodalmi munkájához a nivósan 

szerkesztett kollégiumi diákfolyóiratok, amelyek hatása Ko
lozsvárt messze túlnőtt az iskola keretein. A Tizenegyek gár
dájának két fontos tagja, Jancsó Béla és Kemény János is di
áklapban, a református Reméfayben jelentkeztek első Írásaik
kal, amelyet a Gyulai Pál Önképzőkör adott ki Jancsóélc osz
tályának lapjaként /Remény. A Református Kollégium szépiro
dalmi és tudományos havi folyóirata/. Jancsó Béla volt a 

kör elnöke is, s ugyancsak az ő nevéhez fűződik a folyóirat 

192o. november 1-i megindításai a szerkesztő Iíagy Jenő, a 

kör tanár irányitója Csüry Bálint nyelvész, később a novel
lista Kovács Dezső voltak, a diákszerkesztők pedig Jancsó
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Béla, Jánosé Miklós, Szádeczky Elemér, aklamint Kemény János, 
aki épp Jánosé Béla biztatására irta első verseit, amelyeket 
eltanácsolása után az unitárius kollégium azonos cimü diák
folyóiratában is megjelentetett. Mivel a református Remény a 

másik kollégiumi diáklap, a szatirikus Bakter 1921 eleji bot
ránya, iáletve a Remény osztályának, köztük a leghatározottab
ban Jánosé Bélának szellemi tájékozódása miatt 1921. február 

1-én megszűnt, a még igencsak romantikus fütöttségü, de a
nemzedék fellépését már körvonalazó csoport új fórumot terem- 

2tett magának.

Ez a rövidéletü orgánum az 1922 elején indult s tavasz
ra már meg is szűnt Előre cimü félhavi folyóirat volt; műkö
désének rövidségét magyarázza, hogy az egyetemre készülők - 

igy az Előre munkatársai is - ekkor még külföldöd folytatták 

tanulmányaikat. A lap patrónusa és szerkesztője Kemény János 

volt, minthogy azonban lapengedélyt diákok nem kaphattak, név
leges szerkesztőként Geley Antal szerepelt. Helyettes főszer
kesztője Balázs Ferenc volt, aki a lapot Dobai Istvánnal és 

Szent-Iványi Sándorral közösen szervezte az unitárius teoló
gián. 0 fogalmazta meg - lirai hevülettel - a lap 1922. már
cius 15-i számában, Az Előre útja c. cikkében generációjának 

még nem annyira a látásmódban, mint inkább a szándékok újat 

akarásában jelentkező frisseségét és újdonságát. A Szabó De
zsőről esszét iró Jancsó Béla, a novellista Kacsó és Szent- 

Iványi, a lírikusnak induló Finta Zoltán, Jakab Géza és Ke
mény János mellett Balázs Ferenc a maga sajátos mesemüfajú 

írásaival is itt jelentkezett először, s munkatárs volt Mi-
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hály László is, ugyancsak a Tizenegyek sorából. A. lap megszű
nése után, most már konkrétabban, Janesó Béla és Balázs Ferenc 

együtt vetették föl 1923 elején egy átfogó, általános nemzedé
ki program kidolgozásának a gondolatát, amely az első lépést 

jelentette az antológia felé. E nemzedéki gondolat kiformáló
dására erős hatást gyakoroltak a kisebbségi pártpolitika moz
gásai, ezek közül is főképpen Kós Károly Magyar Néppártjának 

és a Magyar Nemzeti Pártnak az 1922 végén megtörtént fúziója 

a politikai egység megteremtésének reményében; a korszak ál
talános egységvágyának reális alapját a nemzedék gondolatvi
lágában a nép alkotta, mint a kisebbség nemzeti létének leg
fontosabb bázisa. Tudatuk betájolódását, önmegfogalmazásukat 
ekkor még jobbára érzelmi-intuitiv erők irányították. Az Elő
re munkatársai közül többen már az irodalmi életbe is kilép
tek, mint Malcsay Albert a Pásztortüzben, s ekkor nyert első 

dijat a Keleti Újság novellapályázatán Tamási Áron. Bár Ta
mási ekkor már önálló kötettel is jelentkezhetett volna, lel
kes támogatója lett Janesó Béla javaslatának: a fiatal irók 

e laza csoportosulása - inkább baráti együttes és eszmeközös
ség, semmint szervezett társaság - gyűjteményes kötettel ad
jon hirt magáról, s ha az első lépés sikere lehetővé teszi, 

folytassa a könyvkiadást. ,;Egy 2o ives antológiát akarunk 

kiadni, amellyel egy elhatározó lépéssel beleiéjünk magyar 

közönségünk, fajunk tudatába mint uj és magyar irodalomnak 

Ígéretek - számolt be a tervről Benedek Eleknek Balázs Ferenc. 
- Azt akarjuk, hogy lélegzeljenek föl s lelkesedjenek élővé,
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látván, hogy az új Ígéretek az ő véréből erednek, s az új cé
lok és tervek és akaratok, amik életté válhatnak, ha 5 is meri 
akarni, neki készített és álmodott célok, tervek és akaratok* 

Az új magyar életműnkét csak úgy lehet sikerre vezetni, hogyha 

meglátja a magyar a magyar írét, és mindenekelőtt és mindenek-
fölött szivébe fogadja. Ezért lépünk együttesen, tizenegyen a 

pimondra: magunk megmutatni Ez az Antológia, amelynek azon
ban még címét nem találtuk, csak a kezdet lesz. De ^mi annak 

is módját találjuk, hogy egy esztendő, két esztendő alatt ti- 

zemegy fiatal székely írótól tizenegy kötet kerüljön a könyv
piacra* Leányainkat megsértenék, ha nem hinrufk el róluk, hogy 

leányosan tiszta és buzgó lelkesedéssel állanak mellénk segí
teni. Egész Erdélyben testvérleányokat keresünk, százat, két
százat. Mindegyik gyűjt mindegyik könyvre öt-tiz előfizetőt, 

és megvan a kiadásnak anyagi lehetősége. És igy azt is elér
jük, hogy nevelünk új olvasógárdát és új és igaz szemüeket.

Balázs Ferenc az antológia megszervezésének gyakorlati 
munkájában vállalt feladatot, a terjesztés módjának megtalá
lása pedig Tamási Áron gondolata volt; ő fogalmazta meg az 

1923. április 22-én kelt előfizetési felhívás romantikusan 

míves szövegét, amelyben Erdély magyar leányaihoz fordult: 

"Legyetek apostolai a megújuló erdélyi magyar irodalomnak.
Köny-

# • •

„3

Mi vagyunk minden magyar ember szívdobogása és vére 

veinknek ott kell állaniok Erdély minden magyar fiának aszta
lán. És kérünk titeket, hogy legyetek a kéz, amely széthord-

u 4

• • •

A tizenegy aláírással ellátott fel

hívást a lapok-^szerkesztőségéibe is eljuttatták, fogadtatása
ja az aratás kévéit.



22 -
azonban nem mindenütt volt kedvező; a Figaro c. kolozsvári 
bulvárlap például Irodalom vagy mi a csoda? cim alatt hábor
gott a fiatal irók megmozdulása láttán, " 

tak egy vajszivü bárófiucska révén irodalmiasdit játszani ak-
akik nem átalkod-• • •

kor, amikor komoly és hivatott emberek vérző verejtékkel kín
lódnak és nem tudnak egy kötetet sem piacra hozni. „5Jellemző,
hogy miközben a felhivás szövegét a cikk indulatos gesztussal
Balázs Ferencnek tulajdonítja, annak teljes szövegét közli, 

amivel lényegében a Tizenegyek szándékait szolgálta. Furcsa, 

hogy még Tompa László is leplezetlen ellenérzésekkel fogadta 

a felhívást, éppen azt fogalmazva meg aggályaként, aminek el- 

lenkezőjéről Benedek lilékét biztosította Balázs Ferenc: a fel- 

tünősködést.
Az eredmény azonban példátlan volt a--romániai magyar 

könyvkiadás addigi történetében: amikor Áprily és Reményik 

kötetei 5-800 példányban keltek el, az antológiára néhány 

hét alatt 28oo előfizetés érkezett Jancsó Béláék Monostori 
úti elmére, a Tizenegyek szervezőközpontjába. A nagyarányú 

érdeklődés tette lehetővé a gyors és nagy példányszámú meg-
,7jelenést - az előfizetések után 32oo példányét, ugyanis min

den hat előfizetés gyűjtése után egy dedikált ajándékkötet, 

minden harmadik után pedig félárú negyedik járt. Az új könyv- 

kiadási szisztémát népszerűsítette Balázs Ferenc, amikor a 

sikert követő második felhívásban ezt irta: "Könyvkereske
dők útján a legjobb, legszebb könyvekből sem kel el pár száz- 

és ebben az a veszedelmes, hogy igy az irodalom 

az emberektől távol, külön életet él, nem lehet láthatóvá 

tenni és igy az irodalom tulaj dónképeni hivatását nem tölt-

nál több • • •
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heti Ъе: az irodalmat nem az egész faj, hanem csak a gazda
gabbak, a nagjron áldozatkészek olvashatják." Ez a koncepció 

az adott időszakban a legdemokratikusabb kiadási és terjesz
tési elgondolást jelentette, uj és valóban életrevaló progra
mot adva már az Erdélyi Szépmives Céh létrejötte előtt, amely 

éppen ellenkező elveken, bibliofil alapon létesített önál
ló erdélyi kiadót, kevés gondot fordítva a könyvterjesztés tö
megességére, hogy aztán később a Helikonba kapcsolódás után a
terjesztés teljesen kapitalista üzleti alapon történjék*"

8
Másfél hónap múlva, 1923. június 11-én a kolozsvári 

Minerva rt. kiállításában 168 oldalon jelent meg a Versek — 

elbeszélések - tanulmányok TIZENEGY fiatal erdélyi Írótól er-

Ф • •

délyi művészek rajzaival /Erdélyi fiatal irók antológiája/ c.
kötet, puhafedelü címlapján Kós Károly szürke-vörös nyomású 

grafikájával. Bár a szépiró Kós az antológiában nem szerepelt, 

a remekbe készült címlap mellett tőle való a belső exlibris 

rajza, sőt maga az antológia cime is.

Az az önmeghatározó elméleti igény, amely régóta érzett, 

a müvekben már formálódó, de koncepcionálisan még ki nem fej
tett sajátosságként jellemezte az új nemzedék rajzását, ebben 

a könyvben fogalmazódott meg a fiatalok egyik alapkérdésével: 

a székely lelkiség és irodalmiság problémakörével együtt. Az 

antológiának ez a meghatározó elméleti, irodalmi, nyelvi és 

tematikai jellegzetessége mindenekelőtt Üalázs Ferenc poéti- 

kus-intuitiv, de reális elemekből építkező, egzakt fogalmi- 

ságra nem törekvő, mégisntartalmas megállapításokra jutó ta
nulmányaiban, az erdélyi magyar irodalomról és a székely mi- 

tologizmusról szóló vázlatokban kapott teoretikus támasztékot.
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Bár a kritika részben éppen a gondolati önállótlanságot ve
tette a Tizenegyek szemére, ezek az Írások akkor is újdonsá
got jelentettek, ha a legtöbb ellenvetés ezekre vonatkozott, 

mégpedig Szabó Dezső ide vonatkozó irodalompszichológiai té
teleinek eltúlzott adaptációja miatt# Szabó Dezső gondolatai
nak a megfogalmazás egyoldalúságai miatt indokoltan nehezmé
nyezett s már-már "faji partikularizmusba" forduló kifejtésé
ben az erdélyi irodalmat tartalmilag határolja körül a szerző;

csak kijelentője, kifejezője lehet 

az erdélyi faji léleknek s igy a különösségek, amelyek mint 
erdélyi iz, levegő, zamat, a könyvekben jelentkeznek, sokkal 
mélyebben: az erdélyi lélekben gyökereznek*" Áttetsző és tisz
tázatlan szóhasználat ez, az abszurd "erdélyi faji léíek" fo
galmának tartalmi kibontása éppen annak itt csak sejtetett ér- 

zelmi-látásmódbeli realitása miatt nem is szükséges; mindez 

ugyaiiis körülhatárolhatóvá válik akkor, ha Balázs Ferenc er- 

délyiesség-képzetét a korai transzilvanizmus szülőföld-páto
sza, táj és történelem aktivizáló vállalása felől, és minden
nek valóban Szabó Dezsőtől kölcsönzött átmitizálása felől kö
zelitjük meg. Az "erdélyi léleknek" azok az összetevői, ame
lyeket a táj, az életmódbeli sajátosságok és az általa az 

etnikai homogenitásból származtatott"néplélektani jegyek je

lentenek /"Hegyvidék; Ősfoglalkozások; Viszonylagos fajtisz
taság"/, a meglepőnek tűnő megfogalmazások ellenére sem irre
ális dolgok. Ezek a jellemzők Balázs Ferencnél a kifejtés so
rán a kifejezések lirai-patetikus elfedései, a szöveg áttet
szősége, túlzásai és fogalmiatlansága ellenére belső logika

ez az irodalom szerinte " • • •
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szerinti felépítést kapnak. A táj hatása a szerző szerint ab
ban nyilvánul meg, hogy " a hegyvidéken lakó nép gondolatvi
lága és képzelete dúsabb, összetettebb, szinesebb, élete botor- 

kálóbb, de.változatosabb s világnézetében kevésbbé merev és zár
kózott."

# • •

lo , mig az életmódbeli hatások, "Az ősfoglalkozások 

/ti* a pásztorkodás, földművelés, hadviselés/ a földdel hozták 

az Erdélyi embert szoros kapcsolatba; jobban mondva: meghagy
ták a földdel levő misztikus együttérzésben»" A harmadik kom

ponens, amely Balázs szerint a specifikus erdélyiességnek a 

többivel együttes jelenlétü biztositója: a "viszonylagos faj
tisztaság - különösen és leginkább a zárt székely medencékben 

- megőrizte a nép ősi gyermekségét, fiatalosságát, naiv csodál
kozó szemét", vagyis a mitikus gondolkozásra, látásmódra való 

hajlamot. Ezt a leginkább a székely irodalomban kifejeződő er
délyiességet a szerző azonban csak mint sajátosságot taglalja, 

puszta meglétét még nem tekinti elegendőnek: "...az erdélyiés- 

ség önmagában az alkotó tehetség hozzájárulása nélkül még nem
érték. De nem szabad azt gondolni, hogy mindenki, aki Erdély
ben él, mélyen és elhatárоzottan erdélyi."

További lényeges momentumot ragad meg Balázs Ferenc az
zal, hogy az általa körülhatárolt történeti-pszichikai jelen
ség irodalmi kifejeződésében a legfontosabbnak magát a nyel
vet, annak szemléleti és használati sajátosságait tekinti, 

mint módot, amint " 

zelségébe vonja." Hitvallásszerü, az irodalom szerepértelmezé
sére és létmódjába vonatkozó alaptétele azonban már ideologi
kus megnyilatkozás, amelyben ott van a korai transzilvanizmus 

eszme tart almának humanista jellege?* ideértve a korábban ki-

az erdélyi lélek a dolgokat a maga kö-• • •
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fejtett értékelvüséget is: п 

пак nem lehet más törekvése végeredményében, mint csodálatos 

harmóniában együtt haladni minden más faj életével és irodal
mával; befogadni a mindenünnen jövő haladást, ha elfér a faj 
teltében és beleilleszlcedhetik a szemszögletébe; egyszóval: 
zárt talaj nedveit sziván magába, legyen magasranőtt virág, 

amely határokon túl lát s az a napfény növeli s az a szellő 

borzolja, amelyik minden testvérét." Ebben a megfogalmazásban 

a sajátossal együtt hangsúlyozódik a közös is, eszmei rokonság
ban az Erdélyi Fiatalok fogalmi jelentőségű, Jancsó Béla által 
kidolgozott gondolati alapvetésével, amely az erdélyiség közös 

eszményét mint "fajok találkozását az emberi értékek magasla
tán" értelmezi.

Balázs Ferenc másik elméleti jellegű Írása a székely 

irodalomnak, közelebbről Nyirőnek és Tamásinak műfajiságon 

túli mitologizmusát kísérli meg feltárni az irodalom kibonta
kozása feletti örvendező hevület pátoszával. A székely néplé- 

lek kifejeződését vizsgálva olyan jelenségről szól, amely már 

ekkor magában rejtette a székely irók útjának lényeges konflik
tusát: a mítoszalkotás ugyanis a sajátos hangsúlyozásával a 

partikularitás igényét, a "minden testvér" gondolatának és a 

humanizmus közösségének vállalása az egyetemesség igényét je- 

A Tizenegyek ösztönös székely gondolatából a poli
tikum, a székely kulturális autonómia kisebbségpolitikai törek- 

vése még teljes egészében hiányzik.
Ez volt tehát az antológia elméleti-ideológiai alapveté

se; Balázs írásai mellett a specialitás problematikáját1 csak 

a prózaanyag hordozza, nem számítva ide Jancsó Béla európai

bármiféle életnek és irodalom-# • #

11lentette.



- 27 -

nyitottságú világirodalmi tárgyú esszéportréit és miniatűrje
it Petőfiről, Baudelaire-ről, Romain Rolland-ról és az expresz- 

szinnizmusról.
Kacsé Sándor erőteljes novellái a szabadságot megcsúfo

ló adottságok ellenében is cselekvő magatartást hirdették, esz
ményfogalmazó aktualitásukkal a tartásos humánum győzelmét mu
tatták föl. K§csó egyik hőse, a külföldet járó Elemér hazatéré
se előtt igy vivődik: "És aztán mit akarsz te? Védeni a kultú
rát? Hát védd annak a népnek a kultúráját, azt a sajátos, egyé
ni csillogású kultúrát, a te néped kultúráját. Kezdd itt, apos
tol, mert itt van szükség reád! Itt nem szabadok, itt nem bol—

" /Megújul a kúria/.dogok a te testvéreid, bátyáid, rokonaid 

Ezt a kisebbségi életakarást, erkölcsi alapozású vitalitást és 

hitet süritik magukba Tamási Áron mitikus föld-novellái is, a

• • •

földért életét adó Dakó Bálint története és a Föld embere, a 

premontrei Faludi Jákó, aki életépitő munkájának célját ugyan
csak a földben leli meg /ей a novella’bekerült Tamási első kö
tetébe is/.

Az antológia a legtöbbet a prózában, Kacsó, Tamási és 

Szent-Iványi novelláival hozta. A költők - Dobai István, Fin- 

ta Zoltán, Jakab Géza, Kemény János, I.laksay Albert és Mihály 

László -, valamennyien bizonyos formakultúra érzékelhető bir
tokában a fiatalság általános érzelem- és hangulatvilágát szó
laltatták meg; szűkös és lényegében azonos tematika vonul vé
gig verseikben a melankolikusan finom borongás /Dobai, Finta, 

Kemény/ és az elégikus pillanatnyiság /Maksay, Mihály/ hangvé
telében. Érdekes, hogy egyik kritikusuk mindannyiukat a Remé

ignyik-iskola követőinek nevezte, ugyanakkor a Pásztortüzben
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reflektáló Reményik maga - elsősorban Kacsó és Tamási kiemelé
se és Jancsó Béla dicsérete mellett - költőnek csupán Eintát
„ TZles Maksayt tartotta.

A legtöbb - és valóban érdemi - kritika az antológia 

elemzett elméleti alapozását érte, ám szinte mindegyik a vál
lakózás puszta tényének fontosságát hangsúlyozta, a nemzedéki 
kiállást köszöntő örvendezés éppúgy, mint a kritikátlan Szabó 

Dezső-követés szemrehányásai. /Jellemző volt ugyanekkor magá
nak Szabó Dezsőnek a reagálása: miután az Elet és Irodalomban 

meghatottan számolt be a Tizenegyekben való szép folytatódása 

feletti öröméről, az őt meglátogató Jancsó Elemérnek az antoló
gia felvágatlan példányát mutatta, mondván: "úgyis tudora, mi 
van benne!"/. 15

Látva a vállalkozás nem várt sikerét, június után újra 

felmerült a rendszeres könyvkiadás megszervezésének gondolata, 

s 1923. július 5-én új felhivást adtak ki a Tizenegyek most 
már Balázs Ferenc megfogalmazásában, amely a gyűjtői bázis 

állandósitása érdekében népszerűsítette elgondolásaikat, 

gyelemreméltó, hogy Balázs ekkor már nem tartotta szükségesnek 

a további csoportos jelentkezést: "Antológiára akkor van szük
ség, amikor többen a világba dobbantanak: vagyunk. De azután

Ei-

a reprezentálás helyett munkának kell jönnie. A jövő évadban
„16jórészt önálló köteteket fogunkmkiadni«,

Tizenegyek egysésze 1923 után eltávozott Kolozsvárról és az 

érdeklődés is csökkent, a kipróbált szisztéma szerint legkö
zelebb 1925-ben került sor kiadásra Tamási Lélekindulásának 

megjelentetésével a szerző saját kiadásában, s hasonló módon

Mivel azonban a
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gyűltek össze az előfizetések Pinta Zoltán Bort, búzát, bé
kességet c. verseskötetére is.17 Egy újabb antológia kiadá
sát nem sokkal ezután már Tamási sem helyeselte Jánosé Bélá
hoz Írott levelében: "A komoly irodalom szempontjából csak 

az egyénenkénti kiállás a fontos és a döntő, mert Antológia
esetében a kritika újra megtébolyodik, s nem beszél kielégí
tően az Írókról, hanem az éfiuságot pökdösi s szétugrasztani 
akar

18
• • •

Tamási ekkor már természetesen önálló kötetére készült,
az amerikai távoliéta alatt menyasszonya és Jánosé Béla által

19 , 1tető alá hozott Lélekindulásra, újabb esztendő múlva pedig 

már csak kedves iróniával emlékezett a kötetre. Az időbeli 
eltávolodás ellenére később, a Vásárhelyi Találkozót megelő
ző egységkeresés során, tizenhét év ifjúsági mozgalmait érté
kelő cikksorozatában mégis pontos, irodalomtőrténétileg ma is 

helytálló minősítését adta a Tizenegyek antológiájának:
"Kész értékeket semmiféle műfajban nem hozott, legkevésbé el
beszélésben. Akik a versirók közül leginkább uralkodtak a for
mán és a mondanivalón, azokról esztendők alatt kiderült, hogy 

könnyű volt nekik uralkodni, mert tulajdonképpen sem tulajdon 

Versformájuk, se csak versben kifejezhető mondanivalójuk nem 

volt. Az értekezésben is egyedül dánosé Béla keltette azt a 

hatást, mintha kizárólagos lelki alkata volna erre. Később 

mégis abbahagyta az irodalmi kritikát és ifjúsági mozgalom 

szervezésére adta a fejét. Ő maga úgy indokolta a cselét, 

hogy a szervezést fontosabbnak tartotta, mint az irodalmi 
bírálatot. Első pillantásra úgy tűnik - irta -, hogy Balázs
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Ferenc is, a másik erjesztője a könyvnek, hasonló utat tett
meg. Ez az első pillantás azonban csalóka, mert amit Balázs
Ferenc a székelységgel és az irodalommal kapcsolatban a mi
könyvünkben kifejtett, az későbbi mondanivalóinak és csele-

21
kedeteinek is leglenyegesebb tartalma lett."

A Tizenegyek nagy nemzedéki jelentkezésének lendülete 

könyvük megjelenése után megtört. Fellépésüket hasonló fel- 

sorakozás, közvetlen folytatás nem követhette volna akkor 

sem, ha szépirodalom helyett közvetlen cselekvési tervet adó 

aktivista ifjúsági programmal léptek volna fel. A kolozsvári 
egyetemen ekkor még - láttuk - számottevő magyar hallgatóság 

nem tanult, s igy a kötet erdélyi eszmevilága, a benne munká
ló elméleti igény és irodalmiság, a küldetéstudat és etilcum 

a férfias cselekvésideállal együtt fél évtizedig alig nyomon- 

követhetően formálta az ifjúság mentalitását. Művelődéstörté
neti jelentősége és az első' indulás összetartozástudatát adó, 
létrehozóira gyakorolt eszmeformáló hatása azonban korszakos 

fontosságú, és " 

folyamatának úttörő korszakában nem csak gondolataival - ir-
cselekedet volt az irodalmi öntudatosodás

ta Jancsó Béla -, de azzal, hogy függetlenül saját kiadásá
ban, saját maga szervezte itteni előfizető közönségre támasz-

22 Gyűjtőmedencéje volt az időszak irodalmi- 

s közös előképe a Helikonnak és az Er-
kodva jelent meg. 
szellemi törekvősineк, 
délyi Fiataloknak.
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Felhalmozódás és a bázis kialakulása

Az 1923/24-es tanévben - 1924. júniusában, közvet
lenül a szokásos évzáró vizsgák előtt - új rendelet szüle
tett, amely a^magyar felekezeti iskolákra nézve is kötelező
en irta elő a vizsgák idegen bizottság előtt, román nyelven 

való letételét# Ennek eredményeként a sajút magyar iskoláik

ban tanult és érettségi előtt álló magyar diákságnak mintegy 

7o %-a bukott meg,s igy egyetemre sem mehetett; ugyanekkor 

az 1924. július 24-i törvény azt is előirta, hogy mindazok a 

román származású polgárok, akik "anyanyelvűket elfelejtették", 

gyermekeiket csak román iskolába járathatják. A származásku
tatás és névelemzés lényegében ekkor kezdődött: a törvény 

159 §-a tartalmazta a hirhedt "kultúrzóna"-rendszer beveze
tését, amely húsz magyar megyére terjedt ki, s amelynek ér
telmében mindazok a román tanitók, akik itt legalább négyé
vi munkát vállalnak, 5o %-os fizetésemelést, kedvezményeket 
és földterületet kapnak.
24-es tanévben még nem volt érzékelhető, s később is csak 

áttételesen jelentkezett; 1924/25-ben már 399 magyar tanult 

a kolozsvári egyetemen/. Az a tendencia azonban, amely a ki
sebbségek egyrészének a felsőoktatásból való teljes kizárá
sára törekedett, egyre határozottabb formát öltött; az 1923- 

24-es tanév végén, évzáró beszédében az elhatalmasodó anti
szemitizmusról szólva Dimitrie Gusti, a bukaresti egyetem 

rektora a következőket mondta: "Egyetemeinkem: kétféle ki

sebbségi hallgatók vannak: magyarok, szászok, bulgárok, stb., 

akiknek szeme Budapest és Szófia felé irányul s akik csak

/Az új törvények hatása az 1923-
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az alkalmas pillanatra várnak, hogy tönkre tegyék nemzeti 
egységünket. Másféle kisebbséget alkotnak a zsidók és ruthé- 

nek, akiknek lelkét meghódíthatjuk. Ezek számára, ahelyett. 
hogy elidegenitsük őket s arra kényszeritsük, hogy külföld-»
re menjenek iskolába, meg kell, hogy nyissuk tanintézetein
ket, meg kell, hogy hóditsuk nyelvünkkel, egyszóval asszi-

2milálnunk kell őket." /kiemelés Cs.M./
Ekkor még a kolozsvári egyetem 196? hallgatójának

Ъcsak 9,6 ?S~a, 188 fő volt magyar, szakonkénti megoszlá
sukat nem ismerjük. Az 1924/25-ös tanévben /1925-Ъеп/ a ko
rábbi 7o-8o magyar középiskola helyett már csak 2o liceum
működött, mégis, 1924 ősze jelentős fordulatot hozott a nera-

4 Ekkor ugyanis
lendülete után - egyre többen iratkoztak be a különböző fa
kultásokra, mivel a román nyelvet egyre jobban birták. így 

a magyar hallgatók száma az előző évinek-btFbb mint kétszere
sére emelkedett, s ez a létszámnövekedés a gazdasági válsá
gig egyenes vonalú maradt minden más körülmény ellenére.

A mozgalmak fellendülését tanulmányozva, az évtized 

végén meginduló Erdélyi Fiatalok számait olvasva olyan tuda- 

tosságú és kiterjedésű autonóm egyesületi életnek, szociális 

és szellemi szervezkedésnek, gyakorlati diákpolitikának va
gyunk tanúi, amelynek méretei és intenzitása rendkivüli ele-

zedéki felhalmozódásban. - már a Tizenegyek

venségü közéletre mutatnak; e megindult pezsgésnek előfelté
tele volt magának az egyetemi, főiskolai ifjúságnak a megnö
vekedése.
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A mostmár nagyobbrészt Erdélyben maradó ifjúság to
vábbtanulását azonban 1925-tól újabb és hatásosabb Anghe- 

lescu-féle iskolátörvények torlaszolták el* nAz ifjú nem
zedéket a ’bakkalaureatus* néven ismert tanügyi gillotin, 

majd az egyetemi előkészítő tanfolymain - a pedagógia és a 

politika messzalianszának ez a két hibrid torzszüleménye 

tizedelik meg. Az eddigi tapasztalatok - irta Prohászka 

László 1929-ben - épp elég keserves bizonyitékot szolgál
tattak arra, hogy mindkettőben kitünően szabályozható ’nu
merus clausus’-t sikerült teremteni kelleténél talentumo-

.. 5sabb allalmatlan idegenek számára
✓ ✓ , , 6 amely 1925« március 7-én lépett életbe,

A törvénynek, 

s ezévben már
alkalmazták is - a lényege az<<volt, hogy az eddigi érett
ségi helyett minden középiskolában külön erre a célra ki
jelölt miniszteri bizottság előtt kellett bakkalaureátusi 
vizsgát tenni, amelyen a bizottság tagjai - idegen isko

lák tanárai valamelyik román egyetem tanárának elnökleté
vel - románul kérdeztek. Elvben "A vizsga tárgya román 

nyelv és irodalom, román történet, földrajz és alkotmány
tan, s a vizsga e tárgyakból románul teendő le; ezenkivül

• • •

a vizsgázó vizsgatárgyul választhat bármely más két tantár
gyat , amelyből anyanyelvén vizsgázhat, ha nem román anya- 

,, 7 Megjegyzendő, hogy a törvény a gyakorlatbannyelvű.
általában a magyarul tanultak esetében is a román számon-

S „ A vizsga két részből áll: Írásbeli
ből és szóbeliből. írásbelii románból, franciából és latin
ból, illetve a reális szakon számtanból. A francia irásbe-

kérést jelentette.
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lin román szöveget kell franciára fordítani s szótár hasz
nálata tilos* A vizsga dija 800 leu s a vizsgák nem az is
kola székhelyén tartatnak, hanem a bizottság székhelyéül ki
jelölt bármely tankerületi székhellyel biró városban, ahova

9a vizsgázó ifjúság el kell hogy utazzék.” A törvény, amely 

ellen a parlamenten kivül az egyházak is tiltakoztak, a Ka
marában pedig Sándor József magyarpárti szenátor emelt szót, 

valóban a magyar értelmiség utánpótlása ellen irányuló nume
rus clausus volt, eredményeként pedig a középish&lát befeje
ző magyar diákság 7o~8o a bukott meg, s bakkalaureátusi 
diploma nélkül elvesztette^a jogot felsőbb tanulmányainak 

folytatására is. lo A törvénnyel kapcsolatban maga Alexandru 

Vaida-Voivod nyilatkozta a román sajtóban: "Nálunk a numerus 

clausus kérdése meg van oldva, még pedig egy nagyon zseniá
lis módon. Anghelescu miniszter úr egyszerűen elzárja a zsi
dó és a kisebbségi tanulók elől az egyetemet, ha véletlenül 
nem tudják pontosan Creanga születési napjának dátumát, vagy
nincsenek tisztában Sminescu és Veronika Miele szerelmi vi-

.. Иszonyával.
A kisebbségi magyar iskolaügy elleni legnagyobb táma

dást mégsem a bakkalaureátus, hanem a magánoktatási törvény
12jelentette, amely 1925. december 22-i érvénnyel a felekezeti 

iskolákat magánintézetekké degradálta. 15 A törvény ellen a 

katolikus, református és unitárius egyházak közös panaszt 
adtak be a Népszövetséghez Genfben, a Magyar Párt pedig ki
áltvánnyal fordult a román néphez s a parlamentben is tilta
kozott - teljesen hiába; noha a kisebbségi szerződés a fele-
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kezeti iskolákban még a román nyelv tanítását sem irta elő, 

most négy, illetve öt tantárgy románul való tanítását vezet

ték be.

Ez a törvény az 1925/26-os tanév végén már éreztette ha

tását: a kolozsvári Református Kollégium 33 végzőse közül 3,

az Unitárius kollégium ugyancsak mintegy 3o tanulója közül
14 ,

Érthető, hogy emiátt ismét sokan még 

leérettségizni is Magyarországra kényszerültek, majd ott foly

tatták egyetemi tanulmányaikat is - ebben az évben 714-en -

1 kapott oklevelet.

15 *

vagy érettségivel a zsebükben hazatérve teológusok lettek, 

mivel ott a külföldi érettségi bmzonyitványt is érvényesnek 

ismerjék el.

E rendelkezések ellenére a kolozsvári egyetemen az 

1926/27-es tanévben már 447 magyar hallgató tanult, s a bu

karesti egyetemen is számottevő magyar hallgatóságról beszél

hetünk. Az ótóbbiak létszáma a többségéhez viszonyítva ele

nyésző volt, a Szemléi- Ferenc visszaemlékezéseiben vázolt 

induláséhoz viszonyítva mégis jelentős: ekkor a bukaresti 

Koós Ferenc Kör Diákosztályának már 5o tagja volt. 

gyarországon tanulók száma is csökkenő tendenciát mutat:

16
A Ma—

az 1926/27-es tanévben 643, 
1927/28-ban 

1928/29-ben 

1929/3o-ban 

193o/31-ben

566,
555,
5o8,
424 /!/ román állampolgár ta-

17 A kolozsvári egyetem ma

gyar hallgatóinak felkészültségét egy apró tény is mutat

ja: ebben a tanévben a 2oo-as kolozsvári keretből először

nult a magyar felsőoktatásban.
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kapott magyar hallgató állami ösztöndijat ез ingyenes ellá
tást az Avram láncú Diákotthonban: László József, az Erdé
lyi Fiatalok alapitótagjainak egyike. A magyar hallgatóság 

teljesitménye fölötti megelégedésüket Emil Ha^ieganu rektor
és professzoráársai is kifejezésre juttatták, példaként ál-

18litva munkájukat a román diákság elé.
Az 1927/28-as tanévben már a teljesen román tannyelvű 

kolozsvári Kereskedelmi, és a Szépművészeti Akadémia magyar 

hallgatósága is megnőtt, 19 de az egyetemen tánulók további 
növekedése ellenére sem éri még el összlétszámúk a külföldön 

tanulókét. Az egyetemen ekkor 527 magyar volt, mintegy 45 %~ 

ban a középosztály gyermekei.
Az eddig nyomonkövetett felhalmozódási folyamatban - 

a magyar társadalom mentalitásának módosulását és az ifjúság 

növekvő tudatosságát mutató 1924/25-ös fordulópontot követő
en - az Erdélyi Fiatalok történetének következő jelentős ál
lomása az 1928/29-es tanév, amikor a meglévő, mintegy másfél-

2Lezres huszonéves ifjúságból Magyarországon 555 fő, Romániá-

2o

ban pedig 6lo fő tanult. A Kolozsvárra ekkor beiratkozottak
22

száma ugyan alig nőtt /53o fő/ s az 1923/24-ben beiratkozott 

3o orvosból például csak 5 végzett, mégi3 ez az a tanév, ami
kor az érettségire állók mögött nyolcéves gimnáziumi román
oktatás áll, s a legtöbben már a bakkalaureátust is le tud
ták tenni. Növelték az itthon tanulók számát a Magyarország
ról és más külföldi egyetemekről hazatérők csoportjai is - 

Jancsó Béláék is ekkor téftek vissza Szegedről -, és aipinek 

a hatása ekkor még nem tükröződött: a gimnázium a középisko-
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lai reform következtében hétosztályos lett, igy egyszerre
két évfolyam végzett ^figyelemreméltó jelenség volt agyan-

ebben az évben a Koós Ferenc Kör létszámának megnövekedése
is /65 fő!/, valamint a temesvári Politechnikai Főiskoláé-'
/13 fő/, a kolozsvári Kereskedelmi Akadémiáé /33 fő/; az
időközben Temesvárra költözött Szépművészeti Akadémia ma-

24gyár hallgatóinak létszáma változatlan maradt*
Az emlitett, fordulópontnak tekinthető minőségi vál

tozás számszerűen az 1929/3o-as tanévben tükröződött, ami-
25kor már 59 magyar kapott diplomát, Magyarországon pedig már 

csak 5o8 fő tanult. A hallgatóság nagyarányú megnövekedése 

1929-ben már szükségessé tette a diákság tájékoztatását is, 

amit - magyarnyelvű oktatási tájékoztatóanyag hiányában - 

az ifjúság maga vállalt fel. László Dezső szerkesztésében, 

Bodor Géza. Kiss Erzsébet és László József egyetemi hallga
tók közreműködésével ebben az évben jelent meg az Ifjú Er
dély kiadásában egy eseményszámba menő kiadvány, a Tájékoz
tató a romániai magyar főiskolai hallgatók számára c• I08
oldalas összefoglaló: "Ez a könyvecske felszólítás az itt
hon maradásra és az itteni sors vállalására®"

A kolozsvári egyetem magyar hallgatóinak létszáma ek
kor már 753 fő volt, 

nak létszáma is lo2~re emelkedett.
Jellemző tény, hogy a különböző felekezeti és társa

dalmi ifjúsági szervezetek munkájában a kolozsvári hallgató
ság legnagyobb része már részt vett; az 193o-as diákbál meg-

s a bukaresti Koós Ferenc Kör tagságé-
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hivóján már 567 névszerint is ismert hallgató szerepelt.
Feltűnően kevés hallgatója volt a kolozsvári Mező- 

gazdasági Akadémiának, de százon alul volt a kereskedelmi 
akadémikusok száma is. A református és unitárius teológiák 

ebben az időben is népesek voltak, a hallgatók szellemi 
szinvonala azonban - minthogy jórészük az emlitett bakka- 

laureátusi vizsgát nem tudta letenni - általában alatta ma
radt az évtized első felében itt tanulókénak.

Hemcsak utólag nehéz megállapítani az egyetemek és kü
lönösen a főiskolák hallgatóinak számát egységes ma
gyar diákszervezet hiján az érdekvédelmet szervező Erdélyi 
Fiataloknak sem volt könnyű. A szerkesztőség ezért a folyó-

- ez,

irat 193o. februári számában "Vegyük számba önmagunkat!" 

jelszóval, " annak elkerülhetetlen szükségét belátva, 

hogy mindnyájan mindnyájunkról tudjunk, állandó pályázatot
• • •

hirdet azoknak felkutatására, akik eddig egyik ifjúsági 
egyletbe /Róm. Kath. Népszövetség Ifj. Szakosztálya, IKE, 
Dávid Ferenc Egylet, Székely Társaság/ sincsenek beiratkoz
va. Aki tiz ilyen nevet gyűjt /pontosan feltüntetve lakását, 

vallását, fakultását és hogy hányad éves/ az egy évre ing 7/en
a gyűjtéseket lapunkban is nyilván 

Az Erdélyi Fiatalok felhívását különösen fontos
nak kell tartanunk, hiszen "Még Kolozsvárt is, ahol viszony-

kap.ja meg lapunkat • • #

U 26tartjuk.

lag nagyobb a szervezettség, sincs nj^i Ivánt art va a főiskolai
u 27hallgatóságnak csak a fele de azért is, mert siker 

esetén a pályázat anyagai kiindulópontul szolgálhattak vol
na a folyóiratban később erőteljesen szorgalmazott, a pálya-

• • •
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választás és elhelyezkedés irányítását szolgáló kataszter 

felvételéhez*

Az 1929/30-as tanév az Erdélyi Fiatalok megszervező- 

désének s egyhen a gazdasági válság mindinkább érzékelhető 

hatásának az időszaka* Az emlitetb tanügyi rendelkezések és

a válság ellenére is, az 193o/31-es tanévben már 753-ról
28mégis hirtelen 842-re nőtt a kolozsvári egyetem magyar 

hallgatóinak száma, ami a teljes hallgatóságnak majdnem ne-
29gyedét tette ki* Ebben a nagyarányú emelkedésben kétségkí

vül jelentős szerepet játszott már az Erdélyi Fiatalok féla- 

dattudatositó hatása is mindazokkal a mozgalomszervezési mun

kákkal együtt, amelyeket a szerkesztőség az alapitók szemé

lyes kapcsolatrendszerét kiterjesztve, bázisának növelése 

a kolozsvári ifjúságon túl az összes többi 

belföldi főiskolák magyar ifjúságával, a nem főiskolai if-

érdekében " • • •

Лusággal* és a már végzettek korosztályával" /kiemelés Cs.
3oIfi,/ megteremtendő egységért inditott be.

ban ekkor már mintegy 92o magyar tanult a felsőoktatásban; 

ez a tanév volt az új nemzedék felhalmozódásának csúcspont

ja, és az évenkénti rajzások tömege ezután is számottevő 

maradt, a méljrpontját 1931 őszén-telén elérő válság követ

keztében az uj tanévben a létszám már visszaesett /769 fő/, 

később pedig - 1936/37-től, az egyetemi felvételi vizsga 

bevezetése miatt - tovább csökkent* 

első korszakának bázislétszámát vizsgálva, a teljesség ked

véért megemlítjük, hogy az 1932/33-as tanévben a kolozsvá

ri egyetemet 647, túlnyomó részben jogász- és bölcsészhall-

Egész Romániá
ul

32 Az Erdélyi Fiatalok
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33gató látogatta.
Az egyetem légkörét kezdetben a Kacsé által is érzé

keltetett liberális, a kisebbségiekkel szemben elnéző, sőt 
segítőkész légkör jellemezte. A különböző anyanyelvű hall
gatók között jó kollegiális viszony uralkodott, amit több
nyire csak a választások idején fellángoló politikai har
cok zavartak meg, valamint - 1931-ben - Iorga kormánya a- 

latt Onisifor Ghibu professzor botrányos politikai vádira
ta, a hirhedt Un anachronismul si о sfidare /Egy anakroniz
mus és egy kihívás: Az erdélyi római Katholikus Státus/, 

amely többek között minden alap nélkül, tendenciózus és 

militáns sovinizmusában az Erdélyi Fiatalokat is Eagyromá- 

nia bomlaszáááával vádolta meg. Az általában kedvező lég
kört azonban az állandó zűrzavar bizonytalansága követte, 

és a bukaresti, csernovici és ia§i~i egyetemekhez hasonló
an Kolozsváron is mind erősebbé vált a nacionalista és so
viniszta, antiszemita tartalmú "politicanismul", 
nek egyik leghirhedettebb képviselője Ghibu volt, de a cu- 

zista pártvezér I.C. Catuneanu is a zsidók és a magyar ki
sebbség ellen lázitott szélsőségesen jobboldali politikai 
beszédeiben; paradox módon Catuneanut a római jog profesz- 

szoralcént az oktatásban, a régi magyar egyetem rómaijog- 

tankönyveinél sokkal igényesebb könyvének számonkérése so- 

rán nem vezették nemzetiségi szempontok; Ezután az egyete
mi közélet mindinkább politizálódott: a professzorok nagy

része - köztük Komul Boila és Emil Ha^ieganu, az 1928-31-

34 amely-
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ben kormányon lévő Nemzeti Parasztpárt vezető személyisé
gei - szenátor és pártvezér is volt* A tanári kar jórésze 

pedig - az olyan európai rangú tudósok kivételével, mint 
Sextil Pu^cariu vagy Emil Racovita voltak - inkább politi
kai érdemeiért kapta kolozsvári kinevezését /Cassiu Maniu 

professzor Iuliu I.íaniunak, a Nemzeti Parasztpárt elnöké
nek a bátyja volt/* A tanári karon túlmenően a politizá
lás a román egyetemi ifjúságban is elhatalmasodott, amely
nek soviniszta és antiszemita csoportjai, Codreanu-hivő 

cuzista bandái nagyarányú rombolásokat vittek végbe külö
nösen 1924-ben és 1927-ben* I.Iindez nem lebecsülhető szere
pet játszott az Erdélyi Piatalok sokat kárhoztatott "poli
tikamentességének" kialakulásában* A jobboldali román és 

a zsidó orvostanhallgatók között számos összetűzés volt 

az anatómiai gyakorlatokon is, ahol a cuzisták azellen 

tiltakoztak, hogy a zsidó hallgatók "keresztény hullákat" 

boncoljanak* A húszas évek közepén nemegyszer megtörtént 
az is, hogy a zsidó kereskedések rombolásához vezető, az 

egyetemről induló tettlegesség hivatalos elnézéssel páro
sult, mert a rendőrség a beavatkozás heljrett vigyázzállás
ban tisztelgett a királyi himnuszt éneklő cuzisták láttán* 

/Е tüntetések többéves kinos procedúrák forrásaivá váltak, 

mert a rendőrség , tevékenységét igazolándó, többször is 

magyar hallgatókat fogott le; az 1928/29-es tahévben pél
dául igy tartóztatták le az akkor elsőéves Csákány Béla 

joghallgatót, aki ellen a bűnvádi eljárás negyedéves ко-
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36'raig tartott«/ Ez a zűrzavar és a tényleges egyetemi munkát 
- kutatást, oktatást és tanulást - háttérbe szoritó virulens 

soviniszta tendenciák nemcsak aggodalmat keltettek, de némi
képpen meg is alapozták a magyar közvéleménynek a kolozsvá
ri egyetemmel kapcsolatos lesújtó Ítéletét« Ezt a véleményt 
azonban mégsem tarthatjuk egészében érvényesnek, mert az ok
tatás nagy általánosságban véve a húszas évek második felé
ben megfelelő színvonalú, volt, a nyugati nyelvek - elsősor
ban a francia - tanítására külföldi oktatókat szerződtettek, 

s az egyetem valamennyi karán, kiváltképpen az orvosin, ke
vés kivételtől eltekintve jórészt igényes tanári kar működött.

A kolozsvári hallgatóság szociális állapotai

A magyar hallgatók szociális ellátásában - a kisebbsé
gi társadalom tízéves szervezetlensége folytán - az elsődle
ges szerepet az egyházak vállalták. A katolikus egyház már a 

húszas évek elejétől keádve fenntartotta a nevezetes Báthori-
Apor szemináriumot, amely az akkori diáknyelvben honos Szent- 

jóska néven egyik jólismert színhelye a két háborif közti kor
szakot idéző visszaemlékezések legtöbbjének. A Kereskedelmi 
Akadémia hallgatójaként itt lakott Tamási Áron és Kacsó Sán
dor tanárjelölt, majd az Erdélyi Római Katholikus Népszö
vetség Ifjúsági Szakosztályának későbbi szociális főtitkára,
Demeter János is, az Erdélyi Fiatalok egyik alapitója. A Bi-
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ró Vencel történész igazgatása alatt működő diákotthonban
az 1929/3o~as egyetemi évben 125 hallgató lakott /köztük
26 ingyenes, 35 alapitványos és 64 fizető/,
pedig havi ezer lejért 12o hallgató kapott szállást és el- 

38 a megnövekedett létszámra mutat, hogy az egyház 

kénytelen volt a Petőfi utcában külön helyiséget is bérel
ni a diákotthon céljaira - ez volt az ún. Kicsijóskac

A Református Kollégiumban kezdetben csupán az inter- 

nátus gimnazistáinak felügyeletét vállaló hallgatók kaptak 

elhelyezést, 1927-ben pedig a Kollégium régi, Parkas utcai 
épületében külön főiskolás internátus is létesült. Ekkori
ban itt a teljes ellátás dija havi kétezer lej körül volt, 

ami a gazdasági válság idején csökkent, a szegénysorsú hall
gatók egyrésze pedig kedvezményekben részesült.

Az Unitárius Kollégium internátusában 6o-7o főiskolás 

lakott, itt azonban másvallású hallgatók is helyet kaphat
tak, mert a kedvezőtlen lakásviszonyok miatt kellő számú 

unitárius jelentkező nem akadt. Az 1929/3o-as tanévben 41, 
1932 őszén pedig mgyancsak 4o hallgató lakott itt; a teljes

„ , 41 Iellátás dija 1932-ben havi ezer lej volt.
Az 1929/3o-as tanévbeh Kolozsváron az evangélikus

egyház is felállitotta a Theológus Luther Otthont. ahol 8
42papnövendék lakott.

A Tanítók Házában, a régi Magyar Opera mögött a volt 

ala,pitó tanítók gyermekei kaptak kedvezményes ellátást, köz
tük 1/1/ magyar hallgató is, 5 teljes dijat fizető társával 

A legjobb ellátást biztositó, ugyancsak állami

37 1932/33-ban

látást;

39

43együtt.
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Avram láncú Diákotthonban 1929/3o-ban 7 magyar, a Babes 

Otthonban pedig alig néhány orvos- és gyógyszerészhallga

tó kapott helyet.
Mivel ebben az időben a még meglévő magyar gimnáziu

mok pedagógusutánpótlása egyre jobban akadozott, az iskolák 

legjobb diákjaikkal szerződést kötöttek, amely szerint a ta

nárjelöltek - egyébként jelentős - egyetemi költségeit az 

iskola viselte, a végzett hallgatók pedig volt iskolájukban 

vállaltak állást. Ezt a tanulási formát később az erdélyi 

református egyházkerület a teológia elvégzésének kötelezett

ségével intézményesítette: ezek a hallgatók voltak a papta

nárjelöltek, akik - mintegy tizen - a teológia kollégiumá- 
/

ban laktak. Ezt az intézményt a piarista rend is bevezette, 

de ott az egyetemi hallgatóknak be is kellett lépniük a rend

be. Számuk ugyancsak tiz körül volt.

fi katolikus női hallgatók jórésze a Marianumban és az 

AuRuateumban kapott helyet /1929/3o-ban 25, illetve 6 fő/, 

a református diáklányok egyrésze pedig a református Szere

tet házban lakott, 1929/3o-ban 11 fő. A Báthori-Apor szeminá

riumban, a Református Kollégiumban, a Református Teológián 

és az Unitárius Kollégiumban, mint az ifjúság felekezeti 

központjaiban 193o februárjától az Erdélyi Fiataloknak több 

"megbizottja", terjesztője és népszerüsitője volt,

bértől pedig a református Szeretetház és a Marianum is sze-
•45

repelt "Lapunk kolozsvári megbízottai"-na к bázisaként.

A felsorolt diákotthonokban a viszonylag jó lehetősé

gek ellenére is, a Kolozsváron tanuló magyar hallgatóságnak

44
decem-
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csak mintegy 5o százaléka kapott helyet. Hozzávetőleg 15 

százalékuk — kb. száz fő - kolozsvári lakos volt, 5 száza

lékuk jómódú szülők gyermekeként albérletben lakott, a "me

zei jogászok" pedig mintegy 15 százalékot tettek ki. A leg

kedvezőtlenebb helyzetben a hallgatóságnak az a 15-2o száza

léka élt, amely minimális anyagi lehetőségei folytán roko

noknál, tömeglakásban lakott, illetve nevelői és egyéb mun

kát kényszerült vállalni.

A diákjóléti munka szervezett összefogása, amelyet az 

Erdélyi Fiatalok 193o-ban Írások egész sorával szorgalmazott, 

lényegében 1925-ben indult meg, amikor az Országos Magyar

Párt társadalmi gyűjtésre támaszkodva diáksegélyző akciót 

^1927-ben pedig az Ellenzék szervezett Diákmen-inditott,

zát /az előbbi pénz-, az utóbbi pedig inkább élelmiszerse

gélyt nyújtott/. Mindkét szerv mellett a segélyek véleménye

zését végző megválasztott diákbizottság működött, amelynek

tagjai olyan hallgatók voltak, akik nem kívánták igénybeven

ni egyik segélyforrást sem. Tevékenységük az adatgyűjtésre 

és az ellenőrzésre is kiterjedt. Az OMP Diáksegélyzője az 

1925/26-os tanévtől 1929/3o-ig összesen 77o hallgatót ré

szesítettek fejenként 15oo-3ooo lejes segélyben, az Ellenzék

Diákmenza pedig összesen 263 hallgatót fejenként 4-7ooo lej- 
48 Megemlítendő, hogy az OMP Országos Magyar Diáksegely- 

ző Bizottsága és az Ellenzék közös /!/ akciójaként már Buka

restben is megnyílt egy magyar diákotthon, amelyben ekkor

ben.
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4923 hallgató lakott.
Az Erdélyi Fiatalok az általuk hirdetett ifjúsági au

tonómia-elvet hangsúlyozva minden fórumon folyamatosan han
goztatta, hogy az ifjúságnak " 

máit külön-külön szervek útján kell intéznie. Az anyagi, il-
anyagi és szellemi problé-• • •

letve érdekvédelmi küzdelem és a szellemi munka más-más mód
szereket kiván, a módszerek külön szerveket igényelnek. Vi
lágnézeti ellentéteknek pedig nem szabad megakadályozniok a 

teljesen közös, mindenki érdekében álló érdekvédelmi munkát 
A közös érdekvédelmi munka szervének szánt egyetemi magyar 

diákegyesületért való küzdelem egységesen találta maga mö
gött az egész ifjúságot, ez a küzdelem akarja intézményesí
teni a legfontosabb anyagi problémát: a diáksegélyezést, a

• • •

Magyar Párt és az Ellenzék-Menza úttörő és áldozatos munká-
u 5ojának alátámasztására.

Ilivel egyik cél sem valósult meg soha, tizéves fennál
lása idején az Erdélyi Fiatalok folyóirata és mozgalma je
lentette az anyagi-szellemi közös érdekvédelem képviseleti

az egész ifjúsági probléma tükre és 

^szervezte a Székely Társasággal egy frontban a 

Jancsó Béla által jelzett képviseleti és szpciális küzdel
meket egyaránt-*-

centrumát, s mint " *T • •

fókusza”

A korszak általános szervezeti széttagoltsága, mint
általános jelenség részben az 1918 előtt is meglévő egyesü-

,résztletek egymást jó. kiegészítő tevékenységéből, részben pedig 

az új kényszerhelyzetben szükségmegoldásként létrejött szer
vek összehangolatlanságából, az átfedésekből és differenciá
latlanságból, valamint politikai okokból és csoportellenté-
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tékből származott.

A képviseleti küzdelem - a nemzeti alapon szervezendő 

egységes magyar diákegyesülétest folytatott többéves harc - 

kudarcát politikai kényszertényezők okozták, a szociális 

munka egységesíténének eredménytelenségét pedig a magyarság 

politikai vezetésének csoportellentétéi.

Az egyetemi egyesület megteremtésével - számtalan di- 

ákgyülés, tervezés és éles viták tárgyával kapcsolatban az 

Erdélyi fiatalok számos esetben maga is állástfoglalt^ 

a diáksggélyezés kérdését pedig csupán első évfolyamában 

Írások sorával tartotta napirenden.
Az egyetemi diákegyesület létrehozásának gondolata - 

amelynek útját a következő fejezetek egyikében követjük nyo
mon - elsősorban éppen a diáksegélyezés egységesítése érde
kében - vagy, amint Jamcsó Béla fogalmazta, az OMP és az El
lenzék úttörő és áldozatos munkájának alátámasztására merült 
fel. A segélyezéssel kapcsolatban ismét egy olyan körülményt 
kell említenünk, amely az egyetemi közéletet átható jobbol
dali politizálás mellett más okokkal együtt ugyancsak hoz
zájárult az Erdélyi Fiatalok Wpolitikamentességének" kiala-

О

Iculásához •

53

A magyarság politikai képviseletének "irányadó körei" 

számára - a tizenöt korosztály hiánya folytán - különösen 

fontos kérdésként merült fel az utánpótlás gondja, ezért - 

főként a harmincas évek elejétől - egyre inkább törekedtek 

az állam nyelvét már jül beszélő, igy jobnan is tájékozódó, 

hatékonyabban cselekvő ifjúság megnyerésére« Mivel pedig az
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egyetemi és főiskolás ifjúság nagy többsége rendkivül sú
lyos anyagi gondokkal küzdött, a nyomorgó fiőiskolások meg
segítéséből nem egy esetben jól hasznosítható politikai tő-

a segitségadásól és a tevékenységnek a köz
vélemény előtti felmutatásából, amihez távolabbi célként a 

társadalmi ismeretekben szegény, politikában járatlan ifjú
ság szelemi-ideológiai megnyerése társult. Ez a törekvés hú
zódott meg az ОЫР diáksegélyezési munkája, illetőleg a párt 

és az Ellenzék ilyen irányban is ellentétes irányú és szándé
kú tevékenységé mögött, amit végsősoron a konzervatív beállí
tottságú, merevebb egyéniségű Bethlen György és a sok tekin
tetben radikálisabb, sokoldalú tehetségű Bánffy Miklós el
lentétes politikai koncepciója és személyes szembenállása 

motivált•

ke képződött,

A húszas évek közepén Erdélybe visszatért Bánffy, 

volt magyar külügyminiszter román állampolgárságának fel
tétele /1926-Ъап/ köztudottan a politikától való tizéves 

tartózkodás volt; ez az évtized Bánffy számára az intenziv 

közművelődési, irodalomszervezési munka időszakát jelen
tette - elég csupán helikoni tevékenységére utalnunk -, s 

ekkor teljesedett ki jelentős szépirói munkássága is. 

Természetszerűen ez a kulturális tevékenység előkészüle
ti ideje volt majdani politikai működésének is, ebben pe
dig jelentős szerepet játszott az Ellenzék fölötti döntő 

befolyása, amellyel - más tényezőkkel együtt - számottevő
en ellensúlyozta az OMP lapjaként megjelenő Keleti Újság
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működését«, így válik értehtővé, hogy amikor például 1931- 

ben heves harcok folytak az ifjúság köreiben a diákbál jö

vedelmének elosztása körül /az OMP és az Ellenzék Diákmen

za segélyezettjei között/,^ ez a küzdelem valójában csu

pán jelentéktelen epizódja volt a két arisztokrata és cso

portjaik harcának«. Mivel pedig szembenállásuk 1944 őszéig

tartott, a diáksegélyezés egységesitésének ügye eleve ku-
55darcra volt Ítélve*

Az egyházak, mint az első időkben egyedüli nemzeti 

jellegű szervezetek - kevésbé reklámozott, de hathatósabb 

segítséget nyújtottak említett diákotthonaik létesítésével 

és fenntartásával. Ezek az otthonok már a húszas évek ele

jén is a diákság kis szellemi-szervezkedési központjai vol

tak, működésűk összekapcsolódott, s fontos szerepet ját

szottak a különböző felekezetekhez tartozó ifjúság közös 

nemzeti-társadalmi kérdésekben való egyetértésének kiala

kulásában. Ezt a folyamatot azonban mégis sokszor megzavar

ták a felelcezetieskedés ellentétei, s olyan egyházi vezető 

is akadt, aki az egyház diákotthonának szociális lehetősé

geit felhasználva néhány fiatalt sikerrel késztetett val-
56

lásának megváltoztatására.

Történték azonban olyan magánkezdeményezésü visszaé

lések is, amelyeki^mögött a közéleti szereplésvágy dolgo

zott, s amelyek,. ^ a gazdasági válság mélypontján kifeje

zetten nyomorgó főiskolások helyzetéből akartak egyéni 

hasznot húzni; ilyen eset volt az altruista szerepben
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tetszelgő Botár István törekvése is, aki később a jobbolda
li Friss Hirek csoportjában is feltűnt,

A szociális ellátottság körébe tartozó, intézményesí
tett alkalom volt a már többször emlitett magyar diákbál is, 

amelyet általában január közepén rendeztek meg. Az előkészí
tés során intenziv szervezőmunka folyt, aminek célja a tény
leges rendezés mellett elsősorban a minél tetemesebb bevétel 
biztosítására irányult: ennek érdekében védnöknek kérték fel 
a magyar közélet minden jelentősebb személyiségét, akiknek 

neve mellett a báli meghivó /a rendezőség által ismert/ ösz- 

szes magyar egyetemistát és főiskolai hallgatót is feltüntet
te - rendezőként - , közülük az ifjúsági mozgalmak ismertebb 

alakjait főrendezőként, /А Debreczeni László cimlapgrafiká- 

jával diszitett, kisebb kötetnyi meghivók a magyar hallgató
ság létszámára nézve forrásértéküek•/ Ezeknek a valóságos 

társadalmi seregszemle számba menő eseményeknek hangulatos 

szenzációját jelentették a bál időtartama alatt irt és ki
nyomtatott báli újságok, amelyekben a könnyed és élcelődő 

rögtönzések mellett tartalmas Írások is olvashatóik voltak.
Az első valóban számottevő diákbál napja az Erdélyi Fiatalok 

születési dátuma is: az 193o* január 18-i estélynek több 

mint I600 védnöke és 567 rendezője, az 1931* január 17-i 
bálnak pedig 19oo védnöke és 77o főiskolás rendezője volt.
Az évek során volt olyan bál is, amikor a tiszta jövedelem 

a kétszázezer lejt is meghaladta; ezek az összegek - főként 

Jancsó Béla javaslata alapján - fele-fele arányban oszlot

tak meg az OLD? Diáksegélyzője és az Ellenzék Diákmenza lcö-

57

58
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zött, mindkettőnek anyagi bázisa nagyobbrészét biztosítva.
A diákszociális intézmények között kell említenünk 

még a Református Teológián 1928-ban megszervezett önsegély
ző pénztárat, amely tagjainak hozzájárulásából két év alatt

59kétszázezer lejnyi kölcsönt és más támogatást nyújtott.

Súlyos tehertételt jelentett a rendkívül magas egye
temi tan- és vizsgadijak előteremtése is; a jogikarnak egyéb
ként a többi fakultásra is érvényes adatai szerint az 1928- 

29-es tanévben az első évfolyamra beiratkozóknak 2975 lejt,
majd II. éven 29oo lejt, 

III. éven 31oo lejt, 

a IV. éven 38oo lejt
kellett befizetni, vagyis az 1928-ban beiratkozó és 1932 ta
vaszán- nyarán végző hallgatónak csupán a tandija 12.775 lej 

^°. ez - minden esetben sikeres vizsgát véve alapul! - 

a vizsgák és szigorlatok, a doktori értekezés és avatás, stb. 

különdijaival együtt - a diplomáig 26.ooo lejre nőtt, s min
dez akkor, akiikor a diákság havi létminimuma 25oo lej volt, 

amivel a hallgatóság 14.3 %-a. rendelkezett,^ 

pő 800-I000 lejbe került. Nem kis gondot jelentett a tan
könyvek beszerzése sem; a legolcsóbbak ára is magasabb volt
száz lejnél, a jól "preparált” jogi tankönyvek pedig az újak-

62nál is értékesebbek voltak.
Ha a fenti kiadásokat az OMP és az Ellenzék diákse- 

gélyzőjének juttatásaival összevetjük, szembetűnővé válik 

a segélyek rendkivül alacsony "hatásfoka". A szülői támoga-

volt;

s egy pár ci-
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tás aránya pedig - holott főként a szabadfoglalkozású ér
telmiség és a biztosabb egzisztenciájú iparosság gyermeke
inél ez volt az egyetemi évek anyagi alapja"- ugyancsak
kedvezőtlen volt az ifjúság többségénél; 44.4 % minden

65 , V-.. ' ’
szülői támogatás nélkül tanult. Állami alkalmazásban igen 

kevés magyar állt, a vagyonelkobzás-jellegü 1921-es föld

reformnak pedig kifejezetten a magyar kisebbség ellen irá

nyuló rendelkezései nyomán nemcsak az egyházi, alapitványi, 

iskolai és közbiitokok számolódtak fel vagy mentek tönkre,

de nagyrészt a paraszti birtokok is, amelyek a magyar ban
kok uzsorakamatainak terhét is viselték.^ A munkásság

jövedelme - akinek volt munkája s nem bocsátották el pél

dául a román nyelvtudás hiánya miatt - a létminimum hatá

rán és az alatt volt, erre nézve elég csupán a Falvak Né

pe számait idézni. Még a magyar tisztviselők nagyrésze sem 

gondolhatott gyermekeinek taníttatására; a felekezeti is

kolák kezdő tanári fizetése 4ooo lej körül volt, a harminc 

év utáni tanári nyugdij 152o lej. A felekezeti elemi isko

lák tanitói fizetése általában 2ooo, a kistisztviselőké 

2-3ooo lej volt. Valamivel kedvezőbb helyzetben volt az 

alsópapság, bár megtörtént, hogy a református lelkészek 

állami járandóságuk évi összegéből 1-2 hónapnyi támogatást 

kaptak kézhez. A gazdasági válság 1931-es mélypontján, a 

mezőgazdasági termékek árának rendkivüli esése miatt a 

parasztság már nemcsak a bankkölcsönöket nem tudta fizet

ni, hanem azok kamatait sem, s mindez a növekvő számú fa-
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lusi hallgatóságot közvetlenül érintette.
Csődbe jutott az (ЖР és az Ellenzék szociális mun

kája is. Egy elsőéves hallgató igy irt 1931 őszén az Er
délyi Fiatalokban: "A legtöbb I. éves egyetemi hallgató 

csak annyi pénzt kapott otthonról, amivel felutazott és 

amiből a legszűkebb körülmények között fenntarthatja ma
gát. De azért most is örömmel, szép reményekkel jöttek 

fel. Biztak abban, hogy az Ellenzék, a Magyar Párt, a 

kollégiumok adnak valami segélyt, amivel a tanulmányai
kat megkezdhetik. Azonban csakhamar keserű kiábrándulás 

érte őket. Az Ellenzék menzától, a Magyar Párt diáksegé
lyezőjétől első évesek egyáltalán nem kapnak segélyt, mi
után a nagyon gyéren befolyt összegek még az eddig támo
gatott felsőbbévesek további segélyezésére sem elegendők.
Az internátusokba is nagyon kevesen jutottak be. A laká
sok drágák és az első éveseknek jó nagy része lakás és 

koszt nélkül lót, fut s mivel nem tehet mást, a tandij- 

ból él Közben még az egyetemi beiratkozási, tan - és 

vmzsgadijakat is nagyon felemelték, mellékkeresetre pe-
© • •

dig a mai munkanélküli időben semmi kilátás. így a most 

I. évre készülők jórésze. még ha fel is veszik az egye-
II 65temre, kénytelen lesz hazamenni • • •

1932 őszén Tóth Zoltán /a későbbi I.Tóth Zoltán/

rajzolt még nyomorúságosabb képet a diákságról, aki az

Erdélyi Fiatalok szerkesztőségének megbízásából az OMP,

az Ellenzék és az internátusok illetékes vezetőivel ké-
66szitett Mkorinterjút”. Akik pedig mindezek ellenére
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sikerrel befejezték tanulmányaikat, kisebbrészt lelkész
ként falun vagy felekezeti iskoláikban és orvosként te
remtettek egzisztenciát, illetve - nehezebb körülmények 

között - nyelvtudásuk és felkészültségük ellenére ingye
nes joggyakornokként, napilapok volontőrjeként vagy éppen 

kereskedelmi vigécként keresték kenyerüket. Ekkor, 193o- 

ban már érzékelhetővé vált a később nyomasztó súlyú ér
telmiségi elhelyezkedés gondja, a magyar közvélemény azon- 

*
ban most még - a hiányok láttán joggal sürgetve az után
pótlás fokozását - a kérdést optimizmussal Ítélte meg.

Az egyházak ifjúsági egyesületei

A kisebbségi lét első évtizedében a magyar társada

lom szervezetlensége következtében a különböző diákegyesü

letek a nemzeti egyházak kereteiben jöttek létre, a refor

mátus, katolikus és unitárius felekezetek valláserkölcsi 

alapokon álló generációs tömörülései voltak. 1927-ben a 

kormány az evnagélikus szuperintendencia felállítását is

az evangélikus ifjúság67engedélyezte Arad székhellyel, 

tevékenységének azonban az Erdélyi Fiatalok történetében 

nem volt jelentősége.

A felekezeti elkülönültség az adott társadalmi-szer

vezeti széttagoltságban egyszerre jelentette az egymással 

való gyakori szembefordulást és az összekapcsolódást, az 

ifjúsági munkában is megnyilvánuló erős felekezetieskedést 

és a közös fellépést; a vallási szempontok mellett mind-
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kettőben politikai törekvések is érvényesültek; jellemző

en felemás példája volt ennek az az akció is, amellyel az 

egyesületek - s katolikus ERKNEFSZ kivételével - közös 

pártpolitika-ellenes álláspontjukat juttatták kifejezésre 

az Erdélyi Fiatalok programja alapján, 1932 tavaszán»

1929 nemzedékének fellépését követően a két felekezetek 

feletti diákszerv, a Székelyek Kolozsvári Társaságának If

júsági Bizottsága és az Erdélyi Fiatalok pezsditő hatással 

voltak az egyházi diákegyesületek kulturális és falumunká

jára is, amiben szerepet játszott az is, hogy sok aktiv fi

atal egyszerre vállalt munkát az SZKT IB-ben, az Erdélyi Fi

ataloknál és egyháza diákszervezetében. Az általános szel

lemi-közéleti megélénkülés mellett azonban e hirtelen fel

frissülésnek oka volt az is, hogy az egyesületek - néhány 

egyházi vezető ösztönzésére - a két felekezetekfeletti 

szerv ellensúlyozására is törekedtek, feladták kizárólago

san vallási jellegüket és saját szempontjaik szerint aktu

ális társadalmi kérdésekkel is foglalkoztak»

Az első ifjúsági alakulat a református egyház Ifjú

sági Keresztyén Egyesületek /1КЕ/ szervezetének 1921-es 

felújításával jött létre a kolozsvári teológián, amelynek 

kezdetben csupán teológus tagjai voltak; az egyesület 193o- 

ig csekély létszáma más főiskolák hallgatóival alig gyara

podott, tevékenysége a belmissziós munkára és a bibliakö

rök szervezésére terjedt ki.
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1930-ban az IKÉ-nek már lo8 tagja volt, s a heti 

bibliakör mellett szombatonként világnézeti, filozófiai, 

irodalmi és néprajzi előadásokat is tartottak, amelyek

nek programjában - a református teológián - a történel

mi materializmus, a "szociálizmus, mint világnézet”, a 

keresztyénség szociális feladatai és az irodalmi-művésze

ti modernség is szerepelt. "Elég nagy számú hallgatóság 

volt jelen minden estén - irta egy beszámoló -, sokszor 

talán többet is remélve és várva az előadástól. A Biró 

Sándor /Történelmi materializmus a magyar történelemmel 

kapcsolatban/, de különösen a László Dezső /А keresztyén

ség szociális feladatai/ előadása után egészséges és ter
ít 68mékeny megbeszélés bontakozott ki.

193o tavaszán már külön konferenciát is szerveztek

a főiskolások számára a determinizmus és a keresztyénség 

összefüggéseiről,^ majd ennek sikere nyomán nyáron is, 

amikor Tavaszy Sándor is résztvett a megbeszéléseken. A

nyári gyalui konferencia részben már túllépte a felekeze

ti kereteket; ennek fontosságát a sajtó is méltatta0

Az IKE állandó kapcsolatot tartott fenn a Federa— 

fcia Aso^ia^ilor $tudentilor Cre?tini din Romania szövet

séggel és rajta keresztül a Világ Diák Szövetséggel, a

FACH nemzetközi keresztyén szervezeten át pedig az orto-
73dox román ifjúsággal is. A Református Teológia ifjúsági 

folyóirataként 1921 és 19Ú4 között adta ki az Ifjú Erdélyt, 

amelynek évfolyamai az Erdélyi Fiatalokat megelőző korszak
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ifjúsági életére és szellemiségére nézve a későbbiekkel
' 72

együtt forrásértéküek.

A katolikus hallgatóság szervezete 1927» november 

miután a katolikus egyház 1921-ben 

megszervezte az Erdélyi Római Katholikus Népszövetséget.

7513-án jött létre,

/Е hatalmas szervezetnek 17o tagozatában mintegy 2o.ooo

Az Erdélyi Katholikus Népszövetség Egyete-' .74tagja volt«/

mi és Főiskolai Szakosztályának /ERKNEFSZ/ első kétévi mű

ködéséről csak annyit tudunk, hogy fő összefogó ereje ugyan-
75csak a vilagnézetiség, a valláserkölcsi alap volt, 

vezeti felépitését tekintve pedig három kúriára, a Belső- 

Erdélyi, Székelyföldi és Határvidéki Kúriákra tagolódott, 

amelyek munkáját a tisztikar /elnök, alelnök, belügyi és 

külügyi főtitkár, főpénzááros/ és a Népszövetség központi 

tanácsának priorja ellenőrizte. Az ERKNEFSZ előadásszerve

ző, kérdőives és pályázatos falumunkáját - aminek iránya 

a protestáns egyesületekben, közelebbről az IKÉ-ben indult 

meg s vált elebenné - az Erdélyi Fiatalok faluismereti te

vékenysége követte.

193o-ban az ERKNEFSZ-neк 13o tagja volt; a három kú

ria "Működését csak november hó végén kezdhette meg, mert

szer-

az egyesület irányítását illetően komoly elvi harcok mi

att, hosszú krízisben vajúdott, 

tavaszától - ifjúsági elnöke Dsida Jenő, a szociális főtit

kár Demeter János, 

czel József lett,

76
tí Ebben a tanévben - 1929

77

78 elnök pedig a következő tanévtől Ven- 

valamennyien az Erdélyi Fiatalok leen-
'79
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dő alapitói és munkatársai«

A Székely Kúriában Márton András a székelység problé

máiról, Pataki József pedig a székely jogfejlődésről tartott 

előadást,^0 Kiss Árpád a csehszlovákiai magyar egyetemi if

júság mozgalmairól, Veress Ernő / az Erdélyi Tudósitó szer

kesztője/ a katolikus sajtóról számolt be, Demeter János pe

dig a kisebbség iskolán kivüli népnevelésének fontosságát 

fejtegette.

A Belső-Erdélyi és a Határvidéki Kúria ugyancsak rend
szeres kulturális munkát végzett,^ugyanekkor az ERKNEFSZ fa- 

luszociográfiái pályázatot is hirdetett«

Külkapcsolatainak sorában a Francia Katolikus Diákszö

vetséggel való kontaktusa említendő, amelynek 1929-es és 

193o-as kongresszusain az egyesületet az Erdélyi Fiatalok 

későbbi munkatársa, /Bányai/ Baumgarten László képviselte.

A Szakosztály 1932 nyarán - Márton Áron népszövetsé

gi ügyvezető elnöksége, György Lajos priorsága és Venczel 

József ifjúsági elnöksége idején vette fel - Majláth Gusz-
' 03táv gyulafehérvári püspök emlékére - a Majláth Kör nevet.

'82

Az unitárius hallgatóság ugyancsak 1927-ben alakítot

ta meg a Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági Körét /DFSIK/. A kör 

I929 őszén, Dávid Ferenc mártírhalálának 35o. évforduló

ján megemlékezést rendezett Déván, ahol a várbörtönben Dá

vid Ferenc cellájának falán a világ unitárius ifjúságának 

adományaiból készült emléktáblát is elhelyezték.

; 'v% f
V йг
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193o Januárjában a DFEIK-en belül külön Egyetemi 

Hallgató Csoport alakult, amelynek ügyvezető titkárai Mi

ké Imre és Gyallay Papp Zsigmond joghallgatók, valamint 

Péterffy Gyula zeneakadémista lettek.^ A Körben fejtet

te ki nagyarányú falumunkáját Balázs Ferenc is, aki Szé

kely keresztúr környékén 1929 novembere és 193o márciusa 

között mintegy száz faluban 16o vetitettképes előadást tar

tott, amelynek jövedelme az általa szerkesztett Kévekötés 

c. unitárius ifjúsági folyóirat költségeihez is hozzájá

rult; a kör kulturális és falusegitő tevékenysége népkon-
85ferenciák és da losversenyek megrendezésével is kiegészült.

Eleven irodalmi-művelődési munka folyt az Unitárius Teoló

gia önképzőkörében is.^

A DFEIK 19j5o őszén egyetemes konferenciát tartott 

Nagyajtán, ahol több mint kétszáz főiskolai hallgató vett

részt a megbeszélésekben. Mikó Imre titkár, az ErdélyiiFi- 

atalok főmunkatársa " az unitárius ifjúság új útját a 

haladó szellemű magyar ifjúsági mozgalomba való bekapcso-

» • 9

lódásában határozta meg.” A konferencia főként azért te

kinthető jelentősnek, mert elhatározta " egy ifjúsági

daloskönyv szerkesztését, amelyben új egyházi dalok mel-

• • •

87
lett főleg Bartók-Kodály gyűjtésű népdalok szerepelnek

A DFEIK munkájára és az unitárius fiatalság érdeklő

désére jellemző, hogy a legkisebb erdélyi magyar egyház 

főiskolásai szervezetük összejöveteleit a többihez képest 

a legnagyobb számban látogatták.

о . •о
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A Székelyek Kolozsvári Társasága

Kolozsvár húszas évekbeli magyar közéletének egyik 

jelentős - mégis alig ismert, jobbára csak kortársi emlék

iratokban felbukkanó - központja a Székelyek Kolozsvári Tár

sasága elhevezésü, bejegyzett társadalmi egyesület volt 

/SZKT/, amely társadalmi helyzetükre való tekintet nélkül, 

laza keretben tömöritette a Kolozsvárt élő, vagy csak itt 

dolgozó-tanuló székelyeket. Az egyesület "sem összetételét, 

sem céljait illetően nem indult és később sem mutatkozott 

szeparatistának - Írja visszaemlékezésében Demeter János.

- Hivott és vonzott mindenkit, aki jól érezte magát az egy

szerű emberek körpben és valamilyen okból hátat fordított a 

társadalmunkra itt Kolozsváron különösen ránehezedő arisz

tokratikus és klerikális szellemnek Kétségtelen, hogy va

lami, kellően meg nem fogalmazott és ki nem kristályosodott

о • •

utat jelent ez, amely rokonszenves politikai, és közműve

lődési együttműködést ajánl mindenki számára, vallásra és 

társadalmi eredetre való tekintet nélkül." 88A Társaság
szociális és közművelődési munkája kezdettől fogva ösztön
zője volt a felekezeteken kívül, azok felett egyesületre
törekvő diákmozgalom fejlődésének, s bár működése talán 

még az egyházi egyesületekénél is kevésbé ismert, döntő 

szerepet játszott nemcsak a város magyar művelődésében, 
hanem az Erdélyi Fiatalok történetében is. Tevékenysége 

az új mozgalomnak is bázisául szolgált, s keretei között 

jött létre a munkaközösség közvetlen intézményes elődje,
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az Ifjúsági Bizottság is. Mivel pedig az SZKT ifjúsági 

szervezetének és majd a lapnak a vezetése a személyeket 

tekintve is jórészt közös volt, az SZKT a folyóirat és 

mozgalma megindulása után is jóidéig mint az Erdélyi Fia

talokkal közös alapokon álló testvérszervezet működött.

Lététől már az Erdélyi Fiatalok dokumentálható elő

története is elválaszthatatlan. Az az új szellemiség, amely 

az eleven diákmozgalmak sodrában szervezte táborát és kere

sett önálló, független fórumot, s amely ekkor még kevesek

ben tudatosult, de később az egyesületért vivott kollektiv 

harcot is az összefogás, a reális kisebbségi helyzettudat 

kialakításának szolgálatába állította - először a Székely 

Társaságban csírázott ki. Az Erdélyi Fiatalok megszervező- 

désének első látható, sokatmondó megmozdulása a kortársak

egynehangzó emlékezése szerint egy szerény SZKT-beli ösz- 

szejövetel volt:^ 1929. január 27-én, Ady halálának tize

dik évfordulóján Jancsó Béla harmadéves orvostanhallgató

emlékezett meg a költőről, a szóbeli mozgósításra megjelent 

j5o-4o hallgató előtt méltatva Adynak a magyar irodalom és 

gondolkodás történetében, az erdélyi szellemi életben is 

új korszakot nyitó forradalmi jelentőségét. Jancsó Béla 

előadásé'1 és az ezt megelőző beszélgetés olyan hatást tett 

az egyetemi hallgatóság nagy tömegénél egyébként is tájéko

zottabb, nem binden ’’előképzés” nélküli hallgatóságra, 

hogy nemcsak az előadások heti rendszeresitését mondták ki, 

hanem elvben elhatározták az SZKT ifjúsági tagozatának 

megalakitását is. 9o A tagozat megszervezésére csak ezév
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tavaszán került sor, Jancsó Béla előadását azonban - amely 

ekkor az egyetlen nyilvános Ady-megemlékezés volt - sorozat 

követte, elsőként /Jancsó íelkérésére/ László Ferenc «jog

hallgató február eleji megemlékezése a száz éve született 

Orbán Balázsról. Ez az előadássorozat a leendő Erdélyi Fi

ataloknak az első hiveket szerezte; a további előadások te

matikájáról nem maradtak fenn adatok.

A sorozat megszervezésében az SZKT akkori elnöke, 
dr. Bernád Ágoston ^a tárgy és az előadók személyének meg

választásában egyaránt feaabad kezet adott Jancsó Bélának,

ami az előadások éránti érdeklődés megnövekedéséhez veze

tett .

Ez a fokozódó figyelem és látványos siker azonban a 

politikai és az egyházi élet vezetőköreit is állásfoglalás

fa késztette: az egyházak vezetőinek konzervativ többsége 

nyomatékosan elitélte a felekezeteken kivüli ifjúsági mun

kát, s megkísérelte a Székely Társaság új fórumáhak elszi

getelését is, mert benne az egyházi befolyás csökkenését 

látták, némelyek pedig egyenesen egyházellenességgel vá

dolták meg a fiatalokat /az "egyházellenes-e a magyar if- 

juság?M-kérdéskör félreértéseket oszlató számontartásával 

az Erdélyi Fiatalok is foglalkozott/. Azok a felekezeti . 

támadások, amelyeknek később igen jelentékeny részük volt 

az Erdélyi Fiatalok hanyatlásában is, tulajdonképpen ek

kor kezdődtek. Az egyházi konzervativizmus aktivitása 

most is a felekezeti ellentétek kiéleződéséhez vezetett, 

de konkrét leszerelési kísérletek is történetk; a Főis-
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kolás IKÉ-t például olyan ellen-előadássorozat megszerve

zésére utasította a református egyház, amelynek a teológia 

tanácstermében tartandó, társadalmi kérdésekkel foglalkozó 

összejövetelei kifejezetten az SZKT ifjúságának elvonását, 

egyházi keretek között tartását célozták.

Ezzel kapcsolatban említésre méltó egy általános ér

vényű tény, amely arra mutat rá, hogy az átfogó társadalom

szervezési koncepcióval fellépő, ennek alapját pedig az if

júság egységében látó Erdélyi Fiatalok miként hozták létre 

önmagukat, hogyan és miért választották ki az irányitógár- 

da tagjait. Az ellen-előadások referenseinek sorában ugyanis 

ott találjuk László Dezsőt is, aki az Erdélyi Fiatalok leen

dő főszerkesztője, a mozgalom élcsapatának Jancsó Béla mel

lett legfontosabb vezéregyénisége és ideológusa volt. Lász

ló Dezső ekkor már aktiv református lelkész, egyházkerületi 

utazótitkár volt; ismert ifjúsági vezetőként sohasem kizáró

lag reformátusként szemlélte nemzedéke és a kisebbségi ma

gyarság helyzetét, ifjúsági-közéleti tevékenységében a val

lási szempontok fölé emelkedő egységgondolat képviselője 

volt. Nyilvánvaló, hogy Jancsó Béla az Erdélyi Fiatalok elő

készítése során mindenekelőtt ezért választotta őt munkatár

sául, akivel egy évtizeden át teljes elvi egyetértésben és 

szoros barátságban dolgozott együtt. László Dezső tevékenysé

gének az az ideológiai tartalma, ami az Erdélyi Fiatalok 

közleményeibén-és más folyóiratokban is megnyilvánult, nem 

egyszer vívta ki egyháza vezetőinek rosszallását és kemény 

kritikáját is; bár élete végéig hivatásának élő pap és egy-
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házának nagyformátumú egyénisége volt, felekezeti és más 

kizárólagosság nem vezette, nézeteinek pedig jelentős sze

rep jutott az Erdélyi Fiatalok politikamentességi platform

jának kidolgozásában és az ideologikum megfogalmazásában.

Az SZKT-t '’kontrázó” előadássorozatban sem teológi

ai kérdésekkel, hanem a nemzedékiségnek a közérdeklődés
92fókuszában álló problémájával foglalkozott.

Epizódértékü, de jellemző tünete volt az SZKT fiatal

ságát ellensúlyozni akaró törekvéseknek egy másik megnyil

vánulása is; László Ferenc előadása után, megkésbe, az 

ERKNEFSZ Székely Kúriája is megemlékezett Orbán Balázs 

születésének századik évfordulójáról, mégpedig a Székely 

Társaságét minden külsőségben meghaladó, reprezentativ mé- 

retü emlékünnepséggel. ^

Az Erdélyi Fiatalok elődjéről 1929» április 29-én 

született döntés, amikor az SZKT választmányi ülése hoz

zájárult ahhoz, hogy a Társaság keretei között dolgozó fi

atalok saját generációs szervezetet hozzanak létre. A fő

iskolás szakosztály megszervezésére határozták el egy bi

zottság kijelölését, amelynek tagjai Pálffy László, Szász 

Ferenc, Szentimrei Jenő. Tamási Áron,1 Biró Sándor és Jan

es ó Béla választmányi tagok lettek, s akiket a vezetőség 

"azzal bizott meg, hogy magukat a főiskolai hallgató ta

gok közül történő választással 15 tagúra egészítsék ki s 

egyben a bizottságnak elnököt is válasszanak.” Ebbe a mun

kába и- Janesó"Béla programjának és személyes tekintélyének 

ksözönhetően, a Református Teológia konzervatív tanárai-
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nak ellenében - már a későbbi főmunkatárs László József 

is bekapcsolódott, aki a Főiskolás ЖЕ elnökeként 1929« 

május 2-án az ifjúsági bizottságot megválasztó diákköz- 

gyülést is vezette«. A gyűlés a jelölőbizottság javaslatá

ra elnöknek egyhangúlag Jancsó Béla orvostanhallgatót vá

lasztotta meg, s szótöbbséggel további 9 tagot is kooptált. 

Az IB összetétele jól mutatja az időszak ifjúsági erővi

szonyait is; az Erdélyi Fiatalok két jelentős alakja, Mi- 

kó Imre és a Szegedről nemrég hazatért Csőgör Lajos mel

lett itt találjuk az Erdélyi Fiatalokkal kezdettől szem

benálló, közéleti szerepre vágyó Albrecht Dezsőt is, aki 

később az újrainduló Hitel nemzetpolitikai szemléjének 

szerkesztője lett.

Rövid, de szükséges kitérőként már most, az Ifjúsá

gé Bizottság megválasztásával kapcsolatban, szólni kell 

arról a jellegzetességről is, amely mint szemléletmód és 

közéleti normative az ifjúság fórumteremtését, testületi 

életét, döntéshozatalát is jellemezte. A sok megbeszélés, 

álláspontegyeztetés, szabályzatkidolgozás, jegyzőkönyv, 

az állandó és alkalmi kévéseiét aggályos kimunkálása és 

a nemegyszer valóban körülményesnek ható tisztségválasztá

sok ma talán önképzőkör! pedantériának, a tárgy jelentősé

gét külsőségeiben is minduntalan eltúlzó, bezárkózó szer

vezet ieskedésnek tűnhetnek, mindez azonban - túllépve 

most már az egyházi egyesületek megosztottságán - a szer

vezeti élet messzemenő demokratizmusát, alkotmányos jelle

gét és pártatlanságra való törekvését fejezte ki. Nyilván-

94
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való, hogy ezekben a küzdelmekben nagy szerep jutott a 

politizálást tanuló fiatalok kiváró, megelőző, leszere

lő és ellensúlyozó taktikájának és az átgondolt straté

giának is, az álláspontok érvényesitése azonban a tole

rancia és az alkotmányosság keretei-szabályai szerint 

folyt, amit a felekezeti arányok kényszere is kötött. 

Mindezt, előrevetve, nem csupán az évtized ifjúsági moz

galmainak jellemzőjeként volt szükséges emliteni, hanem 

azért is, mert az itt megragadható szervezeti demokratiz

mus, az önálló és felelős döntéshozatal, a minden irányú 

kizárólagosság nyilt és következetes visszautasítása mo

de llérvényüen az Erdélyi Fiatalok működésében fejeződött 

ki, ami később a legkülönbözőbb politikai vádak megfogal

mazására adott lehetőséget.

Az Ifjúsági Bizottság Jancsó Béla elnökletével hatá

rozott programmal és előre kidolgozott tervekkel látott 

munkához az 1929/3o-as tanévben; az IB, mint "A felekeze

tek feletti egyetemes erdélyi magyar problémák megbeszé-
, , 95

lesenek helye”, fő törekvésének tartotta, hogy az ifjú
ságnak most már nagyobb tömegeit öntudatősitva, ráébresz—
szén arra, hogy a generáció saját problémáin maga gondol
kozzon és azok megoldásán mag3 dolgozzon.

Itt fedezhető fel az Erdélyi Fiatalok ideológiai 
eklekticizmusát kárhoztató elutasítások egyik forrása is. 

"Már* alapelvként számit - irta Jancsó Béla -: a legellen
tétesebb felfogásokat is meghallgatni, de csak szakemberek
től. Metódikus alapelv: minden alkalommal vita, illetve



- 67 -

megbeszélés, ami közösen alakítja ki a véleményeket, más
részt pótolja a középiskolai önképzőkörök hiányát és köz- 

szereplésre nevel a legalkalmasabb módon: a nyilvánosság 

és a szakszerűség ellenőrzése alatt.
Az ifjúságnak ezt a becsületes szintézisre törekvő 

szellemi önállóságát csak azok kárhoztatják, akik nemzeti 
szempontból nem veszik észre az önző stréberek átlátszó 

helyeslésének megbízhatatlanságát és veszélyét, de fel
horkannak, ha az ifjúság őszintén megmondja a maga jól át
gondolt, de az övéktől eltérő véleményét. Őszinte segítő- 

kezet, önzetlen tanító szándékot soha vissza nem utasított
ez az ifjúság, de sarkára áll, ha azt a jogát vonják két
ségbe, hogy ő maga állítsa össze és vizsgálja meg az őt

' 96érdeklő problémákat•M

Mindezek alapján az SZKT Ifjúsági Bizottságát nem

csak közművelődési-ismeretterjesztő fórumként, hanem min

denekelőtt a nemzedéki tudat szabadelvű kiformálójaként, 

ideológiai és szervezeti kötöttség nélküli "szabadegyetem

ként" kell értékelnünk, ahol nemcsak társadalmi és társa

dalompolitikai kérdések, hanem az erdélyi és a magyaror

szági szellemi élet eseményei, vitákat keltő új müvek és 

az ifjúság megmozdulásai is szóbakerültek, mint például 

Szekfü Három nemzedéke. Szabó Dezső Füzetei és az Uj Ma

gyar Föld, a szocializmus vagy a nemzetiségi kérdés.

Az Ifjúsági Bizottság egy tanév alatt összesen 54 

előadást és szemináriumot rendezett, amelyeken az egyórás 

referátumot további egyórás vita követte; a rendezvények
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iránti érdeklődést mutatja, hogy a csütörtök esti isme
retterjesztő előadásokat 1929 novemberétől az unitárius 

kollégium hatalmas dísztermében kellett megtartani. Az 

ismeretterjesztő
99valamint a közgazdasági szeminárium 

elve a Jancsó által megfogalmazott szabad véleménynyilvání

tás volt. A kisebbségi jogi szemináriumokat, amelyek hár-

9897// ' /és a kisebbségi jogi szemináriumok,

rendezésének ala p-

mas tematikai csoportosításában a pozsonyi magyar joghall-
loogatók hasonló fórumát vették alapul - valamennyi kar 

magyar hallgatói látogatták, a közgazdasági szemináriumo

kon pedig - érthetően - majdnem kizárólag kereskedelmi

akadémisták vettek részt. Az SZKT IB szociális munkájá

ra mutat a főiskolások részére kiirt szövetkezeti pályá

zat, s az is, hogy a Társaságba beiratkozott ifjúság egy- 

része - főként a reformátusok teológusok - intenziven 

foglalkozott a kolozsvári székely tanoncok szellemi gon

dozásával is, Biró Sándor vezetésével. Az IB tevékenysé

gének hatására az SZKT ifjúságának létszáma 193o nyarára 

251 főre emelkedett о

Egyéves munkájukról az 193o. május 15-én megtartott 

közgyűlésen számoltak be, amikor elnöknek ismét Jancsó Bé

lát -már mint az Erdélyi Fiatalok főmunkatársát - válasz- 
' lol

tották meg.
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Harc а magyar egyetemi egyesületért

"Tíz évnek kellett eltelnie, ameddig az ifjúság meg

kapta szervezkedésének teljes formáját három speciális 

célt szolgáló felekezeti egyesületben, egy közös magyar 

társaságban, egy országos ideológiai orgánumban és egy ér

dekvédelmi szervben, melyet csak idő-kérdése, hogy mikor 

fognak engedélyezni - irta Mikó Imre. - Ha létrejön a ko

lozsvári, temesvári, bukaresti és jasii magyar főiskolá

sok országos szövetsége, amihez az egyes városbk diákegye

sületeinek megalakultával csak egy országos kongresszusra 

van szükség, a romániai magyar főiskolai hallgatóság szer
vezkedése elérkezett a végkifejléshez." ^°l3z a helyzetkép 

az 193o végi szervezettségi állapotot tükrözi: az egyházi 

egyesületek, a Székely Társaság Ifjúsági Bizottsága és az 

Erdélyi Fiatalok mellett egy negyedik kezdeményezésről is 

említést tesz, amely még csak egy tervezett "érdekvédelmi 

szerv" létrehozására irányul - az egyetemi egyesületre.

Mivel az egyházi egyesületekben folyó munka és az 

ezek fölötti egységet megvalósító Ifjúsági Bizottság te

vékenysége mellett a Kolozsvári Magyar Egyetemi Hallgatók 

Egyesületéért /КМЕНЕ/ vívott harc is az Erdélyi Fiatalok 

előtörténetének része /majd 1932-es végleges kudarcáig 

az élénk diákmozgalmak vele párhuzamos kísérőjelensége/, 

számba kell vennünk ennek a kezdeményezésnek a csiráit 

és fejlődését is.

Az egyetemi egyesületi törekvések kezdete 1925-re
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megy vissza, amikor Kacsó Sándorék nemzedéke tett kisér- 

letet egy ifjúsági bizottság felállításával a szervezke

désre, ekkor' azonban még az a viszonylag kevés magyar, 

aki a renegátság vádját is vállalva a román egyetemre '

iratkozott be - mint láttuk még a felekezeti internétu-
lo3

sokban érlelte az ifjúsági egység gondolatát. Mivel az

1923-as egyetemi szabályzat az egyetemi szervezkedés for

máinak taxativ felsorolásában a nemzeti alapú egyesületet

nem emlitette, a szervezkedés további irányvétele az egye

temen kivüli lehetőségeket kereste, ám az EMKE nem volt 

jogi személy, s ekkor mér az SZKT is működése elején állt* 

A következő lépés a Körösi Csorna Sándor Kör 1927-es mega

lakulása volt, de a szervezet megalakítását ismét meggá- 
lo4toltáko Az új koncepciót 1929 nemzedékének feltűnése 

hozta, amikor Péterffy Jenő jogszigorlónak, a kezdeményező

bizottság elnökének vezetésével elkészült "A Kolozsvári 

egyetem magyer hallgatói egyesületéinek alapszabálya, 

amelyet Emil Ha^ieganu rektornak terjesztettek be; a rek

tor 1929 nyarán arra hivta fel az ifjúság figyelmét, hogy 

a szabályzat csak fakultásonként!, központilag szervezett 

illetve sport- és regionális egyesületek alakítását enge

délyezi. E lehetőségek közül - nem mondva le a nemzeti 

alapú egyesületről - a legtöbbet a regionális alap Ígér

te, ezért a kezdeményezők Hatieganu kifejezett tanácsára, 

ezzel próbálkoztak meg, tervezett -testületüknek a Széhely

ség és Vidéke Akadémiai Kör nevet adva, amelynek magyar 

jellegét két pont /a kör hivatalos nyelve a magyar lenne,

lo5
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a tagfelvétel pedig az elnökség diszkrecionális joga/ biz

tosította volna« A Székelyéég és Vidéke szabályzatterveze

tét a rektor•előzetesen jóváhagyta, és Péterffy Jenőnek 

engedélyt adott a megalakulás előkészítésére«

Az 1929« június 23-án, László József elnöklete alatt 

megtartott alakuló közgyűlésen mintegy száz magyar hallga

tó jelent meg, akiknek többsége Szabó T. Attila vezetésé

vel elvetette a- regionalizmusnak ezt a kényszerű gondola

tát, azzal érvelve, hogy ez a szisztéma kifelé is elmélyí

tené a székely-magyar .szeparálódás látszatát; a gyűlés új 

megbízást adott - visszatérve a korábbi koncepcióhoz - a 

faji /nemzeti/ alapon álló magyar egyetemi egyesület elő

készítésére. /А bizottság elnöke Péterffy Jenő, titkára 

Szentiványi Elek joghallgató, tagjai pedig László József, 

Biró Sándor, Weress Béla tanárjelöltek, Gurka Vilmos, De

meter János, Koncz István és Ferenczy Géza joghallgatók, 

valamint Ajtai Mihály voltak./

Az ősz az alapszabályok átdolgozásával telt el, a 

hosszas viták és megbeszélések egész sorozata után azon

ban világossá vált, hogy az ifjúság a Székely ség és Vidé- 

ké-t nem tartja kielégítő megoldásnak, amit Péterffy Jenő 

be is jelentett a rektorátusnak.

Tovább bonyolította a helyzetet, hogy az ifjúsági 

közélet ellentéteit nem csupán a Székelység és Vidékén be - 

lüli nézetkülönbségek mutatták, hanem éles harc kezdődött 

egy másik belső fronton is: az SZKT és a Székelység körül 

csoportosuló, általában szegénysorsú és demokrata gondol-
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kodású diákság és a velük szembenálló ifjúsági csoport kö
zött, amelyben főként jobbmódú polgári és földbirtokos csa
ládok fiai szervezkedtek. Ezt a Székely ség és Vidékét' ellen
ző, 2o-3o fős, de határozott fellépésű csoportot a diákság
"Enyed és Vidékének" titulálta, minthogy többségük enyedi 

lo6A két "Vidék" szembenállásának végére egy, a korra 

jellemző affér tett pontot. Az "ehyediek" közé tartozó és
volt.

az arisztokraták magatartási külsőségeit utánzó Parecz 

Görgy jogszigorló /dr. Parecz Béla magyarpárti képviselő 

fia/ ugyanis egy sértő kijelentése miatt párbajra hivta ki 
Péterffy Jenő jogszigorlót, a Székelység elnökét. Péterffy, 

mivel a felsőbb társadalmi körök párbajszabályzatának meg
sértése miatt tartott a társadalmi életben való "diszkvali- 

fikálásától", elfogadta a költééges szórakozást jelentő ki
hívást, s bár még soha nem vett kézbe vivókardot, általános 

meglepetésre ő lett a párbaj győztese. Veresége után Parecz 

György az ifjúsági közéletben nem adott többé hirt magáról,
Péterffy győzelmét pedig a Székelység körei a demokrácia

lo7győzelmeként ünnepelték.
Ez az epizód azonban egyáltalán nem befolyásolta az 

egyetemi egyesületért vivott küzdelem menetét; a forduló

pontot a főiskolai törvény esedékes reformjának hire hoz

ta, amelyet az ifjúság nagy bizakodással várt. 193о. már

cius 26-án ismét nemzeti alapú egyesületet kérő peticiót 

adtak át Emil Racovi^a rektornak, amelyet Albrecht Dezső, 

Jancsó Béla. Miké Imre, Szabó T. Attila és Ziegler /Vásár

helyi Z./ Emil szerkesztett meg. Átadását "impozáns, párt-
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„ 108árnyalatokon felülálló, egyakaratú 

meg, ahol 35o hallgató fogadta el; a gyűlésről, amely Ko-
naggyülés előzte

lozsvár közéletének jelentős eseménye volt, a napilapok ms 

bőséggel beszámoltak» Az emlékiratot nyomtatásban is meg

jelentették, s az Erdélyi Fiatalok szerkesztősége is áru- 

A dokumentum bevezetőjében a kolozsvári magyar 

hallgatóság 193o/31-es, 2o %-os egyetemi arányára hivatko- 

eszerint - több mint 600 főt jelentett /az Er

délyi Magyar Évkönyv adatai szerint 842 magyar tanult!/.

MEz a számarány - Írja az emlékirat - valószinüleg állandó

sul annak a gondolatmenetnek a követlezményeként, amely 

mind erősebben érzett földhözkötöttségünkben gyökerezik és 

amelynek végső kifejéése az a már mindenki által elismert 

tény, hogy lehetünk az állam értékes, becsületes és dolgos 

polgárai faji érzésünk hiánynélküli fenntartása mellett is. 

Ennek az elgondolásnak külső jelét adták a középiskolát 

végzett magyar ifjak akkor, amikor ahelyett, hogy külföl

di egyetemeket kerestek volna fel továbbtanulás céljából, 

úgy döntöttek, hogy itt maradnak és mint faji életük egy 

újonnan kezdődő, történelmi periódusának előharcosai, kap

csolatot keresnek a többségi néppel, megismervén annak kul

túráját, nyelvét és hagyományait, hogy ezáltal nemcsak

lo9sitotta.

zik, ami

akarjanak, hanem tudjanak is dolgozni népük, államuk és
' lloegy tisztultabb emberiség érdekében.1’

Az egyesület érdekében a memorandum a következő 

konkrétumokkal érvelt; "Egy faji alapon álló magyar diák- 

egyesület megalakítását elhatározóén sürgetik a magyar
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egyetemi ifjúságnak mind szellemi, mind anyagi érdekeio 

Ezen elsőrendű érdekek, melyek az egyesület működésének 

keretében nyernének kielégítést, a következők:

1. Tanulmányaiknak szűkös anyagi körülményeik miatt 

akadályozott magyar diáktársaink segélyezése.

2. Kulturális ismereteink bővitése önképzés és kon

ferenciák útján о

3» Román diáktársainkkal eddig egyénenként fennálló 

jóviszony öntudatositása, elmélyítése és kollektívvé téte

le egymás problémáinak megismerése, kölcsönös megtárgyalá

sa és egymás kultúrájának közelebbhozása által."

Az emlékirat befejező részében nem nehéz Jancsó Béla 

folyóiratbeköszöntő programcikkének alapgondolatára ismer

ni: "Ez az egyetem keretei között való testületi elhelyez

kedés és a más nemzetiségű hallgatókhoz való őszinte köze

ledés csak akkor történhet fajoknak az emberi értékek ma

gaslatán való találkozása jegyében, ha az egyetem bármilyen

anyanyelvű polgárának meg van engedve a faji alapon való 

„ 111szervezkedés 0

Az emlékiratra Racovi^a rektor megértő és jóindulatú 

választ adott: kifejtette, hogy bár a kisebbségi egyesület- 

alakitás törvénybeiktatását nem látja valószínűnek, az egye

temi tanács mégis hajlandó engedélyezni a magyar alakulatot 

oly módon, hogy az nem hivatalos egyetemi /recunoscut/, ha

nem csak engedélyezett /autorizat/ szerv lesz. Ugyancsak 

Racovi'fca ajánlotta a memorandumnak Costachescu oktatási mi

niszterrel való megismertetését, s kérte az egyesület rész-
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íetes terveit.
Az ifjúság ezt követően dolgozta ki a KMEHE alapsza

bályait - majd rektori engedély alapján az egyetem épületé
ben először - május 4-én közgyűlést tartott, amelyen az
alapszabályt és a demokratikus választási ügyrendet 372

112
hallgató fogadta el. 'Határozatuk szerint május 8=án került 

sor a tisztikar megválasztására; az ügy fontosságát mutat

ja, hogy a Báthori-Apor Szeminárium olvasótermében lezaj

lott szavazás reggel 8-tól este 8-ig tartott. A KMEHE el

nöki tisztségének betöltését ismét nagy harc előzte meg: 

mivel a legesélyesebb Jancsó Béla puszta jelölését sem 

vállalta és Dsida Jenő is csak alelnöki jelölésébe ment 

bele, az "Enyed és Vidéke’' nagy propagandát fejtett ki 

Albrecht Dezső elnökké választása érdekében, amihez vi

szont a demokrata hallgatóság - s ez volt a többség - nem 

volt hajlandó hozzájárulását adni. Ugyanekkor az ifjúság 

nagyrésze, különösen a hsllgatónők - mindenképpen Dsida 

Jenő elnökségét kivánta, aki azonban kategorikusan ellen- 

Mindennek következtében a demokratikus többség Pappállt.

Ferenc orvőstahhallgatót választotta elnöknek, Dsida Jenőt
' llőés Szabó T. Attilát alelnöknek.

A mindenáron hátráltató huzavona, azonban folytató

dott: a rektorátus 193o. november 13-i leirata azt közöl

te, hogy " az egyesület, mivel a tagfelvétel kritériumé-• • •

nak a faji származást veszi, nem ismerhető el egyetemi szer

vezetnek." /!/
114

A KMEHE vezetői ekkor az új rektorral, 

Iuliu Hafcieganuval és Iacob Iacobovici egyetemi szenátor—
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ral, az uj főiskolai törvényt előkészitő bizottság tagjá

val kezdtek tárgyalásokat, amelyek ismét félmegoldást hoz

tak: a rektor álláspontja szerint ugyanis csak olyan egye

sületre van mód, amely kulturááis és regionális alapon, ma

gyar tudós neve alatt jön létre, s célja a diáksegélyezés; 

az ifjúság ezek után döntött az Erdélyi egyetemi hallgatók 

Bolyai művelődési köre mellett: "Amig az emlékirat ügye el

dől, megelakitjuk a Bolyai kört, melyben érdekeink ideigle

nes kielégítést kapnának. Ha a főiskolai törvény megengedi 

a faji alapon való szervezkedést az egyetem keretein belül,

a Bolyai kör átalakul magyar egyetemi hallgatók faji alapon
' 115álló egyesületévé."

Az idézett emlékiratot a rektori leirat szerinti mó

dosításokkal 193oo december 14-én fogadta el a közgyűlés, 

amely Szász Tibort és Mikó Imrét bizta meg a dokumentum 

I. Iacobovici, Do Gusti és N. Iorga részére való átadásá

val. A közgyűlés Dsida Jenő helyzetismertetés után a Bolyai 

Kör egyik alelnökévé Mikó Imrét választotta, a választmány

ban pedig Jancsó Elemért és László Ferencet is ott találjuk. 

Mikóékat december 19-én fogadta Bukarestben Costachescu mi

niszter, aki Ígéretet tett arra, hogy a memorandumot a tör

vényelőkészítő bizottság elé fogja terjeszteni; a kolozsvá

ri küldöttek Gustival és Iorgával is találkoztak, aki még 

ezév őszén miniszterelnök lett: az emlékiratot ugyan nem 

vette át, de kijelentette, ha tőle függene a magyar egyesü

let engedélyezése, természetesen hozzájárulna. A 467 aláí

rással ellátott emlékiratot Mikóék — még bukaresti útjuk
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előtt - Iacobovici szenátornak is átadták.
Az egyesületi küzdelem azonban mégis megfeneklett, 

mert miután 1931 márciusának végén az új főiskolás tör
vény javaslatát a szenátus elé terjesztették /ahol egye
dül Sándor József magyarpárti szenátor állt ki a memoran
dum mellett/, megtárgyalására már nem kerülhetett sor; az 

a zavaros belpolitikai helyzet ugyanis, amelyet II. Károly 

visszatérése és trónralépése keltett, a Mironescu-kormány 

lemondásához vezetett, 

két Í3 feloszlatták.
Ezzel párhuzamosan a Bolyai művelődési kör engedélye

zését is visszautasították az egyetem vezetői: formai okok
ra hivatkozva visszaadták a szabályzatot és ügyrendet, tag-

s emiatt a törvényhozó testülete-

névsort kértek. A móáositást a diákság közgyűlése hiába 

116hagyta jóvá, az egyetem válasza nemleges maradt. Ugyanigy 

akadt el a kormányzat ellenállásán az emlékirat ügye is,
amin végsősoron - ismerve a húszas évek oktatáspolitikájá
nak igazi céljait - nem lehet csodálkozni; a ritka felsőbb- 

szintű jÓ3zándékok biztatása mindig csupán formális gesztus 

és megnyugtatni akaró iféret maradt, s az 1932. április 22- 

i végleges válasszal Iorga lezárta a kérdést. Korábbi Ígére
teivel ellentétben hallani sem akart a magyar egyesületről,
s az alapítási ügyeket egy minden konkrét esetben külön

117összeülő állami bizottság hatáskörébe utalta.

Ezzel az egyesületi küzdelmek végetértek; 1929 nem
zedéke törekvéseinek egyik ága, az ifjúság racionális sze-
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repelkülönitő munkamegosztás szerinti megszervezése nem va
lósult meg. Az az érdekvédelem és kollektiv képviselet te
hát, amelynek csúcsszerve a Romániai Magyar Bőiskolások Or
szágos Szövetsége lett volna, a meglévő testületekre hárult: 

részben a három egyház egyesületeire és a Székely Társaság
ra, mindenekelőtt pedig az Erdélyi Fiatalok mozgalmára, 
amely az egyesületi ügy veresége ellenére is pezsgő, fel
ivelő ifjúsági életben az egyetlen országos intézményevolt 
a nemzedék anyagi-szellemi érdekvédelmének. А 1ШЕНЕ egyete
mi, tehát állandó keretének hiánya azonban igazán csak ak
kor vált érzékelhetővé, amikor a mégiscsak egyetlen generá
ció nagy vállalkozását jelentő Erdélyi Fiatalok többsége 

1934 körül befejezte tanulmányait. Az utánpótlás azonban 

késett, s a legfiatalabbak már nem folytatták idősebb tár
saik munkáját, részben új utakat kutattak és más kereteket 
kerestek a maguk számára. így "Az országos főiskolás élet 

és az új nemzedék törekvéseinek fókusza, az ’Erdélyi Fia
talok* független szellemi orgánum, mely az ifjúsági törek
vések regisztrálása mellett széles kultúrmunkát fejt ki és

118irányitó szerepet tölt be" 

csak a legnagyobb erőfeszítések árán volt képes az "ifjú
sági öncélúság" autonómiagondolatának és az anyagi érdek- 

védelemnek kényszerűen közös, de munkájukban tudatosan el
különített képviseletét vállalni.

- az évtized második felében
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IV. Az Erdélyi Fiatalok fellépése
1. Az előkészületek

A lapalapitás és mozgalomszervezés gondolatát 1929 

nemzedékének legjobbjaiban annak felismerése érlelte meg, 
hogy a kisebbségi magyar társadalomnak új látásmódra és új 
életszemléletre: mentalitás és erkölcs, közgondolkodás.és 

társadalomszemlélet teljes reformjára van szüksége önmaga 

megtartásához és a közösség demokratikus fejlődéséhez. A 

Tizenegyek eszmeiségének folytatóiként, transzilván fogan
tat ású cselekvéseszményük és etikájuk szerint alakitották 

ki az "új szociális gondolat", irodalmi-ideológiai előké
pek hatásait mutató gondolatrendszerüket és népszolgálati- 

társadalomszervezési programjukat, amelynek alapja és célja 

az erdélyi magyar falu volt. Tudták, hogy olyan szellemisé
get, érzésvilágot kell a tradicionális társadalmi szemlélet- 

mód helyébe állítaniuk, amely a történeti-etikai értékek 

megőrzésével reális, népi gyökerű modus vivendihez vezet. 

"Az új gondolкоzámmód - irta Demeter János az első számban , 
a szociális kérdésekből táplálkozó új ideológia biztosít
hatja csupán azt a közhangulatot, a társadalomnak azt a 

lelki állapotát, a mely nélkül a célszerűség legmeggyőzőbb 

érveivel, sőt a hatalom legfenyegetőbb eszközeivel sem tud
ja egy eszme a társadalomra kényszeríteni magát." ^ Felis

merték, hogy az "új gondolkozásmód" kialakítását saját ge
nerációjukban, a Trianon tragikus sorsélményét magukban 

hordó első kisebbségi nemzedékben kell véghezvinniük, a 

kényszerű újat a későbbi idők nemzedékei számára magukban
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kell a tudat reális tájolójaként elrendezni. "Ennek az új 

t őrt énelmiségnek 

tuel ifjúság lehet épitő része, amelyik a maga hivatását a 

jövő társadalmában a dolgozó osztályok érdekeinek értelmi 

szolgálatában találja fel. Minden szervezkedésnek és moz

galomnak csak akkor van jogosultsága, ha az a tömegek, a 

nép érdekében történik."

irta Miké Imre - csak az az intelek-• • •

2

valamit tenni kell, de kikkel és hol kezdjük el 
3

- az Erdélyi Fiatalok eszmeiségének első em

lékezetes megnyilvánulása Ady szellemében fogant, a nyo- 

monkövetett ifjúsági mozgalmakban azonban már ott munkált 

a tudatosodó korigény és az erősödő cselekvésvágy is. To

vább élt a fórumteremtésnek és az önmegszervezésnek az a 

Tizenegyek által felvetett gondolata is, amely kifejezet

ten a folyóirat-nyilvánosság megteremtésére irányult, és 

bár a szellemi élet intézményes irodalomcentrizmusa a tár- 

sadalomtudatositás előtérbe helyezését sürgette, a legko

rábbi szándékok még nemzedéki szépirodalmi folyóirat lehe

tőségeit kutatták.

Láttuk, hogy a Tizenegyek, antológiájuk megjelené

se után nem sokkal szétszéledtek; csak évek múlva tértek 

vissza Erdélybe. Tamási Áron Amerikába ment világot látni, 

Balázs Ferenc világkörüli útját járta, Jancsó Béla pedig 

a szegedi orvoskar hallgatója lett, kapcsolata azonban Ta

másival nem szakadt meg; Tamásinak egyik 1925 nyarán Jan-

# • •

a munkát?"
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csónak Írott levelében fogalmazódik meg az irodalmi folyó

irat terve: "Nagyon aggasztó az irónevelés Erdélyben. Mint

ha úgy állana minden, hogy nem lesz egy erős és értékeket 

összeszedő lap, amig mi nem teremtünk egyet. Ezt, édes Bé

lám, különösen figyelmedbe ajánlom, tartsuk a kérdést napi

renden, beszélgessetek róla, s készüljünk rá, még ha két-há- 

rom esztendő kell is, amig megkezdhetjük. Ha hiszünk, dolgo

zunk, s akarjuk, nincs az Istennek annyi tanára s szabályok
ulkai felegyúrt embere Erdélyben, hogy azok utunkat szegjék.

Jaiicsó Béla a szegedi egyetemről gyakran ment haza va

kációra; 1926 nyarán ismerkedett meg Debreczeni Lászlóval, 

aki már a húszas évektelejétől Kós Károly társadalom- és mű

vészeti elfogásának követőjeként szorgalmazta a népkultúra 

értékeinek feltárását és az új magyar művészet népi alapok

ra helyezését. Nyári találkozásuknak - amikor teljes egyet

értésben vitatták meg az új látásmód kialakításának, a nem-

^ bizonyára szerepe volt 

abban is, hogy 1927-ben Debreczeni már határozott falumüve- 

lődési programmal fogott a református egyház műemlékeit fel

mérő épitészi-feltáró munkájához.

A fórumteremtés gondolata tovább érlelődött Jancsó 

Béláék szegedi csoportjában, az általuk irányított Bethlen 

Gábor Körben és Erdélyben is: Debreczeni László visszaemlé

kezése szerint nem annyira a nemzedéki zászlóbontás miként

jét latolgatták, hanem a társadalom és a közélet kérdései

nek felelős számbavételét sürgették, az ifjúság autonóm

zedék öntudatоsitásának terveit -
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feladatvállalását, ezen keresztül "új szellemű - romanti
kától, délibábkergetéstol és tehetetlenségtől mentes - ve
zetők" kinevelését. ^ Ezt vitatta meg Debreczeni László és 

Demeter Béla 1928 őszén SaJóudvarhelyen, s ezek a tervek 

kaptak egyre határozottabb formát Jancsó Béla 1928-as ha
zatérése után, aki szegedi tapasztalatainak birtokában, 

nemzedéke spiritus rectoraként látott hozzá a fiatal értel
miség összefogásához és öntudatositásához. 1929 augusztusá- 

ban Debreczeni Lászlóval tárgj^alt a lapinditásról, ' 
temberben pedig László Ferencnek vetette fel a tervet »'"amely
ről csak a beavatottak tudtak. Az Erdélyi fiatalok teljes 

titoktartás melletti szervezkedése nem valami kamaszos ro
mantika kései utóhatásának volt köszönhető; csendes előké
születüket annak hire sürgette, hogy az Országos Magyar Párt 
elhatározta egy, saját politikájához illeszkedő ifjúsági or
gánum megszervezését, ami az egyetemi-főiskolai ifjúságnak 

a pártpolitikai küzdelmekbe való bevonását Jelentette vol- 

na, igy a tanulni Jött ifjúság - ellenkező előjellel, de 

éppoly közvetlenül - a napipolitika részesévé lett volna, 

a román diáksághoz hasonlóan. A készülődő Erdélyi Eiatalok- 

tábor azonban kezdettől fogva elitélte az erőfecsérlést és 

a felkészületlenség nyáj szellemét, s szembenállt az OMP 

konzervatív, a kisebbségi társadalom demokratikus megszer
vezése helyett a védelmi-képviseleti-panaszelJárási tevé
kenységre koncentráló politikai felfogásával, amelynek az 

ifjúsági életben is érvényesülő hatása eleve lehetetlenné 

tette volna a teljes eszmei-szervezeti függetlenséget.

szep-
8
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Ezért, amikor az OMP ifjúsági lapját előkészitő küldött 

megkereste, Jánosé Béla az ifjúság politizálása ellen fog
lalt állást és azzal érvelt, hogy a hallgatóság feladata a 

hivatásra való felkészülés, s mindenképpen kerülnie kell a 

román diáktársakkal való konfrontációt, amit pedig a párt- 

politikai elkötelezettség mindenképpen maga után vonna. 
Figyelemreméltó, hogy Jancsó Béla ekkor a saját szervezés
ben előlépő Erdélyi Fiatalok alapgondolatát taktikai érv- 

ként használta fel: ő ugyanis csak a pártpolitikai szerep- 

vállalástól határolta el magát, az ifjúság politikai-tudati 
"befolyásolásáról", koncepciója lényegéről nem mondott le. 

Ezt az álláspontot a magyar párt azonban szószerinti poli
tikamentességként értelmezte, studomásulvéve tulajdonképpen
a Székely Társaság álláspontjának tartott nemleges választ,

9 iJem sokkal ez előttebben az időben elejtette a lapinditást. 

tudomásukra jutott Jancsóéknak az is, hogy az OMP-lap szer
kesztését a népi vonallal szembenálló irány egyik exponense, 
a már ekkor Szekfü Három nemzedékének "új rendiségét" nép- 

szerüsitő Albrecht Dezső politikai aspirációja csoportja
végezné, amelynek tagjai mindeddig nemcsak keresztezték a 

demokrata ifjúság szervezkedéseit, hanem velük szemben ki
fejezetten a generáció új, ám mégis régi vágányú fejlődésé
nek szószólóiként az ifjúság magyarpárti eszmei-politikai 
integrációjára törekedtek, s akik az értelmiség sokat han
goztatott vezető hivatását nem annyira a nép szolgálatában, 

mint inkább irányításában látták.
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Tény, hogy az ОШР érthető, sőt teljesen természetes 

integrációs törekvésére mutató lapinditási széndék komoly 

volt. A kisebbségi ifjúság tiz évét áttekintő, a megszerve
zést sürgető cikkében Albrecht Dezső 1929 májusában a követ
kezőket irta a Magyar Kisebbség hasábjain: "Az ifjuság érzi 
és Jancsó Benedek, ez a tiszta fejű magyar tudós már ki is 

fejezte, hogy a kisebbségi politika csak széles népi erőkre 

támaszkodva fejthet ki eredményes önvédelmi harcot és egyút- 

tal tudja, hogy számára ez a kisebbségi politika mindeneke
lőtt a széles népi rétegek pedagógiájában áll.11 ^kiemelés 

Cs.M./ Albrecht Dezső Jancsó Benedektől idézett gondolatá
val teljes mértékben egyetérthetünk, a szerző felfogásához 

azonban állításának megfordításával juthatunk közelebb; en
nek lényege: a népszolgálatot a politika szolgálatába állí
tani, ami feltételezi ugyan a nép "pedagógiáját” /a felvilá- 

gositó, közművelődési falumunkát/, ennek inditéka azonban 

nem a felsegítés, hanem a felhasználás, a képviseletre való 

jogcim biztosítása. Az irás, miután a felvidéki és a magyar- 

országi ifjúság generációs öntudatát regisztrálva az erdélyi 
fiatalság öntudatоsitását is kilátásba helyezte, ^ 

lominditást konkrétan is bejelenti: "Az erdélyi ifjúság is 

meg akar laditani egy széles alapú falu-mozgalmat, melyneк 

feladata volna eltüntetni azt az ellenséges légkört, ami ed
dig a nadrágos és a falusi ember viszonyát jellemezte. Azon
kívül meg akarja mutatni új magyarságát a falu népének, ne
velni akarja a falut éppúgy, mint a múlt század orosz ifjú
sága és meg akarja fürdetni lelkét a magyar nép ősi, tiszta

a mozga-
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„ 12forrásánál. Az Erdélyi Fiatalokat később romantikus na- 

rodnyiksággal vádolok ennek a gondolatnak a közéleti-pub
licisztikai lecsapódásai, áttetsző általánosságai alapján 

Ítélték meg a lap közirását és a vezetése alatti falumoz
galom vitathatatlan jelentőségű eredményeinek eszmei alap

vetését is, amihez a folyóirat és a nemzedék néhány tagjá
nak néhány kétségkívül nehézkes pátoszú, romantikus fütött- 

ségü írása is hozzájárult.
Miközben Jancsó Béla - korántsem szimpla taktikából 

vagy az elsőség áhított dicsőségének reményében - elutasí
totta az OLD? lapinditását, késedelem nélkül folytatta a sze
gedi fiatalok Éelfatjákmunkájával való rokonságát a névválasz
tásban is szombolizáló Erdélyi Fiatalok szervezését. A magyar 

párt decemberi akcióját követően maga választotta ki nagy 

körültekintéssel a lap alapitótagjait és ugyancsak ő állí
totta össze a részletes programok és a laptervet. Még 1929 

decemberében felkereste László Dezső egyházi utazótitkárt, 

aki széleskörű kapcsolatokkal rendelkezett a falusi fiatal
sággal is, és akinek addigi ifjúsági harcai, közérdeklődést 

keltő írásai Jancsó előtt is ismertek voltak. Mivel pedig 

a Jancsó által alkalmasnak Ítélt alapitótagok jórészt egye
temi hallgatók voltak, akiket a lap miatt az egyetem eset
leg felelősségre vonhatott volna, a megindítást szorgalma
zó főszervező László Dezsőt kérte fel a folyóirat szerkesz
tésére ,^Rkit

László Dezső a kérésnek eleget tett, minthogy azonban a
egyénisége is alkalmassá tett új feladatéira.
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névre szóló lapengedély kiadását a városi tanács kolozs
vári illetőséghez kötötte /amivel, bár Kolozsváron élt, 

de nem rendelkezett/, Jancsó Béla a felelős szerkesztői
és kiadói tiszt névleges betöltésére a Székely Társaság 

ügyészét, dr. János Gáspárt kérte fel. 14 A még december
ben megtarott első alapitói értekezlet László Dezső sze
mélyével és a programmal egyetértett, igy a lapot László 

János Gáspárral együtt jegyezte.
Jancsó Béla az alapitók kifejezett kérésére sem volt 

hajlandó nevét a főmunkatársak felsorolásán kivül is fel
tüntetni; a közte és László Dezső közötti "munkamegosztás" 

a későbbiekben állandósult: Jancsó látható szereplése in
kább az ifjúsági közélet vitafórumain, a szervezésben, 
tárgyalásban, a tervek kidolgozásában mutatkozott meg /az 

első időben nagyobb Írása nemigen jelent meg a lapban/, 

László Dezső pedig főként magában a folyóiratban működött, 
itt fejtette ki ideológiai-szervezési koncepcióját.

A lapengedély - János Gáspár nevén való - megszerzé
se nem ütközött akadályba, mivelaTrianon óta többször is 

törvényesített ostromállapotot és cenzúrát Iuliu Maniu 

kormánya már 1928 őszén megszüntette, 

egyetemi tanév beosztásához igazodó, nyári szünetet tar
tó havi folyóirat mellett döntött, de felmerült a lap röp- 

iratként való kiadása is - abban az esetben, ha a lapenge
délyt nem sikerülne idejében megszerezni, 

látszott ugyanekkor a folyóiratnak a Székely Társaság égi-

15 Jancsó Béla az

Ké z e nf e kvőne к
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sze alatt való megjelentetése is, ezt azonban az alapitók 

elvetették. "Szükségtelen részletesen hangsúlyoznunk - ir
ta Jancsó Béla a szerkesztőbizottság 1931 júliusa és 1933 

március eleje közti munkájáról szóló jelentésében 

bár lapunk indulásakor nem fogadta el a Sz. T. akkpri el
nökségének azt a felhívását, hogy a Társ/aság/ kiadásában 

jelenjék meg, még barátaival szemben is meg akarva őrizni 
teljes függetlenségét.

- hogy

mély hálával fogadta el és vette 

igénybe azt a páratlan szivességet,' hogy a Társ/aság/ min
denkori helyiségében szerkesztőségünket és kiadóhivatalun
kat elhelyezhettük, termét előadásainkra ingyen használhat
tuk, /sokszor hetenként kétszer is/ és előadásainkat, esté
lyeinket - jogi személyiségünk nem lévén - az ő nevében kér
vényezhettük. Lapunk fejlődését nagyban megkönnyitette ez 

az áldozó jóakarat, amelyért soha semmilyen ellenértéket 

nem kértek, sőt ezen túl a Társ/aság/ vezető tagjai nem
csak előfizetéseikkel pártoltak, de adósságainkra való 

kölcsönszerzésünkben is hathatós segítségünkre voltak. Ez 

jellemezte az Sz.K.T.-ával való viszonyunkat Dr. Bernád 

Ágoston elnökségének évei, astjd Dr. Zágoni István ügyve
zetésének pár hónapjai alatt. Ez a viszony azonban gyöke
resen megváltozott azóta, hogy a Társ/aság/ 1932 márc. 28- 

i közgyűlésén Deák Ferenc tanárt választotta elnökké."

• • •
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2. Az alapitők

Az Erdélyi Fiatalok a teljes anyagi és szellemi füg

getlenség jegyében indult /és működött 1941. július 22-ig/, 

a lap fenntartásának költségeit pedig kizárólag az alapítók 

személyes áldozatvállalása, giajd pedig az előfizetések fe

dezék.
Kik lettek a munkaközösség alapitótagjai?

Az 193o második felében készült nagy csoportképről 

tizenegy, a század első évtizedében született fiatalember 

néz szembe,^"köztük, arcán jellegzetes félmosolyával Dsida 

Jenő, kezében a folyóirat egy számával. A távollévő Balázs 

Ferenccel és Bányai /Baumgarten/ Lászlóval, László Ferenc

cel együtt ők tizennégyen alkották az Erdélyi Fiatalok ve» 

zetőgárdáját, együttesük azonban már a kibővült vezetőséget 

jelenti, mert a lap tényleges alapitóközössége egy kisebb, 

kilencfős főmunkatársi csoport volt, amelynek tagjai a fo

lyóirat első számától kezdve Balázs Ferenc, Biró Sándor, 

Debreczeni László. Demeter János. Janesó Béla, dr. Janesó 

Elemér, László József, dr. Péterffy Jenő és a szerkesztő 

László Dezső voltak.

Jancsó Bélával együtt öten - Péterffy Jenő 

József, Demeter János és Biró Sándor - még egyetemi tanul

mányaikat folytatták, a többiek már egzisztenciát teremtet

tek maguknak: Balázs Ferenc Mészkőn lelkészkedett, Debrecze

ni és László Dezső a református egyház szolgálatában állt,

László• »
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dr. Jancsó Elemér pedig, aki a pesti egyetem elvégzése 

után újból kezdte tanulmányait a kolozsvári egyetemen, 
ugyancsak a református kollégium tanára volt. Megemlí
tendő az is, hogy valamennyien teljesen vagyontalanok 

voltak, és csupán egyikük apjának, mint középparasztnak 

volt néhány hold földje, s kettőjük családja rendelkezett 
kolozsvári családi házzal.

Az Erdélyi Fiatalok eszmeiségét meghatározó etikai 
alapállást tulajdonképpen hárman az alapitóközösség Jan
csó Béla, László Dezső és Balázs Ferenc alkotta magja ala
kította ki. Puritán erkölcsiségü, feddhetetlen és toleráns 

egyéniségük, tájékozottságuk és munkabírásuk formálta azt 

a szabadelvű alkotmányos, protestáns demokratizmust, ami 
a mozgalom működését és elvi állásfoglalásaikat jellemez
te.

Jancsó Béla
Neve már diákkorában fogalommá vált az birodalmi és 

közéletben, esszéistaként, ideológusként és művelődéspo
litikusként pedig legendás, mégis szinte alig ismert alak
ja maradt a romániai mag3Tar irodalom történetének. Életút
ját és munkásságát mindeddig egy egyetemi szakdolgozat, 
és az Erdélyi Fiatalokban társa és unokatestvére, Mikó

2Imre vázolta fel esszéisztikus életrajzi kisérletében.
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A kézdi3zéki dr. Jancsó Ödön és a torockói származá
sú Zsakó Sára.első gyermekeként született Marosújváron 19o3. 
július 25-én; apja a kerület bányaorvosa, 1918-ban a helyi 
Magyar Nemzeti Tanács elnöke volt, aki 1919-ben elveszítve 

állását, 1921 őszén családjával Kolozsvárra költözött, ahol 
a Református Kollégium orvosaként és egészségtantanáraként, 

később ugyancsak az egyház kórházának sebészfőorvosaként 

dolgozott 1936-ban bekövetkezett haláláig.
Jancsó Béla középiskolai tanulmányait a Református 

Kollégiumban folytatta, ahol a Remény osztályának tagjai 
ként Makkal Sándor, Kovács Dezső, Csüry Bálint, Kelemen La
jos, Márki Sándor és Buday Árpád tanítványa volt; szellemi 
kibontakozásának e pezsgő korszakáról később maga számolt 
be az Ifjú Erdély hasábjain. Diákelnöke volt a kollégium 

Gyulai Pál Önképzőkörének és szerkesztője a Reménynek, amely 

élénk kapcsolatot tartott fenn az enyedi Bethlen Kollégium
mal, az unitáriusok Kriza János Önképzőkörével és a piaris
ták Pázmány Körével is, tudósítva a marosvásárhelyi katoli
kus gimnázium Kelet Népe cimü ifjúsági folyóiratának munká
járól. A Remény beszühtetése előtti utolsó számában - vá
laszul Nagy Károly református püspöknek az ifjúság új esz
mei tájékozódását támadó állásfoglalásaira - már olyan prog
ramgondolatokat fogalmazott meg, amelyek kilenc évvel később 

kiformálódó Erdélyi Piatalok-eszmerendszernek is lényeges 

alapvonásait tartalmazzák. Az egyetemes humánum és nemzeti
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tartalom, értékelvű népiségértelmezés összefüggéseinek 

Jánosé Béla által kifejtett megitélése közeli rokona Ba
lázs Ferencnek a Tizenegyekben hangoztatott poétikus "hu
manista internacionalizmusának"4 " mi internacionalis
ták vagyunk, mert ez nem bűn, hanem a legszentebb hazasze
retet. Internacionalisták, akiknek célja a nemzeti soviniz
mus túltengésében tomboló emberiség igaz faji erőit egysé
ges munka irányába forditani, olyan munkába, amelyben min
den faj megtalálja a maga nyugalmas helyét, fejlődésének 

addig sohasem ismert, nyugodt és a többi népek kultúrér
tékeivel biztosított feltételeit.A gyűlölködő faji erők 

igy lesznek újabb emeltyűi az egész világ, minden nép kul
túrájának, jólétének, ezek által boldogságának. Ennek az 

általános, mindenkit magába foglaló hatalmas kapcsolatnak 

keretei között vagyunk pedig azok a jó magyarok, kik túl
zó, imperialisztikus és irredenta célok után való törtetés 

helyett, az igazán becsületes, kulturális munkában, fajunk 

nagyszerű értékeinek az egész világ javára kitermelésében

# • •

és a magyar gondolat meg érzelemvilágnak az egyetemes gon
dolkozásba és érzésbe való szoros kapcsolódásában látják

3". A "kulturális interna-e nép jövőjének igaz feladatát 

cionalizmusnak" e korai gondolatában az egyedi leültúrérték
nek az egyetemes béke garanciájaként való felfogása éppúgy 

figyelemreméltó, miképpen az értéknek, mint sajátosnak a 

hozzáadása a közöshöz; Jancsó, kezdeti, diákköri gondola
tával azonos módon, ezt az eszmeiséget határozza meg az er-

• • •
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délyiség közös eszményeként is /"fajok .találkozása az embe
ri értékek magaslatán"/*

Emiatt az állásfoglalás miatt, valamint a "Bakter-ügy" 

következtében a Református Kollégiumból kizárja, magánta
nulóként fejezte be tanulmányait az 192o/21-es tanévben; 
ez az időszak már Kemény János és Jancsó Előréjének s egy
ben a szerveződő Tizenegyeknek is felkészülési ideje, ő ma
ga is innen vezette le később az Erdélyi Fiatalok előtörté
netét. ^

4

A család 1921 végi Kolozsvárra költözése és az érett
ségi után Jancsó Béla pályaválasztás elé került, s ennek ha
logatása folytán apja kívánságára az 1921/22-es tanévben a 

budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karára irat
kozott be, minthogy generációja nagy tömegéhez hasonlóan 

nyelvi nehézségei miatt a román egyetemen nem próbálkozha
tott sikerrel. Egy év múlva azonban hazatért, s az 1922/23- 

as tanévet már Kolozsváron kezdte az orvoskarról elégtelen 

román tudása miatt már decemberben kimaradt. Az Ellenzék 

és az Újság székely gondolatot propagáló munkatársi gárdá
jának külső tagjaként lett sugalmazója és egyik mozgatója 

a Tizenegyeknek; mint láttuk, az irodalmi eráélyiséggel és 

a székely irodalom elméletével való beható foglalkozása el
lenére sem ő, hanem barátja, Balázs Ferenc adta a fellépés 

elméleti alapozását.
1923 őszén többekkel, igy az Erdélyi Fiatalokhoz ké

sőbb ugyancsak csatlakozó Gsőgör Lajossal együtt a szegedi
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orvoskaron folytatta tanulmányait, miközben az Újságnak 

és a Vasárnapi Újságnak továbbra is aktiv munkatársa, kri
tikusa maradt, sőt szegedi éveinek ebben az időszakában 

volt talán a legtermékenyebb. Esszéire Osvát Ernő is fel
figyelt, aki a Nyugatban már közölte Berzsenyi-esszéjét, 

s itt jelent meg ismert' Kemény Zsigmond-esszéje is; Írá
sai felhivták rá Babits figyelmét is, Osvát pedig ekkor 

Németh László és Illyés Gyula mellett Jánosé Bélától vár
ta a legtöbbet. Szépirói munlcásságának azonban tüdőbeteg

7menyasszonya 1927 tavaszán bekövetkezett halála lénye
gében végetvetett, s ha az igazán sokat Ígérő irói pálya 

elhagyását ő maga teljes őszinteséggel a társadalomszer
vezés elsődlegességével magyarázta is, magábazárkózásához 

az első lökést magánéletének ez a tragikus vesztesége ad
ta.

6

Önismeretét és elhivatottságérzését mutatja az a 

szimbolikus erej.ü tény, hogy a Vágtat a halál cimü poszt- 

humusz Sipos Domokos-verseskötet Szentimrei irta előszavá
ban, saját példányában a következő bekezdést jelölte meg: 
"Regényírónak szánta a sors, de torzóban maradt, elnagyolt
nak, kiteljesületlennek, hogy regényhősnek annál készebb, 
annál befejezettebb lehessen. Élete egyetlen ponton kere
kedett teljes egésszé: az elhivatás egész kálváriáját meg- 

". Bár szépiróként Janc3Ó nem legénnyel aratta 

sikerét, s életútja és müve épp a nyilvánosságtól elzár- 

tan, korántsem regényes körülmények között formálódott,

futotta • • •
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az "elhivatás kálváriáját" aszketikus alázattal vállalta* 

"írónak indultam - irta egy évtized múlva de ma már az 

irás számomra csak eszköz marad ezeknek a feladatoknak az 

elvégzésére, melyekben az orvos szociális látása és munka
köre körül az irói és nevelői vonások egybefonódnak. Úgy 

érzem, hogy ebben a formában tudom a legtöbb szolgálatot 

tenni az erdélyi magyarságnak, és ez nagy lelki felszaba
dulás és lendítő erő, egyben pedig bő kárpótlás az egyéni 

8lemondásért." /kiemelés Cs.M./
Szegeden ebben az időben a Kolozsvárról jött egyetem

nek aj.őanári kart és a hallgatóságot illetően egyaránt erő-
9teljes "erdélyi jellege" volt, 

számban folytatták itt tanulmányaikat Erdélyből eg3dcori is
merősök és barátok is. így ismert Jancsó Béla is régi -ba
rátjára Buday Györgyben /Buday Árpád régészprofesszor jog
hallgató fiában/, aki három évfolyammal alatta járt a ko
lozsvári kollégiumban,^ 

dezett első kiállításáról elismeréssel irt még 1924-ben. Ap
ját pedig Csőgör Lajos ismerte közelebbről, 

volt az enyedi Bethlen Kollégiumban. A református és több
nyire erdélyi származású diákság a húszas évek közepétől a 

még Kolozsváron alapított, 19o2-es Bethlen Gábor Kör azonos 

nevű utódjának keretei között tömörült, amelynek programja 

főként a szociális diákmunkára irányult* Jancsóék szegedi 
időszakának közepén a Kör elnöke baráti körük másik tagja, 

Suba Károly joghallgató volt, legközelebbi munkatársai pe
dig Csőgör és Jancsó Béla, aki még pesti tanulmányai alatt

az ismert okok miatt nagy

s akinek tizehét éves korában ren-

akinek tanára
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ismerkedett meg az Ady-Móricz-Szabó Dezső-féle "eszmei vo
nallal", amelynek Szegeden tudatos vállalója lett. A Szege
di Fiatalok Művészeti Kollégiuma művészéti-társadalmi szem- 

. léletének és programjának, a Kollégiumhoz vezető eszmei-moz
galmi iránynak a kiformálásában Jancsó Bélának elinditó és 

erjesztő szerep jutott; ők voltak azok, akik Erdélybe való
visszatérésükkor, tehát az agrársettlement indulása előtt 

mintegy másfél évvel 
day Györgyöt jelölték ki,^

1 2 a Bethlen Gábor Kör új elnökévé Bu- 

átadva neki a mozgalom további 
irányítását. Az 1927/28-as tanév végeztével Jancsó Béláék,
akik segítettek "a szociális ellentétek élményét szavakká 

bontakozó ideológiává formálni", 
ra, s Jancsó 1928 őszén ismét beiratkozott a román egyetem
re, harmadévre. Természetesen később is, az Erdélyi Fiata
lok korszakában végig változatlan kapcsolatban maradta„a 

szegediekkel, köztük elsősorban Buday Györggyel, 
jórészt még publikálatlan levelezésük és az Erdélyi Fiata
loknak a szegedi munkáról való fols^amatos hiradása, Buday 

balladáskönyvének kiadási terve is bizonyít. ^
Jancsó Béla pályájának nyomonkövetésében, a Szegében 

töltött évek ottani hatását illetően érdemes egy rövid ki
térőt tenni: az 193o őszén létrehívott Szegedi Fiatalok Mű
vészeti Kollégiumától szervezetileg függetlenül megalakult 
Szegeden az Erdélyi Fiatalok Erdélyi Kollégiuma is, amely 

- a Művészeti Kollégium és az Erdélyi Fiatalpk .kölcsönös 

és intenziv kapcsolattartásának fórumaként is - megismerte- 

tője volt az erdélyi irodalomnak, kielégítője az iránta

14
visszatértek Kolozsvár-

15 amit
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megnyilvánuló érdeklődésnek és befogadója a Kollégium 

részéről is egyetértéssel fogadott transzilvanizmusnak.
Ez az Erdélyi Kollégium 1931 novemberében hivta meg Tamá-

17 ' 13akiknek estjét Ligeti Ernő vezette be. Asit és Nyirőt,
problémakör irnáti eleven érdeklődésre mutat Tolnai Gá
bornak 1932 novemberében az erdélyi irodalomról tartott 

előadása, leginkább pedig ugyancsak Tolnainak máig for
rásértékű 1933-as doktori disszertációja, amelyben rész
letesen és erős szimpátiával mutatja be az Erdélyi Fiata
lok mozgalmát is.

Jancsó Bélát hazatérésében, tanulmányainak otthoni 
befejezésében nem egzisztenciális szempontok vezették, 

hanem az irodalmi öntudatosoáás utáni generációs öntudat
kialakításának a vágya irányította, amely koncepciója 

szerint megelőző fázisa kell hogy legyen az egységes, né
pi demokratikus tartalmú társadalmi közgondolkodás kiala
kulásának, egy egész korszellem reformjának. Jancsó az 

Erdélyi Fiatalok megalkotásával élete legküzdelmesebb 

korszakába lépett: egy évtizedre a közélet legnagyobb ha
tású diákvezetője és ideológusa lesz. Az a szociális lá
tásmód, amely Írásait áthatja, a. mozgalmi élet sodrában, 
mindennapi szervezőmunkájában politikusi képességeinek 

tervszerű és eredményes kibontakoztatásával társult. Ér
zékeny ember volt, de keményen és habozás nélküli kitar
tással küzdött elképzeléseinek érvényesitéséért? nagy 

taktikus, kiterjedt kapcsolatrendszerrel és befolyással 
rendelkező irányitó, felkészült tárgyalópartner volt, er-
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kölcsi tekintélyére és szellemi súlyára a kortársak egy

behangzó elismeréssel emlékeznek.

1933-ban, közéleti elfoglaltságainak sűrűdében vég

re megszerezte orvosi diplomáját és fogászi szakképesíté

sét, miután elkészítette nevezetes orvostörténeti disszer

tációját az erdélyi 18. századi pestisjárványról, 

az évtől kezdve apja egykori iskolaorvosi állását és köz

egészségtani katedráját is átvette a Református Kollégium

ban, ahol 1941-ig működött. Közhasznú orvosi könyveket is 

irt, amelyek a brassói ÁGISZ Hasznos Könyvtárában jelentek

'21
Ettől

meg.

Életében nagy törést hozott az 194o-es évnek nem 

annyira nyara, mint az ősz folyamán kialakuló Múj szelle

mű" közélete, amelyben - a magyar jobboldal erdélyi előre

törését látva — nem kivánt résztvenni s önkéntes száműze

tésbe vonult; magányát növelte fokozódó bizalmatlansága, 

amellyel nemzedéktársai egyrészét kezelte, s szemlélte az 

események menetét. 1941-ben az egyetem Orvostörténeti In

tézetének asszisztenseként és könyvtárosaként dolgozott,

amelynek 194o-ben távozó vezetője, Valeriu Bologa rábizta 
'22annak értékeit. Észak-Erdély visszacsatolásával pedig 

megszűnt az Erdélyi Fiatalok is, lezárva életének nagy

korszakát, mert bár László Dezső " a honvédség bevonu
lása után szabályszerű időben mindent megtett, amit a ha-

• • •

tóóág kivánt a lap fenntartása érdekében" - kiadói-szer- 

kesztői kamarai tagságot és a. miniszterelnökségtől névse- 

szóló lapengedélyt szerzett -, a folyóirat, minthogy az
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engedély keltétől számított egy hónapon belül anyagiak hí

ján nem tudott megjelenni, megszűnt. Az Erdélyi Fiatalok 

annak ellenére, hogy rá " 

is feltétlenül szükség van, a román uralom megszűnésével

A jelenlegi alapítók /Biró Sán

dor, Debreczeni László, illetve László Ferenc/ a lap és a 

körülötte kialakult mozgalom további sorsának intézését 

Dr. Jancsó Bélára ruházzák, mint aki a lap alapításának 

gondolatát felvetette, aki a lapért a legtöbb áldozatot 

hozta és azért a legnagyobb szolgálatokat végezte

Visszahúzódó magányából és orvostörténészi munkájá

ból a háború ragadta ki; kikerült a frontra, ahonnan egy

A világháború befejezé

se után - a visszatért Bologa professzor kívánsága elle

nére - intézeti munkáját bőrgyári üzemi fogorvossággal 

cserélte fel, majd Bartalis Jánossal dolgozott a Bolyai 

Egyetem könyvtárában, ahol a jubliáris Bolyai-kötet bib

liográfiájának összeállítását végezte, állását azonban rö

videsen megszüntették. Egyébként is rosszul menő magán

praxisa 1959-ben, a magánrendelők államosításakor meg

szűnt, később pedig iskolaorvosként alig volt képes meg

élhetését biztosítani. Élete utolsó évtizede szinte tel

jes elszigeteltségben, keserű méltánytalanságban és csa

lódottságban telt el; hosszú betegsége, az anyagi nyomorú

ság és saját elzárkózása mellett az új korszakból való 

teljes szellemi kirekesztettsége is hozzájárult végső ki

ábrándulásához. Visszavonultan élt édesanyjával, családot 

nem alapított; magánéletét a harminoas években teljesen

a változott viszonyok között• * •

' 23megszakította működését.

• • •

évi hadifogság után tért haza.
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feloldotta a közéletiségben, s igy szépirói-kritikusi 

munkássága mellett egyéni élete is fájdalmas torzóban 

maradt. A hatvanas években rokkantnyugdiját szellemi 

bérmunkával: középiskolai magyar irodalomtankönyvek 

szerkesztéséből, korrektúrából és hasonló forrásokból 

egészítette ki. Tragikus halála 1967* július 28-án,

64 éves korában következett be, amikor közlekedési 

baleset áldozata lett.

Aszketikus szigora, önmaga iránti kíméletlen igé

nyessége és szerénysége is megakadályozta abban, hogy 

kézzelfogható irodalmi és tudományos életművét kitelje- 

sitse - Tamási Áron is hiába várta tőle az erdélyi ma

gyar irodalom történetének megírását, 

ben igaztalanul, de saját pályájára is vonatkoztatva ir

ta 1936-ban Dobai Istvánról: M

24 *Önmagával szem-

a Tizenegyek annyi tag

jával együtt ő is belátta, hogy a romániai magyarságnak

о • •

nem középszerű költőkre és Írókra, hanem a: társadalmi 

munka minél több becsületes munkására van szüksége. Akik 

hir, név, dicsőség nélkül, zajtalanul és majdan elfeled

ve elvégezzenek egy csomó olyan szükséges és nélkülözhe

tetlen munkát, ami nélkül mélyebb, emberibb élet sohasem
„ 25születhetik meg sorstársaik és utódaik javára.
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László Dezső« a szerkesztő /László Ferenc bátyja/ 

19o4. július 12-én született Sepsiszentgyörgyön, ahol ap

ja, a nemzetközileg ismert régész László Ferenc a Székely
•26

Tanulmányait a szent- 

györgyi református Székely Mikó Kollégiumban, majd a ko

lozsvári teológián folytatta, 1926/27-ben pedig a glasgow-

Nemzeti Múzeum igazgatója volt.

i U. Fo College-ban fejezte be. A húszas évek végén már az 

erdélyi református egyház belmissziós utazótitkáraként vé

gezte lelkészi munkáját, amelynek során közvetlen és ala

pos ismereteket szerzett a magyar társadalom - gazdaság, 

politika, közélet és iskola - tényleges helyzetéről és fe

szültségeiről, a többségi sovinizmusról és a kisebbségi 

szervezetlenségről, mindenekelőtt pedig az erdélyi magyar 

faluról.

Tanulmányai és rövid Írásai az Erdélyi Fiatalok meg

alapítása idején már nemcsak a református egyház orgánuma

iban, hanem a romániai magyar sajtóban és a magyarországi 

lapokban is megjelentek; mint láttuk, a református ifjúság

nak egyik tekintélyes vezetője volt, akinek az Erdélyi Fi

atalok koncepciójának és ideológiájának kidolgozásában dön

tő szerepe volt. Karakteres és megalkuvás nélküli egyéni

sége meghatározó módon nyomta rá bélyegét az Erdélyi Fia

talok etikájára is, és nagyban hozzájárult annak az alkot

mányos szellemiségnek a kialakulásához, amely a közössé

get az aktivista-demokrata egységgondolat modelljévé avat

ta. Kulturális tájékozottsága, erkölcsi tartása a közélet 

s egyben - élete végéig - a református egyház reprezentáns
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alakjává tette»

Az Erdélyi Fiatalok korszaka után a magyar ország

gyűlés erdélyi párti képviselője volt 1944-ig /egyik is

meretes parlamenti interpellációjában Szabó Dezső Füzete

inek betiltása ellen tiltakozott/» 

gétől, a felszabadulás utáni magyar nemzetiségi kibontako

zás átmeneti ideje utáni radiális változásokat követően 

hosszú börtönbüntetést szenvedett a Duna-deltábaii, majd

'27 Az ötvenes évek vé-

a Farkas utcai templom lelkésze, esparese volt 1973-ban
■ 28bekövetkezett haláláig.

Balázs Ferenc, a Tizenegyek Jancsó mellett másik 

jeles nemzedéki harcosa Tamási Áronnál is nagyobb utat 

tett meg, amig 1928 őszén a székelykeresztúri unitárius 

főgimnázium iskolafelügyelője lett, megindítva a Kéve

kötést, fellendítve a DFEIK falumunkáját, megszervezve 

vet Étettképes előadásait s mindazt, amiről - négyéves 

mészkői faluprogramja sikereiről - a Rög alatt önvallo- 

másos szociográfiai falurajzában számolt be.

19ol. október 24-én született Kolozsvárt, tanulmá-»- 

nyait pedig az itteni Unitárius Kollégiumban folytatta a 

világháború alatt, ahol a Remény egyik munkatársaként je

lentkezett. A Tizenegyek színrelépése után elhagyva Er

délyt, az unitárius egyház ösztöndijával az oxfordi 

Manchester College-ban és az amerikai Berkeley Pacific 

Unitarian School for the Ministry kollégiumában folytat-
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ta négy éven át teológiai tanulmányait 1927-ig; itt ir

ta meg The world towards completion /А kiteljesülő világ 

felé/ c. vallásfilozófiai müvét. Amerikából indult el Ja

pánon, Kinán, Koreán, Indián, Palesztinán és Egyiptomon 

át vezető világkörüli útjára, miközben Tagoreval és Gandhi

val is találkozott. Bár már 1922-ben önálló mesekötete je

lent meg, a Bejárom a kerek világot /1929/ után csak éle

te végén, tüdőbetegségének elhatalmasodásával tért vissza 

újra a szépirodalomhoz a Rög alatt-tal és a Zöld árvízzel, 

miután egészségi állapota a szövetkezetszervezéstől, vidék- 

fejlesztéstől és a népfőiskolától végleg elvonta.

Valamennyi szépirodalmi és publicisztikai Írása a 

primitiv autarchia elvein alapuló faluszervezés müvével 

Nézeteinek utópista szocializmusa az Erdé

lyi Fiatalok eszmeiségében ugyan nem jelentkezett, s fel

fogása nem azonosítható a mozgalom koncepciójának egészé- 

minthogy azonban az alapítók közül /mészkői lel

készként/ egyedül ő élt a falu mindennapjaiban, közvetlen 

hatása a falumunkában döntő szerepet játszott. Gustitól 

függetlenül ismerte fel az integrális falufejlesztés mód

szereit s hasznosította azokat a mozgalom 193o nyarán in

duló nagyszabású falumunkájában, ami Debreczeni László 

előkészítő tevékenységével együtt 193o őszén a falusze

minárium, Demeter Béla és Venczel József működésében is 

megmutatkozott. Jellemző tény, hogy unitárius lelkészként

a Korunk is munkatársai közé számíthatta; Gaál Gábor
31

1937-ben szokatlan közvetlenséggel búcsúzott tőle.

■ 29
függ össze.

3ovei,
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Égy ideig - reformer népnevelőként - még a Falvak Népe 

terjesztésében is résztvállalt, ami miatt egyházi eljá-
t

rás indult ellene о
a lap életében mint főmunkatárs

' 32a legutolsó időkig iranyito szerepet töltött be.”,
életszemléletét és cselekedeteit emberi viszonyla

tokban mély humanizmus, közösségi viszonylatokban pedig 

abszolút szociális szellem határozta meg. 
sa és nemkevésbé jellemző antidogmatizmusa a homo ethi- 

cus példájává tette kortársai előtt, akik közül Szabédi 
László finom érzékenységgel jellemezte szemléletét és a 

jelenség lényegét: "Vallása és erkölcse egészen rousseaui 
és unitárius: hiszi, hogy az ember jó és nem terheli ere
dendő bűn. Én a világot ilyen egyszerűnek nem látom, de 

az én lelkiismeretem nem olyan tiszta, mint a Balázs Fe
rencé. S ez a legcsudálatosabb benne: nem ismeri az eu
rópai lélekballonok ballasztjait: a hátranézést, a megbá
nást, a lelkiismeret furdalásait, a lélek duplexségeit; 
nem élménye a rossz, soha olyant nem tett, amiért szé- 

gyelnie kellene magát, vagy amiért másképpen élné az éle
tét, ha életünket kétszer élnünk megadatnék. S ezt melyi
künk mondhatja el magáról?"

Balázs Ferenc " о * •

• • •

„33 Humanizmu-

34

Debreczeni László

Jancsó Béla, László Dezső és Balázs Ferenc mellett 

különleges szerep jutott az alapitók gárdájában az akkor
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26 éves műtörténész-műemlékvédőnek, grafikusnak és műve

lődéspolitikusnak is, "ezen kétségkivül nagyjelentőségű 

* self-made-man*-nek", 

lyon keresztül vezet 

lete barátjának, Balázs Ferencnek a nevéhez fűződik, úgy 

jelezhető az Ady-Móricz-Szabó Dezső-inspirálta eszmeiség 

művészeti-művelődési kifejeződése Debreczeni sokoldalú 

tevékenységével. Ő volt az Erdélyi Fiatalok "művészeti ve

zetője", a népi kultúra kérdéseinek napirenden tartója,

Kós müvészetszemléletének és grafikájának tehetséges kö

vetője; művelődéspolitikai tájékozódását ugyancsak Kós 

tételével jellemezhetjük: "Népművészetünk alapja középko

ri művészetünk: nemzeti művészetünk alapja a népművészet. 

Debreczeni László tervezte a folyóirat cimlapját és emblé

máját is. Rendkivül összetett tudományos és értékőrző te

vékenységének, művészi pályájának és szélsőségeiben is 

emlitésre méltó müvészetelméleti-publicisztikai munkássá

gának felmérése a művelődéstörténet adóssága.

19o3* december 18-án született Marosvásárhelyen, 

majd a műszaki technikum elvégzése után Kolozsváron dol

gozott műszaki gyakornokként. A Tizenegyek programjának 

hatása, majd Kelemen Lajos és Kós Károly példája gyorsan 

megérlelték benne a népszolgálatra való elkötelezettséget: 

"Egyiktől hajthatalna egyenességet, a másiktól törhetetlen 

harcosságot láttam: mindkettőtől pedig a népnek és a múlt

nak mély, realista szeret étét és igaz megbecsülését tanul- 

Autodidakta műtörténészként a Lechner-féle szecesz-

/akinek a/ művészi útja Kós Káro-

Amint nemzedékének első kisér-35
• « •

' 36 \\

„37tarn.
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sziótól jutott el Kós, Thoroczkay-Wigand Ede, Zrumeczky
38

Dezső és Kozma Lajos művészetéig, behatóan tanulmányoz

va az új finn épitőmüvészetet és nemzeti kultúrát, korán 

felismerve, hogy a politikai cselekvésükben megkötött né

pek nemzeti identitástudatának erősitésében különleges sze

repe van az új, originálisán népi karakterű művészetnek«.

1927-ben Kelemen Lajos bizta meg építészettörténeti 

tanulmányainak illusztrálásával, s ez a munka fordította 

figyelmét egész pályájára a müemlékkutatás és értékvéde

lem felé; úttörő egyszemélyes vállalkozását 1928-ban állí

totta a református egyház szolgálatába, amikor emlékirata

nyomán Ma Idea i püspök megbizta a műemléki kataszter felvé-
39„

telével és 3z épületek megmentésével. Ő illusztrálta Dsi- 

da Jenő Leselkedő magány c. kötetét, Erdélyi református 

templomok és tornyok c. grafikai albuma pedig, amelyből 

német és angol kiadások is készültek, az Erdélyi Fiatalok 

indulása előtt jelent meg«. 1928/29-ben az Ifjú Erdély kö

zölte műemlékvédelmi és a népi épitészetet bemutató cikk

sorozatát .
4-0

Debreczeni Lászlóra tehát a folyóirat müvészetpoli- 

tikájának kidolgozása hárult, amelyet a lap megszűnéséig 

következetesen képviselt publicisztikájában és a fiatal 
művészeket felfedező Írásaiban« Művészeti és publicisz
tikai megnyilvánulásait a határozottsággal párosult fel
tétlen meggyőződés és egyenesség jellemezte, bár szemlé
letmódját az idillizmus és romantika, kiállásait a lirai 

hevület, nemegyszer szemléleti merevség és rugalmatlan
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elutasítás is áthatotta.

194o őszén az Országos Müemlékbizottság megbízásá

ból mérte fel a marosvásárhelyi vártemplomot s végzett el 

számtalan pótolhatatlan munkát, 1945-48-as hadifogsága után 

1955-ben a Képzőművészeti Intézet népművészeti tanszékén 

tanított, majd 1958-ig a Bolyai Egyetem tanáraként okta

tott építészettörténetet. Kós Károly főgondnok megbízásá

ra ismét bekapcsolódott a református egyház műemlékvédel

mi! ügyeinek irányításába s tervezőként is tovább dolgozott; 

jelenleg nyugdíjasként él Kolozsváron.

Biró Sándor teológus-tanárjelölt, történelemszakos 

hallgató, aki ugyancsak az Ifjú Erdély rendszeres munka

társa volt, a Székely Társaság Ifjúsági Bizottságának ve

zetőségi tagjaként lett az Erdélyi Fiatalok alapitója, 

SZKT-beli működését illetően főként a szociális tanonc- 

gondozás terén kifejtett munkáját és az előadássorozatban 

való szerepléseit ismerjük. Az Erdélyi Fiatalok első kor

szakában főként kritikusként, szemleiróként dolgozott: 

ő ismertette a Bart ha Miklós Társaság Uj Magyar Föld-röp- 

iratának első számát, adott hirt Párizsból a francia naci

onalizmust elitélő, élesszemü vázlatában az ifjúság menta

litásáról,

Tanulmányait 1952-ben fejezte be a kolozsvári egyetemen,
'41

de a folyóiratnak megszűnéséig főmunkatársa maradt.

s szemlézte a Gand romanesc c. folyóiratot.
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Demeter János joghallgató, az Erdélyi Fiatalok 

felkészült gazdaságpolitikai szemleirója, az ifjúsági 

mozgalom ismert alakja az ERKNEFSZ szociális főtitká

raként lett az alapitóközösség tagja» Kerlésen szüle

tett 19o8. július 6-án. Kolozsvári éveinek elején Jancsó 

Béla sürgetésére iratkozott be a Székely Társaságba, 

amelynek egyik vitáján a felekezeti széttöredezettség

1931-től az Ellenzék belső munka

társa volt, I932 végén pedig az Erdélyi Fiatalok főmun

katársaként lett szerkesztője az általa elindított és az 

illegális Kommunisták Romániai Pártjának irányítása alatt 

álló Falvak Népének; ez az Erdélyi Fiatalok létét veszé

lyeztető egyidejűség vezetett Demeter János 1933 eleji 

kizárásához aszal az alapitói szolidaritásszegéssel együtt, 

amit a mozgalomnak és a folyóirat olvasóinak a Falvak Né

pében történt megtámadása jelentett.

Tény, hogy a politikai-szellemi élet egészében el

lenzéki alapállású, de nem forradalmi Erdélyi Fiatalok- 

csoportban kezdettől fogva ismert volt Demeter formálódó 

kommunista meggyőződése, ez azonban - az osztályszervező- 

dés jogosultságát elismerő és a szociális pantalitás el

sőségét hangsúlyozó - munkaközösségben semmiféle megkü

lönböztetéssel nem járt о Tényként kell megállapítanunk 

azt is, hogy a magát marxistának valló Demeter János ket

tős minőségben: a katolikus diákszervezet főtitkáraként 

és kommunistaként egyszerre volt jelen az alapitók kö
zött. ^

'42
ellen szállt sikra.
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A Református Kollégium fiatal irodalomtanárának,
Jánosé Elemérnek /Jánosé Béla öccsének/ pedagógusi mun
káján át ugyancsak közvetlen kapcsolata volt a fiatalság
gal, publicisztikai és esszéirásai, kritikái pedig az éret
tebb ifjúság előtt is korán ismertté tették a nevét* Több 

mint félévszázadon átfolytatott, nagyarányú tudományos te
vékenysége nyomán az irodalomtudomány főként a felvilágoso
dás és reformkor kutatójaként tartja számon, de munkásságá
nak fontos fejezetét alkotják azok az 1944 előtti Írásai is, 

amelyekben nemzedéke termékeny kritikusaként és irodalompo
litikusaként a romániai magyar irodalom kibontakozását, a 

korszak szellemi életét kisérte figyelemmel* 

lyája is az Erdélyi Fiatalok körében indult; a folyóirat
nak 1935-ig maradt munkatársat,

44
Közéleti pá-

Jancsó 19o5* április lo-én született Marosújváron, 

a középiskolát 1922 között végezte a kolozsvári Református 

Kollégiumban, 45 majd miközben Béla bátyja a szegedi egyete
men tanult, ő Budapesten az Eötvös Kollégium magyar-francia
szakos hallgatója volt, s bejáratos Babits és a Nyugat köre
ibe; doktori disszertációját 1926-ban irta meg Brdélyiség

46a magyar irodalomban cimmel, majd összesen két, a Sorbonne- 

on töltött esztendő után 1927-ben tért haza Kolozsvárra, 
ahol - diplomáját nem tudván honosítani - a Református Kol
légium tanára lett, miközben újrakezáte tanulmányait, romá
nul, s bekapcsolódott az ifjúság mozgalmaiba is* 

lyi Fiatalokból való 1935-ös kilépésének közvetlen oka Az
Az Érdé-
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erdélyi magyarság зогза nevelésügyének tükrében cimü, Bu
dapesten megjelent könyve volt, amelyben pontatlan képet 
rajzolt a mozgalom 1933-as fordulópontjáról és az Erdélyi 
fiataloknak a két háború közti kisebbségi életben játszott 

szerepéró'l. Könyvéről a folyóiratban a következőket irta 

László Dezső: "Általában az érzik ki Janesó Elemér könyvé
ből, hogy az Erdélyi Fiatalok az ifjúság haladásának kerék
kötőjévé lett, mert szembe került a ’baloldali5 csoport mun
kájával. Nem vette észre azonban azt, hogy az Erdélyi Fiata
lok nemcsak a ’baloldal’, hanem a ’jobboldal* felé is védi 
függetlenségét. Jó lett volna, ha a ’kékgombosok mozgalmá
nak’ ismertetésénél felemliti, hogy ennek a politikai cél
zatú mozgalomnak kapcsán az Erdélyi Fiatalok elérte, hogy 

a Magyar Párt nem ajánlotta az erdélyi magyar főiskolás if-
# • «

juságnak, hogy politikával foglalkozzék.
Nagyon gyakran elfedi, hogy az u. n. 9jobb oldali’ 

körök részéről nemcsak az első időben, hanem azóta is ál
landóan gyanakvás és ellenvetés támadt és támad velünk szem
ben. 47И '

Bár Jancsó Elemér a folyóirat megalapításában részt 

vett, korántsem tartozott a legaktívabb munkatársak közé: 
a lapban, mindössze 21 Írása jelent meg; publikációinak több
ségét - jórészt kritikai szemléket - 193o-31-ben közölte, 

számottevő szerepet a mozgalom más fórumain, később sem vál
lalt. Közreműködött ugyan a munkaközösség irodalmi szeminá
riumának megszervezésében - ezt megelőzően lényeglátó vita- 

irásával ő indította el az 193o-as irodalomismereti-oktatá-
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si anlcétot, egy másik Írásában pedig az ifjúság szocio

lógiai nevelését sürgette -, tevékenysége nem a közösség

ben folyt, hanem főként saját munkásságának a kiteljesíté

sére irányult, igy ténylegesen csak kismértékben járult hoz

zá a folyóirat céljainak megvalósításához. Eszmeileg ugyan 

korántsem járt különútonr/ő volt az, aki Pékár Gyula és Mi- 

lotay István támadásaival szemben a leghatározottabban állt

ki a Hegedüs-iíégyesy-vitába bekapcsolódó Móricz Zsigmond 
49

működését mégis inkább egyfajta párhuzamosság 

jellemezte, aminek következtében állásfoglalásai nemegyszer 

vezettek belső vitához. Viszonylagos különvéleménye a Korunk

ban Dezséri György álnéven Írott összefoglalóiban és más 

lapokban is megnyilvánult, nézeteivel az Erdélyi Fiatalokban 

Janesó Béla nyíltan Í3 vitábaszállt. Ennek a bonyolult és 

személyes elemekkel is erősen átszőtt viszonynak az eszmei

összetettségét mutatja az is, hogy bár korai, az irodalom
én,

központúság helikoni értelmezésével rokon felfogáéa nem 

fedte a lap társadalomtudatositásnak alárendelt irodalom- 

politikáját, mégsem volt azzal ellentétes, mert benne a he

likonista szerepértelmezés a Makkai által is hangsúlyozott 

szellemi-lelki megújulásgondolattal társult, ez pedig hát

térbe szorította a politikumot s megfelelt a lap pedagógi

ai elképzeléseinek is.

mellett

51

A fiatalon elhunyt László József természetrajz szakos 

tanárjelölt - László Dezső mellett ugyancsak ismert alakja 

a református ifjúságnak - az Ifjú Erdély munkatársaként 3
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a Főiskolás IKE elnökeként, dr. Péterffy Jenő jogszigorló 

pedig a Székelyséh és Vidéke Akadémiai Kör kezdeményező bi
zottságának elnökeként vett részt a lap megalapításában. 
Bányai /Baumgarten/ László, Dsida Jenő és Miké Imre csak 

később kapcsolódtak be a munkába; Dsida és Mikó 193o feb
ruárjában, a 2. számtól lett főmunlcatárs, 
az 5» számtól szerepelt a munkatársak névsorában, főmunka— 

társ a 7. számtól lett.

52
Bányai pedig

Dsida 'Jenő, aki már 1924-ben verseskötet kiadását 

tervezte /Bányaival közösen Hi ketten cimmel/, 1925-ben 

iratkozott be a kolozsvári jogikarra, és ugyanekkor Bene
dek Elek ajánlólevelével a lapok szerkesztőségeiben is je
lentkezett; a Nyugat első nemzedékének hatását mutató, majd 

az avantgarde felé forduló versei rendszeresen jelentek meg 

a kolozsvári napilapokban, majd a Helikonban is. 

a Pásztőrtűz egyik szerkesztője volt, M
1929-től

az ott való jobb 

és baloldali harcokban azonban valósággal két malomkő kö-
• • •

zé szorítottak. Rettenetes sokat veszekedtem s mert sajnos, 

túlságosan szenzibilis vagyok,
nan. Egy évi szabadságot kértem és kaptam a laptól 
1929-ben egyideig nevelősködött, jogi tanulmányait azonban 

sohasem fejezte be. Közismert katolikusként vezető szerepet 
vállalt az ERKNEFSZ-ben; ekkor már - 1929-től - Marosvécs 

meghívottjai közé tartozott, s tagja volt a Kemény Zsigmond 

Társaságnak és az Erdélyi Irodalmi Társaságnak is, később 

az Erdélyi Katolikus Akadémia titkárává választották. 1928-

undorodva menekültem on-• • •
53
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ban már megjelent Leselkedő magány cimü első versesköte
te is; bár nemzedékének egyik elismerten legtehetségesebb 

tagja volt, az Erdélyi Fiatalok mint az ERKEEFSZ elnökét 

hivták meg a főmunkatársak közé - az annyira szükséges fe
lekezeti arányok biztositására. A csoportból 1938-ban, nem 

sokkal halála előtt vált ki, főleg súlyos szivbaja miatt.^

Baumgarten /Bányai/ László még a Sorbonne hallgató
jaként, Párisi levél cimü lendületes ideológiakritikai esz- 

széjével kapcsolódott be a mozgalom munkájába; Írása " 

lomás is, ami vállalása is a programnak." Párizsból küldte 

emlékezetes Kisebbség és nyelv c. politikai esszéjét is, 

amelyben az iskola és az anyanyelv mindent megelőző lét
kérdéséről szólva határozottan leszögezte, hogy " 

tűnik a nyelv, eltűnik a nemzeti tudat is s ahol kiölik 

ezt a tudatot, a nyelv is közeláll ahhoz, hogy felhagyja 

Párizsban a katolikus ifjúsági szövetségben 

Erdélyi kultúrák és mythosok cimmel tartott előadást, Kós 

Károly metszeteivel illusztrálva.
Bányai 19o7. november 17-én született Körösbányán, 

majd a gyulafehérvári katolikus főgimnázium elvégzése után 

ő i3 külföldön folytatta tanulmányait; a budapesti egyete
men Horváth János, Gombocz Zoltán és Eckhardt Tibor tanít
ványa volt, a népies Társaságban pedig Jancsó Benedekkel, 
Szász Zsomborral és Paál Árpáddal is kapcsolatba került. 

Grenobleban tanult, majd egyházi ösztöndíjjal innen ment

val-
55

ha el-• • •

tt 56a posztot.

57
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a Sorbonne~ra. 193o-ban még résztvett a francia katolikus 

ifjúság algiri konferenciáján, majd a Katolikus Státus a 

csikszeredai főgimnázium tanárává nevezte ki. Innen küld
te rövid kulturális helyzetképét az Erdélyi Fiataloknak,^ 

s vállalta a lap terjesztését és előadásainak szervezését 

is.
Irodalmi pályáján költőként indult, még gimnazista- . 

ként a Pásztortüzzel és az Ifjú Erdéllyel kereste a kapcso
latot. Nagy formakultúrájú, parnasszien versei az Uj Arc- 

vonal-antológiában is megjelentek, esszéivel és tanulmá
nyaival pedig az Erdélyi Helikonban és az Erdélyi Tudósi- 

téban jelentkezett. Ezekben az Írásaiban a széles látókö
rű, francia műveltségű fiatal gondolkodó - Gide első erdé- 

l3ri magyar fordítója - a neokatolicizmus, Mauriac és Mari- 

tain filozófiája, és a nyugateurópai baloldal mozgalmi ide
ológiáinak hatása felől közelítette meg az erdélyiség esz

méjét, a transzilván szellemiség és az európai modernség 

magaformálta szintézise alapján keresve "La Transylvanie 

Suieee orientale" - a sajátos erdélyi modus vivendit. Ek
kori neokatolicizmusának liberális beállítottsága nemzedé
ke szellemi pályarajzának is jellegzetes eszmetörténeti ada
léka; világnézetének alakulásában ez a korszak már annak 

a sajátos eklekticizmusnak a kezdete volt, amely a marxis
ta orientáció egyik kiindulópontjául szolgált. 1932 után 

Dávid István álnéven rendszeres munkatársa lett a Korunk
nak is, ahol radikális szellemben elemezte az új értelmi-
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ség társadalmi-politikai helyzetének meghatározóit és men
talitását. Az. Erdélyi Fiatalok -.’közösségéből - ahol Demeter 

Jánoshoz hasonlóan egyszerre volt jelen katolikusként és
elvi és egzisztenciális okokra hivatkoz-

59
kommunistaként —
va 1933 márciusában lépett ki.

Mikó Imre. akit életében joggal tekinthettünk a nagy
6o

nemzedék "legfiatalabb öregjének", valóban fiatalon, tizen
kilenc éves korában lett az Erdélyi Fiatalok főmunkatársa, 

mint generációjának ritka szakmai felkészültségű tagja, az 

unitárius DFEHí egyik vezére és az egyetemi egye sülétért vi
vőt t harc ismert személyisége. A folyóiratban is jobbára a 

diákpolitika eseményeit regisztrálta, összefoglalói hasznos 

források az ifjúsági küzdelmek fordulópontjaira nézve, s ő 

ismertette a Székely Társaság jogi szeminráiumának munkáját 

a Vetés két számával és a Vajdasági írással együtt, 

kény részt azonban csak 193o-ban és 1931-ben vállalt a lap 

munkájában, a következőkben mindössze egyetlen helyzetis
mertetése jelent meg. Szaktudományos és politikai pályája 

is az Erdélyi Fiatalok között indult, ahonnan a nemzetközi- 

kisebbségi jogra specializálódott fiatal jogász és ambició
zus politikus - a maga munkaterület ét a jogvédelemben,-az 

Országos Magyar Pártban találva meg - 1933 márciusában lé
pett ki, de neve még sokáig szerepelt a lapon.

r.íikó 1911« március 27-én született Bánffyhunyadon. 
Családja Kolozsváron élt, apja a hagyományokat követve

Tévé-
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ügyvéd, 1922 után az unitárius egyház jogásza volt. Tanul

mányait az unitáriusok kolozsvári iskoláiban végezte, gim

nazistaként - Balázs Ferenc, Kemény János és Székely /Sza- 

bédi/ László után - a Kriza János Önképzőkör elnöke volt.^ 

1928-ban iratkozott be László Ferenccel együtt a kolozsvá

ri jogikarra, ahol Catuneanu, Béila, Hatieganu tanítványa 

volt. Ugyanekkor az unitárius teológiára is beiratkozott, 

részben apja miatt s mert teológusként Nyugaton is tanul

hatott volna, részben pedig mert a teológia érettségizett 

hallgatói annyira kevesen voltak /az első évfolyamon né

gyen!/, hogy fennállt a veszélye az államsegélyes teológia 

főiskolai státusza megszűnésének, 

nem fejezte be, a Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági Körében azon

ban továbbra is tevékenyen dolgozott. Az Erdélyi Fiatalok 

Falu-füzeteinfek 4. köteteként 1932-ben jelent meg Az erdé

lyi falu és a nemzetiségi kérdés c. tanulmánya, amely a 

marxista társadalomszemlélet hatását is magánvisfelve már 

a frontnemzedéket követő új értelmiség egyrészének gondol

kozásbeli fordulatát is jelezte a "főket helyrecsavaró" 

szociológia /Méliusz/ feltűnésével. A nemzedék legjobbjai, 

egészen fiatalon, ugyan már a húszas évek második felétől 

teljesen őszintén gondolták és komolyan vették a magyar

román közeledés eszméjét, mégis, Ivlikó diákköri könyve volt 

az első olyan, tudományos alapozottságú munka, amely ** a 

kolozsborsai felmérés anyagai alapján - szakszerű vizsgá

latok után jutott el osztály-hovatartozás és nemzetiség

62
A második évet itt már
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korrelativ viszonyának felismeréséhez* Eszerint " 

gyár kisbirtokosság megalkotja a maga szerveit, a magyar 

munkás a szakszervezetekbe tömörül, a kisiparos szövetke
zik a nagyipar ellen. Az egyérdeküek, tehát osztályok kü
lön- külön érdekvédelmi szervei alkotják együtt a magyarság 

gazdasági szervezetét. Ezek a szervek lépten-nyomon össze
köttetésbe kerülnek a románság szerveivel. Itt mutat a két 
nemzetiségi szervezkedés találkozópontokat: a vegyeslakos
ságú területen a románsággal való együttműködés a románság

a ma-• • •

hasonló osztályalapon való gazdasági szervezeteinek útján
„63teremthető meg. Lléliusz Hózsefnek a Korunkban megjelent 

1933-as recenziója elismeréssel nyugtázta a teljesitményt, 
de úgy, hogy a Mikónak szóló dicséret az Erdélyi Fiatalok 

ellen irányult; Méliusz akkori álláspintján - mindkét te
kintetben - Gaál Gábornak a csoport iránti leplezetlen el
fogultsága is érződik: "Hogy kötelezettségből vagy milyen
más motívumokból kifolyólag adta ki az Erdélyi Fiatalok e 

könyvet, annak kikutatása nem tartozik iáé. Tény az, hogy
az Erdélyi Fiatalokban magára maradt regresszív csoport 

ideológiája merőben ellentétes Mikó Imre tudományosan veri
fikált szociológiai alapelveivel és iránymutatásaival."
"A nemzeti kérdés mai állására vonatkozólag - irta Lléliusz 

- az egyházak, az iskola, a szaporodás és az asszimiláció 

kérdéseiről szóló fejezetek élesen mutatnak a konzekvenci
ák felé. Mikó felismeri, hogy a falu tömegeit képező ipa- 

gyarság fennmaradása csak a mainál magasabbrendü gazdasági
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keretek között lehetséges."
"Miké végül is a munkásság és a parasztság szolgá

latában keresi ’az új nemzedéknek a jövő társadalmához va
ló jogát’.
gességnek a felismerése és vállalása, amit az Erdélyi Fia
talok regresszív-ideálista szárnya érdekei és romantikus 

faji ideológiája káprázatában megtagad."

Ez a vallomástétel annak a dialektikus sziiksé-

64
Miké falutanul

mányát szinte a teljes románai magyar sajtó méltatta, s a
65 Mivelromán orgánumok egyrésze is elismeréssel fogadta, 

a munka kultúrtörténeti helyének kijelölését, elméleti és 

módszertani újdonságait a románai magyar tudománytörténet 

elvégezte s felmérte, itt csupán az Erdélyi Fiatalok legna
gyobb hatású kiadványaként és Mikó pályájának jelentős pont
jaként emlitjük, elemzésére később sem térünk ki.

A szerző még ugyanebben az évben, egyetemi hallgató
ként vállalta el az OMP bukaresti irodájának megürült két 

titkári állását Wilier József képviselő, a parlamenti cso
port főtitkára mellett,^ 

ség szerkesztésében is részt vett; Mikó tizhónapos bukares
ti munkája során alaposan megismerte a kisebbségi jogvéde
lem és a népszövetségi panaszeljárás területeit, megalapoz
va politikai pályáját is. )ÍA kisebbségi sérelmek jelentős 

része megalapozott volt. Ez hozott közel a Magyar Párthoz.
A sérelmi politika technikusa lettem - irta visszaemléke
zésében. - Hogy azonban ezen az úton a nemzetiségi kérdés 

a maga társadalmi és gazdasági vonatkozásaiban is megold-

aki a Jakabffy-féle Magyar Kisebb-
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ható lenne, arra vonatkozó kételyeimet, sőt ajánlásaimat 

már Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdésben kifejtet-
u 67tem. A Magyar Párttan ezt tudták, de nem beszéltek róla,

E politikai orientáció mellett figyelemreméltó körül
mény, hogy Mikó az Erdélyi Fiatalok 1932-es viharos főisko
lás konferenciája után Antal Márkkal és kommunista szeminá
riumával is közvetlen kapcsolatba került, ^ 

azonban nem volt tartós, és inkább csak a szellemi tájéko
zódás egyik korai, nem követett útjának tekinthető; igaz, 

hogy - már kötete megjelenése után - Gaál Gáborral is kap
csolatba került és Írásai a Korunkban is megjelentek, Köny-r 

vés Tóth László álhéven publikált, ám mindössze két Írása
nem tekinthető rendszeres

ez a kontaktus

69alapján /1933-ban és 1936-ban/
Korunlc-munkat ársnak.

Doktori disszertációját 1933-ban irta meg A székely 

közületi kulturális önkormányzat címmel, 7o
amely egy év

múlva a Hagj^ar Kisebbség kiadásában jelent meg. Az Erdélyi
Fiatalokból való kilépése után, 1933 őszén utazott Párizs
ba, ahol a Trianon utáni nemzetközi jogot és a kisebbségi 
kérdés történeti-elméleti irodalmát tanulmányozta 1935-ig.71

A kilenc alapitó mellett Bányainak, Dsidának és Iái
kénak is fontos szerepe volt a folyóirat munkájában; élet
útjuk társaikéval együtt jól mutatja azt a rendkívüli sok
színűséget, amelynek közös gyökere és felnövelője az Erdé
lyi Fiatalok iskolája volt.
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3. A folyóirat /193о-1933/

A lap megindulására és az első szám összeállására 

nézve kizárólag László Dezső három, Sepsiszentgyörgyről 
Janesó Bélához Írott levele szolgál forrásul; László De
zső 193o januárjában szülővárosában tartózkodótt, s Jancsó 

ide küldte utána három részletben az Írásokat, Az anyagot 
a szerkesztő észrevételeit megtéve küldte vissza, ő maga
az első számot csak február elején,' temesvári útján vette

1 Sepsiszentgyörgyről küldte el Az erdélyi magyar 

ifjúság lelki arca c. programírását és Dánér Lajos Átkunk 

c, verseskötetének kritikáját is; január 4-i levelében 

Az erdélyi magyar ifjúság feladata a kisebbségi autonómia 

területén c. Írásról ezt irta: nA Fábián Dániel írására 

megjegyzést tettem oldalt ceruzával. Ott esetleg korrigál
ni kellene, esetleg egy alsó lapszéli jegyzettel, úgy, 
ahogy én jelöltem. Be kellene osztani kikezdésekbe, mert

kézbe.

igy nem elég világos a gondolatmeneté," Jancsó Béla bekö
szöntő írásával ^ is egyetértett: "A programm-cikk kielé
gítő, szerintem nagyon jól eltalálja a hangot, A magam írá
sait mellékelem. Igyekeztem rövid lenni Ajánlanám, hogy 

mindenki minden írása*:alatt neve teljes aláírásával vállal-
• • •

ja az apaságot. Ez nem azért szükséges, hogy lássák a ne
veket, hanem, hogy mi megmutassuk, kik vagyunk, A felelős
ség tudatot emeli ez, és komolyabb szint ad a lapnak"; 

ugyanebben a levelében Iliké Imre Úttörő fiatalok c. ismer-
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tetősét a Sarló útjáról és a Vetésről lebilincselőnek ne
vezi# Második, január 9-én kelt levelében a lap bukaresti, 

temesvári, nagyváradi és ia$si-i terjesztésének megszervezé
sét javasolja /Bukarestben Bakk Péter és Szűcs Ferenc tanár
jelölteket, Temesváron Perencz Antalt és Csapó Gyulát, Nagy
váradon Csernák Bélát, Ia^i-ban Gábor Ilonát és dr. Bibó Sa
mut kellene megnyerni a lap bizományosának, akik az Erdélyi 
Fiatalok tudésitói is lehetnének./ Felhivta Jancsé figyelmét 

az Illyefalván tanitó Gagyi Lászlóra is: "A fiatal tanitéság 

bevonását tartanám fontos feladatnak. Nagyon magukra maradt 
társaság. Jó szivén vennék a kapcsolatot 

zett jó pennájú tanitó itt a szomszéd faluból elég jó novel- 

láskönyvet adott ki. Ha gondolják, irok neki, hogy küldjön 

egy ismertetendő példányt.
László Dezső harmadik, január lo-én Írott levelében 

Jancsó észrevételeibe reflektál, amelyeket Az erdélyi ma
gyar ifjúság lelki arca cc Írásához fűzött: "Ha veszedel
mesnek gondoltam volna, máskép irom. De ha úgy látja a tár
saság, hogy meg kell változtatni, ám legyen 

értés. Bélára bízom, ahogy jobbnak látja."

Egy tavaly vég-• • •

.5

Fő az egyet-

A lap nyomtatására a Lengyel és Mayer Könyvnyomdá
val állapodtak meg, ahol a 17 x 24-es formátumú, sötét kar
ton boritóval ellátott 1 ives folyóirat l.ooo példányának 

előállítási ára Q.looo lejbe került. Az első szám megjele

nésének fedezetét három alapitótag és a Székely Társaság
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vezetőségi tagjainak hozzájárulásai biztosították, ugyan

csak a Székely Társaság 5.ooo lejes váltójával együtt. A 

lap pénztárkönyvének tanúsága szerint az indulás költsé

geihez a következő adományok járultak hozzá:

1930.1.13#: László József tanárjelölt 

Péterffy Jenő ügyvédjelölt
1.14. : Dr. Bernád Ágoston ügyvéd

Csulak Károly tisztviselő 

Péter János kisiparos 

Bertalan és Gyarmathy szabók 

Zoltáni Ferenc kisiparos
1.15. : Jancsó Béla orvostanhallgató

Nyirő József iró 

Dr. Bartha Ignác ügyvéd 

Tamási Áron iró

2oo lej 
5oo lej 
5oo lej 
2oo lej 
2oo lej 
2oo lej 
2oo lej 
5oo lej 
loo lej 
3po- lej 
2oo lej

Az első szám a már említett, 193o. január 18-i nevezetes

kolozsvári diákbál napjára jelent meg, s az itteni báli- 

újság közölte az első méltatást is: " az Erdélyi Fiata

lok cimü havonként megjelenő főiskolás lap az ifjúság min

den erdélyi problémát felölelő gondolatainak, érzéseinek 

és törekvéseinek nyílt és bátorhangú szócsöve. A bemutat-

• • •

kozást azáltal akarta teljessé tenni, hogy a lap megjele

nésének időpontját a közönség és az ifjúság találkozásának 

ritka szerencsés alkalmához kötötte."

névválesz-A lap címét Jancsó Béla adta, akinek 

táscban szegedi éveinek tapasztalatai, 

szegedi fiatalok szervezkedésével való eszmei rokonsága 

is szerepet játszott. A címet igazán Jancsó azonos cimü

a mozgalomnak a
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beköszöntő programcikke indokolta meg, amely a kiállás 

tudatos erdélyiségét és újszellemű nemzedékiségét egy

szerre hangsúlyozta. A lap alcime az 1933-as /IV«/ évfo

lyam végéig Romániai magyar főiskolás lap, az 1934~es év

folyam I. negyedévi, tavaszi számától pedig A romániai ú,i 

magyar nemzedék folyóirata volt, ami két jellegzetességre 

hivja fel a figeylmet:

- az Erdélyi Fiatalok generációs orgánum volt, orszá

gos kitekintésű és hatókörű mozgalmi központ, amely - or

szágos egyesület hiányában - minden romániai magyar fiatal 

képviseletét vállalta;

- bár főiskolás lapként indult, koncepciója tálmuta

tott a mindenkori egyetemista-főiskolás élet keretein, a fi

atal értelmiség kezdeti létállapotán« Munkatársi és olvasói- 

előfizetői bázisát ugyan ez a fiatal értelmiség jelentette, 

de nemcsak mint standard generációs réteg, hanem mint kiin

dulópontja, alanyag és tárgya a társadalmi koncepció érvénye

sítéséhez szükséges ifjúsági öntudatnak.

Az aleim módos it ás át a folyóirat második korszakában 

elsősorban az tette szükségessé, hogy a vezetőgárda addigra 

befejezte tanulmányait, utánpótlás pedig csak kis számban 

érkezett«

A lap a tanulmányi év beosztásához alkalmazkodva, é- 

vente tizszer, kéthavonta, majd negyedévenként jelent meg, 

193o és 19ЗЗ közötti négy évfolyamában 35 iv terjedelemben.
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193o. 1° évf. /1о szám/ 
január, 1».szám 

február, 2. szám 

március, 3* szám 

április,.4. szám 

május, 5*.szám 

június, 6. szám

16 oldal 
16 oldal 
16 oldal 
16 oldal 
16 oldal
24 oldal /faluszám/

október, 7•.szám 

november, 8.,szám 

december, io« szám 

1931« II« évf. /lo szám/ 

január, l.szám 

február, 2, szám 

március, 3* szám 

április, 4. szám . 
május-június, 5-6. szám

2o oldal 

2o oldal 

24 oldal

24 oldal 

2o oldal 

2o oldal 

2o oldal
4o oldal /faluszám/

október, 7» szám 16 oldal
november-december, 8-lo.szám 24 oldal

1932, III. évf. /6 szám/
január-február, 1-2..szám 

március-április, 3—4-® szám 

június, 5« szám

28 oldal 

36 oldal
36 oldal /faluszám/

november, 6. szám 

1933« IV. évf. /4 szám/
1.. negyed, tavaszi szám
11.. negyed, nyári szám
III. negyed, őszi szám
IV. negyed, téli szám

Az évfolyamok terjedelme 193o-ban 164 lap = le,25 iv, 1931- 

ben ugyancsak lo,25 iv, 1932-ben 116 lap = 7,25 iv, 1933- 

ban pedig a 8 boritólappal /4x2/ ugyancsak 7,25 iv, ösz- 

szesen 56o oldal = 35 iv volt.

16 oldal

36 oldal
32 oldal /faluszám/ 

24 oldal 

16 oldal
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Kiemelkedő fontosságúak voltak a tanév végi faluszámok, 

amelyek a vakációra induló ifjúság nyári népismereti te

vékenységéhez adtak útmutatásokat.

Az 1933-as /IV./ évfolyam utolsó, téli száma már 

1934. február 22. után jelent meg, a folyóirat első cen

zúrázott számaként. Ettől kezdve az 1936-es év kivételé

vel, valamint az 1938/III-IV. és az 1939/IH-IV. számok 

kivételével a cenzúra jelzése minden számon szerepelt. 

Felelős szerkesztő és kiadó az 1932/6. számmal bezárólag 

dr. János Gáspár, a szerkesztő László Dezső volt, ezután 

a lapot egyedül László Dezső jegyezte.

A folyóirat kiskapacitású, gyenge nyomdákban készült, 

ahol elavult technikával, de kifizethető költséggel állí

tották elő. A gyakori nyomdaváltoztatásoknak elsősorban a 

kedvezőbb anyagi feltételek, az előnyös hitel, illetve a 

gazdasági válság voltak az okai: 1931/32-ben háromszor is 

megváltozott az előállítás helye, aszerint, hogy a szinte 

munka nélkül maradó kisnyomdatulajdonosok közül melyik 

adott kedvezőbb árajánlatot.

A lapot az I93o/l» számtól a 6. számig a Lengyel és 

Mayer Könyvnyomdában, az 193o/7» számtól az 1931/6. számig 

az Urania Könyvnypmdában, az 1931/7-től a 8-lp. számig az 

Orient Könyvnyomdában állították elő; az 1932/1-2. számot 

és a 3-4-est a Fortuna Könyvnyomdában, az 1932/3-től az 

1933/11« negyedi számig a Graphic Record Sokszorosító Ipa

ri szövetkezetben, az 1932/III.negyedi számtól az 1936/1. 

negyedi számig a Gloria Könyvnyomdái Mü&ntézetben készí

tették.
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Sűrűn változott a szerkesztőség és a kiadóhivatal helye 

is, a Székely Társaság bérletei szerint /Str. Iuliu Maniu 

- a volt Szentegyház utca - 8.: az 193o/l^ számtól az 

1936/5-6. számig; Cal. Victoriei 32.: az 1931/1« számtól 

a 6-osig; Str. Nicolae Iorga /a volt Jókai utca/ 2«: az 

1931/7-fcől a 8-loc számig; és a Str. Kogalniceanu /a volt 

Farkas utca/ 7«: az 1932/1-2. számtól az 1933/IV. 

számig./

téli

A folyóirat példányszárna 1932 végéig 15oo volt, pél

dányonkénti ára lo /főiskolásoknak/, más előfizetőknek pe

dig 2o lej, évi előfizetési dija pedig 8o, illetve 2oo lej 

volt, ami a gazdasági válság idején sem emelkedett lénye

gesen. A válság és a cenzúra hatása inkább a terjedelem 

csökkenésében, a megjelenés megritkulásában és a viszony

lagos rendszertelenségben mutatkozott be, a későbbi számok

nak az első évfolyamokhoz mért elszíntelenedését pedig ki

fejezetten a cenzúrával kell magyaráznunk.

Bár a 3« számtól már láthatóan egységesült a lap bel

ső tipográfiai képe, egyöntetűségről - éppen a kisnyomdák 

elavult és egymástól sokszor erősen különböző betüparkja 

és a kényszerű takarékosság összesüritő hatása miatt - ké

sőbb sem beszélhetünk. Ami mégis megkülönböztette az Erdé

lyi Fiatalokat minden más laptól, és karakterisztikus kül

ső jegyekkel is összekapcsolta az egyes számokat, keretet

adva a belső elkülönítésnek, az Debreczeni László cimlap-
'4

betűsora és tipográfiai tervezése volt. Első tekintetre 

szembeötlik az a szemléleti-stilusbeli hasonlóság, ami a
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Tizenegyek Kós Károly tervezte címlapjának grafikáját és 

a Debreczeni rajzolta Erdélyi Fiatalok-cimlap archaizáló, 

metszetszerü-rajzbetüit jellemzi; Debreczeni arányos el

osztású, elegáns címlapja egyszerű, szürke és szürkészöld 

kemény kartonpapirra került, s ugyanezzel a betűtípussal 

rajzolta meg a lap törzsrovatainak fejléceit is, a 3» szám

tól. /Később a lap formátuma és tipográfiája is többször 

változott; a folyóirat későbbi vigyázótorony-emblémája 

ugyancsak Debreczeni László müve./

A mozgalom határozott eszmei tájékozódásain tudatos 

önszervezése és önismereti-szociográfiai munkája főiskolás 

lap keretei között folyt "főiskola nélkül", intézményi tá

maszték, dotáció és rendszeres mecenatúra nélkül, minden

fajta előnyös és előnytelen függőségtől mentesen; ez is 

oka lehetett annak, hogy ä " nemzedék magára vállalhatta 

a fórumteremtés felelősségét is a tévedések kockázatával
‘ 5együtt."

• • •

A lap fenntartásának terheit létrehozói viselték. 

"Az elmúló esztendő súlyos feladatok és próbák elé állí
tott minden olyan vállalkozást, amelynek munkája anyagi
erőktől is függ - irta az első évfolyam utolsó előfizeté- 

, 6
si felhívása. - Igazan vakmerőség volt új lapot indítani 

ilyen viszonyok között. A súlyos gazdasági helyzetet még 

azok a folyóiratok is megérezték, amelyek mögött testüle

tek, vagy érdek-csoportok anyagi támogatása állott.

Mi szabad elhatározásunkból, teljesen függetlenül, 

csupán olvasóink előfizetéseire támaszkodva indítottuk



- 127 -

meg és adtuk ki egész esztendőben lapunkat 
zetéseket illetően az első időkben igen kedvező kilátások 

voltak, mert'az alapitók és a lap barátai mintegy ötszáz 

olyan cimet gyűjtöttek, akiktől rendszeres előfizetés volt 

remélhető. S cimeknek több mint fele valóban előfizetővé 

vált, ám jelentős részük nem fizetett rendszeresen, s olyan 

megrendelők is voltak, akik elfogadták ugyan a lapot, de 

egyáltalában nem fizettek. Az előfizetési hátralékokat hi
ába sürgette különfelhívásokban a szerkesztőség, nagyrészük 

sohasem érkezett meg, s ez az anyagi helyzet állandó bizony
talanságához vezetett. Az anyagi gondok 1931 őszétől, a 

válság romániai mélypontjától kezdve állandósultak, s bi- 

zonnyos enyhülésekkel megszűnéséig kisértéko

". Az előfi-r• • •

Az Erdélyi Fiatalok szerkesztési metódusát, témáti- 

káját. a lap szerkezetét, rovatrendjét és egész karakterét 

az a sajátos kulturális szerepkür határozta meg, amely fő
iskolás jellegéből is következett, s amely a következő lé
nyeges vonatkozásokban jelentett döntő újszerűséget:

- bár fellépésükben döntő szerep jutott az ideologi
kus mozzanatnak, programjuk határozott és egyértelmű eszmei 
tájékozódásuk ellenére sem ideológiai program volt, hanem 

gyakorlati célmegjelölés; általános egységelvük gyakorlati 
és nem ideológiai természetű volt elsősorban - ilyen érte
lemben vállalták a "világnézetnélküliséget", a gyakorlati 
eSység megvalósithatóságának társadalmi garanciáját ugya
nis nem az ideológiai konszenzus kierőszakolásában, hanem
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a tolerancia gyakorlásában látták;
- jelentkezésük újszerű volt abban is, hogy a folyó

irat átfogó és közvetlen /az adott keretek között elvileg 

végbevihető/ társadalompolitikai elgondolással, a társada
lom demokratikus önmegszervezésének sürgetésével lépett
fel;

- ennek a társadalmiságnak az ifjúsági mintáját /az 

anyagi és a szellemi érdekvédelem intézményesítésének szer- 

vezésmodelljét/ saját létével igyekezett megvalósítani, 

mégpedig az ellentéteket áthidalni akaró egységelv érvé
nyesítésével és szerveinek munkája /szemináriumok, előa
dássorozatok, viták, konferenciák, estélyek, pályázatok, 

kiadványok/ által;
újszerő sajátosság volt az is, hogy a társadalomtu- 

datositás igénye a lapban és a köréje szerveződött mozga
lomban a nemzedékiséghez kapcsolódott, abból is következő
en, hogy a program lényegesen többre irányult, semmint 
csupán egy adott értelmiségi nemzedék eszmei tájékozódá
sának megfogalmazására;

- továbbá újdonsága volt az Erdélyi Fiataloknak az 

is, hogy ezt a nemzedékiségben jelentkező társadalmiságot 

mint modellt sikerrel vitte be az irodalomcentrikus műve
lődés egészébe, a kulturális élet nagykiterjedésü, de 

aránytalan /elemeiben pedig eleve külön utakon kifejlő
dött, kényszerűen hiányos/ rendszerébe, ami a lapot a tár- 

sadalomtudatositásnak nemzedéki körén túl is hatékony pó
lusává tette. ”A kisebbségi ifjúság gondolkozásának tipi-



. - 129 -

kus kifejezési formája - irta László Dezső - nem a szépi

rodalom, hanem a történelmi, gazdasági, társadalmi, műve

lődési kérdésekkel foglalkozó tanulmány. Adat-gyűjtés, sta

tisztika, grafikus ábrázolás, a legracionálisabb kifejezé

si formák az öntudatosodó erdélyi fiatalok kifejezési for-
' 7

mái." A Hitel megindulására reflektáló publicisztikai Írá
sában Szentimrei Jenő igy értékelte a nemzedék társadalmi 
szándékait: "Az utánunk következő mostani harmincasok a mi 
irodalmi célkitűzéseink számára a társadalomtudományos ala
pokat igyekeztek felkutatni, de mindig a magunk helyzetéből 
folyó és a magunk életszükségleteivel elsősorban számoló 

adottságok ujj mutatása szerint . Ők is kaptak egy intést 

kívülről, a Szabó Dezső közéleti programjában, de annak 

szolgai másolásába sohasem tévedtek, mert belátták, hogy 

e programm teljes egészében a mi viszonyaink közé úgysem 

ültethető át. Részletmunkát hirdettek, részletmunkát vál
laltak, s nem az ő hibájuk, hogy kevesen voltak a munkavál
lalásban, de annál többen voltak a gáncsvetők, az akadályo
zók." 8

A szerkesztés módszere

A munkaközösség belső munkáját, a lap szerkesztését 

és a mozgalom irányítását az első korszakban az írásos rög

zítés teljes hiánya jellemezte; nem készült dokumentum még 

a lap megalapításáról sem, és szervezeti szabályzatukat is 

csak másfél évvel később, az alapítók 1931 júliusában meg

tartott többnapos értekezlete készítette el. Üléseikről há-
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rom éven keresztül jegyzőkönyvet sem vezettek, mert ezt 

az alapitók egymás iránti teljes bizalma kezdetben szük

ségtelenné tette, 

az Írásbeliség kezdeti hiányában a főmunkatársak kölcsönös 

bizalma mellett döntő szerepe volt Jánosé Bélának is, aki 

az alapitók mindegyikének meghallgatása után, valamennyi

ük megelégedésére határozott a felmerült kérdésekben, igy 

az első másfél esztendőben az együttes munkát a legteljesebb 

egyetértés jellemezte.

Kezdetben /1931 közepéig/ a Kolozsváron tartózkodó 

főmunkatársak minden egyes szám előkészítésére alapitói 

értekezletet tartottak, amelyeket Jancsó Béla hivott ösz- 

sze. Ilivel a szerkesztő László Dezős hivatalos elfoglalt

sága miatt igen gyakran volt távol Kolozsvártól - éppúgy,

mint a műemlékeket Erdély-szerte felmérő Debreczeni Lász- 

9 a szerkesztést /és 193o folyamán a technikai szer

kesztést is/ Jancsó Béla végezte, ő állitotta össze az 

egyes számok terveit, rendelte meg és fogadta el az Íráso

kat. A kiadóhivatali teendőket az első számtól kezdve Lász-

László Ferenc visszaemlékezése szerint

ló "* 9

ló Ferenc joghallgató /László Dezső öccse/ látta el, akit 

az alapitók 193o -októberében szerkesztőségi titkárnak vá-

László Ferenc kezdetben a lap református 

kollégiumi terjesztői megbizottja is volt.

A szerkesztés kollektiv fórumát 1931. július 12-14. 

után is a vezetőgárda rendszeres összejövetelei jelentet- 

ekkortól azonban a rendszeresebb és koncentráltabb

lolasztottak meg;

ték,

munkavégzés érdekében a lapalapitó tulajdonosok /főmunka-
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11
társak/ közössége - vagyis az addigi szerkesztőbizott

ság - a lap közvetlen irányítását a szerkesztőre és a négy

tagból álló, megválasztott szerkesztőbizottságra bizta. A 

lap működését megnehezítette, hogy az alapitótagok nem mind 

vették ki arányos részüket a szervezőmunkából, ügyintézés

ből, cikkirásból, előadásokból, s ennek következtében a mun

ka legnagyobb része alig néhány emberre, köztük elsősorban 

Jancsó Bélára hárult. /Dr. Péterffy Jenő 193o végétől, De

meter János pedig 1932 elejétől egyáltalán nem vett részt 

a folyóirat munkájában/.

Szerkesztősége, kiadói ügyvitele és /mintaszerűen pon

tos/ pénzügyi nyilvántartása ugyan volt a lapnak, állandó és 

napi-heti rendszerességgel, hiyatásszerüen dolgozó szerkesz

tőségi adminisztrációja azonban nem volt. Jórészt személyes 

kapcsolatrandszere, népszerűsítő barátainak segítsége révén 

és előfizetési felhívásaival maga teremtette meg terjeszté

si hálózatát, helyi megbizottainak és országos tudósitóinak 

rendszerét egyaránt.

Szabad keretet kihált minden erdélyi és fiatal prob

léma felvetésére, ami ugyancsak meghatározta a szerkesztés 

módszerét: "Az Erdélyi fiatalok a romániai magyar főiskolai 

hallgatóság szellemi és anyagi érdekeinek védelmezője és ki

fejezője akar lenni, e hivatását azonban csak minden magyar 

főiskolai hallgató együttes szellemi és anyagi támogatásá

val tud$a betölteni.

felkérünk ezért minden magyar főiskolai hallgatót és 

hallgatónőt, aki hivatást érez az ifjúság közös érdekeinek
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szolgálatára és akinek gondolatai, tervei vannak az ifjú

ság problémáira nézve, hogy legyen segítségünkre* Kérünk 

mindenkit, aki magában képességet érez, hogy az ifjúság 

bármely anyagi, vagy szellemi ügyiről szóló cikket, vagy 

az erdélyi magyarság bármely életmegnyilvánulásáról szóló 

Írást küldjön. Lapunk szabad kritikai lap kiván lenni, s 

azt a kritikát a lelkiismeret akarja vezetni* Minden becsü

letes és Jól átgondolt véleménynek helyet kívánunk adni, ha 

az a lap szellemi színvonalának megfelel, fenntartván magunk

nak a Jogot, hogy a szerkesztőség véleményével ellentétes 

cikkről a magunk véleményét is kifejthessük."

"Olvasóinkat munkatársainknak tekintjük - irta Jan- 

csó Béla egy előfizetési felhívásban. ^ - Nemcsak arra kér

jük őket, hogy anyagilag támogassanak, szívesen vesszük és 

kérjük írásaikat is. Sok..’olyan gondolat szunnyad nem egy 

olvasónk lelkében, amelyiknek a lapon keresztül közkincesé," 

kell válnia. Várjuk az eddig ismeretlen, új iró munkatársa— 

kát is."

12

A lap tematikája

A lap sajátos kulturális szerepkörének vázolt újdon

ságai szemléletesen Jelentkeztek a központi súlyú társada

lompolitikai-közéleti és diákpolitikai-mozgalmi tematiká

ban; a közvetlen mozgalmiság Jellegzetes információs és ref

lexiós műfajai valamennyi lapbéli téma Jelenlétét meghatá

rozták, s ez szabta meg a folyóirat árganizáló-tájékoztató
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profilját is. A konkrét tematikát illetően a közlemények 

alapvetően két általános csoportba sorolhatók.

1./ Az elvi jellegű Írások /állásfoglalások, vezér

cikkek, kommentárokkal ellátott összefoglalások, glosszák, 

vitairatok, esszék és különféle ideologikus megnyilatkozá- 

зок/ a mozgalom gondolatiságát, eszmei alapállását fejezték 

ki és népszerűsítették. Feltűnő jellegzetessége volt a fo

lyóiratnak, hogy a lap programja, etikai alapállása, a poli

tikához való viszonya, a világnézetielettiség és legfontosabb 

gyakorlati munkaterületüknek, a falunak a problémaköre újra 

és újra, fogalmilag is egyre szabatosabban /és a lapot ért 

támadások hatására mind határozottabban/ fogalmazódott meg; 

ennek a belső fejlődésen és a támadások kihívásán túl nyil

vánvaló oka volt az is, hogy a vezetőgárdának a fiatalabbak 

soraiból folyamatosan érkező utánpótlás megnyerésére, saját 

nemzedéküknek a teendőkre való rádöbbentése után az újabbak 

öntudatositására újra és újra ki kellett fejtenie álláspont

ját a fenti kérdésekben, szinte mindent újra kellett monda

nia, a program tételes napirenden tartásával.

Az elvi jellegű és irásforinájuk, fogalmiságuk, gondo

lati igényességük és hangvételük szerint nagyban különböző 

közleményeket azonban /megkülönböztetve őket például a moz

galmi kishirek csoportjaitól vagy az egyesületi munkabeszá

molóktól/ pusztán elvi-általános jellegük miatt nem tekint

hetjük ideológiai írásoknak, mert a mozgalom gondolatiságá

ról szólva, annak szerkezetét tekintve szerencsésebb ideo-
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lógja helyett eszmei tájékozódásról beszélni; "ideológiai 

programot" nem adtak, ez viszont nem jelentett programnél

küliséget. Az eszmei tájékozódás elméleti-publicisztikai 

jelenléte az ideologikus Írásokkal együtt rendkívüli követ

kezetességre mutat az Ady-Szabó Dezső-Móricz Zsigmond-Kós 

Károly-Makkai Sándor féle eszmei "vonalban", világnézeti 

hitvallás azonban nem fogalmazódott meg,

2/. A másik nagy csoportot a diákpolitikai, gyakorla

ti érdekű, informativ mozgalomszervezési híradások, egyesü

leti hírek és munkabeszámolók, előadássorozatok és tervek 

alkotják azokkal a leiró-összegző, vitaindító, reflexiv vagy 

éppen interjúmüfajú publicisztikai Írásokkal együtt, amelyek 

a főiskolás-egyetemi élet gyakorlatikkérdései tartották na

pirenden. Ezek a közlemények tájékoztattak a magyar diákság 

szervezeteinek munkájáról, az erdélyi és a környező orszd- 

gokbeli, nyugateurópai ifjúsági törekvésekről.

Külön kategória, központi téma volt a szinte minden 

számban érintett falukérdés, amelynek a szünidőt megelőző

en egy-egy komplex, kézikönyv értékű kérdőíves faluszámot 

szenteltek, és amely a kisebbségi önismeret alapvető vetü- 

leteként a szerkesztés egész koncepcióját, néhány tucat 

cikk kivételével a lap egész kézírását is áthatotta.

A két nagy csoportban - amelyeket a műfaji-jellegbe

li átmenetek széles mezője kapcsolt össze - a következő 

főbb témák szerepeltek:

- az új erdélyi ifjúság /nemcsak az értelmiségi fia

talság!/ egységes nemzedéki öntudatának kialakítása az er-
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délyiség hagyományai alapján /"fajok találkozása az emberi 

értékek magaslatán"/ és a magyar-román lelki megbékülés 

őszintesége jegyében, ennek nyomán a reális kisebbségi hely

zettudat kialakítása a közgondolkodásban /főként Jánosé Bé

la, László Dezső, Balázs Ferenc, illetve Bányai László, Cső- 

gör Lajos és másokivárásai/;

- a nemzedéki kérdés történeti és eszmei következmé- 

hyeinek vizsgálata /Lászéó Dezső és László Ferenc cikkei;/

- az eszmei tájékozódás, a társadalmi problémák fel

ismerése, a gondolatiság forrásainak megjelölése, a nép, a 

nemzet és a faj fogalomtisztázó kísérletei, a "szociálizmus" 

történeti-elméleti és érzületi jellegzetességeinek vizsgála

ta /Jancsó Béla, László Dezős, Balázs Ferenc, Vita Zsigmond, 

Bányai László, Biró Sándor és mások Írásai/;

a falunak, mint a kisebbségi lét gaudasági és szellemi 

perspektívájának sokoldalú vizsgálata /szinte valamennyi 

munkatárs Írásaiban, köztük az említettek mellett főként De

meter János, Demeter Béla, Debreczemi László, bíikó Imre, Pa- 

rádi Kálmán, stb. munkáiban/;

- ezzel kapcsolatban a román igjuság falumunkájának

rendszeres figyelemmel kisérése, adaptációja, kitekintéssel 

a szász, az ukrán, a finn falumunkára /Jancsó Béla, Deme- 

tez' János, Demeter Béla, Fogarasi Géza, Debreczeni László 

Írásai/;

- a kortárs ifjúsági mozgalmakkal való kapcsolattar

tás illetve munkájuk és irányultságuk megismertetése, első-
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sorban a magyarországi /Szegedi Fiatalok, Bartha Miklós 

Társaság, református és katolikus mozgalmak/, csehszlo

vákiai /Sarló/ és a jugoszláviai magyar ifjúság tevékeny

sége; a francia és a német fiatalság gondolkodásának be

mutatása; hiradás román és külföldi folyóiratokról /Mikó 

Imre, Jancsó Béla, Biró Sándor, Bányai László, Méliusz Hó- 

zsef Írásai/;

- a nemzedék tudományos, irodalmi és művészeti pro

dukciójának kritikai méltatása;

- a faluhoz kapcsolódó gazdasági kérdések és az álta

lános gazdaságpolitika elemzése, a szövetkezeti gondolat 

népszerűsítése /Balázs Ferenc és a Demeter-testvérek Írá

sai/ ;

- széleskörű irodalom- és általános művelődéspoliti

kai tevékenység, elméleti és publicisztikai munka? népmű

vészet, kritika /Jancsó Béla, Jancsó Elemér, Debreczeni 

László és mások cikkei/;

- a főiskolások szociális helyzetének, segélyezésé

nek, önmegszervezésének, pályaválasztásának és elhelyezke

désének kérdései /Péterffy Jenő, lapp Ferenc, László József, 

Tóth Zoltán, stb. írásai/;

- az egyesületi élet eseményeinek regisztrálása, az 

egyetemi egyesületért vívott harc nyomonkövetése, mozgalmi 

tájékoztatás és kapcsolatok /pl* a bukaresti Koós Ferenc 

Körrel/ - Baklc Péter, Biró Sándor és Mikó Imre Írásai;

a közelmúlt fontosnak tartott kulturális és politikai 

momentumainak felidézése /Debreczeni László, László Ferenc
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összeállításai, Jancsó Béla és Biró Sándor Írásai/;

Az egészet meghatározó információs jellegre /rend

szeresen közölték a végzettek nevét is, az egyesületi mun

kára pedig a lap rovata a legjobb forrás/ a lapkarakterrel 

kapcsolatban térünk ki.

A lap szerkezete, rovatrendje

A laptest általában két, jól elkülöníthető részre ta

golódott. Az első hányad kötetlen szerkezete /a terjedelem

nek mintegy a fele/ adott helyet a nagyobblélekzetü elméle

ti Írásoknak, a publicisztikának, az említett elvi jellegű 

írások nagyrészének, a második hányad rugalmas, de kötött 

rovatrendje pedig a tájékoztató jellegű közleményeket fog

lalta magába.

Bár értelemszerűen minden szám valamilyen gondolati

tematikai hangsúly szerint szerkesztődött, a rovatrendet a 

szelmeszerüség jellemezte, s mivel a folyóirat jellegét alap

céljai szerint speciális, konkrét és viszonylag szűk terület 

feldolgozása szabta meg, ezen belül tematikus számokat nem 

állítottak össze. Rendszeres kivételnek az említett tanéven

ként egy alkalommal jelentkező faluszámok sora tekinthető; 

ezek jelentősége megmutatkozott a terjedelemben is, s abban, 

hogy példányszámuk általában magasabb volt az évközi számo

kénál. A lap törzsrovatainak azok az irásegyüttesek tekint

hetők, amelyek rendszeres jelenléte az első négy évfolyam

ban a lap 2. számában kezdődött:
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1. Fiatal magyarok /"A magyarság mai helyzete a lét- 

fenntartás Ösztönével sUrgeti a magyar faj európai hivatásá
nak átértékelését és a régi gondolkozásmédnak és világlátás
nak a történelmi szükségszerűség követelte megváltozását. La
punk számon akarja tartani a különböző körülmények között 

élő egyetemes magyar fiatalságnak minden olyan megnyilvánulá
sát, melyben ennek az új magyar öntudatnak és világlátásnak 

a körvonalai bukkannak elő."/ tíz a rovat volt a kitekintés 

legfontosabb fóruma. Itt ismertette Biró Sándor és Jancsó 

Béla az Uj Magyar Föld-röpiratot, Llikó Imre a Vetést, Jan
csó Elemér a párizsi refonhátushk lapját, itt Ítélte el a 

folyóirat a Sarló elleni botrányhadjáratot a Petőfi-szobor 

megkoszorúzása idején; ismertették a Bethlen Gábor kör ta
nyamunkáját, a Szegedi Kis Kalendáriumot is, számtalan más 

eseménnyel együtt. Fontos Írása volt a rovatnak Méliusz JT. 
József Levél Pozsonyból c. remek helyzet-esszéje is, amely
ben egyik legkorábbi, mégis szabatos megfogalmazását adja 

Balogh Edgárral való beszélgetése nyomán annak az alapállás
nak, amely későbbi pályáját is jellemzi: "Kötelességünk min
dent megtenni, ami a magyar tömegek gazdasági és társadalmi 
emelését szolgálja, de az út csak egy: a szociálizmus etikai 
alapján állva vívni meg azt a kisebbségi harcot, melyen ke
resztül minden elnyomás és sovinizmus ellen állást foglalva

,, Wa humanizmushoz jutunk el.
2. A mi könyveink. Ez a törzsrovat Írásainak műfaját 

tekintve ajánló kritikákat foglalt magába, olyan müvek be-
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mutató szemléit, amelyekre a szerkesztés az egész magyar if

júság figyelmét rá akarta irányítani. A rovat célját jól re

prezentálja -'s jelzi az irányultságot is - az a néhány irás, 

amely az 193o-as évfolyamban jelent meg: itt Írtak Makkai

■^Kós Károly Erdélyéről 

Kritikai ezen a rovatke-

Sándor Bethlen Gábor-könyvéről,

Szilágyi András Uj pásztoráról.

rétén кivül is jelent meg, igy Kacsó Vakvágányon c. könyvé

ről az első évfolyam faluszámában, 

könyvkriiikai jellegűvé vált az Apák és fiak-rovat, az ugyan

csak szemleszerü Fiatalok munkája mellett.

3. Fiatalok munkája. Vereeskötet, széppróza, grafikai 

album és előadásgyüjtemény, tudományos dolgozat együtt sze

repelt a rovat esszéi, szemléi között, de hirt adott jogfi

lozófiai műről, gazdasági értekezésről és folyóiratokról is, 

általában mindarról, ami a nemzedék szellemi produkciójaként 

valódi értéknek minősült. A rovat megindításában nyilván jól 

átgondolt pedagógiai célok is közrejátszottak.

4. Egyesületi élet. Ilivel a három egyházi egyesület 

és a Székelyek Kolozsvári Társaságának Ifjúsági Bizottsága 

rendszeresen eljuttatta munkabeszámolóit és programjait a 

szerkesztőséghez, ennek a rovatnak a közleményei nyomán az 

ifjúsági közélet eseményei pontosan rekonstruálhatók. A rend

szeres Összefoglalók mellett folyamatosan hirt adtak a konfe

renciákról, estélyekről, találkozókról, a szemináriumok elő

adásairól és pályázatairól is; ez a rovat jelentkezett a leg

gyakrabban. Közlönyjellege ellenére sem vezetett a számok el-

17

később pedig részben
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szürkiiléséhez, inkább a mozgalom rendszerszerűségét és ösz- 

száfogó jellegét reprezentálta. Az egyesületi élet rovatáról 

és a Fiatal magyarokról irta szemléjében Uakkai Sándor: "Kü

lönösen termékenynek Ígérkezik az a részletes és tömör szem

le, amellyel a lap számontartja a Romániában eddig kezdemé

nyezett és szétszórt szervezetekben működő ifjúsági életet 

és az a másik, amellyel ismerteti a más államokba szakadt, 

valamint az anyaországban élő főiskolai ifjúság életét és 

mozgalmait • • •

5. Ugyancsak a törzsrovatok sorába tartozott a szer

kesztőség hírei. amely a lap irányításának dolgairól és a 

személyi változásokról szolgál megbízható adatokkal. Az el

ső számokban rovatszerűen, később - egyre ritkábban - alkal

manként ftelentkzetett a Hogyan fogadták az -Erdélyi Fiatalo

kat ?, amely az erdélyi és a külföldi sajtóvisszhangot gyűj

tötte össze; később hasonló jellegű és rovatalcimü kishirek- 

ben számoltak be a falufüzetek fogadtatásáról is.

A Szemle a folyóirat első faluszámában, az 193o-as 

évfolyam utolsó nyári számában jelentkezett, vegyes tema

tikával és jelleggel /a külföldön szerzett diplomák noszt- 

rifikálásának lehetőségei; megemlékezés a 7 éve megjelent 

Tizenegyek-antológiáról, a Romániai Mggyar Dalosszövetség 

első ifjúsági hangversenye, a cserkészet/, glosszairások- 

kal. A rovat később részben kritikai írásokat közölt, pro

filja módosult. Aktuális közéleti kérdésekben foglalt ál

lást a Korunk arcához glosszarovata is, konkrét esetekből 

fejtve ki az általános tanulságot, saját álláspontját.
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A kritikai Írások újabb csoportja volt az Apák és 

fiák rovata, amely ugyancsak az első évfólamban indult*

"Ez a rovat a'nemzedékek egymáshoz való viszonyának kérdé

seit fogja tárgyalni. Apáink nemzedékének és a mi generáci

ónknak megnyilatkozásait világviszonylatban is, egyetemes 

magyar viszonylatban is, de leginkáob az erdélyi magyarságot 

illetően. A problémák tárgyalásában nem akarunk elfogultak 

lenni, mindenekelőtt az igazságnak, a fejlődő élet igazsá

gának szempontjából nézzük őket. És bírálat, vagy elismerés 

a óból fog származni, hogy miképpen töltik be a generációk 

azt a rendeltetésüket, melyre hivatva vannak fajunk és az 

emberiség életében."

Külön rovatban jelentkeztek a Főiskolások problémái 

is, ezek az Írások általában beszámolók* kishirek voltak. 

Ilivel a laptest nem rovatolt részének többsége természetes 

módon egyébként, is elsősorban a nemzedék szellemi-anyagi 

problémáival foglalkozott, érthető, hogy ez a rovat külön 

viszonylag ritkán jelentkezett. Ehhez hasonlóan a falumun

ka esetében sem volt irányadó a rovaiszerü jelenlét,

Az 1932/1^2. számban három új rovatot vezettek be:

Az Erdélyi Fiatalok postáját, Az Erdélyi Fiatalok híreit 

és a Csillámok a homokban alcimüt. Az első két szemle a 

lap más kihireihez, információs anyagaihoz hasonlóan rész

ben tájékoztató jellegű volt, részben pedig - Az Erdélyi 

Fiatalok postája - reflexiókat kért olvasóitól általános 

ffigusági kérdésekben és a lap törekvéseinek megítélésében. 

Jancsó Béla Mi kérdezünk és Ti kérdeztek cim alatt tervez-

18
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első témái az autonómia és a kollekti-te ezt a sorozatot;

vitás, a főiskolás magyar és egyetemes problémák összefüg

gései voltak.
19

Az Erdélyi Fiatalok hírei a lap mozgalom

szervezéséről szolgáltak adatokkal, beszámolókkal vidéki

előadásaikról és más szerepléseikről.

Mindkét rovattól különbözött Debreczeni László új mű

velődéstörténeti fóruma, a Csillámok a homokban, amely a lap 

művelődéspolitikai elképzeléseinek is jellegzetes példája 

volt. UE cim alatt - irta Debreczeni - olyan régi iratokat 

ismertetünk, amelyek a háborúelőtti magyar életben, mintegy 

összeesően az Ady-Szabó-Móricz ideológiájával, a magyar nép 

elhagyatottságára és bajaira mutatnak reá és éltalában a va

lóságos magyarságnak igazi belső problémáit, külszinesség- 

től, hazugságoktól és önámitástól mentesen tárgyalják. Mivel 

az ilyen Írások sohasem találtak hivatalos megértésre, lehet, 

hogy negative vádolni is fognak. Mi nem a vádakért, hanem a

tanulságokért ismertetjük őket, hogy tisztábban láthassunk,
. 2oи ^ Kétségkívül volt a rovat

nak bizonyos kuriozitása, a hangsúly azonban a szemléletmód 

érvényesítéséré esett. A rovat Írásainak többsége Debreczeni 

László kommentárjaival ellátott interpretáció volt, amplyek 

valóban jelentős Írásokra hívták fel a figyelmet. Legjobb 

példája ennek Kés Károly Kalotaszeg cimü, 1912-ben megindí

tott képes hetilapjának terjedelmes bemutatása volt, amely 

minden tekintetben megfelelt a folyóirat eszmeiségének.

A Magunk revíziója rovatszerü jelenléte két közlemény-

hogy igazabban cselekedhessünk.

'* v
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re korlátozódott az első négy évfolyamban, ezért külön 

nem jellemezzük; glosszajellegénél fogva a Korunk arcá- 

hoz-rovattal all rokonságban.
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A folyóirat karaktere és olvasóközönsége

Az a sajátos kulturális szerepkör, amelynek újszerűsé

geit márelemeztük, a folyóirat működését mindkét szakaszában 

meghatározta, a nemzedékiségben jelentkező társadalmiság azon

ban különösképpen a lap első, mozgalmi korszakát jellemezte.

A társadalmi-közéleti problematika vizsgálata és az eszmei tá

jékozódás irányvétele a folyóiratot a közvetlen cselekvésigény 

ideologikus jellegű, informativ mozgalmi orgánumává tette, ami 

a gyakorlatban a cselekvési szabadságot és a független kritikai 

szellem' érvényesülését, a szabad szemlélődést jelentette. Ez a 

szemlélődés azonban, mint láttuk, korántsem a felismerések pasz- 

sziv rögzitését hozta magával, s nem vezetett az ellenkező vég

lethez sem; a szerkesztés a maga sajátos feladatát az organizá- 

lásban és az öntudatositásban ismerte fel, s minthogy valameny- 

nyi olvasójával a közös nemzedéki-eszmei alapot kereste, nem 

vállalta az ideológiai vitákat sem.

Mivel a lap karakterét a gondolatiság mellett a mozgalmi- 

ság határozta meg, ideologikus mivoltát a profiljegyek egyike

ként kell megjelölnünk. A lap közvetlen mozgalmisága hozta ma

gával a tájékoztató jelleget, amelynek kialakítására a szerkesz

tés tudatosan törekedett. Bár az Erdélyi Fiatalokat mint folyó-
21iratot többször is érte kritika éppen információs jellege miatt,

az ifjúsági közéletben profiljának éppen ez az eleme biztosítot

ta fókusz voltát és az egység képviseletét.

A folyóirat példányszáma ugyan nem volt magas, az akkori 

viszonyokat tekintve alacsonynak sem mondható; ha pedig figye-
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lembe vesszük azt is, hogy akiknek Íródott, mekkora bázist 

jelentettek, az ezer körüli példányszámot a valódi igényeket 

megközelítően kielégítőnek tekinthetjük, mert egy-egy lappél

dány az esetek nagyrészében nemcsak egy-egy olvasóhoz jutott 

el. A lap olvasóbázisát alapvetően a kolozsvári felsőoktatási 

intézmények magyar hallgatósága alkotta, de eljutott az ország 

valamennyi jelentősebb egyetemi központjába és természetesen 

a falusi ifjúság körébe is. Abból a tényből, hogy az első szám 

megjelenése után nem sokkal 22 új munkatárs jelentkezett /szá

muk később 60-80 körül mozgott/, arra következtethetünk, hogy 

a nemzedék legnagyobb része rendszeres olvasója volt a folyó

iratnak; a bázis nem kevésbé jelentős, de számszerűen jóval 

kisebb részét adták azok az idősebb évjáratokhoz tartozó, el

sősorban értelmiségi előfizetők is, akik Romániában és Magyar- 

országon rendszeres olvasói voltak az Erdélyi Fiataloknak.

A folyóirat fogadtatása

A romániai magyar napilapok és folyóiratok többsége 

számos magyarországi és csehszlovákiai sajtóorgánummal együtt 

részletesen ismertette a folyóirat számait. A sajtóvisszhang 

általában kedvező volt, bár főként a konzervatív lapok az Er

délyi Fiatalok megjelenését elhallgatták; e folyóiratok akkor 

sem adtak hirt működéséről, amikor az már táborát is megszer

vezte, csupán polémikus glosszákkal jelezték a csoport tudomá

sulvételét. Az első szám is kettős hatást tett: nagy vihart
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kavart a közélet konzervatív köreiben és az egyházak vezető

inek egyrészében, a magyar hallgatóság legnagyobb részét azon

ban megnyerte magának. Azok a sajtóhiradások, amelyek elítélő

en, fanyalogva konstatálták a nemzedék zászlóbontását, ugyan

csak hozzájárultak a lap iránti érdeklődés megnövekedéséhez, 

mert támadásaik kétségkívül reklámot jelentettek.

Az első hiradás a lapról még a báli éjszakán jelent meg 

az alkalmi újságban, de nem késett a Keleti Újság reagálása 

sem: "Megindult sziwel áll meg az ember ez előtt a szép prog

ram előtt és azt a vigasztaló tudatot meríti belőle, hogy vég- 

.re ifjúságunk öntudatosságában, a helyzet világos felismerésé

ben, jelleme egyenességében és energiájában megbízhatunk. Pon

tot dolog tehát és esemény ez a 16 oldalas lap, amelyet saját 

erejükből minden anyagi bázis és háttér nélkül tisztán a lélek 

és a szellem erejével elindítottak. Az erdélj'i magyarságnak 

nem szabad magukra hagynia őket, amikor a legmodernebb fegyver

rel, a tollal harcolnak, nemcsak saját jövőjükért, hanem egyben
22ttaz erdélyi magyar jövendőért is. Az ő szavuk régóta hiányzik.

A fogadtatásnak ez a hangneme jellemezte a liberális polgári 

demokrata orgánumok legtöbbjének ismertetéseit, annak hangsú

lyozásával együtt, hogy a lap jószándéka méltó a társadalmi se

gítségre.

"Erdély lépésről lépésre haladó kultúrájának újabb örven

detes állomására érkeztünk - irta a Pásztortüz. - Ez az állomás 

azonban - a jövőre való előretekintés és a magyar erők Erdélyben 

való konzerválása szempontjából - talán minden eddiginél jelentő- 

ségteljesebb. Az imperiumváltozás tizenegyedik esztendejében vég-
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re megjelent a romániai magyar főiskolások lapja Reméljük,

hogy a minden támogatásra érdemes, magasszinvonalú, komoly if-

• # •

jusági lap nagyon rövid idő alatt az erdélyi magyar társadalom 

osztatlan érdeklődésének és rokonszenvének középpontjában fog 

Nem kevésbé lelkes hangon, de higgadtabban és a lap 

tényleges jelentőségére pontosan rámutatva üdvözölte a csopor

tot a Brassói Lapok is, amely később is a legközelebb állt hoz

zá Kacsé Sándorék népi radikalizmusának szócsöveként« A köszön

tőt, amely aláirás nélkül jelent meg, valószinüleg ugyancsak 

Kacsé irta: "Az erdélyi magyar ifjúság forrásba jött s teljes 

kialakulásra váró egységesebb öntudata követelte ezt a lapot 

egyre erőteljesebb akarattal* A megváltozott viszonyok szükség

szerűen úg: szellemiséget követelnek. Nagy örömmel üdvözöljük 

a kolozsvári lelkes fiatalokat, akik ezt az igazságot nemcsak 

megismerték és magukévá tették, hanem erejük is van arra, hogy 

hangos és tiszta szóval hirdessék is.

Sok minden nincs rendben a mostani erdélyi magyar közélet

ben. Eldohosodott felfogások uralkodnak, sőt terrorizálják le 

a friss megmozdulásokat. Jövőnk az ifjúság kezében van. - Uj 

irányt és új életet adhatnak jövendő magatartásunknak. Az ’Er

délyi Fiatalok * cimü folyóiratnak eddig két száma jelent meg 

s ipind a két szám biztatást nyújt arra,, hogy az ifjúság megta

lálta a maga hangját s egyre világosabban látja jövő célkitűzé

seit.

23állani.”

Bizunk benne, hogy nagyon sokan támogatni fogják ezt a 

sokatigérő és egészséges, mert tiszta és őszinte hangú - meg

mozdulást .”
24
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Ugyancsak az első két szám megjelenése után reflektált 

az Erdélyi Helikon is, Makkai Sándor recenziójával: " 

iskolás magyar ifjúság saját maga fölött saját maga által gya-

a fő-• • •

korlandó öntudatos számvetése, ellenőrzése és irányítása meg- 
25и Líakkai nyilvánvalóan saját eszmeiségének ha

tását is értékelte, amikor igy foglalta össze a lap jelentősé

gét: "...az az ifjúság, amely a múltat tekintve Bethlen Gábor 

iskolájába járhat, a jelenben pedig az élet legszigorúbb isko

láját járja, hivatott és - amint éppen ez a lap bizonyltja - 

képes is arra, hogy nagyszerű felelősségű feladatát elhordoz

za.11 Makkai álláspontjának különös jelentőséget adott az a

tény, hogy véleménye a nemzedéki kérdésről és konkrétan az Er

délyi í'iatalokról a református egyház vezetőköreinek konzervár 

tiv csoportja, többek között Tavaszy Sándor ellenében hangzott 

el, akinek László Dezsővel a lap miatt nemegyszer támadt konf

liktusáé

kezdődött • • •

26

Első négy száma után figyelt fel a foljróiratra a buda

pesti Külügyi Szemle is, amely az információs jelleg mellett 

a gondolatiság újdonságát is kihangsúlyozta: uLapjuk nemcsak 

a főiskolás mozgalmak regisztrálására szorítkozik, de meghir

deti világnézetét egy nehéz decennium megpróbáltatásain edző

dött generációnak ". A folyóirat referense egyetértőleg idéz

te Jancsó Béla programját a magyar-román együttéléssel kapcso

latosan, majd hozzátette: "Csak kérdés: lesznek-e, akik *oda- 

átról’ megfogják a feléjük nyújtott kezet?!

• • •

27
# • •

A folyóiratvállalkozás eszmei-közéleti jelentőségét fel-
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ismerő sajt ófogadtatás és a tudomást nem vevő hallgatás kez

deti időszakában általános meglepetést keltett Gaál Gábor ér- 

tetlen és rugalmatlan elutasítása a Korunkban, amely a kommu

nista baloldal első és merev reagálása volt a folyóirattal 

kapcsolatban, s amely előre megszabta a csoportnak a Korunk

ban való későbbi szűkkeblű megítélését, sőt fasisztának bé

lyegzését is, Gaál Gábor egyértelműen lekicsinylő, meglepő

en igazságtalan Ítélete az első számokról szerzett 'friss be

nyomások alapján fogalmazódott meg, . mégis nehezen érthető 

a célkitűzéseknek, álláspontoknak és a gondolatiságnak az a

28

■ teljes félreértése, megérteni nem akarása, amiről a Korunk 

főszerkesztőjének véleménye tanúskodik: 

társai

a lap főmunka-

valamennyien egy tisztázatlan és kene

tes, romantikusan átgőzölt óhaj és vocativus ideológia képvi- 

" "Mert mi értelme lehet egy olyan mozgalomnak, amely 

az első adottsággal, a valóság adottságaival se számol, s a

• • •

irta -• • • • • •

selői • • •.

tények és a tudatos és könyörtelen tisztázás helyett az óhajok- 

Hangzanak ugyan itt-ott szólamok az Erdélyi fia

talok hasábjain, melyek valamivel többet sejtetnek. Sokat em

legetik például a szlovenszkói Sarlósokat. Ez az emlegetés 

azonban csak lirai. Mint ahogy lirai Írásaikban és írásaik 

mögött minden. Lirai maga az osztályok, felekezetek és ide

ológiák feletti béke is, amelyre tikkatag szájjal hivatkoz

nak és epedő szemekkel néznek. Lirai egész beállítódásuk s 

ennek is passzív, tisztázatlan és frazeologikus. Még a hely

hoz tapad • • e

zetük való felismeréséig se jutottak el, s ma még az se hihe-
„29tő el róluk, hogy eljutnak addig. Gaál Gábor kritikája a
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folyóirat egyik-másik cikkének, munkatársának szóhasználatát 

illetően tartalmazott ugyan igazságot, a világnézetfeletti

ség és a konkrét célmegjelölés lényegi kérdésének megítélésé

ben azonban - éppen mert az alapkérdéseket mulasztotta el mér

legre tenni - tévedett* Síinek az indulatos merevségnek később 

is nagy szerepe volt abban, hogy a két folyóirat számos vonat

kozásban csupán egymás mellett, nemegyszer egymás ellen dolgo

zott.

Ellenkező hangvételben, toleránsán és a Brassói Lapok cik

kéhez hasonlóan reflektált a tekintélyes Magyar Kisebbség, amely

nek körére a lap is rokonszenvvel tekintett. A Magyar Kisebbség 

cikkirója a kolozsvári egyetemi egyesületre utalva irta: "Főis

kolai hallgatóink megmozdulását épp olyan rokonszenvvel kisér

jük, mint azt a másik törekvésüket, hogy egy általuk szerkesz

tett és kiadott folyóirat hasábjain igyekszenek gondolataiknak 

és törekvéseiknek hangot adni. Folyóiratuknak, amely az Erdélyi 

Fiatalok cimet viseli, immár négy száma fekszik előttünk, s 

örömmel látjuk, hogy lankadás nélkül dolgozik az a kis.'gárda, 

amelynek vezetői: László Dezső, Balázs Ferenc, Biró Sándor, 

Debreczeni László, Janesó Béla, dr. Jancsó Elemér, László Jó

zsef és dr. Péterffy Jenő.

Azt a célt, melyet megindulásukkor hirdettek, hogy ke

resni akarják problémáik megértésének és megértetésének útját 

az együttléő népek fiataljaival, kikkel közösen folyik a mun- • 

ka a főiskolák padjain és közösen fog folyni az.életük, csak 

helyeselni tudjuk éppen úgy, mint azt a .„megállapításukat, 

hogy nem menthetik át magukat Isten büntetése nélkül a sza-
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badabb, könnyebb fejlődést és magasabb ívelésű karriert ígé

rő magyar egyetemekre, tisztán egyéni, kényelmi szempontból.

Ezek és az ezekhez hasonlóak hangoztatása feltétlen tet

szésünket nyerik. Vannak azonban az első számokban is néha 

olyan megjegyzések, megállapítások, sőt reméljük csak elírá

sok, amelyeket ngyan ma még szóvá nem teszünk, de amelyekhez 

hasonlóakat figyelemmel kell kisérnünk, hogy teljesíthessük 

ifjúságunkkal szemben azt a kötelességünket, amelyet program

jukban maguk állapítanak meg ilyennek, hogy t.i. megmutassuk 

a sebeket is. Egyelőre tartózkodunk ugyan az egyes cikkek bí

rálatától, ám nem hagyhatjuk megjegyzés nélkül, hogy igaz lel

ki gyönyört okoznak az olyanok, mint amilyen dr. Jancsó Elemé

ré, amely "Miért kell ismernünk a magyar irodalmat?" címet vi

seli, de viszont egy kissé túlságosan önbizalomra vallónak 

gondoljuk az olyat, amely "Nép, nemzet, faj" cim alatt ezen

fogalmakat és azok egymáshoz; való viszonyát hatvanhat sorban
u 3omegmagyarázhat ónak véli.

Ugyancsak a legelső és legfontosabb reflexiók közé tar

tozott az Előőrsben Bajcsy-Zsilinszky Endre írása, amely az 

általa meggondolatlannak tartott sarlósokkal szemben egyetér- 

tőleg idézi László Dezsőt, majd megjegyzi: " 

kolás gyyrmekifjak-e azok, akik ilyen szépen, világosan, oko-

valóban főis-• • •

san és éretten látják a magyar rendeltetést nagyban és a ma

gyar sors adta kisebb nagyobb teendőket, melyeket sem átugra-

Amint később Asztalos Miklós31ni, sem megkerülni nem lehet?" 

is a reális közjogiságot és szociális érzést emelte ki a nem

zetiségi sorsközösség mellett, 32 Bajcsy-Zsilinszky is azt
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hangsúlyozta, hogy a folyóiratból a "közjggi és a szociális 

felhőkergetés" hiányzik; " az a meggyőződésünk támad, hogy 

az egészséges háborús nemzedék nem a közvetlen utánuk követ-

kező korosztállyal, hanem a most cseperedő legifjabb ifjúság

gal, mely már megtalálta magát és magában az örök magyar cé

lokat, fogja újjáteremteni a magyar nemzetet.
33

A válságkor

szakban megnőtt az új nemzedék felelőssége, "ezért volna sür

gős, hogy a magyar ifjúság mielőbb végét vesse a maga portáján 

a neonacionalista nyafogásnak és koraszülött bölcsességnek, a

mindenáron s mindenhez való alkalmazkodás húsz éves meg huszon

ötéves embrió Talleyrandjait pedig ellóditsa az ifjúsági fóru- 

Bajcsy—Zsilinszky jól érzékelte nemcsak az új men

talitásnak és cselekvésigénynek saját reformelképzeléseihez is 

közelálló jelentkezését, hanem azokat a veszélyeket is, amelye

ket a mindenkor kitermelődő elvtelenség és szívós karrierizmus 

jelent a döntő lépések megtételekor.

Az idézett fogadtatásokon kivül természetesen még több 

tucat reagálás, túlnyomórészt üdvözlő reflexió követte az egyes 

lapszámokat, többségük azonlnn csak ritkán volt több a nemzedé

ki fellépést rokonszenvvel regisztráló, egyetértő ismertetés

nél.

mokról."
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4* Koncepció és eszmeiség

Az Erdélyi Fiatalok a teljes egyenlőség és a többségi 

néppel való sorsközösség elvei alapján a nemzetiségi közület 

általános megszervezését, a szellemi kibontakozás elősegíté

sét sürgette. Cselekvés- és feladatközpontú koncepciója nyi

tott szerkezetű, tartalmában heterogén elemekből épült, de sa

játos belső logikájú eszmei produkció volt. Ideologikus elemek

re is épülő programja közvetlen társadalmi-gyakorlati elemeket 

hordozott, s nem "harmadik utat", tételes társadalomfilozófiai 

rendszert vagy egységes világnézetet hirdetett. Természetes* 

hogy ez a koncepció a maga Írásbeli megjelenési formáját nem 

az elméletiségben, s;. nem a fogalmi egzaktság szempontjai sze

rint találta meg, hanem egy nemzedéki folyóirat mozgalmi fó

rumán, ahol a társadalomtudományi műveltségűket maguk is épp 

akkor alapozó huszonéves szerzők ideologikus megnyilatkozásai 

a korabeli közéleti-publicisztikai irodalom jellegzetessége

it, igy a fogalmi következetlenséget is hordozták. Még olyan, 

viszonylag állandó értelmezésű kategóriákat, mmt a világné

zet, is gyakran bizonytalanul használtak. László Dezső példá

ul magát a transzilvanizmust is világnézetnek tartotta, **■

rábban pedig a világnézetről, mint "az ember védő és támadó
2 Terminológiájukban a világnézet 

iség, gondolkozás- és szemléletmód, mentalitás, ideológia fo

galmait igen gyakran összemosták, igy a valódi tartalom az ár

nyalati különbségekkel együtt sokszor csak a szövegösszefüg

gések és az egyes szerzők szóhasználatának elemzése után vá

m

szervéről" irt. , az e szme-
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lile világossá. Külön gondot jelent bizonyos fogalmak történe

ti jelentésváltozása is, igy pl. a fajé. Az Erdélyi fiatalok 

alapszövegeiben a tartalmi-logikai rendszerszerűség jól érvé

nyesült ugyan, de az ideológiai megnyilatkozások nagyrészének 

szóhasználatát gyakran megbillentette, sőt lebegővé tette a 

kifejezés-érvelés során a bizonyító szándék, az álláspont vé

delmének vitaheve.

Az Erdélyi fiatalok átfogó társadalom- és művelődéspoli

tikai elgondolásai olyan szellemi-közéleti viszonyok között 

fejtették ki hatásukat már nemcsak az ifjúságban, hanem az 

egész nyilvánosságban, amelyek - bár lényegileg nem változ

tattak tartalmán és az intenciók irányán -, sokban rányalták 

és színezték is azt az értelmeződés során, érvényesülésüknek 

sajátos közeget teremtve. Ennek következtében az Erdélyi fia

talok ideológiai koncepciójának elemzésekor annak kifejeződé

si módját, az érvényesités gyakorlati elgondolását és a deter

mináló közeg hatásait is számba kell vennünk.

A helyzetmeghatározás és az öntudatosodás útja

"A mi nemzedékünk - irta Szentimrei Jenő 1935-ben - 

mikor irodalmi életet próbált kialakítani a romok között,

Csak az Adу útmutatását 

hallgatta meg: keresni kell, Erdélyben, akárhol. Megkereste 

az erdélyi gondolatot és a nagy fejvesztésben megtalálta -
3

önmagát.” Az utánuk következő új nemzedék az első kisebbsé

gi fiatalság volt, akiknek a világháború "

nem vállalhatta teleségében Adyt • • •

az emberiség• • •
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nagy kataklizmája csak közvetett gyermekélmény volt, s akik 

az öntudatuk első csirázásával egybeeső történelmi változás

ba mintegy beleszülettünk.” Ez a generáció azonban tanulmányai 

folytatására jórészt távozott Erdélyből.

Az Erdélyi fiatalok kiindulási pontja a nemzedék gyara

podása láttán éppen az volt, hogy a létszámában csökkent és 

szerkezetében is negative módosult romániaivá vált magyarság 

regenerálódásához az ifjúságnak itthon kell maradnia: ” 

gyetlen életforma lehetséges számunkra: itthon maradni - irta 

László Dezső az Erdélyi fiatalok beköszöntő számában -, kisebb

ségi sorban, idegen nyelven ksézülni az erdélyi magyar sors ön

tudatos vállalására.” Ennek az alaptételnek a helyességét tovább 

tudatosította bennük és az egész szellemi életben egy évvel ké
sőbb Makkai Sándor'..könyve ise

Az új helyzettudatnak azonban lényeges eleme a heljrzet 

vállalásának folytatásaként az '"önmegőrzés is, amit ugyancsak 

László Dezső fogalmazott meg, már a lap történetének második 

szakaszában: "Magunk felé mindenekelőtt azt kell tisztáznunk, 

hogy miért tartunk igényt arra, hogy megmaradjunk kisebbségi 

magyaroknak? Iliért nem vagyunk hivei annak, hogy a magyarság 

asszimilálódjék a román fajba? Ezt a jogunkat mindenek előtt 

a békeszerződések és országunk alkotmánya adja meg és védel

mezi. De fel kell tennünk a mélyebb kérdést, milyen célból 

akarjuk ezt a törvényileg biztosított jogunkat gyakorolni?

A román politikai pártok jogaink érvényesíteni akarásában 

mindenekelőtt irredentizmust, az állam épsége elleni izgatást 

látnak. Pedig ez távol van tőlünk. Mi azért akarunk megmarad-

e-• • •
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ni abban a faji, vallási és kulturális közösségben, amely

ben születtünk, mert az természetes meghatározója életünk

nek."
4

Ezen az alapvetésen kell tehát az ifjúságnak nemzedékké 

formálódnia, öntudatosodnia és felismernie azt a kettős fela- 

amelynek elvégzésére az apák generációja pszicholó- 

gai adottságainál fogva nem képes: az egységes, széles alapo

kon nyugvó társadalmi szervezkedés megvalósitása és a többsé

gi néppel való őszinte együttmunkálkodás a kisebbségi életjo

gok loo százalékos biztosítása alapján, 

sáiban és publicisztikájában egyaránt gyakran hangsúlyozta, 

hogy a főiskolás életet nemcsak azért tartja valósággal nem

zetpolitikai jelentőségű lehetőségnek, mert az egyetemi évek 

jó kihasználásával, alapos szakmai felkészüléssel ú^ közössé

géért felelősséget érző értelmiség nevelődhet ki; az egyetemi 

életet és a diákpolitika belső közéletét, az egyesületi küzdel

mek "rezervoárját" a romániai magyarság összes lényeges kérdé

sét tartalmazó komplexumként fogta fel, amely mode11érvénnyel 

szolgál és hozzásegít a gazdasági, társadalmi, politikai és 

művelődési problematika egészének belátásához. Ezt az össze

fogó lehetőséget propagálta az Erdélyi Fiatalok, s felismer

ték azt is, hogy mindezt átlátva, az ifjúság a maga speciá

lis kérdéseit és teendőit sem Ítélheti meg egyes csoportok, 

szükebb felekezeti szempontok vagy politikai alakulatok elkö

telezettségei szerint.

Ennek a gondolatmenetnek a folytatásaként tételezték az

adót, " • • •

„ -5 Janesó Béla előadá-
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ifjúság "generációs öntudatának" kiformálását, amelyet idő- 

rendileg az általános "öntudatra ébredés" kell, hogy megelőz

zön, vagyis a társadalmi kibontakozáskeresés és a teendők meg

fogalmazása során az "irodalmi öntudat" kialakulása, a létkér

dések literáris felvetése és a válaszkeresés. "Az erdélyi iro

dalom, melynek önálló életét évszázados gyökerekből an uralom

változás hivta ki - irta Jancsó Béla -, egy kisebbségi nép 

életakaratának és sorsvállalásának első folyamata 

ualmi öntudatot azonban non követte hasonló mélységi! tudomá

nyos, társadalmi, gazdasági és népi öntudat."

Az iro-• • •

Az elsődleges

irodalmi érdeklődésnek, mint általános kulturális orientáció

nak a megváltozását ez a gondolatmenet - eszme- és irodalom- 

történet áleg indokoltan - a Tizenegyek korai székely gondola

tiságának még gomolygó,kidolgozatlan, de minőségileg új prog

ramjára, az átváltásra teszi, amelyet azonban az egész társa

dalmi közgondolkodásban, mentalitásban és életvitelben újat ho

zó "népi öntudat"-tól még hosszú metamorfózis választ el. En

nek az átalakulásnak az indukálója az Erdélyi Fiatalok csoport

ja volt, amelyben aa ifjúság "

állva vállalta saját közvetlen kérdésein túl a hiányzó további
ß

öntudatosodó folyamat megindításátc"/kiemelés Cs.M./ Ennek a 

fázisnak a tartalmát az Erdélyi Fiatalok két vezető ideológu

sa nyomán a nemzedéki öntudat akkor közkeletű fogalmával je-

a maga erejéből a maga lábára• • •

lüljük, minthogy a mozgalom koncepciója a nemzedókiségben fo

galmazódott meg. Ez a koncepció elsődlegesen - mint alább vá

zoljuk - a gondolkodás átformálását /ideologikum/ és a társada-
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lom megszervezését /intézményiség/ hirdette.

U.i ideológiát kell tehát kialakítani, ú,j világnézetet, 

a felettünk elzúgott világkatasztrófa kérdésessé tet

te az összes lezárt fogalmat és meggyőződéseket a világnézet, 

a történelmi szemlélet, az erkölcsi felfogás, a politikai, gaz-
7

dasági, pedagógiai, társadalmi viszonylatok egész területén.”

Ez az "ideológia" - a fogalom Jancsó Béla értelmezésében a gya- ' 

korlati életprpgram irányitóját is jelenti 

talok által is hirdetett, annyira szükséges általános eszmei 

átértékelés, gondolati, etikai és gyakorlati kritika, az új tu

dat ősit ására való törekvés ellenére sem világnézet, hanem egy 

konkrét koncepció. /Ennek hangsúlyozásával nem az Erdélyi Fia

talok eszmei produkciójának tartalmát és faj súlyát minősítjük, 

hanem a kategória fogalmi minőségét jelezzük és egy adott típu

sát konkretizáljuk./

Az "új ideológia"mindenekelőtt olyan társadalmi-intézmény- 

szervezési és művelődéspolitikai, tehát erősen gyakorlati jelle

gű koncepció, amely a reformterv középpontjába a kisebbségi ma

gyarság belső, autonóm mentalitásreformjának és autonóm megszer

vezésének az egymást feltételező egyidejűségét állítja, ezzel a 

"romániai magyar problematika egészének ideologikus átfogására 

törekszik.

mert " 0 0»

8
- az Erdélyi Fia-

9fi Ilyen értelemben tekinthetjük elgondolásaikat 

programideológiának, amely totális igényű nemzet/kisebbség/po- 

litikai koncepciót fogalmaz meg.

Az elképzelés egyik központi eleme igy az ideologikus té

nyező /Jancsóék terminológiájában az ideológia/, a másik pedig 

a távlatinak maradt társadalomszervezői-intézményi /Jancsó sza-
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vaival az érdekvédelmi/ tényező, közös jegyük pedig a szelle

mi-anyagi autonómia és a többségi néppel való korrekt együtt

működés. Fontos kihangsúlyozni, hogs'- az Erdélyi Fiatalok '’prog

ramját" /amelynek Iliké Imre szerint a generációs öntudat, az

erdélyiség, a fajiság, a szociális kérdés és a dolgozó osztá

lyokkal való összefogás voltak az összetevői/ - nemzetpeda

gógiai törekvések is áthatották. Publicisztikájukban az első 

helyen hangoztatták az iskolai és a szabad nevelés fontossá

gát, pedagógiai koncepciójuk gondolatiságuk lényeges eleme
11volt •

"Párt, egyházak megindíthatják a szükséges érlelődési 

folyamatot, megmozgathatják a halál öntudatlansága felé alél

tan alvókat - irta Jancsó Béla. - Öntudatot adhatnak, részlet

szervezkedést elvégezhetnek és átmeneti szerepük szükséges és 

fontos, talán életmentő. De az öntudatot, a szervezetet, az 

erdélyi magyarság korszerű és magyar erdélyi mai öntudatát,

autonóm önfenntartó szervezetét csupán az segítheti életre 

és valósíthatja meg, akinek létérdeke e megvalósítás: az er

délyi magyar ifjúság.

Csak ő. De képes lesz-e reá?!!

Itt összeérnek az érdekvédelem és aa ideológia vonalai. 

Az erdélyi magyar ifjúság számára csak az olyan érdekvédelem 

jelent ideológiát is, amely az egész erdélyi magyarság létét 

biztosítja. Saját léte is csak igy biztositódik. Az erdélyi 

magyar ifjúság számára csak az olyan ideológia, csak az a vi

lágnézet jelent érdekvédelmet, amely az egész erdélyi magyar

ság léte biztosítására megadja a kellő szellemi fegyverzetet.



— 1бо —

Saját létét csak ilyen szellemi fegyverzet biztosíthatja.
Van-e ilyen ideológiája az erdélyi magyarságnak? Nincs.
Van-e ilyen érdekvédelmi szervezete? Nincs.

12Akkor ezt neki kell megteremtenie!".

Az "új ideológia" e két elemének együttes vizsgálata 

ragadhatja meg az Erdélyi I’iatalok eszmeiségének a/, érvénye- 

ülési módját és Ъ/. az ezt meghatározó tört éneti-társadalmi 
közeg módositó hatásait. Vagyis: a gondolatiság tényleges tar
talmának elemzése előtt fel kell vázolnunk annak a rész-koncep
ciónak a logikáját, amely szerintük az új magyar ifjúság /majd 

általa az egész kisebbségi társadalom/ új világnézete kialakí
tásának módjára vonatkozik /hogyan kell kidolgozni/. illetőleg 

meg kell vizsgálnunk azt, hogy mindezt az adott helyzetben mi
ként tudták érvényesíteni /hogyan kell képviselni/.

A világnézeti függetlenség

Az Erdélyi Fiatalok alapgondolatából /a kisebbségi társa
dalomegész átfogása/ és a nemzedék szuverén eszmei tájékozódá
sából egyaránt következett a "régi" világnézetekkel való leszá
molás és az új, a tényekkel reális számot vető helyes orientá
ció megtalálása. A keresés során a főhangsúly annak új_ és sajá- 

tos voltára helyeződött. Ennek a hogyant kereső rész-koncepci
ónak ilymódon lényeges elemévé lett magának az útkeresésnek az 

eszméje. Elképzelésük az volt, hogy Szabó Dezső és a felismert 

társadalmi realitás nyomán, de filozófiai-ideológiai előité-
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letek nélkül a romániai magyar társadalom alapadottságára, 

a kisebbség 72 százalékát alkotó falura épitve találhatja 

meg az ifjúság a maga lételvü világnézetét. "Az erdélyi ma

gyar középosztálynak s ez osztály utánpótlását jelentő er

délyi magyar főiskolai ifjúság jövője csakis a dolgozó törne-
„ 13gekkel való szolidáris összefogás útján biztosítható.

Ez a falu-meghatározott3ág azonban hangsúlyozottan nem a ve

zetést, hanem a szolgálatot jelentette, a küldetéstudattal 

vállalt szolgálat kollektivitását*

A világnézeti útkeresés elvi alapviszonyát a kritikai 

átértékelésben határozták meg; a kritikának meg kell vizsgál

nia a régi és az új világnézeteket, az "apák világnézetét" 

éppúgy, mint az újat, ig3r az igen gyakran előkerülő szociá- 

lizmust is. Vagyis tagadnia kell /mint a régi Magyarország

nemzeti gondolatát/ és elemeznie kell /mint László Dezső a
14

szocializmust/. A beható megismerés utáni kritikai adaptá

ció lesz ezután az új világnézet kialakításának egyik leglé

nyegesebb eleme, mert alapszempont ja a sajátosságoknak való 

megfelelés: az elképzelés szerint az alkalmas elemeket érte

lemszerűen fel kell használni. Ilyen módon tehát az új világ

nézetnek elemei lesznek: 1/. az adott helyzet realitásai,

2/. a "világáramlatok" tudományos tanulmányozás utáni adap

tációja, 3/. a sajátosságok.

Kész eszmerendszert nem fogadtak el, részben mert az

ifjúságnak kötelessége újraértékelni minden zárt rendszert, 

részben pedig mert " kis nép és kisebbségi nép semmiféle 

külső elméletet magatartása százszázalékos alapjául el nem

• • •
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fogadhat, mert a nemzetközi világáramlatok szeméhen az ő 

sorsa jelentéktelen eszköz csupán. Kisebbségi népnek egy 

hivatása van: önmagát nemzeti mivoltában és összes egye- 

deiben megtartani és élni ágy, hogy az ehhez szükséges mó

dokat maga teremtse meg, a szükséges magatartást maga ala

kítsa ki s az ezért való munkát maga végezze el. A máshol 

kialakított világnézetekből tehát csak annyit szabad átven

nie, ami az ő sajátos lelkületének itt és ma megfelel.

László Dezső a Vásárhelyi Találkozó esztendejében igy ér

tékelte a nemzedék eszmei tájékozódását: "Az öntudatra ju

tott kisebbségi ifjúság körén belül két tioust lehet megkü

lönböztetni: az egyik maga keresi azokat a gondolatokat, gon

dolatrendszereket, ameljrek mellett létünket biztosítani lehet. 

A másik csoport kész rendszerek átvételével és meghonosításá

val akarja kisebbségi létünk kérdéseit megoldani. Ebből a 

szempontból /amig az évtized első felében a magukat kommu

nistáknak vallók mellett a neokatolikusok vonultak fel, most/ 

különösen a kommunista és újabban a hitlerista ideológiának 

támadtak újabb hivei. Ivla tulajdonképpen ez a két új politi

kai, gazdasági és társadalmi rendszer van, amelyik minden 

kérdésben határozott választ tud adni. Kekünk azonban a ki-

„ *5

sebbségi helyzetben világosan kell látnunk, hogy rajtunk egyet

len kész ideológia elfogadása sem segit, a mi problémánk éppen
и 16a nekünk való új ideológia, gondolatrendszer kialakítása.

Ennek az útkereső folyamatnak az a "menetközbeni" ál

lapota, amely a minden tekintetben verifikált és a kisebbsé

gi önmegtartás létérdekeihez alkalmazott világnézet kialaku-



- 163 -

lását megelőzi, a folyamat szuverenitását kifejező világné
zeti függetlenség kategóriája lesz, amely az Erdélyi Fiata
lok történetének egyik legvitatottabb kérdése. A csoport' 
ugyanis a világnézeti függetlenséget hirdette, mint a pár
tatlanság és autonómia önelvét, tekintet nélkül arra, hogy 

adott társadalomfilozófiai tanhoz, egy bizonyos politikai 
ideológiához, vagy a napipolitikai gyakorlathoz való viszo
nyát akarta tisztázni. Ez az elv ugyanazt az autonómia-tö
rekvést hordozta, mint amelyik társadalomszervezési felfogá
sának volt párhuzamos jellemzője.

A világnézeti függetlenség megértésekor látnunk kell, 

hogy az Erdélyi Fiatalok átfogó koncepciójának ez az elv ré
sze volt ugyan, de nem lényege; a tétel me gfogalmazása nem 

jelentette a csoport "világnézetét”, de nem jelentett olyan 

világnézet-nélküliséget sem, amellyel elveszett volna a szo
ciális beállított ság«, Az az elvi álláspont volt, amelyet a 

mozgalom vezetése saját koncepciójának érvényesitése érdeké
ben elfoglalt. Tulajdonképpen fedőfogalomról van szó, ami fo
lyamatos félreértéseket idézett elő, ez az elv ugyanis nem
csak a függetlenséget, hanem a világnézeti meggyőződésre va
ló tekintet-nélüliséget is magában foglalta. Súlyos zavart

✓ , azokoz ennek a világnézeti-szellemi függetlenségnek az értel
mezése, amely a felekezet-felettiség /vagyis nem csupán a 

felekezeten-kivüliség, mert a hangsúly az összefogó jelle
gen van/ analógiájára az Erdélyi Fiataloknak ezt a független
ségét világnézet-felettiségként értelmezi. Megtévesztő ez a 

felfogás azért, mert a mozgalom felfogásában a szellemi füg-
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getlenség a lelkiismereti szabadság és a szabad kritikai 

szemlélődés érvényesülését, nem pedig valami önálló, rend

szerek feletti kompromisszumos társadalomfilozófiát jelen- 

tett. A "kinek-kinek a hite a maga dolga" elve alapján ugya

nis mindez a világnézetekre való tekintetnélküliség gyakorla

taként értelmeződött. /Megjegyzendő, hogy a teljes tekintet

nélküliség csak a gyakorlati ügyekben - például a segélyelosz

tás során - érvényesülhetett, mert az elvi-ideológiai kérdések 

megvitatásában a megengedés, a tolerancia volt a megnyilatko

zó meggyőződéséhez való viszonyulás alapelve..Most csupán a 

• vallásos álláspontokhoz való viszonyról beszélünk, mert min

den alapitótag - egyébként valódi világnézeti пе ggyőződésével 

nem mindig összhangban - valamelyik vallásfelekezethez tarto

zott./

További nehézséget jelent felfogásuk elemzése során az 

a fogalmi tisztázatlanság, amit az szóhasználati következet

lenség okozott. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a világnézet 

nemcsak a mentalitás, felfogás, gondolkozás, stb. fogalmával 

mosódott össze, hanem igen gyakran a hitbeli meggyőződéssel 

is, vagyis az általában vett vallásos felfogás az egy konkfcét 

valláserkölcsi rendszerre vonatkozó hitbeli meggyőződéssel 

azonosult, holott az előbbi tágabb kör - többek között a nem 

vallásos világnézetektől való megkülönböztetésben - több fe- 

lekeéet álláspontjának közös megjelölésére is szolgál. Ez az 

összemosódás okozta, hogy például a marxista mivolt azonos fo

galmi kategóriának felelt meg, mint pl. az "unitárius világné

zet"./ A tolerancia gyakorlata azonban ténylegesen nemcsak a 

vallásos álláspontok felé, hanem az ateista eszmeiség irányé-
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ban is érvényre jutott, bár az utóbbi iránti megengedés kez

detben csal elv volt, minthogy az Erdélyi Fiatalok létrejöt

te idején pl. a marxi szocializmus iránti szimpátia személyi 

álláspontokban még nem fejeződött ki határozottan, igy tole

rálása az objektiv interpretácöó szándékát, a beilleszthető 

elemek hangsúlyozását /mindenekelőtt a népi gondolatéval kö

zös szociális érzés kiemelését/ jelentette.

A vallásos álláspontok iránti tolerancia konkrét tar

talma az egyes főmunkatársak személyes véleményének tiszte

let bentartása és nem a szervezetek /az egyházak/ konkrét kér- 

• désekben elfoglalt álláspontjának az elfogadása volt. Ez a jó

részt többségi protestáns liberalizmusból és az egy feladatra 

szerződöttek egyenlőéégéből következő alkotmányosság meghatá

rozó eleme volt a működésnek, amit az 1931 közepétől felerő

södő, külső felekezeti vádaskodások is befolyásoltak; 1933- 

tól a vezetés magjának református karaktere még erőteljeseb

bé vált«

A különböző felekezetekhez tartozó alapítók közössége 

egyébként a tolerancia-elv egységteremtő voltának a reprezen- 

tálását is jelentette. Az Erdélyi Fiatalok joggal hangsúlyoz

ták azt, hogy folyóit-atuk és mozgalmuk non az egyes felekeze

tek képviselőiből alakult parlamentáris csúcsszerv; céljuk 

nem a felekezetközi egyeztetés, hanem az egyházi egyesületek

ben tömörült /és a semmi más módon nem szervezett/ ifjúság 

együttes képviselete volt - nem a diákpolitika monopolizálá- 

sa, hanem a megosztottság felszámolása. Bár ez az elgondolás 

teljes mértékben érvényesült, a tömörülésnek mégis volt egy-
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fajta képviseleti jellege, hiszen az alapitók - mint lát

tak - szinte valamennyien egyházi egyesületekben is vezető 

tisztséget töltöttek be, igy a mozgalom, a maga demokrati

kus ellenzékiségü, kritikai koncepciójának érvényesitésére 

e par la mentarisztikus vonással legitimálta is magát<kifelé.

A szellemi függetlenséggel párhuzamos, hasonló fon

tosságú és egyidejű elem volt a szervezeti függetlenség 

gondolata, amely lényegében egyedül biztosította az ifjú

sági közélet évtizedes autonómiáját, 

felismerték, hogy a kisebbség normális társadalmi életének 

biztosítása érdekében a magyar államiság megszűntével meg

csonkult közületiség szervezésében az egyházakra redukáló

dó intézményiség továbbfejlesztésére van szükség, a szerep- 

elkülönitő munkamggosztás elve alapján. Annak az intézmény- 

szei'vező, differenciáló elképzelésnek a végső célja, ame

lyet elsősorban Jancsó Béla hangoztatott, az autonóm szer

vek rendszere lett volna, első eredménye pedig magának az 

Erdélyi Fiataloknak az intézményesülése lett. Az egyházi 

jellegű közületiségnek ez a továbbfejlesztése azonban nem 

jelentette a felekezet-ellenesség álláspontját, csupán azt 

hangsúlyozta: elsődleges feladatuk elhanyagolása nélkül az 

egyházak nem vállalkozhatnak olyan társadalmi kérdések meg

oldására, amelyek a nemzeti létben állami intézmények rend

szerében intéződnek, kisebbségi helyzetben pedig megoldásuk 

az önerőből teremtett autonóm szervekre hárul. László Dezső, 

aki református lelkészként maga is érintett volt az egyháza

kat illető elvi állásfoglalásban, 1931-ben - amikor a kato

likus Erdélyi Tudósitó kátolikusellenességgel vádolta meg

17 Az Erdélyi Fiatalok
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a lapot éa a Székely Társaságot - álláspontját a követke-

a magyar egyházak munkája nem légzőkben rögzítette: " 

üres térben,- való világtól hermetice elzárt, desztillált 

lelkek, hanem valóságoktól, válságoktól, bűnöktől, bizony

talanságoktól meghatározott erdélyi magyar emberek között,

• • •

erdélyi magyar emberekért folyik 

és lapunk egész munkájával szolgáltunk az egyházaknak, mert 

tükör voltunk és vagyunk abból a szempontból, hogy megmutat

tuk az egyházaknak, milyen idői meghatározások alatt élnds. 

azok az örökkévaló lelkek, akiknek örökkévaló igényeit az

előadásainkka1о • • • • •

egyházaknak kell kielégíteniük. Theologiailag szólva, mi 

az általános kegyelem világát munkáljuk, a földi keretek 

épitését vállaltuk Isten hatalmas munka tervéből meg va

gyunk győződve, hogy a különböző egyházak ifjúságának van

nak olyan kérdései, amelyeket egy teljesebb emberi jövendő 

érdekében csak közös fórumokon tud megoldani. ívlindenik fe-

© • •

lekezet ifjúsága egyformán látja ezt." László Dezső arra is 

utal, hogy a "kooperációnak" a szerve 18
már megvalósult:

"A főiskolai egyesületek munkájának egységes menetét, ösz-
szeilleszkedését, a hatáskörök kijelölését mi hangoztattuk 

A szere páüiilönitő munkamegosztás fontosságát 

a folyóiratban Dsida Jenő korábban ugyancsak bizonyította.
Az egyházi keretek fölötti kollektivitást Jancsó Bé

la máshelyütt egyéb szempontból is megindokolta: "A feleke
zeti öntudatnak hitbeli részén túli faji része csak faji

19Hlegelébb•

öntudatpótlék, de nem az egész azonos gazdasági helyzetben 

élő, tehát egysorsú, a vérség és kultúra, azonosságában fel-
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nőtt, tehát egy lelkü közösség gránitöntudata, mely kiala-
p

kit ja a maga ideológiáját és a maga programját.” /Iciemelés 

CsoM./, vagy'is Jancsó felismerte, hogy csupán a vallásos

ságnak részét képező magyarságtudat nem elegendő alapja a 

nemzeti mivolt alapján való szervezkedésnek, igy nem lehet 

kiindulási alapja az ”új ideológia” kialakításának sem.

A politikamentesség

Mindeddig a szervezeti függetlenség gyakorlatának 

csupán egyik irányával, az egyházi szervezetektől való el

különüléssel foglalkoztunk, hangsúlyozva, hogy ez az Erdé

lyi Fiatalok esetében nem felekezeten-kivüliséget, hanem 

szervezet-felettiséget jelentett. A vallásos szervezetek

től való függetlenség azonban - s ez a folyóirat működésé

nek, mozgalmi tevékenységük eszmei tartalmának egyik kulcsa 

is - a politikai élet tényezőitől való teljes elkülönülés

sel társult, amelynek tartalma a demokrata népi ellenzéki

ség volt.

A korszak kisebbségi életének egyetlen politikai 

szerve 1922. december 28-án a Magyar Nemzeti Párt és Kós 

Károlyék Magyar Néppártjának fúziójával jött létre, amikor 

a kolozsvári gyűlés határozati javaslata ” 

gyár nemzetiségű állampolgárok egységes és egyetemes poli

tikai szervezeteként megalakítja a Magyar Pártot, melynek 

elnökévé közfelkiáltással br. Jósika Sámuel urat hivja meg.

a romániai ma-• • •

,,21
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Az Országos Magyar Párt ettől kezdve másfél évtizedig, a 

királyi diktatúra 1958 tavaszán történt bevezetéséig kizá
rólagos politikai szervként működött, s nemcsak a román 

belpolitika terepén jutott befolyásoló szerephez, hanem 

minden magyar politikai fellépés, mozgalom, elképzelés gya
korlati potenciáit is meghatározta. Az Erdélyi Fiatalok po
litikai függetlensége igy az OMP-től, annak politikai irány
vonalától. fórumaitól« intézményeitől való szellemi és anyagi
függetlenséget jelentette; mint láttuk, az ifjúság megszer
vezésének szükségességét /természetesen más tartalommal,
de ugyancsak a falu felé fordulással/ a Magyar Párthoz közel
állók is felismerték.

•22
Egyik fiatal képviselőjüknek, a ko

lozsvári diákmozgalmakban is szerepet játszó Parecz György

nek egyik, az ifjúság ideológiai orientációját vizsgáló, le

iró jellegű tanulmányában a következőket olvassuk: " 

Ady-Szabó Dezső-Móricz triász termékét már kevésbé látjuk 

a maga egészében megvalósulni az erdélyi magyar ifjúságban. 

Nem mintha ez az ifjúság nem olvasná ezeket az Írókat, sőt 

irodalmi szempontból nagyon becsüli őket, de elveiket a 

gyakorlati életbe igen megrostálva viszi ki. Szerencsére 

nem veszi át az erdélyi ifjúságnak ez a tipusa felvidéki 

elfajulásának szertelen radikalizmusát, összeférhetetlen-

• • • 3Z

ségét, úgy hogy ez a tipus sem látszik veszedelmesnek az
и 23erdélyi magyarság egészére, 

zisának az ifjúság minél teljesebb bekapcsolásaútján tör-

Az OMP nemcsak politikai bá-

ténő növelésének lehetőségét ismerte fel, de az Erdélyi 

Fiatalok 195o januári, gyors és meglepet ésszerű megjelen-

éppen Albrecht Dezsőék lapszervezése tette szüksé-tetését



- 17 о -

gessé. Akkor Jancsó Béla a teljes szélsőségességig han
goztatta az ifjúság abszolút depolitizálását, mint a ta
nulás, felkészülés elemi feltételét, s kősőbb is vállal
ta e határozottan politikai taktikai lépés következménye- 

ito Ebben a Magyar Párt nyolcéves működéséből levont ta
nulságai, az azzal való teljes szembenállás vezették.

Kezdettől fogva elfoglalt, később tételesen is ki
fejtett álláspontjuk lényege a politikamentességben fogal
mazódott meg, amelynek tényleges tartalma a lap tizenegy 

évfolyamának tanúsága szerint az émlitett társadalmi kon
cepció következetes képviselete, de a pártpolitikától va
ló tartózkodás volt. 1929 nemzedéke - utalásképpen most 
csak ideológiai produkciójuknak legkorábbi tájékozódási 
pontját, Ady teljes gondolatiságát, Kós Károlyék Kiáltó 

Szóját, Szabó Dezső faluideológiáját és a Tizenegyeket em- 

litve - olyan szemlélettel és társadalomtudatositó program
mal lépett fel, amely sem a közgondolkodás egészével, sem 

a közéletet formáló politika felfogásával nem találkozott. 

Az ennek érvényesítését szolgáló viszonymeghatárózás - a 

politikamentesség - éppúgy nem volt gondolatiságuk része, 

mint a "világnézeti függetlenség"; mindkettőt elvi állás
pontként kell értékelnünk. A politikai felfogás és a párt- 

politikai tevékenység Ica te gór iáit fogalmi jelentőségű szem
beállító elkülönítéssel kezelték, az utóbbin ugyanis a tes
tületileg kötött nyilvános közéletiséget értették. Bár az 

OMP szabályzata értelmében minden nomániai magyar eleve 

tagja volt a tömörülésnek,, az Erdélyi Fiatalok a maga po
litikai felfogását saját kereteiben fejtette ki, a munka-
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társakat pedig az általános felfogás, konkrét kérdésekben 

az egyeztetett álláspont képviseletében megkötötte. Ennek 

a közélet iségnek a vizsgálatakor - az ideológia kialakítá

sára vonatkozó vélemény és a társadalompolitikai koncepció 

ismeretében - alapkérdésként merül fel, hogy ez az erősen 

gyakorlati irányultságú, tervszerűen épitkező s a realitá

sok felismerését mindenekelőtt hangsúlyozó, vezetőiben pe

dig egészen kivételes politikusi képességekkel és felkészült

séggel szmnrelépő alakulat miért nem használta fel az egyet

len létező politikai keretet? Milyen meggondolások alapján 

hirdette a politikamentesééget, holott volt politikai kon

cepciója, s miért zárkózott el a politizálástól, holott po

litizált? Miért fogott hozzá önerejéből meg nem oldható fel

adatok elvégzéséhez a közélet fórumain és saját pártkeretei

ben dolgozó hivatalos politika ellenében?

De felmerülnek részkérdések is: az elvi elutasitás 

mellett miért zárkózott el mindig az OMP munkájának támo

gatása, később a pártba való belépés elől? Mi okból vállal

ta egyfelől a súlyos emberi konfliktusokat és belső vívó

dásokat, az elszigeteltséget, másfelől önmaga megfosztását 

azoktól a financiális lehetőségektől, amelyek birtokában a 

lap nem 16-2o oldalakon, akadozva, hanem nagy terjedelem

ben, rendszeresen megjelenő tekintélyes orgánumként működ

hetett volna?

Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásakor nem hasz

nálható sem az az álláspont, amely az OMP-t általánosság

ban földesúri-reakciós jobboldali csoportosulásként hatá

rozza meg, sem pedig annak feltételezése, hogy az Erdélyi
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Fiatalok politikamentességének az OMP-vel való szembehe- 

lyezkedése egy edüli forrása volt; a viszony a problema

tika leglényegesebb, de csupán egyik összetevőjeként ve

zethet a kérdés megértéséhe z.

A politikamenteséég kialakulásában a következő tör

téneti okok játszottak szerepet.

1/. A régi magyar politika csődje. A nemzedéket az 

’’apák világnézetének" elutasításában nemcsak a generációs 

gesztus ifjúi heve és a. szükséges kritikai átértékelés ve

zette , hanem ott munkált benne e "világnézetnek" a tanulmá

nyozásával annak a folyamatnak a történeti megismerése is, 

amely az "emberiség nagy kataklizmájához" vezetett és a lé

tüket minden tekintetben sokkoló, múltjukat eltagadó, jele

nüket leszorító trianoni döntéssel zárult. Б1 kellett uta

sítaniuk a "nemzeti gondolatot", a kizárólagosságot, a nem

zetinek azt a tartalmát, amelyre Balázs Ferenc hivaclozott 

Vita Zsigmond által főként terminológiája miatt vitatott 

Írásában:
24

"A *magyar nemzet* fanatikusai'harminc milli

ós lakosságú államról ábrándoztak, amelyé legyen Kelet-

Európábán a döntő szó. A ’román nemzet’éi pedig nem ismer-

nek kisebbségi kérdést. Ezek a nacionalisták, a sovinisz

ták, akiknek vágya: az állami hatalom birtokában kényuras- 

kodni." /kiemelés Cs.M*/ A nemzedék elutasította a régi 

Magyarország hivatalos politikáját és mentalitását, ugyan

akkor Adyval hirdette a gyökeres szakítás szükségességét és 

Makkai Sándorral a múlt revízióját, de annak vállalását is, 

és a transzilvanizmus erős történetiségének szellemében ke-
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reste az egyik kapaszkodót, kutatva a múltnak azokat az 

eszme- és magatartásformáit, amelyek eligazító érvényű

ek lehetnek számára.

2/о Kiábrándították a politikából az ifjúságot - az 

őt megelőző nemzedék megítélés-szűrőjén át - a baloldali

politikai mozgalmak és azok bukása is. "Az erdélyi diák
25- szociális szemvilágszemlélete - irta Kováfcs József 

pontból az őszirózsa /sic!/ forradalommal lezárult szelle

mi és irodalmi perspektíván néz vissza a múltba. А XX. szá

zad mozgató eszméi, melyeket a magyar irodalomban legnagyobb-r 

jaink fejeztek ki /elég lesz Adyra és Szabó Dezsőre mutat

nunk/, két dolgot eredményeztek: a múlt kritikáját és a je

len megszervezésének gondolatát. Fontos jelenség ezzel kap

csolatban a faji érzés előretolulása a nemzeti érzéssel szem

ben. A nemzeti érzés ridegebb, jogi formákban lehetne inkább 

kifejezni. Inkább külsőségek jellemzik." /kiemelés Cs.M./ 

Ebből a megfogalmazásból az a nézet emelendő .ki, amely a 

történelem szemléletét a szociális szemponttal közeliti meg, 

s amely az Erdélyi Fiatalok szocializmus-értelmezését is meg

magyarázza .

László Dezső egyik alapvető tanulmányában, a Nemzet 
és szocializmusban ^mindennek a következő értelmezését ad

ja; "Szociálizmus alatt az emberiség tőkével nem rendelkező, 

proletár rétegeinek azt a törekvését értem, amely a prole

tariátus uralmának diadalra jutásával a magántulajdonnélkü

li, osztálytalan társadalmat akarja megvalósítani. Ezt a 

mozgalmat szellemileg Marx Károly ideológiája határozza meg.
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A szociálizmus is egy haladó mozgalom. Mai tiszta típusá

nak az oroszországi kommunizmust tekintem. A szociálde

mokrácia ennék a törekvésnek egy átmeneti formája csupán.

A keresztyén és nemzeti szociálizmus pedig a mozgalom gyö

keréről leszakadt korcs hajtások." László Dezső értelmezé

se a "tiszta tipus" kiemelése ellenére nem a politikai mi

nőség, hanem a "törekvés", a "mozgalom" szociális tartalma 

felől közelit, s tanulmányának összegzésében a társadalmi 

igazságosság gondolatát emeli ki. Mozgalom mivoltában is 

a szocializmus társadalmi tartalmát értékeli és annak "át-

amikor a "magyar szociáliz*-
27politizálódását" kárhoztatja, 

mus" elindulását elemzi: "Az ország majdnem minden kérdése 

politikai és pedig pártpolitikai megítélés alá esett. Ilyen 

viszonyok között a szociálizmusnak is sokkal inkább kellett 

politikai mozgalommá válnia, mint bárhol a világon. Ez két
ségkívül nem vált a szociálmzmusnak előnyére. Ha egyszer 

bekerült a magyar politika szövevényei közé, nem igen tud
ta megmutatni és igazolni a politikán túli figyelmeztetése
it. Nem tudott sokkal inkább társadalmi mozgalommá lenni."
A Trianont megelőző időszakot pedig - ugyancsak az "idősebb 

generáció" látásmódjának hatáselemeit tükröző módon - igy 

minősiti: " A világháború vége uralomhoz juttatta a szoci
áldemokráciát. Ennek uralomra jutása cskhamar kimutatta a 

csődjét is. Következett a kommunista terror rettenetes idő
szaka. Borzalmai az idősebb generáció szociálizmus felé for
dulásának lehetőségét joggal gátolták meg."^ Ez a felfogás

mindenekelőtt arra hívja fel a figyelmet, hogy az októberi 

értelemben vett balolaaliságból annak politikai intézménye-
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sülése, diktatórikus megjelenése és igy bekövetkezett bu
kása ábránditotta ki a nemzedéket.

3/o Az-Erdélyi Fiatalok mozgalmának lendületes in
dulása után, hatásuk fokozódása és a bázis feltűnően gyors 

kiszélesedése következtében a csoport működése már 193o 

végétől mindjobban magára vonta a politikai élet - a ki
sebbségi közélet, a Magyar Párt, a párt kéreteken kivüli 
politikai csoportosulások s részint a román belpolitika:- 

figyelmét is. A húszas évek közepétől ugyanis a generáci
ók megszakadt folytonossága, a sokat emlegetett tizenöt 

korosztály hiánya egyre érzékelhetőbbé vált, s ez annak 

felismerésére késztette a politikai pártokat és érdekcso
portosulásokat, hogy bázisukat elsősorban ebben a nagylét
számú huszonéves korosztályban keressék. E felismerést 

erőteljes agitáció és éles, nyilvános harc követte az if
júság megnyerésére. Az ifjúságnak a bevonására legelőször 

nem a Magyar Párt, hanem a Romániai Szociáldemokrata Párt 
tett kísérletet, amikor kolozsvári pártszervezete belépés
re szólította fel kétnyelvű felhívásában a főiskolásokat*
Az Erdélyi Fiszalokst álláspontjuk kifejtésére ez a konkrét 
esemény késztette. A politikához való viszonyt illetően, 

a folyóiratban első alkalommal, 1931 tavaszán László De
zső rögzítette a munkaközösség állásfoglalását:

"Az ifjúság idegenkedik attól a politikától, ame
lyik nem akar belső értékeket kivülről védő front lenni. 

Olyan politikát keres, amelyik a maga céljait nem mások 

kizsákmányolásé, igazságtalan megkárositása, leölése, ha
nem az önzetlen egyetemes szolgálat eszközei által akar-
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ja megvalósítani

sa, - úgy is lehet nézni, - valójában politika, de nem

párt, vagy érdek politika. Az ifjúságnak van kulturpoli- /
tikája, társadalompolitikája, illetve azokat az energiá
kat, amelyeket régebben az u.n. ” politikai életben” él
tek ki, és amelyeket ma is sokan ott élnek ki, az ifjúság 

egy teljesebb és egységesebb társadalmi, kultárális és

Az ifjúság minden élet megnyilvánuld-• • •

gazdasági élet érdekében áldozza fel saját fajának nem-

László Dezső a magyar politikai 

hagyomány elutasítására is rámutat, s taktikai elemet is 

felhasznál, amikor - Jancsó Bélához hasonlóan — a készü- 

letlenségre hivatkozik: "A régi világból a politikától un

dorodott meg a legjobban, abban látta a legtöbb hazugsá-

a pártpolitikától vissza

tartja, másfelől pedig az, hogy egy mozgalom, vagy irány

zat csak akkor lép ki a politikai külső porondokra, amikor

zetfcé építésében • • •

got. Egyfelől ez a tény, ami • • •

már van tisztázott program, amikor van kiképzett harcosgár

da, amikor a helyzet oda érik ki, hogy nagyobb tömegekben

szunnyad az öntudat alatt az, ami a vezetőkben már érett

igazság.”

hallgatóság politikai tevékenységét a felsőoktatási intéz

mények is tiltják, s hogy a felkészületlen ifjúság csak 

eszköze lehetne az őt elkötelező pártmozgalmaknsk; ezzel 

együtt azonban - általános irányban - meghatározta az Er

délyi Fiatalok törekvéseit is: bár ”Az ifjúság politikai 

arculata még kiérleletlen.”, ”Egy dolog egészen bizonyos: 

az ifjúság feltétlenül nemzeti alapokon álló politikai

Hivatkozik arra is, hogy az egyetemi-főiskolai
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programot fog vallani, amiben határozott vonásként jelent
kezik a társadalmi kérdések megoldására való törekvés, szo
ciális beidegzéssel fog felelni a mai sürgető kérdésekre» 

Mint erdélyi ifjúság tisztelni fogja azt az erdélyi belső 

törvényt, hogy itt csak annak a programnak van létjoga, 

amelyik nem a többi itt élő népek nélkül és ellenében, ha
nem azok tisztelete és a velük együtt haladás szellemében 

akarja a sajátos magyar értékeket szolgálni a politikai 
sikban is о Az új politika nem önmagáért való politika, ha
nem szélesvonalú és minden érdeket magában foglaló, belső
érdekeket védő, alulról szerves életként felnőtt érdekvé
delmi front lesz. Ma az ifjúság úgy politizál, hogy élet
programot készit.", s a pártok feladatának a készülődő 

nemzedék törekvéseinek fölismerését tekinti, ellenkező 

esetben minden párt " 

az erdélyi fiatal magyarok új gárdájával találja magát
Ennek a felfogásnak jellegzetesen 

eszményitett politikaideálja mögött a szociális tartalmú 

demokratikus népszolgálat elve húzódik meg, magában foglal
va azt a vonást is, amely a transzilvanizmus eszmeiségének 

egyik meghatározó vonása: az erdélyi népek értéktisztelő 

kölcsönössége és egyenlősége, amely az egymásrautaltságot 

történetiségéből vezeti le, s a románsággal való sorsközös
séget őszinte hiteként, nem pedig taktikai fogásként hang
súlyozza.

elveszíti a maga utánpótlását és• • •

szemben a porondon."

Bár az Erdélyi Fiatalok mindezt a szociáldemokrácia 

kihívására fogalmazták meg, a vélemény legfontosabb tártál-
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mi elemei tulaódonképpen az Országos Magyar Párt ellen 

irányultak. A politikához való viszony meghatározását 

csak később,- az 1931» júliusi alapitói értekezleten fog

lalták minden tag számára kötelező belső szabályzatba, 

de csak az év végének eseményei érlelték meg az ún. po

litikamentességi határozatot, amely a mozgalom egyik alap

vető ideológiai dokumentuma, s amelynek szelleme a Székely 

Társaságban is érvényesült.

Az 1931» július 12-14. között Jancsó Béla lakásán 

tartott főmunkatársi értekezletről jegyzőkönyv nem készült 

ugyan, de a tárgysorozat a meghívóhoz csatolt programból 

rekonstruálható; a politikamentesség vonatkozásában csak 

"Az Erdélyi Fiatalok Szervezeti Szabályzatának" 7» pontját 

emlitjük, amely kötelezően irta elő a nyilvános szereplés

től való tartózkodást./E ténynek később, 1933 tavaszán Pé- 

terffy Jenő kizárása adott súlyt Demeter János más indokú 

kizárásával együtt«/ Erőteljes jobboldali támadás érte a 

lapot 1931-ben, mikor Jancsó Béláék nemzedéke és az idő

sebbek közti kisszámú "harmincévesek" kifejezetten politi

kai jellegű aspirációi felerősödtek; az egész korszakot 

meghatározó generációs kérdés itt teljes súlyával jelent

kezett. A húszévesek után három évvel az OMP-ben jelentke

ző harmincasok késői feltűnésének az volt az oka, hogy 

.alig lépték át a főiskolák küszöbét, vagy még 

középiskolások voltak, midőn tanulmányaikat félbeszakit- 

háborúba kellett menniök« A háború megtizedelte sora

ikat. Az impériumváltozás után tanácstalanul állottak,

vagy " о •

va
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vagy gondolkozás nélkül mentek ki a magyarországi egyete- 

текгво"; âmint László Ferenc megállapitotta, nem készül
hettek fel a közéleti szereplésre sem, ami csak " 

viszonyokba beleszületett, egységes nemzedékként jövő, 

szervezettebb és a tudományos önképzés rendszeres munká
ján átment húszévesekre nézve" jelentett előnyt. Az idő
sebbek kibontakozásának tereként tehát már sokkal kevésbé 

az ifjúsági közélet, mint inkább a "felnőtt" politikai élet 

kerete, az OMP kínálkozott, ez pedig az 1929-es nemzedék 

leszerelésére éppen köztességüket akarta felhasználnio 

A kisebbségi politikából Kósék háttérbe szorulása után ko
rán kiábrándult Erdélyi Fiatalok-nemzedék és köztük ez okoz
ta a konfliktust. Nevezetes megmozdulásuk volt a "kékgombo
sok" demonstrációja, amikor a "harmincévesek", soraikban 

politikai érvényesülést kereső húsz- és ötvenévesekkel, a 

Magyar Párt kolozsvári tagozatának 1931 decemberében tar
tott gyűlésén Sulyok István vezetése mellett követelték a 

jobboldali szellem erőteljesebb érvényrejuttatását. 
csoport később /Botáj? István, Szűcs Elemér, Vita Sándor/ 
a Friss Hírek körül, a Botos János által szerkesztett po
litikai napilapban fejtette ki közírói tevékenységét, a-

32melytől az Erdélyi Fiatalok elhatárolta magát, 

később betiltották.

A harmincévesek 1931 végén Jancsó Bélát és László 

Dezsőt az OMP-be való belépésre szólították fel, akik nem

leges válaszuk után a kérdést az alapítók gyűlése elé vit

ték. Ez a fórum hozta meg 1931« december 15-én a politika

mentességi határozatot, amely - most már a szervezeti sza-

a mai• • •

3o Ez a
31

A lapot
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bályzaton túl is - elvi platformot fogalmazott mego Ennek 

bevezetője azt hangsúlyozta, hogy MA főmunkatársak helyes
léssel vették tudomásul László Dezső szerkesztő és Jancsó

/ álláspontját, hogy ily kérdések sze
mélyes ügyüknek nem tekinthetők, ők el nem választhatók az 

ifjúsági életben elfoglalt hivatalos minőségüktől, mint ilye
nek pedig csak e csoportok nevében és képviseletében /

". A dokumentum ”1. Feltétlen alapelvként 

leszögezi, hogy egyfelől a végzett, másfelől a főiskolás 

ifjúság szervezkedésének ellentmondást nem türően autonóm 

szervezetekben kell történnie, amit nemcsak érdekvédelmi 
problémák különbözősége követel meg, de parancsolólag elo
ir az a tény, hogy a főiskolás mozgalmak csak akkor fejlőd
hetnek nyugodtan tovább, ha azután is kulturális és gazda
sági téren maradnak és a politikától teljes mértékben tar
tózkodni fognak.

2« Feltétlen meggyőződése /ti. az alapitók közössé
gének/, hogy a politikai pártba lépéssel egy főiskolás ve
szélyezteti saját főiskolás helyzetét; valamely főiskolás 

egyletben szerepet vivő egyén veszélyezteti azon felül még 

tulajdon egyesületét is, hiszen a közvélemény nem tudja el
fogadni azt a formulát, hogy az illető nem mint egyesületi 
vezető, hanem mint egyén vesz részt /aminthogy ezt a fel
fogást nem teheti magáévá az Erdélyi Fiatalok főmunkatár
si gyűlése sem/, és feltétlenül azonosítja az illetőt egye
sületével. Afconfelülaz illető veszélyezteti a magyar és ro
mán főiskolás ifjúság közötti eddig meglévő egyéni jóvi
szonyt, aminek a kölcsönös érdekfelismerés, a jogok tel-

Béla fő munkatárs / о • •

/• • •

cselekedhetnek • » •
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jességének kölcsönös respektálása és az életlehetőségek 

kölcsönös biztosítása alapján való kollektívvé tétele mind
két ifjúságnak és népnek közös érdeke,,

Mindezek alapján felelőssége teljes tudatában az Er
délyi Fiatalok főmunkatársi gyűlése megállapítja, hogy fő
iskolás lap lévén, nem adhat felhatalmazást és engedélyt 
sem szerkesztőjének, sem főmunkatársainak, sem a lap sze
mináriumi vezetőségi tagjainak jelen meghívások bármilyen 

formában való elfogadására Az Erdélyi Fiatalok főmunka
társi gyűlése meg van győződve arról, hogy az Országos Ma-

• • •

gyár Párt vezetőségének körültekintése meg fogja találni 

a főiskolás ifjúság helyzetét és tudományos önképzőmunká- 

ját nem veszélyeztető, másfelől pedig a végzettek érdekeit 

is szolgáló megoldást, és bizik benne, hogy a Friss Hirek 

körül csoportosult végzett ifjúság is ezen elvek szem előtt 

tartásával megtalálja a főiskolások és végzettek között 

annyira szükséges egyetértés alapját«"

A politikamenteséégi határozatnak nemcsak az ifjúság 

szervezett tömegeire,volt nagy hatása, hanem a Friss Hirek 

kivételével - a végzettek is egyetértéssel fogadták. Ezt 

az álláspontot Jancsó Béla, miután diplomatikusan az egy

házi egyesületek vezetőit is hasonló ál]ásfoglalásra birta, 

a Székely Társaság Ifjúsági Bizottságának elnökeként is ki- 

Sikerült elérnie azt is, hogy a külön-külön ho

zott határozatokat az egyesületek vezetői 1932. március 

19-én együtt adták át az OMP kolozsvári ügyvezető elnöké

nek. Ezen a találkozón az ERKNEFSZ elnöke György Lajos pri

or utasítására nem jelent meg, György ugyanis azt kérte,

fejtette.
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hogy " ebben az ügyben bizonyos ideig ne tegyenek lépé- 

A Magyar Párt pedig, látva az Erdélyi Fiatalok 

által megszervezett ellenállást, a kollektiv döntést el-

• • ♦

„ 35seket.

fogadta.

Az Erdélyi Fiatalok győzelme azonban természetesen

nem lehetett végleges, határozott és szervezett fellépé

sük sikerét mégis mutatta, hogy a sikertelen kísérletet 

követően nyilvánosan csupán másfél év múlva, az OMP 6. or

szágos nagygyűlésén került szóba a nemzedéki kérdés /1933® 

július 1 Marosvásárhely/. A közművelődési szakosztály 

ülésén az ifjúságnak a pártba való bevonását Árvay Árpád 

javasolta, ajánlva egy külön ifjúsági szakosztály felállí

tását is. A nagygyűlésen - amely egyébként a sajtóban egy

re gyakrabban emlegetett, az Erdélyi Fiatalokban Kacsó Sán

dor által is hangsúlyozott székely autonómiát pártprogram

ba foglalta - Bethlen György pártelnök az OMP-vel való ösz- 

szefogást ajánlotta az ifjúságnak. Nyilván az együttműködés 

jelképes gesztusa volt, hogy ekkor a központi intézőbizott

ságba negyven éven aluliakat os beválasztottak.

•»

35

Az Országos Magyar Párt másfélévtizedes működését 

román és magyar részről egyaránt gyakori támadások érték; 

e korszakot román részről a mindennapos éles politikai tá

madások és állami retorziók sora kisérte végig, de a párt 

munkáját a kisebbségi magyar társadalom legkülönbözőbb 

frontjai is túlnyomórészt megalapozott és jogos kritiká

val illették.
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A többségi nép részéről az OMP kollektiv népképvi

seleti-jogvédelmi törekvéseit a tömegek mélyen ellenséges 

érzülete, szított sovinizmusa, az egyöntetűen kisebbségel

lenes politikai sajtó támadásai kisérték, s ez a légkör 

jellemezte a képviselőházi, szenátusi küzdelmek közegét 

is, és mindenekelőtt a liberális és nemzeti parasztpárti 

kormányok magyarellenes politikáját о Mindebben- teljesen 

függetlenül az egyébként ténylegesen el sem ismert kisebb

ség önvédelmi törekvéseitől - nem kis szerepet játszott az 

a bizalmatlanság is, amely az OMP iránt élt a románságban 

.annak arisztokrata vezetőmagja miatt. A párt első elnöke, 

báró Jósika Sámuel a régi magyar főrendiház utolsó elnöke 

volt, akinek utóda báró Ugrón István v.b.t.t., volt nagy

ma jd gróf Bethlen György, akik 

több más pártvezérrel, volt főispánokkal, parlamenti kép

viselőkkel együtt a régi Magyarország exponált politiku

sai voltak, a románság szemében a régi magyar feudális-mo

narchikus törekvések feltámasztói, a budapesti kormányzat 

eszközei•

követ és miniszter lett

De ugyanez a körülmény, a legfelsőbb vezetés arisz

tokratikus jellege volt az egyik kiindulópontja a legtöbb 

kisebbségi magyar támadásnak és birálatnak is, sőt a párt 

osztályjellege, összetétele és hierarchizmusa vezetett Kós 

Károly 1928-as kilépéséhez és Bernády György volt tagozati 

elnök OMP-ellenes marosvásárhelyi Magyar Polgári Demokrata

Más oldalról, de ugyancsak gyakran 

és határozottan birálta a pártot Bethlen politikai ellenlá

basa , eBánffy Miklós és lapja, az Ellenzék is, jobbról pe-

Blokkjához is /1929/.
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dig az egykori radikális Újság volt főszerkesztőjének új 

lapja, az Erdélyi Lapok. /А képlet bonyolultságát jelzi, 

hogy a régi radikális Paál Árpád Erdélyi Lapok-jának fő

munkatársa az OMP szenátora és a Katolikus Státus elnöke, 

Gyárfás Elemér volt, s rendszeres munkatársa volt az Erdé

lyi Fiatalokat kezdetben pártoló, a Magyar Kisebbség mun

kájában résztvevő, majd jobbratolódó Sulyok István is./ 

Balról támadták az OMP-t a párton kivüli demokrata 

reformcsoport tagjai, akik között szabadelvű liberális pub

licista éppúgy akadt, mint népi demokrata politikus, zsidó 

származású polgári radikális és gróf; ez a csoport Weisz

Sándor lapjában, a később OMP-hivatalossá lett Keleti Újság

ban keményen birálta a párt arisztokrata vezetését, az el

zárkózást és a merev centralizmust, s közülük is leginkább 

Spectator hangsúlyozta a párt alulról felfelé való megszer

vezésének, a munkásság bevonásának szükségességét és az egy

séges OMP-nek a kollektivitás elvei szerint való átszerve- 
: 36

zésé t • Ugrón István és Bethlen György négypontos politikai 

krédójának ugyanis éppen az a pontja maradt megvalósitatlan

/a párt széles alapokon való megszervezése/, amelynek való- 

raváltása megkönnyitette volna a többi alapelv /az új állam

keretbe való beilleszkedés; a békeszerződésben és a gyula- 

fehérvári határozatokban lefektetett jogokért való küzde

lem és a párt egységének mggőrzése/ érvényesítését is« 

Ugyancsak balról támadta az OMP-t és a magyar bankpoliti

kát a Brassói Lapokban Kacsó Sándor, s talán minden kriti

kánál élesebben a rövidéletü Falvak Népe. 37
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Az Erdélyi Fiatalok közvetlen támadásba sohasem bocsát
kozott, sőt az Ellenzék Diákmenzájának működéséhez hasonlóan 

részletesen beszámoltak az OMP Diáksegélyzőjének tevékenysé
géről is. Kritikájuk azonban részben ugyancsak az arisztok
ratikus jelleg, a csupán a középosztályt s az.iparosságot 
tömöritő keretek ellen irányult, és alapvetően a konzervatív 

önvédelmi politika, a belső önszervezés elmaradása miatt volt 

rendkivül határozott. A kisebbségi társadalom nagy tömegei a 

párt működésében csupán a választások idején, mint szavazók 

"vettek részt". Az Erdélyi Fiatalok tárgyilagos kritikájának 

tapintatosan, de a lényeget pontosan megragadva adott hangot 
Biró Sándor, aki - már a királyi diktatúra idején - igy minő
sítette a párt másfél évtizedét: "A párt életének legnagyobb 

nehézségét az képezte, hogy bár a magyarság túlnyomó része 

átfogó nemzeti szervezetének tekintette /közjogi állása foly
tán az is volt - Cs.M./, a párt kereteibe, mint állandó munka- 

közösségbe gyakorlatilag mégse szervezkedett meg a magyarság
egész tömege s különösen lazák voltak a kapcsolatok a románi
ai magyarság 72 százalékát kitevő falusi rétegekkel Más
részt az Országos Magyar Párt munkássága csaknem kizárólag 

a minden irányú jogvédelem területére korlátozódott és poli
tikai jellegénél fogva nem tudta kellőképpen betölteni kultu-

m • Ф

rális és gazdasági téren azt az összhangba hozó és irányitó 

szerepet, amelyet a magyarság egy átfogó nemzeti szervezettől
3 8

várt." /kiemelés Cs.LI./ Biró Sándornak ez a politikai kritiká- 

az 0Ш? megindokolt elmarasztalása mellett azonban rávilá
gít egy olyan jellegzetességre is, amelyet mint a korszak alap
ja
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vető sajátosságát említettünk: arra, hogy az egyetlen, a ki
sebbséget kollektivitásában képviselő szervezet politikai párt 

volt, amely irányvonalától egj'-ébként függetlenül, eleve nem 

vállalkozhatott teljes sikerrel a társadalmi komplexum egészé
nek áttekintésére és organisálására, éppen sokszoros és kény
szerű funkciókeveredése folytán.

Az OMP kényszerű funkciókeveredését létrejöttének előz
ményei és körülményei egyaránt megmagyarázzák. Ezt a történe
ti folyamatot, amely az Erdélyi Fiatalok magyar politikai kör
nyezetének előtörténete és jelene is volt, azért sem érdekte
len áttekinteni, mert a kisebbségi szervezkedés első évtizedé

nek kudarcai és konzervativ passzivitása szolgáltatták az el
ső tapasztalatokat, s járultak hozzá leginkább a nemzedék "po
litikamentességének” kialakulásához.

Az első két kisebbségi esztendő politikai passzivitásá
nak külső okai megszűntek ugyan a békeszerződések aláirásával, 

az aktivitás kibontakozásának folyamatát azonban belpolitikai 
körülmények akadályozták, s ezek vezettek magának az OMP-nek 

a megszületéséhez is. A korlátozó kényszert lényegében a bé
keszerződésekben foglaltak megszegése és a gyulafehérvári pon
tok be nem tartása jelentette. A trianoni és párizsi szerződé
sek nemzetközi érvényessége ugyanis - amint ezt Szász Zsombor 

és nyomában Miké Imre részletesen megvilágítja -, természet- 

szerűen megelőzte a rájgik épülő román állami törvények érvé- 

az 1919. december 9-i párizsi szerződés azonban 

mégis hiába ismerte el a nemzeti kisebbségek közjogi személyét 
és a kisebbségeknek a nemzeti alapú kollektivitás megszervező-

39nyességét;
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séhez való jogát, mert a román kormányok csupán az állampol
gári egyenlőség általános jogelvét ismerték el, a minoritá
sok speciális jogait a gyakorlatban megtagadták»

4o
Mégis, a

békeszerződésekben és a gyulafehérvári pontokban bizva az ak
tivitást sürgetők többsége a szövetségi formát tartotta a leg-

^s 1921. janu- 

amelynek szövet-
alkalmasabbnak a kollektivitás képviseletére, 

ár 9-én igy jött létre a Magyar Szövetség, 
ségi keretei között jobbára még a sérelmi politika érvénye
sült» Két héttel később Kós, Paál és Zágoni Kiáltó Szója adott 

újabb lendületet az aktivitásnak, a kiáltvány azonban éppen 

azt a demokratikus, realista társadalomépitő koncepciót szó
laltatta meg, amelynek vitális határozottságával és népi ösz- 

szefogás-gondolatával később az Krdélyi Fiatalok is azonosí
totta magát. Kósék csoportja még június 5-én Bánffyhunyadon

43megalapította a Magyar Néppártot, 

és a Magyar Szövetség között ellentétekhez vezetett» Л magj'-ar- 

ság képviseleti egységének megteremtése érdekében egy hőnap 

múlva Kósék csatlakoztak a Magyar Szövetséghez, amely igy a 

kisebbség "pártok feletti egyetemes és állandó képviselete" 

lett. Sándor József a Szövetség új alakuló gyűlésén ezt mond
ta: "Románia egész magyarsága, mint egységes és azonos nemze
ti kisebbség egy összefogó, általános politikai szervezetben
egyesül, amelynek célja Románia egész magyarságának, mint egy-

45
ségas kisebbségnek képviselete." /kiemelés Cs.M./

A Magyar Szövetség tehát kifejezetten politikai szerve
zetként, de nem pártként jött létre; 1921 végén azonban műkö
désének folyamatos akadályozása után a Szövetséget felfüggesz-

42

ez a lépés azonban a párt

44
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tették, s igy az egyébként is laza szervezet széthullott. 

1922. február 12-én azonban az ismét működni kezdő, demok

rata Magyar Néppárt ellensúlyozására Ferencz József unitári

us püspök elnökletével létrejött a konzervatív Magyar Nemzeti 

Párt, s igy a magyarság politikai képviselete ismétcsak meg

oszlott. Az 1922. márciusi választások idejére a kormány át

menetileg ismét engedélyezte a Magyar Szövetség működését, 

ezáltal a magyarság egyetlen politikai szervezetre adta le 

szavazatait.

A további küzdelmet döntően korlátozó kényszerhelyzet 

a választások után állt elő, amikor a kormány - nem lévén haj

landó elismerni a kisebbség egyesületi-szövetségi jellegű kép

viseleti formáját - a pártkeretben való fellépést ajánlotta.

Az a törekvés tehát, amely a kollektivumot nem a liberális 

pártrendszer egyik tényezőjeként, hanem minőségileg más, nem

zeti alapú közületben akarta képviselni - kudarcba fulladt,

rövid idő alatt megérlel-s ez a körülmény volt az, ami ” 

te az erdélyi magyar polgári társadalom minden rétegében azt 

az elhatározást, hogy nemzeti egységének - ha másként nincs 

reá lehetőség, - egyetlen politikai pártba való tömörüléssel

• • •

46ad kifejezést.1' /kiemelés Cs.M./. E megfogalmazás pontosí

tása érdekében hangsúlyozni kell a polgári középosztály dön

tő helyzetfelismerése mellett az arisztokrácia meghatározó 

szerepvállalását is/.

1922 őszén a Magyar Szövetség, mint egyesületi formá

ció végérvényesen feloszlott, a Magyar Nemzeti Párt és a Nép-
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párt egyesülésével pedig december 28-án létrejött az Orszá
gos Magyar Párt, amelynek működési elveit és alapszabályát 

a Magyar Szövetség adta. így a párt, mint a szövetség utóda 

önmagát elsősorban nem pártnak, hanem kollektiv képviseleti 
egyesülésnek, a magyarság "totális nemzeti csúcsszervezeté-

tekintette, amelynek politikai szervként sem a napipo
litikában való részvétel az elsődleges feladata, hanem az 

anyagi-szellemi értékőrzés és érdekvédelem, illetve /Grand- 

pierre Emil megfogalmazásában/ továbbra is "a nemzeti kisebb
ség közjogi alanyiságának alkotmányos biztosítása s a gyakor
latban autonómia alakjában való életrekeltése. 

megjelölés azonban a közvetlen cselekvés helyett a szervező- 

munkát túlontúl távoli perspektívába tolta, az autonómiatö
rekvés pedig egyszer s mindenkorra illuzórikusnak bizonyult; 

a program helyesen vállalta a magyarság zökkenőmentes beil
leszkedésének elősegítését és a kisebbségi jogvédelmet, de 

a kollektivitás teljes háttérbe szorulása tragikus beszűkü
léshez vezetett azzal a konzervativizmussal együtt, amely a 

legnagyobb értéknek a vezetőmag által összetartott pártegy
séget tekintette. A párt a passziv védelmi állásból nem a 

demokratikus társadalmi átrendeződés, szociális megújulás 

és kibontakozás elősegítésére törekedett, s elmulasztva az 

aktivitás széles társadalmi bázisra épülő megszervezését, 
a "nemzeti egység" osztályokfelettiségét hirdette. Megjegy
zendő ugyanakkor, hogy a nemzeti egység korántsem volt pusz
ta jelszó, a kisebhségi helyzet a magyarság összetartozás-

47nek"

„ 48 Ez a cél-
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és egységtudatának megerősítésével olyan társadalompszicho

lógiai tömegtényt teremtett, amely az eszmetörténeti vizsgá

latok során semmiképpen nem hagyható figyelmen kivül. Abban 

pedig, hogy az OMP a gyakorlati szervezéssel szemben a ki

sebbségi jogvédelem egyébként nem eredménytelen munkáját ré

szesítette előnyben, az arisztokrata konzervativizmus mellett 

annak tapasztalatai is vezették főként Bethlen Györgyöt, hogy 

a román kormányok nem tudták és nem is akarták megoldani a 

kisebbségi kérdést, és mivel a magyarság nincs abban a helyzet

ben, hogy maga döntsön sorsáról, a helyes út a meglévő erők 

önvédelmi jellegű kondicionálása#

Mindezek után érthető, hogy a magyarság politikai kép

viseleti egysége kényszerűségből realizálódott pártkefetben.

s lett "Az erdélyi magyarságnak, mint nemzeti alapon álló né

pi kisebbségnek egyetlen, egységesen kiépitett politikai szér

umé ly - mint Nagy György 

alapjában véve egy antiszociális s a 

nemzetiségi bajokat sok vonatkozásban inkább súlyosbitó, mint 

enyhitő politika képviselőjévé vált." 

szembenállását nem elsősorban a képviselet pártformája,maga, 

hanem annak politikai iránya és tényleges működésének tartal

mi elégtelensége váltotta ki# Baloldali ellenzékiségük és a 

mozgalom egész történetén végighúzódó éles OMP—ellenességük 

azonban nem jelentette a párt nyilt támadását, és bár állás

pontjukat következetesen képviselték, tartózkodtak a párt mun

kájának sommás elitélésétől és az ellene való lázitástól is, 

mert magukra nézve is kötelezőnek tartották azt az alapelvet,

49vezete az Országos Magyar Párt'i, 

megállapította - " • • •

5o
Az Erdélyi Fiatalok
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amelyet a mozgalom fordulópontján, az 1933-as kizárások idején 

másokkal szemben képviseltek: "Mi és mások is látjuk a mai ma

gyar politikai élet kátyúba jutását - irta László Dezső a Fal- ■ 

vak Népe számairól általánosítani azonban itt sem szabad.

A szidásnak csak olyan mértékben van jogosultsága, amilyen 

mértékben jobb, egészségesebb politikai szervezetet és tény

leges érdekvédelmet adok."
51

Az Erdélyi Fiataloknak pedig - 

gyökeresen eltérő, baloldali szociális társadalomszemlélete

és gyakorlati társadalompolitikai koncepciója ellenére sem 

volt, nem is lehetett lehetősége arra, hogy "tényleges érdek- 

. védelmet" és képviseletet biztosítson. Határozott szembenál-- 

lásuk azonban a finom kritikai distinkcióval és .tárgyilagos

sággal párosult, igy nemcsak a harcias kirohanásoktól tartóz

kodtak, de attól is, hogy a párt működését egyetlen felfogás, 

belvillongás nélküli nézetazonosság eredményének tartsák. Tisz

tában voltak ugyanis a még a diákjóléti munkát is meghatározó 

Bethlen-Bán£fy~féle kibékíthetetlen ellentéttel, és ismerték 

a román liberális irányba tájékozódó Bernády György-koncepció 

és a román nemzeti párttal megegyezést sürgető Sándor József- 

féle felfogás különbségeit is, nem szólva most Kós Károlyék 

nyílt reformkritikájáról, majd háttérbeszorulásukról.

Sokra értékelték a demokrata beállítottságú Sándor Jó-
52 működését, aki a bakkalaureá-

tus ellen is tiltakozott, és aki a kolozsvári egyetemisták

zsef szenátor és pártalelnök

egyesületalalcitási memorandumát is támogatta. Paál Árpádot,

1932-ben megszólaltatták53a kolozsvári párttagozat elnökét 

a folyóiratban is, és szimpátiával tekintettek a Magyar Ki-
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seb őseget szerkesztő szabadelvű demokrata Jakabffy Elemérre, 

a romániai magyarság "külügyminiszterére” és a párt egyik al- 

is, aki 1923-ban, az OMP rendkivtili nagygyűlé
sén Anghelescu rendeletéi és az irredentizmus cimén történt

99
iskola-bezárások ellen tiltakozott.

54elnökére

Jakabffy programja, 
ameljr a múlt és az alkotmányos berendezkedés tisztelete alap
ján a liberális demokrácia és tolerancia elveire épült, gon
dolatiságában nem volt idegen az Erdélyi Fiataloktól sem; a 

bánsági OMP-tagozat a széles, demokratikus tömegszervezés te
rén egyedülálló munkát végzett, s politikai vonala is külön- 

■ vált a kolozsvári centrumétól, kialakítva a párt balszárnyát. 

Jellemző tény, hogy kulturális munkájukat az Erdélyi Fiatalok 

például állították a központi Magyar Párt elé.. 56 Közvetlen
- és pártpolitikától mentes - bensőséges kapcsolat fűzte a 

folyóirathoz a felelős kiadót, dr. János Gáspárt, a kolozs
vári párttagozat egyik ügyészét is, aki mellett Paál Árpád 

elnöksége és Zágoni István alelnöksége idején az egyik tago
zat jegyzője Tamási Áron volt.57 A viszony bonyolultságát
mutatja az az apró, de jellemző tény is, hogy 193o január
jában az Erdélyi Fiatalok legelső előfizetését éppen Gyár
fás Elemér szenátor küldte be /a küldeményt a lap kommentár

58
nélkül regisztrálta/, akibei később, a neokatolicizmus 

megerősödése idején - közvetve - vitába keveredett a mozga
lom, Barabás Béla parlamenti képviselő, az Arad megyei tago
zat elnöke pedig ugyancsak előfizette a folyóiratot, üdvöz
letét küldve az induló mozgalomnak. A Gyárfás Elemérrel való 

"kapcsolatnak" azonban az ellenkezője is létrejött Tornya
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Gyula volt szenátorral, aki a cimére küldött első számot 

felvágatlanul küldte vissza, de később temesvári estjük be

vezetőjét is vállalva, az Erdélyi Fiatalok pártfogójává vált.

Az Erdélyi Fiatalok és az Országos Magyar Párt viszo

nya az éles szembenállás ellenére is számos félreértés for

rásává lett. A mozgalom történetére vonatkozó - érintőleges 

- megállapításóк legtöbbje ugyanis, tekintet nélkül az eddig 

elemzett összefüggésekre, az Erdélyi Fiatalok magyarpárti 

irányvételét és a "baloldal kiválása" után a centrum teljes 

behódolását állitja. Ennek az öröklődő véleménynek a kiala

kulásában bizonyos diozkreditáló politikai szándékokon és 

szubjekvit beállításokon túl - lényeges oka két megtévesztő, 

látszatra azonos jellemvonás is:

a/. Mindkét mozgalom terminológiájában kulcsfontossá

gú volt a "nemzeti egység" a kisebbségi lét és társadalom 

természetes egységvágyának tartalmában azonban különböző han

goztatása. A magyarpárti egységgondolatban a régi magyar po

litikai nemzeti gondolattal a kisebbségi helyzetben megfogal

mazódott osztályokfelettiség hangsúlyozása társult, ami az 

osztályala,pon történő szervezkedést a kollektiv fellépés bon

tóelemeként elitélte; a gondolat az 1926-os Bethlen Gyöngy

fáié egységdogmában öltött testet: " minden magyarnak az» • •

egyetlen, egységes Magyar Pártban a helye, mert csak igy ér

het el eredményt a kormányzattal szemben. „ 59 Ez a felfogás

a tömörülésen bármi okból kivülmaradókat frakciózóknak, a ma

gyar társadalommal szemben majdhogynem árulóknak tekintette.
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Az Erdeijei Fiatalok azonban a nemzetinek a Balázs Ferenc és 

mások által körvonalazott értelmezése alapján álltak, az 

1931-es politikamentességi platformban László Dezső is eb«, 

ben az értelemben beszélt nemzeti politikáról. Mindez pedig 

a fajiság /"vérközösségen jLs alapuló lelki közösség", "szel

lemi egység"/ nacionalizmusokat elutasitó demokratizmüsát je

lentette, és figyelemreméltó volt az is, hogy az Erdélyi Fia

talok "egység"-e az OMP antidemokratikus voltát biráló reform

csoport Kós Károly, Tabéry Géza és Krenner Miklós képviselte- 

kritikájához állt közel, és Kacsó Sándornak a pártot népfron

ti olahokra épitő, épiteni akaró felfogásával volt rokonság

ban.

b/. Megtévesztő párhuzamosságot jelentett az is, hogy 

az Erdélyi Fiatalok vezetőgárdájának 1933-as polarizálódása 

után "A szélesebb, de széthúzó arcvonal helyett a főmunkatár
si kar homogénebb 1езг, szám szerint meg is növekszik"^ 

irányitás ettől kezdve egy kisebb, református jellegű centrum 

kezébe kerül. Ez a folyamatot lezáró tény azonban per analogi

am azzal az ugyancsak Bethlen György-féle gyakorlati elképze

léssel kerül összefüggésbe, hogy a fent emlitett tömörités 

ellenére a legfontosabb a párt homogenitásának biztositása: 

egy kisebb, de egységes csoport ugyanis ütőképesebb, mint a 

szélesebb, de széthúzó tábor, még ha ez a közvéleményt jobban 

is tükrözi. ^

s az
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4/. A régi magyar politikából való és a forradalmak 

bukása utáni kiábrándultság, valamint az ОЫР-elienesség mel

lett ugyancsak jelentős szerepet játszott a csoport politi

kamentességében a román belpolitikai élet állandó bizonyta

lansága, rendkívüli ellentmondásossága, a bürokrácia és a 

korrupció, és - érthető módon - a politikai pártok majd mind

egyikének nyíltan hirdetett militáns sovinizmusa és magyarel- 

lenessége. A húszas évek vége magyar diákjának a számára ro

mán társainak nyilt és utcai politizálása, Codreanu hiveinek 

rombolásai és az antiszemita tüntetések is a politikát jelen

tették, igy az egyetemi "politicanismul"-t is a kiábrándító 

történeti tényezők közé kell sorolnunk.

5о Az Brdélyi Fiatalok eszmerendszere

Az eddigiekben az "új ideológia" kidolgozási módjának 

ез gyakorlati érvényesítésének, mint elvi álláspontoknak az 

összefüggéseit elemztük a koz’szak politikai-közéleti gyakor

latát is vizsgálva, s felmérve azokat a körülményeket, ame

lyek a csoport létének első szakaszában az ideologikum je

lentkezését döntő mértékben meghatározták. Koncepciójuk ele

meinek tárgyalása és irányultságuk jelzése után eszmeiségük 

valódi ideológiai tartalmát kell elemeznünk; először az if

júság általános szemléleti jellemzőiről szólunk, 1929 nem

zedéké korszellemet formáló törekvéseinek befogadó közegé-
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ről, majd gondolatiságuk tulajdonképpeni tartalmát, össze

tevőit és forrásait elemezzük, végezetül az eszmerendszer 

minősítő' meghatározására teszünk kísérletet.

a/. az ifjúság szemléletének általános jellemzői

Az Erdélyi. Fiatalok megszerveződésének elemi erejű in

dítéka, az ideologikus öndefiniálást leginkább sürgető kér

dés az volt, hogy " miképpen tud egy egészen új, minden ana

lógia nélküli kor ifjúsága a kisebbségi kérdéssel szemben 

olyan válaszra eljutni, amely /

lesz, s hogy ennek megfogalmazásával miképpen végezheti el 

azt az erején felülinek látszó munkát, amely a reális, pers

pektivikus helyzettudat megalapozásában rá vár. " 

egészen új életlátást és életgyakorlatot kell az ifjúságnak 

megtalálnia, hogy meg tudja őrizni az életnek azokat az ér

tékeit és szineit, amelyeket apáitól örökölt" - irta László 

Dezső; ez az eszményi felismerés és tudatosság azonban — mint 

ICacoóék kezdeti kísérleteinél láttuk - csak a legelőször esz- 

mólok, az önmaguk nemzedéki erejét már büszkén szemlélő ke

vesek sajátja volt.

Az egjretemekre érkező, frissen érettségizett fiatalok 

túlnyomó többsége még csak tájékozódni sem volt képes, ta

nácstalan tapogatózás és bizonytalanság nyomasztotta, s nagy

részük egy letűnt világ feletti siránkozást, keserűséget és 

pesszimizmust hozott magával a szülői házból. Kacsó idézett 

Vakvágányon c. regényéhez hasonlóan Ignácz Rózsa anyanyelve

/ valóban az élet válasza"♦ • •

valami• * •
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c. korképe is hiteles doкmenturnát adja a húszas 

évek második felé kolozsvári diákéletének, a magyar iskola

ügy tragikus fordulatainak, a román fiatalság heves naciona

lizmusának és antiszemitizmusának, a magyar ifjúság kezdeti 

közérzetének* Zavartságuk és peremreszoritottságuk felszámo

lásában - középiskoláik általános szemléletéből következően 

- a társadalomtudományi ismeretek minimuma sem segitette ő- 

ket /később éppen ezeket igyekezett pótolni a Széle ly Társa

ság közgazdasági, társadalomtudományi és jogi szemináriuma/* 

Később, az Erdélyi fiatalok megindulása után már relative 

kész kereteket kapott az őszönként Kolozsvárra érkező leen

dő elsőévesek tömege; az ifjúsági közéletbe való bevezetésük 

első alkalma a lap őszi főiskolás konferenciasorozata volt.

A továbbtanuló ifjúság a három vallásfelekezet iskolá

iból érkezve háromféle vallásos befolyás alatt állt, amelyek

nek szigorú és nemegyszer egyoldalú hatása alatt nem tudta 

összeegyeztetni hittani nézeteit a társadalmi realitásokkal; 

különösen az elsőévesek között gyakoriak voltak a véget nem 

érő viták afelett, hogy "előbb magyar vagyok-e s aztán kato

likus, református, unitárius?", vagy fordítva. Az eszmei ori

entálásban nem segitett a középiskola irodalomtanitása sem, 

amelynek tankönyve a magyar irodalom történetét Arany János 

halálával lezárta, s az iskolák főhatóságai a modern magyar 

irodalomról egyáltalán nem vettek tudomást, Adyt pedig egye

nesen tiltották. Az ifjúság egészének csupán töredékét alkot

ták azok, akiknek reálisan látó szüleik, még ritkábban olyan 

tanáraik is voltak, akik a tanügyi konzervativizmus ellenében

magyar • « •
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a szigorú etikai normák mellett meggyökereztették tanítvá

nyaikban a "reális életlátást" is, s a tanterv ellenére Í3 

megismertették őket az új irodalommal, Adyval, mint a sepsi

szentgyörgyi Székely Mi le <5 Kollégiumban Dániel Viktor, majd

Konsza Samu, Eagyenyeden a Bethlen Kollégiumban Áprily La
ps

jós vagy Marosvásárhelyen Llolter Károly«, A többség azonban 

csak egyetemi évei alatt, az egyetemi könyvtár modern iro

dalmi anyagának tanulmányozásával és a haladó mozgalmak elő

adásainak, szemináriumainak hatására kezdett tájékozódni;

I929 nemzedéke jelentkezésének küszöbén már jellemző volt 

az a tény, hogy egy 1927/28-as felmérés tanúsága szerint rend

kívül megnőtt az ifjúságnak kifejezetten az erdélyi magyar 

irodalom iránti érdeklődése, s hogy ennek homlokterében - 

Ivlakkai Sándor friss könyvének hatására - már az Ady-kérdés
^ Világnézeti

tájékozódásukat az emlitett fórumok különböző beállítottsá

gú előadóinak elsősorban szakkérdésekben informáló előadásai 

segítették; ezek célja nem a világnézeti elköteleződés sür

getése, hanem a tájékoztatás volt, amit az egyes felekezetek, 

1932-től elsősorban az új katolicizmus képviselői egyre erőtel

jesebben támadtak.

nem elsődlegesen irodalmi problémája állt.

b/o az eszmerendszer tartalma; összetevők és források

Az elemzés előtt szükséges egy lényeges terminológiai 

megjegyzést tenni, amelynek érvénye a korszak ideológiai szó- 

használatának legnagyobb részére, az Erdélyi Fiatalok fogalmi-
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ságának pedig egészére kiterjed: ez a kérdés a mozgalom fai- 

értelmezése. A kategória történeti tartalomváltozásainak fo

lyamatában itt a Szabó Dezső-i fajfogalomra kell csupán utal

nunk, amely lényegileg nem különbözik Szabó Dezső másik kulcs- 

fogalmának a tartalmát él; eszerint a nemzet a tái-sadalmilag

kialakult lelki adottságokkal rendelkező egységes etnikai kö- 
2 amit az Erdélyi Fiatalok is elfogadtak kiindulópon

tul a korzzak más, külföldi magyar ifjúsági mozgalmaihoz ha

sonlóan. Faj-értelmezésük ilyen tartalommal egységes, egyes 

ideológusaik felfogása között azonban egyéni szemléleti-hang

súlybeli eltérések megfigyelhetők: Janesó Béla és László De

zső erőteljesebben a szellemi-lelki egység értelme szerint 

használja a kifejezést, Balázs Ferenc pedig ugyancsak lelki 

egységről beszél, nála azonban ez tételesen is kiegészül a 

vérközösségen _is alapuló lelki közösség tartalmával, amely-

zösség,

ben a vérközösség nem önmagában vett érték, hanem puszta et-
3

nikai adottság. Vita Zsigmond azonban épp a faj félreért

hető volta miatt a nemzetfogalom tartalmának reális és tudo
mányos alaposságú használatét sürgette. ^

A mozgalom elvi-ideológiai platformját - névtelen szer

kesztőségi programcikkben - Jancsó Béla rögzítette a lap első 

Szajnában. írását az ideologikus megnyilatkozások sorában alap

szövegnek kell tekintenünk, mert bár lirai hangvétellel, esz- 

széisztikusan fogalmazta meg a létérdekti cselekvés eszméjét, 

határozottan szélitja munkába az ifjúságot, s a gondolatkör 

legfontosabb elemeit tartalmazza. A szöveg az erdélyiség pon-
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tos meghatározását illetően a folyóirat valamennyi idevágó 

elvi-eszmei Írásának is kiindulópontja. /Figyelemreméltó, 

hogy beköszöntőjéhen a falumunkát nem emliti, inkább álta

lános elvi alapot deklarál a társadalomszervező elgondolás 

perspektívájában; e tény is arra mutat, hogy az Erdélyi Fia

talok működésének ugyan a falumunka képezte a legfontosabb 

gyakorlati területét, a mozgalom nem falukutató-népismereti 

célokat tűzött maga elé./

Jancsó szövege mindenekelőtt két gondolatot hangsúlyoz: 

a nenzedékiséget és a nemzeti-regionális adottságot: "Fiata

lok vagyunk: a világháború utáni kor fiatalsága. Akiknek az 

emberiség nagy kataklizmája csak közvetett gyermek-émiLéky 

volt, s akik az öntudatuk első csírázásával egybeeső törté

nelmi változásba mintegy beleszülettünk." A történelmi-morá

lis válság kiúttalanság-tudatának feloldását pedig nem a foly

tatásban, hanem az új cselekvés programjában látja: a feladat: 

"kiutat találni az emberiség legmélyebb és legáltalánosabb 

válságából és megkeresni a káoszban egy becsületes, alkotó, 

mindenkinek termő munka lehetőségét."

"De erdélyiek is vagyunk - Írja -, fiatal erdélyi magya

rok". Ez az erdélyiség Jancsó Béla szemléletében két részből 

áll, az elvi-morális elemből és a történetiség eleméből te

vődik össze. A morális elem lényegében a konkrét helyzet re

ális értelmezése: "Ahhoz a fajhoz tartozunk, amelyre nehéz 

jelent mért a sors, de hitünk szerint azért, hogy egész ed

digi lényét átformálja, belőle minden hazugságot kiirtson és 

a létfenntartás ösztönével találja meg megmaradásának egyet

len útját: a benne rejlő emberi értékeknek az egész világ
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számára való kitermelését.” К megujulás-gondolat mellett a 

történeti elem tartalma az erdélyiség hagyománya, amelyet az 

Erdélyt laké valamennyi népre érvényesen a korai transzilva- 

nizmus eszmekörében értelmez: "És erdélyiek is vagyunk, an

nak a földnek a gyermekei, amelyen ezer éveken át politikai 

változások alatt a különböző fajú népek a munka egyetértésé

ben éltek egymás mellett, amely föld a lelkiismereti szabad

ság gondolatát adta és kialakította az erdélyiség közös esz

ményét: fajok találkozását az emberi értékek magaslatán.”/ki-

emelés Cs.Lí«/. Az a közös alap tehát, amelyen az öntudatra 

ébredő kisebbségi ifjúság feladataihoz hozzáfoghat, a munká

ra /= együttélésre/ épitő történeti egyetértés nemzeti-vallá

si-gondolati toleranciaelve. Az első feladat - mint azt a vi

lágnézet iség elemzésekor már megjelöltük - épp ennek $ gene

rációs öntudatnak a kialakítása, a reális kisebbségi helyzet

tudat kiformálása a kollektivitás, az autonómia és az etikum 

jegyében, amelynek célja más és több, mint csak ennek az egy 

generációnak, illetve általában az ifjúság problémáinak meg

oldása: '’Szembe kell néznünk életünk problémáival, őszintén 

és szabadon, elfogultságoktól nem befolyásoltan és сзак lel

kiismeretünk szavára hallgatva. Es első feladatként kell meg

teremtenünk az uj erdélyi magyar generáció közös öntudatát, 

felekezeti és osztályellentétek felett és az egymástól távol 

élő külön főiskolai csopprtok között, hogy anyagi és szelle

mi problémáink megoldására ez az öntudat keressen és talál-

Pár év távolságban ott áll a feladat:jón módokat..:..

erdélyi magyarság szellemi vezéreinek 1b nni. Ott áll a hiva-

az• • •
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tás: úgy oldani meg problémáinkat, hogy az erdélyi magyarság 

a maga sajátos értékű életét élhesse Erdély földjén, Erdély 

és az egész ország javára. A jelen ifjúsági problémái mögött 

igy ott áll az erdélyi magyarság minden problémája és ott áll 

az óriási felelősség: olyan lesz az erdélyi magyarság, amilyen 

lesz a fiatalsága

Jancsó szövegében itt két dologra kell rámutatnunk: 

először arra, hogy a generációs öntudat az egész fiatalságot 

össze kell hogy fogja, a társadalomirányítást vállalók köre 

azonban ennél lényegesen szükebb, logikusan az értelmiségi 

• fiatalságot jelöli. E lényeges következményt azért kell ki

emelni, mert a "szellemi vezérség" számtalan esetben vezetett 

félreértésekhez; a falumunkával kapcsolatban Kovács Dénes pél

dául a következőket irta a Korunkban: "Érdekes fázisa volt

• • •

az erdélyi ifjúság jövőt kiharcolni akaró munkájának az u.n. 

faluzás. Szabó Dezső, Móricz Zsigmond s pár más magyar iró és 

szociológus elgondolásának volt az erdélyi süvölvénye. A ma

gára hagyott ifjúság - nagyon tévesen - azt hitte, hogy sa

ját bőrét a magyar paraszt ’történelmi erővé’ való tételével 

mentheti meg."
6

, vagyis a vezőrségre kizárólag gazdasági 

okokból kiván felkészülni. S ez, a gondolat vezet a másik lé

nyeges elemhez, a hivatás- és küldetéstudathoz, amelynek szol

gálatelve etikailag és logikailag egyaránt megalapozott. Ez 

a népszolgálat a küldetés érzése ellenére sem volt messianisz- 

tikus kiválasztottságtudat, sokkal inkább a reális helyzet 

konstatálásán alapult. "A kialakult ifjúsági öntudat továb

bi útja - folytatja, Jancsó -: olyan új erdélyi magyar gondol

kozást, ideológiát teremteni, a közös érdek és közös lélek
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olyan öntudatát, amelyben minden dolgozó magyar megtalálja 

a maga helyét.

És ezeken a problémákon túl és mellett: keresni akarjuk 

problémáink megértésének és megértetésének útját az együttélő 

népek fiatalságával, kikkel közösen folyik a munka a főisko

lák padjain és közösen fog folyni az életünk, hogy felismer

jük közös problémáinkat és fajunk emberi értékeinek elismer

tetése és más faj értékeinek tiszteletién keresztül segítsük 

elő az erdélyiség gondolatát: fajok találkozását az emberi 

értékek magaslatán,”

A nemzedékiségben jelentkező társadalmiság konkrét tar

talmát eszerint a következőkben határozhatjuk meg: közösség

tudat a magyarságon belül - Erdélyben és az egyetemes magyar-
7sagban, /nemzeti egységtudat/ és sajátosságtudat az együtt

élő népek között, a románsággal való megbékélés jegyében /sors- 

közösségtudat/.

A-két háború közötti nemzedékek magyarországi, cseh

szlovákiai és romániai mozgalmainak közös eszmei forrásaként 

Ady Endre, Szabó Dezső és Móricz Zsigmond "triászát”, hármó

juk gondolatiságának "eszmei vonalát" szokás megjelölni, tel

jes joggal, mert a Trianon után helyét és társadalmi felada

tait kereső új generációk szellemi tájékozódását az ő felis

meréseiknek és példájuknak az ereje segítette a leghatásosab

ban. Az Erdélyi Fiatalokról szóló legkorábbi értékelések egyi

kében, 1933-ban Tolnai Gábor is a triász szerepét hangsúlyoz

ta: "Három magyar iró szellemének eredője lesz ennek az új
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erdélyi lelkiségnek vezérlő elve és ez a három iré nem más, 

mint Ady Endre, Móricz Zsigmond és Szabó Dezső. Az ő Írásaik

ban látta az új erdélyiség megtestesítve azt az ideált, amely 

útjuknak vezércsillaga lehet. Az Ő munkásságukból levont konklú

ziókban vélték felfedezni azt az aktivitást, amely célkitűzése

iknek első fundamentuma. Ettől a három Írótól kapta sajátos ön

tudatát az erdélyi fiatalság új szelleme és ebből az atmoszfé

rából vezethető le, szinte a húszas évek végéig minden fiatal
8

erdélyi megnyilatkozás".

egybemosott összhatás a források döntő különbségei ellenére 

valóban rendkívül koncentráltan érvényesült, s a halott Adjr 

eszmei örökségének alapzatán a két utód-kortárs irodalmi müve- 

inek-szereplésüknek együttes hatását közvetlenül, a Sarlón, a 

Bartha Miklós Társaságon és a Szegedi fiatalok Művészeti Kol

légiumán át pedig közvetetten adta az Erdélyi Fiatalok számá

ra. Mindez lényegében azt jelentette, hogy Ady, Szabó Dezső 

és Móricz történelem- és társadalomszemlélete, ideologikuma 

minden különbözőség ellenére a differenciákat elmosó, a hang

súlyt a látásmód alapvető közösségére helyező "triász-ideoló

gia" alapegységében sűrűsödött össze, ez jelölte ki számukra 

a polgári demokrata progresszió gondolati és politikai útját, 

ez formálta a parasztorientációt és a népszolgálat társadalom- 

tudatositó, nemzetpedagógiai elveit; ezen - mint eszmetörténe

ti tényen - magának Szabó Dezsőnek a tiltakozása sem változ

tat . 9

A Tolnai által kissé retorikusán

llémeth László igy rajzolta meg egyhelyütt "a magyar lé

nyeg megértésének új szakaszát": "Ady nagy bizonyságtétele a
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múltban és népben elmerülő Régi Magyarország mellett nem 

volt egészen elszigetelt« Ahogy a tizenkilencedik század 

higuló varázsa elveszett, másokban is megmozdult a honvágy 

a nagy, alluvium alatti mélyebb magyarság iránt« Móricz 

Zsigmond a naturalizmus programjával, de hatalmas szemmel 
és ábrázolóerővel kutatja fel a fogyó magyar életet a vi
déki középnemesség lápszigetjein, a magyar paraszt merev 

magányában, majd a történelmi Erdélyben. Aminek Ady a li- 

rai paráaéztatója, Móricz az ihletett s szorgalmas népraj
zosa és gyűjtője. A zenében Bartók és Kodály kutatják fel 
a tizenkilencedik századi hordalék alatt a népi őseret s 

hozzájuk tartozik a fiatal Szabó Dezső is, akinek Berzse
nyi és Eötvös tanulmányai s hatalmas nyelvkészsége a régi 
és a tizenkilencedik századi Magyarország legjobb hagyomá
nyainak összekapcsolását Ígérte egy hősdobbanású, céltuda
tos természetben. Nyelvben, ábrázolásban, a magyar lényeg
megértésében új szakasz kezdődik. Ami a negyvennyolc felé 

siető, s arra visszanéző évtizedekben egyszer-egyszer kivé
teles helyen, Arany balladáinak a hangulatában vagy Kemény 

töprengéseiben nyilait fel, most Ady nagy jele körül félig 

ösztönösen, félig tudatosan ásnak rá többen is, mint a ré
gi erdők kőszenére, melyben századok magyar melege halmozó
dott fel.M Ennek az alapkörnek a jelentőségét az Erdélyi 
Fiatalok gárdája nemcsak a mozgalmi felívelés szakaszában, 
hanem később is folyamatosan hangsúlyozta, a Móricz mellet
ti kiállásukkor éppen úgy, mint Ady halálának huszadik év
fordulóján vagy a Szabó Dezső kolozsvári látogatását köszön
tő számukban.

11
Szabó Dezső és Móricz eszmeiségét és a nem-
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zedékre gyakorolt hatásuk jelentősegét elemezte Jancsó 

Elemér a Hitelben is.
12

A Hegedüs-Négyesy-vitára reflek
táló, Móricz'ot védő Írásában ugyancsak Jancsó Elemér igy
foglalt állást: "Az erdélyi ifjúság Ady Endréből indult 

ki és sokat tanult Szabó Dezsőtől és Móricz Zsigmondtól.
De az ő szellemük csak kiindulópont volt számunkra, nem
pedig megmerevedés azokban a formákban, amelyeknek lel-
ket csak ők tudtak adni.

Kettős fronton küzdünk. Egyrészt harcolunk politi
kai és kulturális jogaink megadásáért a hivatalos hatalom
mal, másrészt szembeszállunk azokkal is, akik kisebbségi 
jövőnket nem a munkára, hanem légvárakra épitik. Üres áb
rándozás helyett ezért fordulunk a néphez és a munkásság
hoz, mint a magyar társadalom két legnagyobb dolgozó pil
léréhez. A velük való találkozásaink és megismerkedésünk 

fogja kialakítani azt a szociális világnézetet, amely egye
dül lehet megmentője a mi nemzedékünknek. Azért az új ma
gyarságért küzdünk, amelyért oly hasztalan küzdött néhai 
Ady Endre és reménytelenül harcol Szabó Dezső és Móricz 

Zsigmond is. Ma már tudjuk és éppen ő általuk tudjuk, hogy
13

minden megváltás csak önmagunkban rejlik."

Az Erdélyi Fiatalok eszmeiségét illetően mindennél 

többet mondó, jelképes erejű tény volt, hogy - mint lát

tuk - a nemzedék Ady halálának évfordulóján bontott zász

lót; színrelépésüket Adynak az ifjúság legnagyobb részét 

megmozgató művészi-gondolati és közéleti öröksége egy év

tizeden át készítette elő, amint döntő szerepe volt a ro

mániai magyar irodalom kibontakozásában is.
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Ady forradalmi radikalizmusa és patriotizmusa 

együtt hatott reformát üss ágával és népi demokratizmusá

val, ahhoz a' komplexumhoz hasonlóan, amit Szabó Dezső 

eszmeisége jelentett. Amint Jancsó Béla kifejtette, "Sza

bó Dezső gondola trendszere, ez az új magyar öntudat átér

tékeli a magyarság hivatástudatát is

bér s az organikus és exisztenciális egyetemes és magyar
14

megújulás gondolatát kitartó hűséggel hirdeti." 

elsodort falu a faluorientáció irányát irodalmilag szabta 

meg, az Uj magyar ideológia felé tételesen is megalapozta 

ezt. Az Erdélyi Fiatalok annyiszor hangoztatott alapgon

dolatának alapeleme, amely a szolgálat célját az erdélyi 

magyarság 72 százalékában: a faluban ismerte fel, magyar

ság és parasztság Szabó Dezsőtől való azonosításából táp

lálkozott: "A magyarság élete és halála, faji megmaradása, 

sajátos fejlődése és jövője a magyar parasztságban határo-

/és az/ egész em-• • •

Ha Az

zódik meg. Alaptételünk tehát: a magyar paraszt = a magyar

ság, a magyar faj. 

tiségi önmegőrzés feladatául /Makkai Sándor "szervezés és 

nevelés"-elképzelésével kiegészülten/ az Erdélyi Fiatalok 

koncepciójában az új értelmiség kinevelése is, amelyet Sza- 

Bó Dezső az új középosztály megteremtésében jelölt meg:

"A magyarság voltaképpen a magyar falu, s a fajvédelem 

legfőbb feladata éppen az, hogy a mostani romlott, hete

rogén, kultúrálatlan középosztály helyébe a magyar falu

ból fejlesszen középosztályt0"

15П Ebből következett a nemzeti-nemze-

16
Ennek a középosztálynak 

a hivatását /"az erdélyi magyarság szellemi vezéreinek len
ni"/ a mozgalom a népszolgálat elvében fogalmazta meg, a
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nép-ért elmiségi-szövetségeszme kettős tartalmában: a 

falu feltárását a parasztsággal, a szocializmus megis

merését pedig a munkássággal való szövetkezés érdekében 

szorgalmazták a kisebbségi egység érdekében, amelynek 

létrehozatalát a maguk feladatának tartották.

Amint arra Jancsó Béla, László Dezső és mások sok

szor rámutattak, Szabó Dezső csak eszmei erjesztő 

gitett a feladatra való rátalálásban, s gondolatiságát - 

kritikai alapállásuknak megfelelően - a sajátos erdélyi 

viszonyok között csupán adatpéáltáko Éppen ezt az adaptá

ciót segitette elő két olyan körülmény is, amely Szabó 

Dezső ideológiáját, annak leszámolást-megújulást sürge

ti) alapváza mellett, Erdélyben különösképpen nagyhatású

vá tette. Ez a két, egymással összefüggő momentum Sza

bó Dezső szocializmus- és kálvinizmus-felfogása volt,

'17 se-

aminek a közismert falu-hatás mellett kevésbé ismert, ár

nyaltabb, de ugyancsak döntő szerepe volt a mozgalom, de 

az 1929 előtti ifjúság demokrstikus, szociális érzületé

nek kialakulásában és programjában is.

Szabó Dezső koncepcióját 1923-ban fejtette ki a 

Nyugat hasábjain A magyar protestantizmus problémája cím

mel, amelyhez Ady és Móricz is hozzászólt; tanulmányában 

az 1867 utáni magyar kálvinizmus kritikáját adta, törté

neti múltját és hivatását fejtegetve. 1926-ban, az orszá

gos protestáns kongresszus összehívásakor A magyar protes

tantizmus problémái cim alatt - a szocializmus vállalását 

is érintve - újra elővette a kérdéskört, s rányalt, nagy-
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ivü tanulmányban sorakoztatta fel immár megalapozottabb 

kritikai érveit annak a távlatnak a felrajzolásával együtt,

amelyben a református szellemiség megújulását kívánatosnak

haladás és demokrácia né'l-tartja; álláspontja szerint ” 

kül éppen úgy nincs élő magyar kálvinizmus, mint Isten nél-

o«o

, kül vallás. A haladás nem frázisok görgetege: hanem a világ 

mindennapi szellemi termésének megismerése s beillesztése 

a magyar élet épitő erői közé. A demokrácia pedig azt jelen

ti, hogy a magyar kálvinizmus nemzeti és emberi feladatának 

tárgyát a magyarság három munkás rétegében: a parasztságban, 

a munkásságban és a középosztályban látja s nem a kiváltsá

gos kizsákmányoló kevesekben.”

Szocializmus-felfogását - immár feltételes módban - 

az avantgardista Május hasábjain is jelezte: ”Az én szoci

alizmusom a minden hangú, minden hitü, minden szinü végte

len emberi szomorúság forradalmas összetapadása lett vol- 

Ez az érzelmi-nosztalgikus beállitottság azonban 

demokratikus és radikális társadalmiságot tartalmazott, 

amely a kálvinizmus modern - nem teológiai, hanem társa

dalomszemléleti és mentalitásbeli - kritikájával összekap

csolódva az Erdélyi Fiataloknál az alkotmányos demokratiz

mus, a radikális reformerség és tolerancia gyakorlatában 

valósult meg. Közismert tény, hogy ”

serdült ifjúságra a legnagyobb hatást Szabó Dezső tette.”, 

Magyarországon és az utódállamokban egyaránt . 

lizmus eszméinek megismerését programszerűen hirdették, gon

dolatiságukban a szocializmus hármas vetületben volt jelen:

18

na o”

a háború alatt föl-о • •

9L9
A szocia-
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- a toleranciával éa a demokratizmussal összefüg
gésben rendszerük egészét , látásmódjukat és állásfoglalá
saikat teljes egészében áthatotta a természetes és igazsá
gos szociális érzés, mint a mentalitás egyik alapeleme;

- propagálták és sürgették a szocializmus tana inak 

megismerését éppen a munkásság megértése és segítése ér
dekében, noha a marxizmust a brossúrák 3zinvonala fölött 

szinte senki sem ismerte közülük?
- az új ideológia kialakítására vonatkozó koncepci

ójuk szellemében elutasítottak minden "túlzást", igy a 

"túlzó marxisták" álláspontját is, a dogmák érvényesülé
se ellen pedig a jobboldal visszautasításához hasonló har
cot vivtako Az Erdélyi Fiatalok eszmeisége ugyanakkor nem 

utasította el az osztályalapon való szerveződést, a faji- 

ságot /nemzetiséget/ pedig nem állította szembe vele, ha
nem a kisebbségi kollektivitás egységelvének rendelte alá, 

ami több árnyalatban és megfogalmazásban, érvkészlettel
és hangsúlymódosulással jelentkezett a folyóirat közlemé
nyeiben, az egyes szerzők személyes tájékozottsága és ál
láspontja szerint artikuláltan; Csőgör Lajos és László De
zső nepiegy alkalommal értekezett a "szocáálizmus" lénye
géről és pártatlan megismeréséről, Mikó Imre és Biró Sán
dor pedig ugyancsak az érzület általánossá válását sürget
ték, Véleményüknek Románián kivül is hangot adtak; 193o 

tavaszán a budapesti A jövő útjain c, pedagógiai folyóirat 

ifjúsági számában /amelyben Buday György "A Kolozsvár-Sze- 

gedi Bethlen Gábor Kör" törekvéseiről, Száva István a szo
cialista ifjumunkásságról, Brogyányi Kálmán pedig a Sarló-
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ról számolt be/, Biró Sándor ismertette az Erdélyi Fiata
lok koncepcióját, amelynek lényeges pontja: "Bele kapcsoi- 

iii'.Bz ifjúságot az erdélyi összmagyarság egyetemes érdeke
inek megvédésébe, megismertetve vele a jelen legnagyobb
horderejű kérdéseinek, a szocializmusnak és a magyar falu

2э
problémáinak életbevágó fontosságát." "E téren az ifjúság

előtt ott áll a legfontosabb tennivaló: az erdélyi magyar

társadalmi osztályok egyetlen hatalmas egységének kiépité-

se, a munkásság és parasztság középosztály által létreho-
21

zandó nagy magyar egységének kategorikus imperativusa."

Biró Sándor idézett cikkét illetően, s Jancsó Béla buda

pesti kapcsolataira nézve is figyelemreméltó Jancsó Bélá

nak ifj. Könyves-Tóth Kálmánhoz Írott, 193o. május 12-én 

kelt levele:

Kedves Barátom!
F« hó 4—i leveledet megkaptam, nagyon köszönöm köz

benjárásodat Szigethy Bandinál az Erdélyi Fiatalokat ismer
tető cikkek ügyében. Köszönöm továbbá a Koszorú-ügyben va
ló felvilágosításaidat, amiről.a Magyarságban is olvastam 

az Eckhardt előadását kommentáló cikkben. Képzelem a Wesse
lényi Club dühét. Különben szerintem a Koszorú-ügy felver
te ez érdeklődést a probléma körül és a Sarlósok Pesti Nap
lói nyilatkozata komoly hangjával sok hívet nyert az értel
mesek között, legalábbis itt, bár nálatok elképzelem a fra- 

seológisi müviharok orchesterét. - Apropos! Igaz, hogy a 

Wesselényi Clubot betiltották? Mi ez? Nem fogtok ti is sor
ra kerülni? írj erről is, ha teheted.

Előfizetésedet feljegyeztük, a hiányzó számokat el
küldjük, valamint a Fővárosi Könyvtárnak a mutatványszámo
kat, amit sok dolgunk miatt nem küldhettünk el előbb. Szi
ves közbenjárásodért a megrendelés körül előre is hálás kö
szönet .
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nA Jövő útjain" c. lapnak elküldettem az ismertetési 

példányainkat. Köszönöm, hogy a rendezett ifjúsági ankét
re hozzászólásra meghívtál minketbis. Mindenképpen fogunk 

cikket Írni, lehetőleg röviden, de 15-ig teljes lehetetlen
ség azt eljuttatni, Uri« e héten vizsgájuk van azoknak, 
akikre bíztuk megírását. Viszont 2o-ig a cikket elküldjük, 

úgyhogy nagyon kérlek, ha csak tehetitek, várjátok be a 

cikket, amelyet legkésőbb 2o-án okvetlenül elküldünk.-
Az "Uj magyar föld" megrendelői közül egyesek még 

nem kapták meg а III. illetve az előbbi számokat. Nagyon 

kérlek, hogy küldesd el nekik, a pénzt beszedetem értük 

és egyszerre küldöm el. -

Szivességedet mégegyszer köszönve 

ölel szeretettel:
Jancsó Béla

U.i. Gratulálok az Uj Magyar Föld III. számához.
22

Amig Ady Endre és Szabó Dezső " 

dolkozó s a közéleti harcos hármas sikján hat.", 

ban inkább a jelen magyar társadalmának művészi ismerőjét, 

"az alföldi magyar lélek zárt jellemvilágának" föltáróját, 

s természetesen Ady eszmei örökösét, bátor védelmezőjét lát

ták, akinek Srdély-trilógiája Makkai Sándor Bethlen-képéhez 

hasonlóan történetszemléletük formálója volt. Közvetlen 

Kapcsolatuk az Íróval mégis a közéleti küzdelmek, irodalom

politikai csatározások során jött létre, amikoris 1931 ta

vaszán a főmunkatársak a következő lelkes, és a tisztelet 

érzésétől szinte kamaszosan remegő hangú levéllel fordul

tak Móriczhoz:

a művész, a gon-
^ Móricz-

• • •
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Móricz Zsigmond iró úrnak

Budapest

Az elmúlt hetekben heves támadások érték azt az
írót, akinek müveit mi - erdélyi magyar főiskolai ifjú
ság - mély megértéssel olvassuk s akinek tősgyökeresen 

magyar művészi világlátását és életvallását eszményünkül 

válla Íjukо
Ha lehet valami egyáltalán több a művészetnél, ak

kor a Móricz Zsigmond művészete több annál számunkra: 

szabadságot, bátorságot, tisztánlátást és megtisztulni 

akarást jelent az nekünk, - a józan és becsületes magyar 

jövő reményét.
önképző irodalmi szemináriumaink keretében nemrég 

foglalkoztunk nemes művészetével és most, evvel a levél
lel, mély tiszteletünk és rokonérzésünk megnyilatkozását 

óhajtjuk az Ő kezébe juttatni méltatlan bántalmazása ide
jén.

Az öntudatos erdélyi magyar főiskolai ifjúság tisz
tán látja a támadások hátterét és ismeri mindazok mentali
tását, indokait és céljait, akik a rohamot vezényelték. 

Távol áll tülünk, hogy olyasvalamibe ártsuk magunkat, ami
hez közünk nincs és még távolabb, hogy azt higyjük, mint
ha Móricz Zsigmond bátorításra, vagy erkölcsi támogatásra 

szorulna.
Szere tetetünk, becsülésünk és együttérzésünk mégis 

szinte gyermekesen lelkes szavakat keres és jól esik ma
gunkat abban a hitben ringatnunk, hogy egy eszméket kép
viselő, ideálokért küzdő írónak örömet szerek, ha olyanok 

keresik fel lélekben, akiknél az Ige termékeny talajra ta
lált.

Kérjük, fogadja tehát az alulírott erdélyi magyar 

főiskolás ifjak lelkes rokonérzésének és tisztelő szere- 

tetének kifejezését.
■ 24Kolozsvár, 1931°március 3o.-án.
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Móricz Zsigmond Janesó Bélának cimzett válasza
Fiatalok 1931/5-6. számában jelent meg:

Kedves Barátaim, 
fogadjátok szivből jövő 

hálás köszönetemet, 
hogy bizonyságot tettetek 

a fellélegző magyar 

kultúra mellett.
Addig is mig személyesen találkozhatunk 

szeretettel ölel Benneteket egyből egyre
barátotok Móricz

az Erdélyi

Az Ady-Szabó-Móricz-vonulat /a Sarló, a Bartha Miklós 

Társaság ás a Szegedi Fiatalok e tanulmány második kötetében 

tárgyalandó ideológiai közvetítő- és mozgalmi-kapcsolati ha
tását leszámitva/ az Erdélyi Fiatalok-eszmeiség "külső" for
rásaként és tájékozódási pontjaként határozható meg. E for
rásokéhoz hasonló jelentőségű, s nemcsupón kiegészítői vol
tak a gondolatkörnek azok az elemei is, amelyek a regionális
történeti meghatározottságokból következtek, s amelyek Kós 

Károly, Malckai Sándor, Tavaszy Sándor és mások gondolati anya
gából szívódtak fel a nemzedék mentalitásába a transzilvaniz- 

mus eszmeiségének és magatartásmodelljének módosulása során.
Ennek a "belső" körnek, az erdélyiségnek az etikai-ak

tivista, értékelvű meghatározását Jancsó Béla idézett prog
ramcikkében láttuk először, ami a mozgalom 193o és 1941 kö
zötti fennállása során a transzilvanizmussal együtt formáló
dott, nyert megkerülhetetlen /és a mentalitásban ténylegesen' 

létező/ alakzatot, lankadt el, majd maradt egyedül az irodai-
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mi-publicisztikai /literáris/ és közéleti szférában; előké

peit a Kiáltó Szó /1921/, a Tizenegyek székely irodalmisága 

/1923/, Makkai Sándor Magyar fa sorsa c. kötete /1927/, a 

Vallani és vállalni-vita /1929/ eszmetisztázó véleménycse
réiből, a közvetlen cselekvés programjából és a kisebbségi 
helyzettudat megtalálására irányuló számtalan kisérlet vég
telen terjedelmű hatásrendszeréből merítette.

A transzilvanizmus mint esztétikai program, mint poli
tikai elképzelés és mint gondolatrendszer 25 egyaránt j e le 11
volt az Erdélyi Fiatalok eszmevilágában, mégpedig meghatáro
zó és alapvető módon: már maga a világnézetfelettiség koncep
ciója is a nemzeték mentalitásbeli adottságainak mindent át
ható, reprezentáns kifejeződése volt, amiként a korai tran
szilvanizmus sajátos lenyomatát viselte pártpolitikamentes
ségük is, a transzilvanizmus irodalmi-művelődési áttételrend-

a mozgalom általános művelődési, nevelés-, iro
dalom- és művészétpolitikai felfogásában volt jelen. Méliusz 

József a transzilván történelemszemléletnek az Erdélyi Fia
taloknál való jelenlétet pontosan meghatározta: " Az Erdé
lyi Fiatalokban a kálvinista Jancsó Béláék, velünk, európa
ibb és fiatalabb rebellis egzisztencialista kálvinistákkal 
együtt, már az etika felé húzták el, és a főket helyrecsa
varó szociológia felé taszították /Mikó Imre/ Kós partikulá
risán magyar - annak láttuk - üdvtanát. Részben tehát "depo- 

litizálták" a transzilvanizmust; ám másrészt, a politikát a
transzcendenciába emelve át, a környező valósággal is szem-

szere pedig
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besitették. Ami végül is - milyen gyorsan! - az ihlető 

Kós és messianizmusa messzemenő cáfolatáig sodorta nem
zedékünket /ti« az Erdélyi Fiatalok magjának kivételé
vel - Cs.M./. Nem Gaál Gábor ma is sokak által vehemen
sen kifogásolt elméleti kritikája, hanem az ifjúság, né
piesek /Demeter/ és katolikusok /Bányai/ mozgalmi balra- 

tolódása, nemkülönben a Babits és Kuncz racionalizmusát
felfogó és balra tekintő Szemlér, majd meg a másik vonu
lat, a jobboldal radikalizálódása - tehát három, sőt négy

" .^kiemelésfronton is - tagadta meg ezt az elméletet 

Cs.M./.
• • •

Az Erdélyi Fiatalok ekkori transzilvanizmusának 

elemzésekor ennek a sajátos művelődéstörténeti jelenség

nek az eszmei vetületére figyelünk, rendszerszerűségének 

és gondolatiságának értelmezésével.

Nagy György a transzilvanizmus történeti-közössé

gi és kulturális-etikai alaphelyzetét a következőképpen 

vázolja: "A húszas évek cselekvő'értelmiségi nemzedéké

nek polgári-plebejus és népi érdekközpontú tevékenységé

ben a transzilvanizmus ’abszolút értelemben meghatározha

tó és értékelhető ideológiai tartalma* - a praxis és az 

elmélet találkozásának mindenkori törvényeit követve - 

történelmileg konkrét funkcionális minőséget kapott: a 

demokratikus kisebbségi-közületi megszerveződés és a szel

lemi-kulturális kibontakozás serkentő paradigmájává, a ro

mán-magyar összefogás és egy új szilárdságú hazafiság ka

talizáló tényezőjévé vált. Ez a funkcionális minőség a 

maga társadalmi determináltságában, helyhez, időhöz és
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nemzetiségi létezéstávlatokhoz kötöttségében olyannyira 

visszavetitődött az erdélyiség koncepcionális premisszá
ira is, hogy másként, mint ebből kiindulva, nem érthetjük

ti 27meg és nem Ítélhetjük meg a transzilvanizmust.

Az Erdélyi Fiatalok erdélyiségének összetevőit az 

ideolcgkkum vizsgálata alapján lényegében ugyanazokban a 

koncepcionális elemekben jelölhetjük meg, amelyek a kezde

ti transzilvanizmust alkották«

László Dezső a transzilvanizmust "«..a Romániában 

élő magyarság exisztenciális világnézeteM-ként határozta 

meg« "Az emberi közösségek életsikere attól függ - irta -, 

hogy milyen reálisan és öntudatosan tud szembe nézni azzal 

a valósággal, amely őt körülveszi és amely létét fenyegeti. 

Az ember szellemi életének gyakorlati jelentősége abban az . 

öntudatos magatartásban van, amellyel a szellem magát szem

be állitja a valósággal és a valóságot szembeállitja önma

gával. Ebből a magatartásból következik az ember világnéze

te« A világnézet értékét az mutatja, hogy az annak alapján 

végrehajtott cselekedetek mennyiben szolgálják a világné

zet hordozójának életsikerét. A köfeösség világnézetét min

dig az illető közösség vezető elméi alkotják meg, fejezik
28ki és képviselik«"

mussal kapcsolatban exisztenciális világnézetről beszélt, 

nem a mozgalom világnézetié lettiségét adta fel, hanem ép
pen azt a társadalomkonstituáló erejű szellemi jelenséget 

határozta meg a maga számára, amelyet "...értelmezni és 

vállalni lehetett viszonylag eltérő világnézeti álláspon-

Ezért is tekinthető némileg félreértésnek

Amikor László Dezső a transzilvaniz-

' 29tokról is.".
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az az álláspont, amely /már a Mithosz és jelszó-vita idején 

támadva a transzilvanizmust/ egyetemet igényt és egyetemes 

eszmetartalmat tulajdonit a transzilvanizmus fenti világné

zet-értelmezésének; ennek ellenére a lényeget - regionális 

polgári demokrata eszme- és magatartásformáról lévén szó - 

helyesen hangsúlyozza: "A transzilvánizmus nem egyéb, mint 

a három transzilván nemzet kulturális egymásrahatásáról szó

ló történelmi tanitás; mely tökéletesen hijjával van annak 

a morális egyetemességnek, ami világnézetté - torzíthatná о • •

a transzilvánizmus lényegénél fogva nem világot néz, hanem
и 30 Közel áll ehhez az értelmezéshez Méliusz 

József irodalmi dimenziójú meghatározása is: "A transzilva

nizmus - egy szecessziós művészet eszménynek a társadalmi 

tapasztalattal létrejött vadházasságából születvén - nem 

esztétikai, hanem tőrténeiemszemiélet volt: egy szépségek

ben, erkölcsiekben nem szegény politikai illúzió, konkrét 

gyakorlati-politikai implikációkkal. Egyszerre népies de

mokratizmussal telitetten és a demokratizmus leszűkítésé

től megszégyenülten. Egy adott pillanatban, radikális pol

gári nonkoraformizmusként, még naiv fokú tőkeellenesség és 

plebejus, arisztokráciaellenes politikai program is lehe

tett

csak tájat • • •

„ »• • •

1/. Alapeleme volt az Erdélyi Fiatalok tronszilva- 

nizmusának mindenekelőtt az erős történetiség: amint a Ki

áltó Szó megfogalmazta, "Erdély, Ardeal, Siebenbürgen, 

Transylvania vagy bármi nyelven nevezte és nevezi a világ 

külön históriai egység ezer esztendő óta, saját külön érdé-

• • •
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lyi öntudattal, önálló kultúrával, önérzettel.” Ezt a kü- 

lönséget politikai programjával és aktivitásetikájával 

együtt az Erdélyi Fiatalok is határozottan felvállalta, 

amikor pl. László Ferenc válogatásában szemelvény es össze

foglalóval emlékezett meg a Kiáltó Szó megjelenésének ti

zedik évfordulójáról, 

ötvenéves Kost köszöntötte.

Árpád szövegét, amely " 

sóként próbálta hazai magyar tömegeinket az öngyilkos pasz- 

szivitás letargiájából életre ébreszteni, megláttatni vele 

a valóságot, melyet a sors parancsából tudomásul kell ven

nie, és megmutatni a végső célt, amelyhez az utat a maga 

erejével kell törnie, hogy megszerezhesse a maga belső éle

te és sajátos kultúrája megtartásához és építéséhez szüksé-

- a csoport végig kiindulási pontjá

nak tekintette. Mindez a szülőföld vállalásának demokrata 

közügyi cselekvéseszméjével egészült ki, amelynek alapja a 

becsületes kollektivitás volt.

2/о Összetevője srolt az Erdélyi Fiatalok transzilva- 

nizmusának a korszerűségre való törekvés, a nyitottság /a

32 vagy amikor Debreczeni László az 

Kós, Zágoni István és Paál 
1919 után ’kiáltó szavával* el-

33

• • •

ti 34ges feltételeket.

tolerancia elvéből következően is/, ami - mint láttuk, az 

erdélyiség vilégnézetfelettiségében nyilvánult meg. /Ennek 

volt folytatása a modern "uralkodó eszmék" alapos megisme

résének, átértékelésének és a sajátosságokhoz illeszkedő 

adaptációjának gondolata/.

3/. Alapeleme volt a Jancsó Béla által is kifejtett 

megbékélés-gondolat, az együttélő népek sorsközösségének 

- ebből következően a Tamási által népi humanizmusnak ne-
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35
keleteurópaisága, amit László Dezső igy 

fejezett ki: Erdélyben "Mindig elbuktak azok, akik okos tak

tikával el akarták az ellentéteket simítani, de mindig győz

tek azok, akik az ellentéteket tisztelve a másik nép jogait, 

műveltségét és vallását a maga valójában megbecsülték.

4/. További fontos eleme volt az ugyancsak elemzett 

társadalmi demokratizmus és a vele nem ellentétes kisebbsé-

vezett eszmekor

36
ti

gi egységeszmeо S miközben a rendkivül erős szülőiöld ideál 

a. lelkiséget, mentalitást és kultúrát meghatározó táj-elem-

az egész esz

mekört a szellem primátusa hatotta át, aminek az egyházak 

közösségi jelentőségének hangsúlyozása csak az egyik olda

la volt.

37mel együtt a történetiséghez kapcsolódott,

Mindezek az eszmék sályosan gomolygó patetizmusukkal, 

az útkeresés és a megfogalmazás nehézségeivel s mégis roman

tikus hevülettel és lendülettel ott voltak már a Tizenegyek 

eszmekörében is, ezt a szakaszt követően pedig Mákkái Sán

dor Ady-könyvének és a nevezetes Vallani és vállalni-vitá-
; 38nak a hatására tisztultak le. E folyamatnak talán leg

fontosabb krifctályositó pontja ugyancsak Makkéinak 1931-

ben megjelent Magunk reviziója c. esszéje volt, amelynek 

kulcsfogalmát a megújulás imperativusza adta, s amelyet Jan- 

csó Béla Szabó Dezső Hj magyar ideológia felé c. munkájával 

állitott párhuzamba, 

lési és erkölcstani esszéjében Makkai a reális önvizsgálat 

végrehajtását sürgeti, amit a kisebbségi társadalom megszer

vezése nem nélkülözhet: "Tizenkét esztendei kisebbségi sors

■39 Irodalmilag megformált nemzetneve-
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és élet immár elegendő kellett hogy legyen annak a köte

lességnek meglátására: az erdélyi magyarságnak revizió 

alá kell vennie életének alapvető kérdéseit. Az erdélyi

magyarságnak számolnia kell a tényekkel, amelyek sorsdön

tő hatalommal léptek az életébe« Az erdélyi magyarságnak, 

hogy életben maradhasson, az élet igazságára és ehez az 

igazsághoz való engedelmes alkalmazkodásra van szüksége« 

Makkai az elveszett impériumot ’’lélekben és igazságban” ta

lálja meg, ennek feltétele azonban az, hogy a közösség tel

jes értékű életet éljen« A kisebbségek világhivatását a kö

vetkezőkben határozza meg: ”Az európaszerte elszórt sokmil

liónyi kisebbség, elszakitva nemzetének szuverénitáso alól, 

mindenütt kettős feladat elé állíttatott. Egyrészt a saját 

fenntartása és álete érdekében mindenütt be kellett látnia, 

hogy a politikai önállóság és hatalom hiányában önfenntar

tásának egyetlen útja a saját nemzeti tradícióin nyugvó,de 

adott viszonyokhoz képest önállóan fejlesztendő szellemi és 

erkölcsi élete, másrészt viszont be kellett látnia azt is, 

hogy ez a kultúra nem lehet elzárkózó és elszükülő, tehát 

halálraitélt, hanem az anyaországénál, melytől elszakitta- 

tott, mindenütt egyetemesebb, a humánum ötök magaslatait 

jobban megközelítő és mélyebben emberi kell hogy legyen« 

Minden önálló ország kultúrája szükségképpen alkalmazkodik 

a politikai érdekhez, ellenben s kisebbséget ilyen érdek 

nem kötvén, nemzeti jellegét mindig egyetemesen emberi ide

álok szolgálatába állíthatja s kultúrájában keresheti és 

megközelítheti a nemzeteket összekötő nagy közös értékek 

csúcsait. A kisebbségek vannak hivatva, már csak szükség

ig 4o
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képpeni, a helyzetükből következő szenvedéseiknél fogva 

is egy nemesebb humánum, egy egyetemesebb emberi szellemi
ség s az igazi embertestvériség nagyszerű és gyógyitó jövő-

az erdélyi magyarságnak a magyarjének előkészítésére 

örökségben gyökerező és azon felépülő, de önálló szellemi
e • •

életet kell kifejlesztenie., amely öntudatosan keresi és
' 41

munkálja az egyetemesen emberi értékeket.11 Makkal Sán

dor ezzel a kisebbségi humánum etikai egyetemességét és 

értékközpontúságát a sajátosságban összefoglaló tételével 

hatalmas energiákat szabadított föl a morális-kulturális 

kibontakozási folyamatok szolgálatában, az egyetemes, de 

nem oszthatatlan /történetileg megosztott/ magyarság hely

zetértékelése alapján. Bizakodó és a megújulásnak járható 

útjára mutató álláspontja a magyarság közösségén át az e- 

gyetemest szolgáló eszme- és cselekvésmodell erkölcsi több

letének forrását a sajátosságban jelölte meg, tévedett azon

ban abban, hogy a kisebbség, minthogy csak az "önálló ország 

/ alkalmazkodik a politikai érdekhez", nincsen 

kiszolgáltatva a politikai érdekszféra mindenkori változása

inak. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a kisebbségek szellemi-kul

turális önépitésének esélyei, éppen mert a politikai küzdel- 

külpolitika függvényeiként módosulnak, nem foglal

hatók általános tételbe; amennyiben pedig ezek a 

viszonylatok a többségi nép intoleranciájának állami gyakor

latát jelentik, létre sem jöhet, ha pedig már megvan, 

tstiv cselekvés szintjén kénytelen működni az a kisebbségi 

kulturális intézményrendszer, amelynek segítségével a kisebb

ség a maga nemzeti jellemét "egyetemesebb emberi ideálok"

kultúrája / • • •

mek és a

politikai

a vege-
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szolgálatába állíthatná.
A kisebbségi kultúra előnyösebb helyzetének eszmé

je Mákkái nyomán és László Dezső hasnnló tárgyú tanulmá
nya után tételesen is megjelent az Erdélyi Fiatalokban;
Vita Zsigmond a politikai kötöttséget a gazdasági vonatko
zással behelyettesítve irta a kisebbség szellemi kibonta-

anyagi érdekek befolyásoló hatásától távol 
állhat a fejlődése és ezért tisztán a nemzet szellemének 

szolgálatába állhat, a nemzet igazi érdekének megfelelhet
és igy mindenkit felölelő lehet.", ami azonban Makkéi Állás-

42pontjánál is kevésbé érvényes.
Juhász István is az "új lelki magyarságot" hangsúlyozta 

az etikai értékgyarapodás kataklizma utáni nyereségeként, 

mint azt az utat, amelyet az anyaországnak is járnia kelle- 

Figyelemreméltó ezzel kapcsolatban, hogy ennek az új 
útnak a keresése felmerült a nem baloldali magyarországi 
ifjúság körében is, amelynek egyik képviselője a megnyilat
kozás reprezentatív alkalmakor a következőképpen jelezte 

nemzedéke és csoportja álláspontját: " 

e változásban kizárólag csak *a történeti kényszer’ reális 

kompromisszumát tudják felfedezni és meglátni, addig az új 
generáció a magyar állam és nemzetfe,ilődés egy új korszaká-

kozásáról: " • « •

Vita Zsigmond mellett

43ne о

míg az idősebbek• • •

nak megnyíltát látja e történeti katasztrófában s biztos

hittel lát egy közös és új jövő kialakításának munkájához,

ez a múlténál sokkal biztosabb fejlődési le

hetőséget fog biztosítani úgy speciálisan népi, mint neraze-
/[/[

tiségeinkkel közös államfejlődésünk számára."

mert szerinte
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Makkai tétele azonban mégiscsak a megújulás lelki-*- 

szellemi és társadalomszervezési-nevelési programjának a 

megadását jelentette, ami koncepciójuk helyességének tu

datában erősítette meg az Erdélyi Fiatalokat iss Jancsó 

Béla Szabó Dezső és Szekfü kritikáját értékelve Mekkái

hoz hasonlóan a cselekvő erkölcsi megújulást hirdette. 

"Hitünk szerint a történelmi helyzet adta keretekből- ir

ta - a magyarság minden darabjáhak külön, saját belső szük

ségei és törvényei parancsolta utakon kell megújulnia. Az 

utak tehát különbözők, de egyetemes parancs: a megújulás. 

Ezért tartottuk, s tartjuk számon az igazi megújulás ma

gyarországi erőit és irányait. De neo-berokk bűnök és ál

reformer megtévesztések importjára csak e megújulás ellen

ségeinek van szükségük. Minden megújulásnak pedig erkölcsi

nek kell lennie, nem szavakban, de tettekben megnyilatkozó- 

Közel állt Makkai tételéhez Tavaszy Sándornak az 

az elgondolása is, hogy az adott tragikus történelmi hely-

45M ^na к.

zet "á legmagasabb rendű etikai élet" kiteljesitését is ma- 
46

gaban rejti. Ez a derülátó helyzetértékelés az Erdélyi 

Fiatalok körében a legjellegzetesebben László Dezsőnek A 

kisebbségi élet ajándékai c. tecrötikus összegző tanulmá

nyában jelentkezett az Uj Arcvonalban, amely - jórészt Mak

kai nyomán, mégis eredeti módon és felkészülten - a rosszat 

jóra forditó életerős optimizmussal fejti ki a minden módon 

való talpraállás programját: " öngyilkos, vak az a magyar, 

saját vérét temető halál-vitéz, aki nem látja meg azokat az 

ajándékokat, amelyeket a kisebbségi sors termelt nemcsak a

• • •

kisebbségi sorsban élő, de az összmagyarság javára is.
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Ezekért az ajándékokért milliókra menő magyar életek szen

vednek, ne féljünk azoktól a falat-kenyerektől, amelyekért
¥7

megdolgoztunk."

"A kisebbségi magyar élet első nagy ajándéka - Írja,
a magyar élet gyökereihez, őstényeihez való visszatelje- 

sedéso A külső politikai egység helyét a magyar ősalapok
ban való egységnek, a faji és lelki egységnek kell elfog- 

la lnia

• • •

Ez a lelki egység nem jelenti azt, hogy ne legye

nek különböző világnézeti árnyalatai a magyar szellemi élet

nek, hanem azt, hogy a sajátos magyar értékeket keressük 

fel, állitsuk magunk és mások elé. Valakinek az értékét ne 

világnézete minemüségével, hanem azzal a szolgálattal mér-

• • •

jük, amellyel magyar faja nemzetté építésének terheit vál- 
' 48

A második ajándéka a kisebbségi létnek az, hogy 

"A kisebbségi magyarság előtt a nemzeti kultúra, a nemzeti 

nyelv sokkal jelentősebb és életteljesebb szimbólum, mint

A nyelv ma nékünk ’végső mé

la lta."

a többségi magyarság előtt 

nedékünk’,

• • •

igaza van Széchenyinek: nyelvében él a nemzet. 

A kisebbségi magyarság maga maga fajiságát bontja ki maga
49felé védelmező szimbolumkéntЛ

Jellemző módon - s ezzel az egész Erdélyi Eitalaok- 

szemléletmódot is reprezentálva - a Trianon utáni helyzet 

társadalmi-szellemi berendezkedésének az anyaországéhoz vi

szonyított módosulásában a legfontosabbnak a demokratizmus 

megjelenését tartja, amit kettős okrendszerre vezet visz- 

sza. "A kisebbségi magyarság arcának legszembeötlőbb elvál

tozásaként - írja - a demokratikusabb szellem jelentkezett. 

Ez a demokrácia nem a nép uralmát, hanem a szervesebb egy-
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másra utaltságot, a társadalmi korlátok háttérbe szorulá

sát, a különböző osztályok egymásért való összefogását, 

s kisebbségi'magyarok egymásért való munkaközösségét je

lenti. Egyszóval egészségesebb, termékenyebb, igazibb ma

gyarságot .

emliti a születési, vagyoni és hivatali arisztokrácia e- 

rős redukálódását, a külső okok egyikeként pedig a többsé

gi nép társadalmi berendezkedésének eltérő voltát nevezi 

meg: "

5o Mindennek belső okai között első helyen

a kisebbségi magyarságnak demokratizálódnia kel

lett. Azok a fajok, amelyeknek impériuma alá került a ki

sebbségi magyarság, a magyarénál jóval demokratább életet 

élnek. Anakronizmus volna, ilyen átblamberendezés mellett 

azt a szellemet képviselni tovább is, amely a demokráciá

val szemben Magyarországon sajnos ma talán jobban kisért

Ebből is következett számára a többségi 

nép értékeinek tisztelete, elfogulatlan megismerése.

A helyzet újabb ajándékaként az egész magyar élet 

elfogulatlan szemléletének lehetőségét emliti, ezt azon

ban csupán viszonylagosan tekinthetjük általában a kisebb

ségi lét adott előnyének, mert ez az Erdélyi Fiatalok ger 

nerációjában és társadalmában Erdély olyan kivételes tör

ténelmi-művelődési viszonyaira vezethető vissza, amilye

nekkel sem a felvidéki, még kevésbé a vajdasági magyar cson

katársadalmak és új nemzedékek nem rendelkeztek. Tanulmányá

nak végén a szerző a magyarországi és az utódállamok magyar 

egyházainak megújulását elemzi; figyelemreméltó, hogy Lász

ló Dezső a fent vázolt eszmeiséget nemcsak a nevével jelzett 

orgánugi közirásában és más /romániai és magyarországi/ la-

• « •

51mint valaha.
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pókban képviselte, de saját egyházában is, ahol a kérdés-'
52

kört általában a teológia felől közelitette meg.

Az eszmevilág értékelése

A mozgalom közügyi-népszolgálati alapállását megha

tározó eszmeiség egésze, mint arra már az elemzés során
53rámutattunk, nem volt zárt ideológia, 

gikája éppen az "új ideológja1* kialakitását célozta. Az 

Erdélyi Fiatalok bonyolult összetettségü eszme- és maga

tartásrendszere mint ideológiai komplexum, minden hetero

genitása ellenére kottős, egymástól jól elkülöníthető elem

rendszerből tevődött össze, ezt mutatta ki a világnézetfe

lettiség és a pártpolitikamentesség elvi álláspontjainak 

vizsgálata és a gondolat is ág komponenseinek tartalomelem

zése egyaránt.

Az anyagi-szervezeti és szellemi függetlenség auto

nómia-elve alapján, a társadalomszervezés és az öntudato- 

sitó ifjuságnevelés útján akarták elősegíteni a kisebbség 

kollektiv közületi intézményesséfeét és a szellemi-kulturá

lis kibontakozást, igy elképzeléseik lényege nem a világné

zet iség nyomvonalás, hanem a cselekvésigény és a feladatköa-

a koncepció lo-

pöntúság gyakorlatisága mentén ragadható meg» Ez az elképze
lésrendszer nec erőszakolható valamiféle definitiv formulá
ba» Modelljének általénos képlete a létérdeküségből követ
kező eklekticizmus szerkezetét mutatja, jellegében olyan 

ideologikus társadalom- és nemzetpolitikai koncepciót,
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amelyben a reális kisebbségi helyzettudat transzilván gyö- 

kérzetü feladatvállalása a maga társadalmi-művelődési prog

ramját a dolgozó osztályokkal való szövetség: a magyar egy

ség eszméjére épitette fel. A modell eszmetartalma társadal

mi meghatározottságából következett: népi irányultság és hu

manista demokratizmus, szolidaritás és szociális gondolat. 

Határozott ellenzéki demokratizmusuk az adott viszonyok kö

zött egyértelmű baloldaliságot jelentett, amelynek jellegét 

természetesen nem az októberi-forradalmi, hanem a polgári

plebejus ellenzékiség határozta meg. Radikális reformista 

eszmeiségüknek legjellemzőbb vonása a protestáns valláser

kölcs és intézményiség hagyományának alkotmányos demokratiz

musa, liberalizmusa és antidogmátizmusa volt, ami az elvek 

hangoztatásában és az egyszemélyi megnyilvánulásokban egya

ránt a toleranciával párosult erkölcsi szigort és következe

tességet jelentette.

Ezt az elképzelésrendszert '’harmadikutassága'1 miatt a 

marxista baloldal, protestáns jellege miatt pedig a neokato- 

licizmus részéről, nemzeti autonómia-elve és egyenlőség-gondo

latai következtében a román sovinizmus felől számos támadás 

érte. Sajátosságai, elemzett koncepciója és nem kis részben 

döntő eredményei /nemcsak faluraunkája, hanem végülis elért 

céjja: a korszellem Reformja és az új mentalitás kialakitása 

az értelmiségben/ - után romantikus elemei és túlzásai elle

nére a polgári baloldal progressziójának fontos elemeként 

kell számontártanunk. 54



- 229 -

V« A fordulópont

Az 1929/30-as és az 193o/31-es tanévben a diákság szé

les tömegeit megmozgató, erőteljes ifjúsági élet bontakozott 

ki; ennek intenzitása az 1931/32-es tanévben sem csökkent, bár ' 

a belső irányok a gazdasági válság hatására, az 1931-ben kia

dott Quadrage simo anno - c. szociális pápai enciklika és a nyo

mában kibontakozó ifjúsági neokatolicizmus következtében,és a 

baloldal megerősödése nyomán érezhetően módosultak. A románi

ai magyar diákmozgalmaknak az az egyenesvonalú mozgása és len

dülete, amelynek kezdetét az 1924/25-ös tanévben jelöltük meg, 

az 1932^33-as tanévben megtört, majd az ifjúsági közéletet a 

lassú hanyatlás jellemezte.

E hanyatlás külső okai között kétségtelen szerepet ját

szott az a tény, hogy a válság következtében, különösen an

nak romániai mélypontján, 1931 körül egvre többen kényszerül

tek tanulmányaik megszakítására, az egyetemisták nagy tömegét 

alkotó joghallgatók pedig elhagyva Kolozsvárt, otthon készül

tek vizsgáikra. Az Erdélyi Fiatalokat elindító nemzedék tag

jai is részint már végeztek, s többségük ugyancsak elhagyta 

az egyetemi várost. Jelentős része volt a hanyatlásban annak 

is, hogy az első-másodéves hallgatók már nemigen akartak be

kapcsolódni abba a mozgalmi életbe, amelynek kereteit az Er

délyi Fiatalok alakították ki; ez az útódlásgond csak részben 

magyarázható a megnehezült önfenntartási lehetőségekkel, sok-
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kai inkább azzal, hogy a radikalizálódó bal- és jobboldal kon
cepcionális és eszmei '’malomkövei" között kisérletező legú
jabb generáció elutasította az előtte járók erőfeszítéseit. 

"Nem évekkel számlált és fizikailag megkülönböztethető gene
rációról akarok beszélni - irta a fiatal Makkal László ha
nem az ideológiák nemzedékeiről, korkülönbség nélkül. És fő
leg arról a generációról, a "harmadikról", mely úgyszólva két 
szék.'.között a pad alatt maradt. Két ideológia malomköve közt 

őrlődünk. Általánosságban múltnak és jövőnek szoktuk nevezni 
őket. Ha jobban szembenézünk velük: a polgári gondolkozás és 

az új szociálista világrend katonái szegeznek egymásnak szu- 

rettenetes a helyzete azoknak, akiket és a "har
madik generáció"-nak nevezetк. Ezek, akik előtt a bálványo
zott múlt fekete hibái sötét felhőkként tornyosulnak, ismerik 

ezeket a hibákat és boldogan futnának előlük, új, szebb jövő
be. De a jövő gárdájának, a második generáció ideológiája 

gyötrelmes rablánc nekik. Dogmává szilárdult szociálista ta
nokat nem tudják már a saját viszonyaikhoz hajlitani. Az ily 

formában elképzelt jövő menthetetlenül sivár előttük 

olyan válaszúton állnak, ahol két út közül bármelyiket lehet 

választani. Ok mind a két utat egyformán gyűlölik, de tehetet
lenül kivánják is." ^ Ezeknek a fiataloknak a bizonytalansá

gát és bizalmatlanságát tovább erősítette a felekezetek fö
lötti ifjúsági szervezkedést ellenző egyházi vezetőkörök egy

ronyt." " • « •

Nem• • •

részének hatása, ami különösen a I.Iéliusz József-Domokos Pál 
Péter-féle összeütközés óta ^ a felekezetieskedés új hullá-



- 231 -

mát és a fokozódó Erdélyi Fiatalok-ellenességet eredményez

te. Furcsa módon nyilvánult meg az ifjúsági élet autonómiá

ja elleni támadás a Székely Társaság működésében is, amely 

Deák Ferenc elnök működése alatt egyenesen szabotálta az Er

délyi Fiatalokat és bázisuk addigi tevékenységét.

Nem jelentéktelen személyi oka volt a lap és mozgalom 

hatásfoka átmeneti csökkenésének az is, hogy ^ancsó Béla bi

zonyos idó're kivonta magát a közéletből, hogy egyetemi köte

lezettségeinek eleget tehessen; orvosi diplomáját 1933 elején 

nyerte el.

A fenti összefüggések mellett oka lehetett a mozgalmi 

élet hanyatlásának az a spontán nemzedéki gesztus is, amely 

inkább csak az előttük járó nemzedék törekvéseinek puszta ta

gadását jelentette; az ifjúság jelentős részének szociális 

érzülete csökkenni látszott, alábbhagyott a falumunka, s csök

kent a szemináriumok látogatottsága is. Érdekes, hogy ugyan

ekkor a felekezeti diákegyesületek munkája is lehanyatlott.

1932-ben megerősödött a forradalmi baloldal is, amely

nek egyik első színrelépése az ifjúsági életben az Erdélyi 

Fiatalok 1932 őszi főiskolás konferenciája volt.

1. Az 1932 őszi konferencia

Az Erdélyi Fiatalok - most másodszor - a Kolozsvárra 

érkezett elsőéveseknek rendezett évnyitó főiskolás konferen

ciával kezdték meg évi működésüket. A november 5-én kezdődő
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háromnapos előadássorozaton Szentimrei Jenő társadalom és if-

j uság összefüggéseit elemezve lényegében az Erdélyi Fiatalok

^ Varga Béla fi-falu- és autonómia-koncepcióját fejtette ki; 

lozófus Korunk lelki problémáiról cimmel tartott előadást,

amit László Dezső áttekintése és az új erdélyiség vázlata kö-
4

"A konferencia az ifjúság hatalmas érdeklődése mel

lett zajlott - irta a beszámoló. - Átlag kétszáz magyar főis

kolás szorongott a ref. leánygimnázium termében 

sokat mindannyiszor eleven vita, néhány nivós felszólalással 

követte. Gólunkat: az ifjúság érdeklődésének felkeltését tel

jes mértékben elértük. A konferencia az erdélyi sajtóban is 

élénk visszhangot vert fel. Egyes lapok politikai szinezetü 

és irányzatos beállitású támadó Írásai mellett a nagy erdé

lyi magyar lapok /Ellenzék, Keleti Újság/ hosszabb cikkben 

számoltak be a konferencia lefolyásáról 

imrei Jenő irta a találkozóról: "becsatlakozni / 

jelent, mint szolgalélekkel születni és vizsla szemekkel ke

resni azuutat, hogy kit hogyan szolgálunk ki, ki lesz a hatal

masabb úr, kinél less kellemesebb és jövddelmezőbb a szolga

ság? Született lakájok lelki szegénysége az, akik megérdemlik

örökös lakáj sorsukat, most époúgy, mint a legvilágmegváltóbb
5 '

diktatúrák eljövetelekor."

Az a szakadás, aminek háttere a lap következő évi már

ciusi értekezletén bontakozott ki, a nyilvánosság előtt is 

érzékelhetővé vált. A konferencia valóban fordulópontot je

lentett az új nemzedék eszmei tájékozódásában és az egész if

júsági közéletben. A baloldal felé orientálódók a kapitaliz-

vetett •

Az előadá-• • •

"• Ugyancsak Szent- 

/ annyit

• • •

• • •
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mus csődjéről beszéltek: Demeter János a munkásmozgalomhoz 

való csatlakozást javasolta Csőgör Lajossal és Rohonyi Vil
mossal együtt, akik konkrétan be is jelentették elhatárоzá- 

G
sukat. A fordulópont súlyát és mibenlétét elemezte Lász
ló Dezső és Jancsó Béla is az 1933-as évfolyam első számá- 

László Dezső összefoglalója, amely 1929 nemzedéke 

eszmei és ipozgalmi produkciójának értékeléseként - a főis
kolás élet számukra való lezárulásakor - az Ellenzék hasáb
jain is megjelent, a következőképpen értékelte a konferenci
át : "Elvitathatatlan tény, hogy az Erdélyi Fiatalok őszi kon
ferenciája határkövet jelent a főiskolás mozgalmak életében.
A marxista ifjúságot és a neokatholikusokat mint kész világ
nézetek képviselőit mutatta be. Úgy látszott, hogy a liberá
lis szellemet képviselő unitáriusok és az Evangélium állás
pontját hangsúlyozó reformátusok, a világnézeti függetlensé
get hirdető Székelj7- Társaság és Erdélyi Fiatalok nemcsak tá
madások kereszttüzébe kerültek, hanem ki is estek a nagy ros
tán. Divatos dolog volt a konferencia után arról beszélni, 

hogy tulajdonképpen két jelentős és számottevő mozgaloía van 

Erdélyben, a két világnézeti álláspontot elfoglalt mozgalom: 
a marxista és a katolikus. A konservativ körök a katolikus 

mozgalmat, mint iskolapéldát emlegették, a marxisták pedig 

minden radikálizmust a faiatl marxistáknak tuldjdonitottak.
Az ifjú katholicizmus magának vindikálta az egész erdélyi 
ipagyarság megtartásának jogát, viszont az ifjú marxisták 

úgy léptek fel, mint az igazi haladás egyetlen képviselői."

7
ban.
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A két új jelenséget az Erdélyi Fiatalok szerkesztője a világ

nézeti függetlenség tükrében igy értékelte: "Az elvek érté

kelésénél nagyon tisztán kell látnunk, hogy mi az az érdek, 

amiért valaki egy elvet magáévá tesz és vall. Ez a két cso

port dogmatikus recitálással tárja elő a mozgalmaik mögött 

álló nagy közösségek általános tételeit. Amit az ifjú katho- 

licizmus Erdélyben mondott, olyan általános igazságcsoport, 

amit a világ bármelyik pontján el lehet mondani. Ugyanigy az 

erdélyi fiatal marxistáknál is nélkülöznünk kell a sajátosan 

itt ési most való látást. Két ifjúsági mozgalom áll előttünk, 

és mindkettő éimen ifjúsági karakterét adta fel akkor, amikor

dogmatikus világnézetek propagálójává lett 

ju magyar katholicizmus mozgalmának gyökere természetszerűleg 

nem Erdélyben, hanem Rómában van. Ez a csoport egy nagyobb 

társadalmi és gazdasági koncepció ide előretolt állása. A 

marxista csoport az egyetemesség igényével lép fel, de leta

gadhatatlan, hogy megmozdulása, akár öntudatosan, akár öntu

datlanul, szintén egy máshonnan ide irányított erő propagan- 

disztikus megjelenése. Nem kételkedem a mozgalmak tagjainak 

teljes jóhiszeműségében, de egyik mozgalomban sem látom a 

sajátos erdélyi gyökeret és erdélyi szint. Erdélyben itt

Az erdélyi if-• • •

gyökerező, itt kialakult új látási módra van szükség 

Megriadt katholikus fiatalságunk természetes könnyedséggel 

sorakozik fel a pápa által diktált világnézeti állásfoglalás 

mögé. Í.Iár mint ifjúság önálló döntése előtt csatlakozik egy 

kidolgozott rendszerhez és felvonul a marxista front ellen.

A marxista mozgalommal szemben nekünk kisebbségnek nem sza-

• • •
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bad elfelednünk, hogy a marxista propaganda természetszerű

leg keresi meg a kisebbségi ifjúságot, mert ebben könnyebben 

talál propaganda eszközt. Neki pedig ma legelső sorban erre 

van szüksége. A marxizmus mellett döntött ifjúság, maradék 

nélkül propaganda eszköz, olyan, mint az újság vagy a rádió.

A nagy marxista felcorakozás előtt egészen mellékes, hogy az 

elvei mellett felsorakozott ifjúsággal, vagy kisebbségi magyar

sággal mi lesz. Ne kein és nekünk nem mindegy. A magyarság szá

mára az élet legelső parancsa önmaga létének biztosítása. Ne

künk semmiképpen sem szabad a marxista-kapitálista háború ma

lomkövei között felőrlődnünk. íJem engedhetjük, hogy riadtSá

gunkat , fejvesztettségünket kihasználva, mindkét oldal minket 

játszódjon ki ellenfelével szemben. Nekünk belső autonómiára 

van szükségünk.”

"Nem mondom, hogy el kell zárkóznunk az egyetemes mozgal

mak elől. Ezt nem is lehet megtenni. De a sort meg kell fordí

tanunk. Nem az egyetemes mozgalmak beidegzéseivel kell Erdély 

felé jönnünk, hanem Erdélyből kell azokra néznünk Szomorú

dolog volna az ifjú katholicizmuson keresztül az ifjüstig fi

gyelmét is elvonni a sajátos erdélyi katholikus problémák elől. 

Az ifjú katholicizmusnak sajátosan erdélyinek kell lennie. A 

felvidéki Sarlósok marxizmusát egyoldalúságai és különböző fel

fogásom dacára is tudom tisztelni, mert fejlődés eredménye»

• • •

mert magyar, mert ha egyetemes elvek hatására született is.

nem átvett, hanem ifjúság által elért eredmény.” /kiemelés Cs. 

Ivl./ E megállapítások igazságainak és tévedéseinek gyökérzetét • 

a világnézeti függetlenség és a pártpolitikamentesség össze-
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függésében részletesen elemeztük, újólagos kommentálásuk ezért 

felesleges; tény, hogy ehhez mérhető határozottságé állásfog

lalással a folyóirat történetében később csak a Vásárhelyi Ta

lálkozó utáni időkben találkozunk újra. Kétségtelen az is, 

hogy a Falvak Népe-ügynek és a konferenciának az együttes ha

tása csapódott le abban a hagyományos értékelési sémában is, 

amely az Erdélyi Fiatalok mozgalmi egységének megbomlását a 

következő hármas képletben jelöli meg: a kezdeti egység után 

a/• kiválik a mozgalom balszárnya, s ennek lapja, a Falvak Né

pe fogja megvalósítani az Erdélyi Fiatalok falukutatásának "di-

b/* a konzervatív reformista centrum,8alektikus folytatását";

amely továbbra is uralja a lapot - elkötelezi magát az OMP po-
q

litikai törekvései mellett /!/; 

vizmust és "új rendiséget" képviselők, az Erdélyi Fiatalok 

jobbszárnya /!/ 1935-ben ugyancsak kiválik s megalapítja a 

Hitelt, a megmaradt református centrum pedig annyira elszige

telődik, hogy a Vásárhelyi Faiálkozón som vesz részt, 1937 ok

tóbere után pedig teljesen eljelentéktelenedik.

Ez az alapsáblon, bár a tényleges történeti tényeken túl

menően számos valódi, rejtettebb összefüggést is megragad, egé

szében csupán felületi leegyszerüsités eredménye, amely nem 

számol sem a koncepcionális összefüggések elemzett rendszeré

vel, sem pedig bizonyos döntő sorrendiségekkel, s olyan - a 

személyi színezetet sem nélkülöző - körülményekkel, amelyek 

igazi okai voltak az alapitói egység megbomlásának* Л centru

mot valóban Jancsó Béla, László Dezső, Debreczeni László és 

mások képviselték, az 1933-as értekezlet azonban egyszerre

с/, a nemzeti konzervati-



- 237 -

zárt ki egy jobboldali aspirációjú főmunkatársat s egy balol
dali meggyőződésü alapitótagot, az utóbbit sem politikai meg
győződése, hanem szolifiaritásszegése és a folyóirat megtámadá
sa miatt. Később a "jobbszárny” eltűnt a politikai életben, 

majd - nem annyira ok, mint a "harmadik nemzedék" - megalapí
tották a Hitelt, amelynek második szakasza tekinthető jobbol-

.i"'

dali beállitóttságúnak, a "balszárny" pedig - megerősödve az 

1933-as és későbbi kilépésekkel is, 1934-ben az Ady Endre Tár
saságban, majd az Erdélyi Realisták csoportjában, 1937-ben az 

Uji Erdélyi Antológiában, egy évvel később pedig az Erdélyi En
ciklopédia kiadóban teremtette meg a maga kereteit.

2• A Falvak Népe

Demeter János, az Erdélyi Fiatalok egyik alapitó főmun
katársa 1932. szeptember Зо-án hetilapott inditott Falvak Né
pe cimnel, anélkül, hogy lapalapitási szándékát az alapítóknak 

jelezte volna.
Az 1933 március 19-én betiltott lap elvi előzménye a 

Kommunisták Romániai Pártjának 1931. december 3-24. között
Moszkvában tartott V. kongresszusa volt, amely állást foglalt

'*'0 és kimondta a parasztság foko

zottabb szervezésének szükségességét, elhatározva egy kommu-
a nemzetiségi kérdésben is,

nista irányítású, a Falvak Népe alcímében /Földművesek és fa
lusi szegények hetilapja/ is jelzett profilú orgánum létreho-



- 238 -

E határozat következtében Kohn Hillel,-^ a KRP ko

lozsvári területi bizottságának tagja és Demeter János között 

kapcsolat jött létre:

zását.

13
Kohn Hillel Demetert az Erdélyi Piata- 

14
lókkal való szakításra es önálló kommunista lap alapítására 

ösztönözte, megígérve a lap fedezetének biztosítását is. 15

A lapinditást megelőző tárgyalás 1932 szeptember elején folyt
16le - tehát rnég a főiskolás konferencia előtt amikor a lap

politikai irányvonalát illetően a román és a magyar hivatalos

politikával való radikális szembefordulásban állapodtak meg.

A lap szerkesztőbizottsága és köre gyakorlatilag Antal Márk

marxista szemináriumának egyik csoportjából állott: Demeter

János szerkesztő mellett itt találjuk az Erdélyi Fiatalokból
később kivált Jancsó Elemért,^

18Vincze Jánost,

Csőgör Lajost, Rohonyi Vilmost, 

Az irányítást a párt részé-Bányai Lászlót.
19ről később nem Kohn Hillel, hanem Szirmai István végezte.

2o , -tenyle-A Falvak Népe fennállásának rövid időtartama alatt 

gesen szembefordult az OLD? törekvéseivel és a román kormányok 

kisebbségellenes politikájával, s nagy szerepe volt az V. kong

resszus határozatainak érvényesítésében, a nemzetiségi tömeg

szervezkedés elősegítésében. Beszámolt a füldmüvesgyülések- 

ről, munkássegély-akciókról és a Szovjetúnió életéről is. 

15-17 ezres példányszámban szerepelt benne Tamási Áron, Méli- 

usz József, s itt jelent meg álnév alatt Hagy István első no-

/А betiltás után - a lap utódaként - jelent 

meg Csőgör Lajos szerkesztésében az Ellenzéki Közlöny,^ijgyi- 

dőben a Magyar Párt ellenzékének kommunista irányítás alatti

22

vellája is.
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megszervezésével; 1933. június 19-én - már kizárása után - 

az ellenzékiek gyűlésén Demeter János is résztvett. ^ 

Ugyancsak a Magyarpárti Ellenzék adta ki még 1933-ban a 

Népakarat c. folyóiratot, majd ennek betiltása után a ma

rosvásárhelyi Székelyföldi Néplapot»/

A Naivak Népét - első négy számának megjelenése után - 

László Dezső méltatta az Erdélyi fiatalok 1932. novemberi szá

mában, kiemelve bátor hangját; kritikai észrevételeit nem 

szervezeti összetartozásuk számonkérésével kapcsolatban ve

tette fel, hanem azokra a kérdésekre mutatott rá /néhány dokt- 

rinér általánosításra és egyes támadások helytelen irányára/, 

amelyekkel az Erdélyi Fiatalok nem érthetett egyet. /László 

Dezső cikkét Demeter János válaszával együtt a Függelékben 

közöljük./ Az Erdélyi Fiatalok ugyanebben a számban azt is 

tudatta olvasóival, hogy nA Falvak Népe Demeter János magán- 

vállalkozása. Lapunk semmilyen vonatkozásban nem áll mögöt

te.” Erra az elhatárolásra azért volt szüksége a csoportnak, 

mert - minthogy Demeter az Erdélyi Fiatalok tagjaként indítot

ta a lapját - formálisan ezt a vállalkozást is a mozgalom sa

játjának tulajdonította a közvélemény, holott a Falvak Népe 

olyan hangnemben támadta a magyar társadalom bizonyos réte

geit és személyeit, amely nemcsak hogy ellentétes volt az 

■^rdélyi fiatalok egységkoncepciójával, de az előfizetői bá

zis lassú, felszámolódásának a veszélyét is előidézte, ami pe

dig a lap megszűnését jelentette volna. Veszélyeztette ugyan

akkor Líikó Imre Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés c. 

kötetének kiadását is, mert a Ealvak Népe megjelenése után
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Bánffy Ferenc - a lapot az Erdélyi Fiatalokkal azonosítva -
, 24visszalépett a könyv megjelenésének támogatásától.

László Dezső cikkére Demeter János válaszolt a Falvak 

Népe 1932. november 11-i számában Válasz az Erdélyi Fiatalok

nak cimmel amelyben László általa később provokációnak neve

zett "vádjait" utasította vissza. Cikkében - mint később szó

ban is - közös nevezőre hozta a Magyar Párt és a klérus törek

véseit az Erdélyi Fiatalokéval: "Annak az intelligenciának, 

amely az Erdélyi Fiatalokhoz tartozik, érdeke, de a magyar 

falusi'szegényeknek nem érdeke, hogy szent testvériségben 

hagyja magát nyúzatni mindenféle faji és vallási, sokszínű

én egyszínű élősködők által." Ez a kitétel volt az, amelyik 

Demeter kizárásakor a legsúlyosabb körülménynek bizonyult, 

s amelynek feltételezése és hangja joggal sértette az Erdé

lyi Fiatalokat. A válasz nemcsak sértő, hanem érthetetlen is 

volt, hiszen a kizsákmányolásban érdekeltnek nevezte Janesó 

Bélán és Balázs Ferencen át Dsida íenőig és I.íikó Imréig minda

zokat, akik közé maga is tartozott. Elekor kelt szárnyra a 

mondás, hogy Demeter János mindenkit megtámad, még önmagát

is • « •

3* Az 1933. tavaszi alaoitói értekezlet

Iliké Imre 1932 novemberében tért vissza Bukarestből, 

ahol az OI.IP titkárságán dolgozott; a szerkesztőség a falu

szeminárium vezetését ajánlotta fel neki, ezt azonban nem
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volt hajlandó vállalni. Rövidesen az alapitók értekezletének
összehívására kérte Jánosé Bélát, azzal, hogy határozzanak
a lap konferencia utáni irányáról, illetve az esetleges fel- 

25számolásról. Az azonban Iliké szándékától függetlenül is 

szükségessé vált, hogy döntsenek a felmerült kérdésekben és 

hogy újabb munkatársakat vonjanak be a folyóirat munkájába 

a fiatalabbak közül. Az 1931. július és 1933. március közti
tevékenységről való beszámolás időpontját 1933. március 8-

amely ülés 9-én folytatódott; ezt lo-én ésra tűzték ki,
14-én két további megbeszélés követte, amikor a lap újjászer
vezéséről tárgyaltak. Az értekezletet előkészítő László Dezső 

1933. február 21-én a következő felhívással fordult a főmunka
társakhoz:

Kedves Barátom!

Szerkesztőségünk úgy határozott, hogy az alapitók gyűlé
sét f. évi március első napjaira hivja össze.

A gyűlés anyagának előkészítéséhez szükségünk van a kö
vetkező adatokra:

1. Llilyen munkát fejtettek ki az alapitók a lap érdeké
ben 1931. július óta? mennyiben valósították meg ezeket a fela
datokat, melyeket az 1931 júliusi, illetve 1932 februári alapi- 

tógyülésen vállaltak magukra?
2. llilyen kérdések tárgyalásának felvételét javasolják 

az alapitógytilésre?
3. A lap jövő munkájára vonatkozólag milyen terfek közös 

megbeszélését tartják fontosnak?
4. A fenti három pontra vonatkozó részletes válaszodat 

beszámoló, illetve javaslat formájában legkésőbb március 1-ig 

sziveskedj Írásban közölni.
Válaszában bebreczeni László a világnézeti függetlenség
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fenntartását és egyidejűleg a határozottabb társadalombirá- 

lat szükségességét fejtette ki, Jánosé Bélához hasonlóan, 

aki a politikamentes társadalomtudomány megerősítését szor

galmazta; Jánosé Elemér azt tartotta fontosnak, hogy "«..a 

lap szellemében, irányában a mérsékelt szociálizmus szolgála

tába álljon. Ne foglaljon politikailag állást, ne támadjon pár

tokat és egyházakat, hanem pozitiv szociális irányt valljon 

és ezzel ellentétes cikkeket ne hozzon le /legfennebb vita 

formájában/. Semleges izü cikkek lehozhatok"• Miké Imre ter

jedelmes válaszában a szigorú önkritikát hangsúlyozta; "A 

helyzetanalizis és az alapitók véleményének meghallgatása 

után a gyűlés második csoportját. a lap és a mozgalom továb

bi folytatásának, vagy nem folytatásának megbeszélése tenné 

ki," Demeter János nem adott munkabeszámolót, csupán javasla

tot tett néhány dologban és fegyelmi eljárási indítványt je

lentett be a szerkesztőség tagjai ellen:

Kolozsvár, 1933. március 5.

Kedves Bánátom!

Válaszolva a II. 21-én és III. 2-án kelt leveleidre, 

értesítelek, hog3^ az Erdélyi Fiatalok március 8-ra kitűzött 

főmunkatársi értekezletén személyesen kívánok részt venni.
A második lveélben jelzett tárgysorozatot tudomásul vettem 

és azt a következő indítványokkal kivánom kiegészíteni:
I. Vonassák felelősségre az Erdélyi Fiatalok szerkesz

tő-bizottsága, amiért a főmunkatársak testületi megkérdezése 

és.-beleegyezése nélkül úgy a lapot, mint a mozgalmat egy po
litikai irányzatnak a szolgálatába állította.

II. Delegáljanak a főmunkatársak fegyelmi bizottságot, 
amely a felelősség ügyében a vizsgálatot haladéktalanul le-
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vezesse: állapítsa meg azokat a személyeket, körülményeket 
és érdekeket, amelyek az Erdélyi .-Fiatalok politikai angazsá- 

lásához vezettek és e vizsgálat eredményének megfelelően ter
jesszen elő javaslatot a megfelelő retorziókra*

III. Uj szerkesztő-bizottság választandó pontosan kör
vonalazott elvi programmal és hatáskörrel.

IV. Liegtárgyalandó és revizió alá veendő az Erdélyi Fi
atalok egész ideológiája.

V. Mondja ki álláspontját aa Erdélyi fiatalok főmunka
társainak értekezlete kisebbségi közéletünk münden életbevá
gó problémájában.

Ami a február 21-i levels dnek első kérdését illeti, ar
ra a főmunkatársak értekezletén kívánságodra készséggel fogok 

válaszolni.

Szives üdvözlettel
Demeter János s.k.

A kizárás vitájára, a résztvevők álláspontjára a három 

ülésről készült, a megjelentek kézjegyével hitelesített négy 

jegyzőkönyv dérit fényt. /Szövegüket a Függelék tartalmazza./

A március S-án készült jegyzőkönyv tanúsága szerint az 

alapitó-beltagok beszámoló jelentéseinek ismertetése után Ján

osa Béla olvasta fel a szerkesztőbizottság jelentését,

László Dezső pedig Demeter János beadványát tárta a gyűlés 

elé, kérve a fegyelmi vizsgálatot. Demeter János kijelentet

te, hogy "semmiféle politikai pártnak nem tagja", "de poli

tikai téren mozgó hetilapot adott ki." Hozzátette, hogy a 

többi főmunkatárs is kifejt politikai tevékenységet, hiszen 

többen egyházak alkalmazásában állnak és nem egy közülük név

vel jegyzett politikai cikkeket is közöl. Demeter hangsúlyoz

ta, hogy miga a László Dezső jelentésében foglaltakkal egyet

ért , "a lapban képviselt világnézetet nem fogadhatja el."
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A szerkesztőbizottság válasza az volt, hogy a főmunkatársak 

felé "semmiféle világnézeti kikötést nem tett", igy Demeter 

álláspontját elvetették. A bizottság a további nézeteltéré
sek kerülésére javasolta, hogy "a világnézeti kérdések mos
tani alapitói gyűlésünkön alapos megbeszélés tárgyát képez
zék." Ezen a napon Demeter János kizárásáról nem esett szó.

A másnapi, március 9~i gyűlésen, amely Balázs Ferenc 

elnökletével folyt le a Református Kollégiumban, elsőnek Deb- 

reczeni László szólalt fel, dr. Péterffy Jenő és Demeter Já
nos vétségének dolgában, először a személyi ügyek, s csak az
tán az érdemi kérdések megbeszélését javasolva. Péterffy Je
nő esetében a vétség egyértelműen a Magyar Pártban vállalt 

tisztség és a főmunkatárs képviselőjelöltsége volt, de De
meterhez hasonlóan az sem lehetett lényegtelen, hogy a folyó
irat munkájában nemigen vett részt; mivel megsértette a Szer
vezeti Szabályzat 7. pontját, távollétében való kizárása egy
értelmű volt. /Kizárását Debreczeni László visszaemlékezése 

szerint Balázs .Ferenc is javasolta; kizárása mellett szavazott 

Debreczeni, Balázs Ferenc, Biró Sándor, László. Dezső illetve 

a ráruházott szavazattal Dsida Jenő is, Jancsó Béla és László 

Ferenc. Ellene szavazott Miké Imre és a Mikóra ruházott sza
vazattal Demeter Béla, Jancsó Elemér és Jancsóval együtt Bá
nyai László; Demeter János tartózkodott./Figyelemreméltó, hogy 

ha valaki exponálta magát a Magyar Párt felé, akkor Mikó Imre 

igazán elkötelezte magát az Erdélyi Fiatalok soraiban, minthogy 

azonban megnyilvánulásaival kifelé sohasem sértette a lapot, 

tevékenysége pedig kezdetben igen nagy segitséget jelentett,



- 245 -

kizárása nem is jött szóba; szerepe volt mindebben annak a 

rokoni és baráti viszonynak is, amelyben az idősebb unoka- 

testvér Jánosé Béla megértéssel, bár némi aggodalommal fi

gyelte Miké eszmei tájékozódásának irányváltásait s próbál

ta segiteni előrehaladását, pl. könyve kiadásának szorgal

mazásával, s aszal is, hogy Iáiké már rég kilépett a lap kö

telékéből, de neve még szerepelt a folyóiraton./

Ezt követően kerültek sorra a Demeter Jánossal kapcso

latos kifogások /ugyancsak Debreczeni előterjesztésében/; a 

számbavétel láthatólag fontossági sorrend is volt. Az első 

"vádpont" a lap tavaly őszi konferenciájával kapcsolatban 

hangzott el, miszerint azon Demeter a lap ellen obstrukci-

A jegyzőkönyv szerint Demeter ezt cáfol

ta, hozzátéve, hogy "Ha obstrukciót vezettem volna, akkor 

sem fogadnék el magam ellen fegyelmi bizottságot, mert az 

Erdélyi fiatalok szerkesztősége megérdemelte volna az obst

rukciót.", mivel "a lapot egy világnézeti irányba tolta."

A második kifogás Demeter mozgalomszervező tevékenységét 

illette, Demeter ugyanis a falubarátok Szövetségével olyan 

célkitűzésekkel inditott mozgalmat, amelyek az Erdélyi fi

atalok "programját nem fedik, a nélkül, hogy erre vonatko

zóan a szerkesztőséggel megállapodott volna." A csoporto

sulásról, amelyet a falvak Hóné körül terveztek kialakíta

ni a lap munkatársai, önéletrajzi visszaemlékezésében De

meter igy ir: "Anélkül, hogy mellőztük volna a polgári de

mokratikus vonalon közeledő vagy tisztán népiességből köze

ledő barátainkat, a türzsgárda mozgalmat kezdenményezett a

ót szervezett.
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Falvak Перс körül kialakult tábor megszervezésére. Elképze

lésünk szerint a Falubarátok szövetsége, amely itt Kolozs

váron főleg az egyetemi hallgatókat ölelné fel, jelentős té

nyezővé válhatna a magyar ifjúság életében és segítségével 

radikális szellemben vihetnénk tovább az Erdélyi Fiatalok ál

tal félúton cserbenhagyott eszményeket

mondtuk, hogy mint Falubarátok szövetsége is létezünk, és en-
26nek jegyében kerestük a munkatársakat."/kiemelés Cs«M./

E megállapitással szemben a jegyzőkönyv szerint Demeter János 

kijelentette, hogy a "Falubarátok Szövetségének kialakításá

ban részt nem vett, az alakuló j.egyzőkönyvet nem irta alá«"

A gyűlésen ekkor a tényleges helyzet megállapitására egy Ján

osé Bélához Írott Kacsó-levél került fölolvasáEra, amely sze

rint az AGISZ-szervező Kacsét a Falubarát-mozgalom nevében, 

annak vezetőjeként kérte föl Demeter a Falvak Népében való 

közreműködésre /ahol kétségtelenül nagy jelentősége lett vol

na az ekkor már országos hirü publicista szereplésének/« Vá

laszként Demeter kijelentette, hogy "a Szövetségről, mint sa

ját mozgalmáról Kacséval nem beszélt", majd a SzentivánYi Elek 

levelében foglaltakat /ami szerint Demeter elmondta, hogy az 

"Erdélyi Fiataloknál már csak névleg szerepel, s már saját 

orgánuma van, a Falvak Népe és mozgalma a Falubarátok Szövet

sége"/ is tagadta« Végezetül a harmadik, legsúlyosabb vétség 

következett, a Falvak Népe november 11-i cikkének idézett ki

tételével kapcsolatban, amely "igazságtalan támadásban része

síti a lapot és a köréje tömörült intelligenciát és jóhiszemű

ségünk kétségbevonásáig megy el." Cikkét Demeter ekkor a Lász-

I.Iagunlc között ki is• • •
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ló Dezső lapszemléjére következett jogos reakcióként tüntet
te fel, mivel szerinte László "a Falvak Népét a hatóságok fe
lé denunciálta.", ám ezt követően megállapította, hogy "Nem 

lát ellentétet az Erdélyi Fiatalok és a Falvak Népe között."

/!/•

Láttuk: a Falvak Népe 1932 szeptemberének végén indult, 

s hogy László Dezső Írása az Erdélyi Fiatalok novemberi szá
mában jelent meg. Demeter szintén novemberi, inkriminált irá- 

a Válasz az Erdélyi Fiataloknak - erre érkezette Demeter 

emlékiratában - a jegyzőkönyv tanúságával szemben - a követ
kezőket Írja kizárására vonatkozóan: "Az Erdélyi Fiatalokból 
történt kiválás tiszta vizet öntött a pohárba. A kizáró hatá
rozattal kapcsolatban Írtam a lap 1932. november 11-i számá-

- s következik az Erdélyi Fiatalokat a "faji, val
lási, sokszínűén egyszínű. élőskÖdők"-kel azonosító részlet} 

a két időpont között 4 hónap telt el - Demeter kizárása a fen
ti nyilatkozat következtében, s nem a cikk megjelenése előtt 

történt•

sa,

27 1? 'ban: • • ♦

Az ülésen Janesó Béla "egyedül az önként vállalt szoli
daritással szembeni fegyelemsértés szempontját" tartotta dön
tőnek; érdekes - s a jegyzőkönyvből nem, csak szétszórt ada
tok és egymásnak néha ellentmondó emlékezések segítségével
állapítható meg -, hogy kik foglaltak állást Demeter kizárá
sa mellett és ellen: kizárására szavazott László Dezső és rá
ruházott szavazatával Dsida Jenő, Janesó Béla, Biró Sándor, 
Debreczeni László, Balázs Ferenc és László Ferenc, maradása
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mellett pedig Ivlikó Imre s rajta keresztül Demeter Béla, illet

ve Jancsó Elemér s az ő szavazatán át Bányai László foglalt 

állást./ A döntésre válaszul Demeter János azt hangoztatta, 

hogy a lefolyt vita világnézeti harc volt, "ami pillanatnyi

lag a reakció győzelmével végződött. Ezt László De zső, Jan

csó Béla, Biró Sándor, László Eerenc, Debreczeni László és 

Balázs Ferenc vezette le, egyrészt világnézeti meggyőződésük 

alapján, másrészt abból a célból, hogy a klerikálizmus és a 

Magyar Párt felé érdemrendeket érdemeljenek ki. Ezzel a lépé

sével az Erdélyi Fiatalok leleplezte magát, egy reakciós tár

saság áll most pőrén előttünk, amely ellen /Demeter/ a legerő

sebb harcot fogja megindítani,"

Demeter János a maga kényszerű távozását egyértelműen 

világnézeti indítékúnak, önmagát pedig a csoport "politikai 

lavirozásának" áldozataként állította be már 1933-ban, a bal- 

oldaliságot saját személyével azonosítva, s megerősítve az 

Erdélyi fiatalokat mindabban, amit László Dezső a főiskolás 

konferencia után irt az ifjú marxistákról; a tünet bonyolult

ságát tükrözi később is - az események dokumentált sorrendjé

vel szemben az a beállítás, amelyben a visszavetmtő önigazo

lás szándéka a politikai szinteret és más okokat a világné

zeti meggyőződés kizárólagos fogalmával cseréli fel. Fontos 

leszögeznünk azt is, hogy e csúsztatás szerencsétlen és a té

nyeket meghamisító volta ellenére is bonyolultabb összefüggé

sekről van szó, s nem kizárólag fegyelemsértésről; az indoko

latlannak tűnő harciasság és kirázólagosságra törekvő merevség 

valóban taszította az erdélyi Fiatalokat, s amikor ez a lapot
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közvetlenül célbavette, annak létét is fenyegette, szükséges

sé téve a radikális retorziót. Az is tény, hogy az Erdélyi Fi

atalok sohasem volt marxista vagy a kommunista mozgalom felé 

orientálódó csoport, a meggyó'ződésbeli ellentéteket azonban 

mindaddig tisztelte, amig a maga keretein belül az ellentétek 

áthidalhatók voltak. Ebből azonban nem következik, hogy az 

Erdélyn Fiatalok a "balszárnyat" leszámolásszerüen távolítot

ta el a centrum merevsége következtében; a "balszárny" egyet

len alapitót jelentett ekkor, akit később, a mozgalmi balrafor-

dulás útján többen is követtek, igy Bányai László, aki március
2822-én lépett ki a csoportból. /I.íikó is kilppett, de nem "bal

ra"; kilépési nyilatkozata nem maradt fenn./ Lényeges momentum

e kizárással kapcsolatban az is, hogy Demeter János tagságának 

megszüntetése korántsem jelentett jobbrafordulást, csupán a 

lap védelme érdekében a szabályzat érvényesitését; ebből a hely

zetből adódott az az általános megállapítás is, hogy a balszárny 

kiközösítése után az Erdélyi Fiatalok a kiközösitettekkel szem

benálló Országos Magyar Párt politikai irányát követte.

A márciusi értekezletek harmadik jegyzőkönyve szerint 

a további két ülés az átszervezés, a laptörekvések újraértel

mezése jegyében folyt le; a március lo-i ülésen Demeter Béla 

figyelmeztetett a "főiskolás csoportok megindult izolálódá- 

sára"; ennek oka az őszi konferencián megnyilvánuló ellentét- 

és a "harmadik generáció" vázolt útkeresése volt, 

elmélyüléséhez pedig a Falvak Népe-ügy vezetett. Demeter Bé

la lényeges megállapitása volt, hogy "áz összes kisebbségi

rendszer
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problémákkal szembenéző programot kell adni", s ennek megva

lósítására nagyobb terjedelem és kisebbségpolitikai, gazdasá

gi, társadalomtudományi Írások közlése látszik szükségesnek» 

Biró Sándor elképzelésének megfelelően az alapítók a folyói

rat negyedévenkénti, számonként 4o oldalas megjelentetésében 

állapodtak meg. A további laptörekvéseket illetően eszmeileg 

Jancsó Béla intenciója volt a legfontosabb: ennek értelmében 

a mostani új nemzedékhez szólás a feladat, de a lap tematiká

jának meg kell haladnia a főiskolás élet problémavilágát. A 

világnézeti alapelvek vitájában Mikó Imre a "loo %-os tudomá

nyos szocializmust" ajánlotta nézőpontul; véleményében szere

pe lehetett annak is, hogy IJikó, bár csak érintőlegesen, de 

az őszi konferencia után személyes kapcsolatot talált Antal

Az alapítók megegyeztek 

abban, hogy "mindenki szólás-, illetve irásszabadságát tisz

teletben kell tartani," ami világnézetileg a "vélemények egy- 

másmellettiségét jelenti.": a világnézeti függetlenség tehát 

továbbra is alapéIvük maradt. Az átszervezést elősegítendő 

az alapítók elhatározták az új szervezeti szabályzat kidol

gozását is, amelyet Jancsó Béla március 14-én ismertetettf 

az új szabályok ugyancsak rögzítették a pártpolitikamentessé

get, meghatározva az elvi kivételeket, bizonyos mértékig eny

hítették.

29Márkkal és szemináriumával is.

E fordulóponttal az Erdélyi Biatalok történetének első 

korszaka lezárult, a csoport ettől kezdve a módosult erőviszo

nyok és új típusú ellentétek rendszerében folytatta müködéséte
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JegyzetekVI«

Bevezetés

1« Szabó Dezső: Utazás Erdélybe. In: Szabó Dezső újabb 

Budapest, 1939* október, lo-ll p. Ludas Má-müvei 54. sz 

tyás kiadás.
• j

Két évtized nemzedékei

1. A vitában megszólalt az Erdélyi Fiatalok is /László 

Dezső: Világnézetünk apológiája = EF 1938.1.sz./

I. A lassú gyarapodás időszaka

1. Dr. Péterffy Jenő: Az erdélyi magyar ifjúság jövője 

= EF 1930.1.SZ.18 p.
2. Gyarmathy Árpád: Vak-vágányon • = EF 193o.6.sz.94-95 p. 

a mai magyar főiskolások több, mint 5o %—a sohasnm
járt felekezeti iskolába, az oda járt 48 % nemzeti műveltsége■ 
pedig nagyon sok oknál fogva sem elégnek, sem teljesnek, sem 

szervesnek nem nevezhető," /Jancsó Béla: Az erdélyi magyar if
júság problémáiról. = Erdélyi Helikon, 1931.1.sz. 15 p./. " 

az ifjúság, amely a legnagyobb magyarok nevét is legfeljebb csak 

hallotta, amely a szegényedő erdélyi magyarságnak talán legsze
gényebb része, magyar öntudattal, felelősséggel és munkával ké
szül az erdélyi magyarság feladatára," /Jancsó i.m. 17 p./

4. Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma. Egy nemzedék szellemi 
élete« 22 esztendő kisebbségi sorsban. Kolozsvár, é.n. 143 p.

5. László Dezső: A hiányzó tizenöt korosztály. = EF 193o. 
8.SZ. 127 p.

6. Dr. Endes I.Iiklós: Erdély három nemzete és négy vallása 

autonómiájának története. A szei’ző kiadása,, Budapest, 1935. 479 p.
7. Szász Zsombor: Erdély Romániában. ílépkisebbségi tanul

mány. Budapest, 1927. 25o. és köv. lapok. - Hikó Imre szerint 

"A.z egyetem átvételét
rigenthez küldött két felirata előzi meg. Az elsőben a strass-

3. " • * •

0 • • ÖZ

dr. Onisifor Ghibunak. a Consiliul Di-• • •
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burgi és a pozsonyi egyetem átadására hivatkozva veti fel a 

kolozsvári egyetem átvételót, a másodikban az egyetem elro- 

mánositási tervét dolgozza ki. E két dokumentum mellett ta
láljuk a jogi és orvosi kar átszervezésére vonatkozó javas
latokat, melyet egy-egy szakbizottság készitett elő. 1919 

május 8-án kapja meg dr. Onisifor Ghibu a Consiliul Dirigent- 

től az egyetem átvételére szóló megbizást. Május 12-én adja 

át dr. Schneller István, a kiváló pedagógus, a kolozsvári 
egyetem utolsó magyar rektora az I. Ferencz József ffiudomány- 

egyetemet az Onisifor Ghibu vezetésével a rektorátusnál meg
jelent bizottságnak. Ebből az időkből /sic!/ származik egy 

román-magyar szövegű hirdetés, mely a hallgatóság tudomására 

hozza, hogy indexeiket szabályosan lezárhatják, lehallgatott 

szemesztereiket pedig be fogják számítani. Az új egyetem meg
nyeri magának dr, Sextil Puscariut, az európai hirü nyelvészt, 

aki az egyetem első román rektora less. 1919 szeptember 12- 

éről szól az a Decret Regal, mely szerint a kolozsvári egye
tem uátalakul románná' 0 /Mikó Imre: A kolozsvári egyetem tiz 

éve és a kisebbségek. = BF 193o.9-lo.sz.154-155 p./
8. A magyar tannyelvű iskolák szánéban beállott változá

sok 1918-1928-ig. = Magyar Kisebbség, 1929.13.sz.
9. Endes i.m. 479 p.
10. Dr. Sulyok István-dr. Fritz László: Erdélyi Magyar 

Évkönyv 1918-1929. I.évf. Juventus kiadás, Kolozsvár, 193o.
97 p.

11. A magyar tannyelvű iskolák = Magyar Kisebbség,I929.Ф • •

13.sz.
12. Endes i.m. 479 p.
13. Endes i.m. uo.
14. Szász Zsombor i.m. 251 p.
15. Kacsé Sándor: Virág alatt, iszap fölött. Önéletrajzi 

visszaemlékezések I.Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981.11. 
kiad. 239 p.

16. Szász i.m. 251 p*
17. uo.
18. Kacsó i.m. 239 p. 

uo.19.
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20. Janesó Béla: Az erdélyi magyar ifjúság problémái
ról. = Erdélyi Helikon, 1931.l.sz. 15 p.

21. László Dezső: A hiányzó tizenöt korosztály = EF 

193o.8.sz. 126 p.
22. Jancsó Béla i.m. 15 p.
23« Mikó Imre a magyar Országos Menekültügyi Hivatal 

adatai alapján összegzi a repatriáltak számát:
1918- ban
1919- ben
1920- ban
1921- ben
1922- ben
1923- ban
1924- ben

40.952 

33.551 

70.773 /!/
19.879 .
13.651 
7.536
1.693, összesen 197.o35 qiagyar

telepedett az anyaországba. /Mikó Imre: Huszonkét év. Az er
délyi magyarság politikai története 1918. december 1-től 
194o. augusztus Зо-ig. Studium kiadás, Budapest, 1941. 17 p./

24. Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma 143 p.
25. Касзо Sándor: Virág alatt
26. Endes i.m. 480 p.
27. Kristóf professzor első hallgatói. In: Emlékkönyv 

Kristóf György hatvanadik születésnapjára. Kolozsvár, 1939. 
lo p. - Lapedatu segítségével jutottak ellátáshoz a Tanitók 

Házában is; az esetet Kacsó önéletírása első kötetében is meg
örökítette.

28. Kacsó Sándor: Virág alatt
29. Irodalomtanításunk. = EF 193o.3.sz.37-39 p.
30. Az 1919/2o-as ég, e.z 1927/28-as évek során Mikó ada

tai szerint a következőképpen változott a magyar joghallgatók 

száma: 35,9o,7o,15o,80,14o,13o,25o,240. /А kolozsvári egyetem 

tiz éve és a kisebbségek.= EF 193o.9-lo.sz.154-156 p./. Ez а 

hirtelen emelkedés azonban látszólagos, tekintve, hogy sokan 

csak azért iratkoztak be a jogikarra, hogy tanulmányaik cimén 

katonai szolgálathalasztást kaphassanak. Mivel az előadások lá
togatása itt nem volt kötelező, a beiratkozottak nagy többségét 
nem tekintjük tényleges hallgat óknak.

240 p.• • •

245-246 p.• • •

-. i
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II.
A Tizenegyek

1. Kacsó Sándor: Uj székely társadalmi elrendeződés. = EF 

1933.IV.sz. 96 p.
2. A Remény másik "elágazását" az 1921-ben alapitott Ifjú 

Erdély /a református egyházi ifjúsági lap/, illetve az ifjabb 

Grandpierre Emil- és Albrecht Dezső-féle Haladjunk jelentette.
3. Balázs Ferenc 1923. április 17-én kelt levele Benedek 

Eleknek = Benedek Elek Irodalmi levelezése 1921-1929.I.köt. 

Közzéteszi Szabó Zsolt. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1979. 
132 p.

4. Kacsó Sándor: Virág alatt
5. Hikó Imre: Tizenegyek. Negyven éve halt meg Balázs 

Ferenc. Kézirat.

262 p.• • •

6. A Tizenegyek antológiájának évfordulójára. = EF 193o. 
6.sz. 99 p.

7. /- rei./: így szól az idő általuk. A "Tizenegyek" ti
zenegyedik évfordulóján = Ellenzék, 1934.febr.25., 7 p.

8. EF 1930.6.SZ« 99 p.
9. Erdélyi magyar irodalom /7-16 p./ és Székely mitológia

/17-20 p./
10. A táj elemet hangsúlyozta ugyancsak 1923-ban Gyárfás 

Elemér is /Erdélyi problémák 19o3-1923. Az Erdélyi Irodalmi 
Társaság kiadása, Cluj-Kolozsvár, 254 p./.

11. Láng Gusztáv: Intézmények, folyóiratok, törekvések.
A két háború közötti romániai magyar irodalom történetéhez. = 

Korunk, 1971.3.sz. 413 p.
12. Kscsó Sándor: Uj székely társadalmi elrendeződés =

EF 1933.IV.sz. 96 p.
13. /b.i.//Borbély István/: Versek, 

mányok tizenegy fiatal erdélyi Írótól 
1923# április-június, 2. füzet.

14. Reményik Sándor: Tizenegy fiatal erdélyi magyar iró 

antológiája = Pásztortiiz, 1923.H.85o-853 p.

elbeszélések, tanul- 

= Keresztény Magvető,• • •

15. Miké Imre: Tizenegyek. Kézirat.
16. Kacsó Sándor: Virág alatt 262 p.• • •
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17* Kacsó i.m. 263 p*
18. Mikó Imre: A csendes Petőfi utca. Dacia Könyvkiadó, 

Kolozsvár-I'Tapoca, 1978. 9o p.
19. Amerikából irta számvetését a Tizenegyek után öt hó

nappal: Hát az Antológiánk bizon jobb is lehetett vónai Egyik
másik kritikus meg is seprüzptt jól. S Berde Mária és Tompa 

László nekem még a seprű nyelit is odaforditották. Mert azt 

mondják rólam, hogy csupán ügyes"másoló" vagyok. Jól van. Én 

eddigelé annál több bajt láttam, semhogy egy kicsi kritikától 
valami likba bébujjak. Májtég leszen más beszéd is, ha megér- 

demlem, s hanem biza, mint másoló is szerethetjük egymást, ahogy 

csak tudjuk. Vegyék mások el a madárfiat, csak lássam, amikor 

repitik. /Tamási Áron 1923. nov. 12-én kelt levele Benedek Elek
hez. = Benedek Elek irodalmi levelezése I. 188 p./

20. " - A Tizenegyek könyvére már csak György Lajos emlék
szik, ki - mint a bolhát - esténként bizonyára örökké megszá
molja az erdélyi könyveket." /Tamási Áron 1925« jún. 21-én kelt 

levele Jancsó Bélához. = A Helikon és az Erdélyi Szépmives Céh 

levelesládája /1924-1944/. Közzéteszi Marosi Ildikó. Kriterion 
Könyvkiadó, Bukarest, 1979*I*köt. 45 p./

21. Tamási Áron: Virrasztás. Révai kiadás, Budapest, 1943.
265 p.

22. Jancsó Béla itt a szervezési szisztéma újszerűségére 

utalva a vállalkozás függetlenségét már az Erdélyi Fiatalok 

hétéves küzdelmeinek távlatából, per analogiam hangsúlyozza. 
/Levél Tamási Áronhoz a cselekvő erdélyi magyar ifjúságról. = 

Brassói Lapok, 1936. május 2o., 7 p./

III. Felhalmozódás és a bázis kialakulása

1. Szász Zsombor i.m. 243 p.
2. id. Szász i.m. 257 p.
3. Erdélyi Magyar Évkönyv 97-98 p.
4. Dr. Péterffy Jenő: Az erdélyi magyar ifjúság jövője.= 

EF 1930.2.sz. 18 p. és László Dezső: A hiányzó tizenöt korosz
tály. = EF 193o.9-lo.sz, 126 p.
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5. Dr. Prohászka László: Gazdálkodjunk az élő nemzeti 
vagyonnal! = I.íagyar Kisebbség, 1929*23.sz. 862 p,

6. Ivlikó Imre: Huszonkét év, 51 p*
7* Szász Zsombor i.m. 243 p*
8. Iliké Imre i.m. 51 p*
9* Szász Zsombor i.m. 243-244 p*
10. Gál Kelemen dr.: A bakkalaureatus. = Kisebbségi Is- 

kolaügyc A Magyar Kisebbség nemzetpolitikai szemle mellékle
te, 1929. l.sz. 9 p*

11. A Luptának adott nyilatkozatot Szász idézi, példaként 
emlitve a német sajtó alapján néhány kérdést is az 1925/25-os 

bakkalaureátusi vizsgák tételei közül: Mi a kutyaadó maximuma 

Romániában?; Hány hektoliter viz folyik egy perc alatt a Duna 

torkolatán át a Pekete-tengerbe?; Miről lehet a jó bort megis
merni?; Milyen hosszú a prága-kattovützi vasútvonal? /245 P*/*

12. Miké i.m. 52 p.
13* Dndes i.m. 481 p.
14. László Perenc visszaemlékezése szerint.
15. Pritz László: Az elcsatolt területek magyar ifjúsága 

a magyarországi főiskolákon. = Magyar Kisebbség, 1932.24.sz. 
759 p.

16. Drdélyi Magyar Lvkönyv 98 p.
17* Pritz László i.m. 759 p.

’ 18. Drdélyi Magyar Lvkönyv 1o6-1o7 p.
19. 28, illetve 14 fő.
20. A hallgatóság társadalmi összetétele:

parasztszülők fia 

iparos, kereskedő fia 

szabad szellemi fogl. 

lelké sz, tanár 

munkás 

birtokos 

özvegy
gyor Lvkönyv lol p./

21. Pritz i.m. 759 p.
22. lüké adatai szerint: jogi fakultás

orvosi " 
bölcsészeti ” 
tennészéttud.

12 %
18.03 %
8.2 ti 

11.4 

0.3 /!/
1.7 ti
"5o3 ti /!/. /L'rdélyi 1,1a-

/j

25o
loo
12o
6o.
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23. Az 1929/Зо-аз egyetemi évtől kezdve a hét osztályt 

végzett érettségizettek számára bevezették az egyetemi elő- 

készitő évet - .a jogi és a gyógyszerészeti karok kivételével.
24. Erdélyi ilagyar Évkönyv loo p.
25. 12 jogászdoktor, 2 jogi "licenta" okleveles, 12 orvos, 

19 gyógyszerész, 9 filológus, 2 /külön./ történelemszakos és 3 

természettudományi szakos hallgató. /Az Anuarul Universita^ii 
Regele Ferdinand I. Cluj /1929~193о/ adatai alapján Jancsó E- 

lemér ismertetése = EF 1931.5-6.sz•114-115 p./
26. A pályázati felhivást, amely a lap 193o. februári, 

márciusi és áprilisi számainak III. boritólapján jelent meg, 
Jancsó Béla fogalmazta.

27. uo.
28. Printz János: A kolozsvári magyar főiskolai hallgatók 

statisztikája. = Erdélyi Tudósitó, 1933o5.sz. 287 p.
29. T. Rebreanu szerint a létszám ekkor megközelitően 

• A romániai diákság.= Erdélyi Helikon, 1931.l.sz.35oo volt.
12 p.

30. Jancsó Béla: Az erdélyi magyar ifjúság problémáiról .= 

Erdőijei Helikon, 1931.1.sz. 16 p.
31. Printz János i.m. 287 p.
32. Kállay Ernő: Az első évesek.
33. Erdélyi Tudósitó, 1933. máj.l 

nya = Magyar Kisebbség, 1933.1o.sz 318 p.
34. Szász i.m, 25З p.
35. László Ferenc közlése.
36 •

= EF 1936.évf. I08 p. 
Princz János tanulmá-• >

ua.

1. A kolozsvári hallgatóság szociális állapotai

37. Hányán vagyunk? = EF 193o.l.sz. 16 p.
38. Tóth Zoltán: Helyzetjelentés a zsebfrontról. = EF 1932. 

6,sz.lo2-lo6 p.
Hányán vagyunk? és Helyzetjelentés

40. Erdélyi Magyar Évkönyv, 71 p.
41. Hányán vagyunk? = EF 193o.l.sz. 16.p.

39. ♦ • ♦
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42. uo.
43* uo.
44. El1 193.0.2.sz.II. boritó.
45. ЕЕ 193o.9-lo.sz.II. boritó-r
46. Megszervezését Inczédy-Joksman Ödön irányította. /Mikó: 

Huszonkét év 67 p./.
47. Л diáksegélyezés 5 évét áttekintő statisztikát Sulyok 

István és Fritz László máig alapvető adattára, az Erdélyi Ma
gyar Évkönyv alapján az Erdélyi Fiatalok 193o.9-lo. száma is 

közölte. Eszerint a 77o hallgató közel 2.ooo.ooo lejes támoga
tásban részesült.

48. Az Ellenzék Diákmenza működésével kapcsolatos adatok 

nem teljesen egyezőek. Az évkönjnr szerint:
Diákok szamaTanév

1927/28
1928/29
1929/30

Évi segély
337.565
681.216
417.673

Fejenként
637o
681o
38oo

53
loo
llo

Az Erdélyi Fiatalok közvetlen adatgyűjtése alapján9
ingyené s féldijas

1927/28 
1928/29 
1929/30

/EF 193o.2.sz. 24 p./
49. Erdélyi Magyar Évkönyv lo3 p.
50. Jancsó Béla: Az erdélyi magyar ifjúság problémáiról. = 

Erdélyi Helikon, 1931.1.sz. 15-16 p.
51. Jancsó i.m.
52. Mikó Imre: Egyetemi egyesület felé. = EF 193o. 4*sz. 

49-5o p.; Mikó Imre: A K.M.H.H.É.-től a Bolyai Körig.
1931.1.sz. 9.p.; Mikó Imre: A főiskolai törvény és a magyar 

diákegyesület,= EF 1932.6.sz. lo7 p.; A kolozsvári magyar egye
temi hallgatók emlékirata = EF 1931.1.sz.4 p./

53. Papp Ferenc: A diáksegélyezésről = EF 193o.5.sz.73 p.; 

Vargha Lajos: A diáksegélyezésről = EF uo.lll p.; Ssombory Lász
ló: Diáksegély-akciók, uo. 127 p.; Vargha Lajos: Hogy állítha
tunk fel egy diákotthont? uo.128 p.; László József: Magyar Diák
otthonért!, uo. 15o p.; Orbán Endre: Diákszövetkezetet!, uo.
151 P.

6o 6 54
95 8o15

loo 15 85

= EF
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54. Kolozsvári magyar főiskolai hallgatók bálja. = EF 

1931.9-lo.sz. 166 p. Л vitákról az 1931. január 17-i bálmuj- 

ságban Ermi Okim /Mikó Imre/ neve alatt rövid paródia jelent 

meg, amely a visszájára forditott szerzői névhez hasonlóan,
a vitákat és azok szereplőit kifigurázva irta meg a történtek 

ellenkezőj ét*
55. Az OMP-hez hasonlóan Bánffy Miklósnak is szüksége 

volt arra, hogy mögötte fölsorakozott fiatal értelmiségiek
re hivatkozhasson; a kortársak emlékezése szerint ez az ér
dek is vezette, amikor a Vásárhelyi Találkozó megtartásához 

szükséges engedélyt megszerezte a kormánytól.
56. Az Erdélyi Fiatalok egyik szerkesztőségi cikke Lélek- 

halászás cin alatt Ítélte el a jelenséget. - EF 1931.8-lo.sz. 

15o p.
57. Botár, akinek neve ismeretlen volt a közéletben, az 

ifjúság szociális helyzetét látvaá 1932 júniusában maga mellé 

vett három - az egyházi egyesületek megbízását nélkülöző - 

egyetemi hallgatót, s felkereste Reményik Sándort, kérve, hogy 

a költő vállalja el ” 

ja a magyar diákokat segélyező, és eddig különböző mederben 

folyt társadalmi akcióknak egységesítése.” /Reményik Sándornak 

1932. június 26-án kelt, Jancsó Bélához írott levele./ Az été— 

ren tájékozatlan Reményik többek között barátjától, J,lakkai Sán
dor püspöktől is tanácsot kért, aki " 

gondolatomban, hogy az ügy kényes, és körülötte nagy társadal
mi ellentétek hegyeződtek ki már régebben is, másrészt nyoma
tékosan felhívta figyelmemet arra, hogy tudjam meg, vájjon va
lóban az ifjúság hivatott képviselői fordultak-e hozzám, az 

erre illetékes hivatalos, alkotmányos szerveik útján. Ezekután 

fordultam én Hozzád, Kedves Barátom 

ifjúsági mozgalmak régi vezére vagy.”
Az ehhez hasonló, korábbi akciókkal kapcsolatban a Széke

lyek Kolozsvári Társaságának Főiskolás Tagozata a következőkép
pen foglalt állást: a Társaság ” 

egy előkészítetlen, egy célszerűen és jól át nem gondolt akció 

azt a katasztrofális hatást is kiválthatja, hogy a jelenle~

egy ankét összehívását melynek cél-в о e e • 1 J

megerősített abban ate e e

, :kiről tudtam, hogy az« « e

tudatában van /annak/, hogy« • «

• о e
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gi diáksegély akciókat gyengíti, anélkül, hogy helyette egy 

erősebb és egészségesebbet tudna létrehozni." /Az 1932. május 

26-i választmányi ülés jegyzőkönyve./
58. így az 1931. január 17-i újságban Jancsó Béláé. A bá- 

liujságok megjelenését Bélteky László, Horosz Béla és Szász Bé
la újságíróként is működő hallgatók intézték, a lapok terjedel
me általában 8 oldal volt.

59. Fazekas Sándor: Életrevalóságunk fokmérője. /Az önse
gélyző pénztár./ = EF 1930.8.oz.130-131 p.

60. Egyetemi index hivatalos nyugtázása szerint.
61. Erdélyi l'.Iagyar Évkö^rv lo2 p.
62. Kortársi emlékezés szerint 193o júniusában nagy fel

háborodást váltott ki az egyik professzornak, Victor Onisíor- 

nak az eljárása, aki az indexeket csak akkor volt hajlandó alá
írni, ha a hallgatók átadták neki a Iíeszei-féle könyvkereskedés 

800 lej es nyugtáját a professzor bekötetlen ivekből álló - meg
lehetősen gyenge - közigazgatási jog-tankönyvéneк megvételéről.

63. Erdélyi magyar Évkönyv lo2 p.
64. A földbirtokreform történetét, intézkedéseit és hatá

sát a román telepítési mozgalmakkal együtt alapvető müvében 

Venczel József dolgozta fel. /Az erdélyi román földbirtokre
form. Minerva Irodalmi és ííyomdai I.Iüintézet R.-T Kolozsvár,
1942. Különnyomat az Erdélyi Tudoiruányos Intézet 194o-41. évi 

Évkönyvéből, 159 lap./
65. Balogh László: Ili lesz velünk? = EF 1931.7.sz. 136 p.
66. Tóth Zoltán: Helyzetjelentés a zsebfrontról. = EF 

1932.6.sz.1o2-1o6 p.

• 9

2. Az egyházak ifjúsági egye sülét ej

67. Erdélyi Magyar Évkönyv 7о p.
68. EF 1930.1.SZ.15 p.
69. EF 193o. 4.SZ.64 p.
70. Ellenzék, 193o.152.sz. 2 p.
71. A kolozsvári IKE az 1927. augusztus 28-szeptember 8. 

közötti törcsvári konferencián 15 fővel képviseltette magát; 
a konferencia a szövetség egyik alelnökévé S. Hagy Béla teo-
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lógust, "magyar részi" képviselőnek pedig Borbáth Samu joghall
gatót választotta meg. Ifjú Erdély, 1927* november, 54-55 p./

72. Példányszáma ebben az időben 17oo volt./!/.
73. Az ERKMEFSZ négy éve. = Erdélyi Tudósitó, 1932«lo.sz.

386 p.
74. Erdélyi Magyar Évkönyv 58 p.
75. Venczel József: Az erdélyi magyar főiskolai ifjúság 

mozgalmának kibontakozása. = Magyar Kisebbség, 1933.3-4.%'sz.lol p.
76. EE 1930.1.SZ.15-16 p.
77. Az ERKNEFSZ négy éve, 387 p.
78. uo. 386. p.
79. uo. 387.p.
80. ЕЕ 193o.l.sz.l6 рт
81. Belső-Erdélyi Kúria:

Demeter János: Az iskolán kivüli népnevelés;
Orbán Pál: A szövetkezetek gazdasági jelentősége; 

Török Bálint: A szövetkezetek;
Frána Péter: Tapasztalatok a modern ifjúság körül; 

Kekel Béla: A moldvai csángóik közt;
Dsida Jenő: Német versforditások.

Hat árvidéki Kűria:
Blédy Géza előadása a konkordátumról;
Blédy Géza az egyesület külkapcsolatairól;
Bartha Sándor Konstantinápolyról;
Dsida Jenő a világirodalom útkereső mozgalmairól; 

Bélteky László: novellák és vei'sek. /ЕЕ 193o.6.sz.
lo3 p.

82c Erdélyi Tudósitó, 1932.1o.sz. 396 p.
83. Líajláth-Kör. Az Erdélyi Rém. Kát. Népszövetség Egye

temi és Főiskolai Szakosztálya. = Erdélyi Tudósitó, 1933.5.sz. 

292 p.
84. EP 1930.2.SZ.31 p.
85. Balázs Ferenc: A Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági Körének 

falumunkájáról. = ЕЕ 193o*6.sz.lo4 p.
86. 3eszánoló az Unitárius Teológiai Akadémia Önképzőköre 

működéséről. = ЕЕ 193o.6.sz.lo3-lo4 p.
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87. Gyergyai Judit: Unitárius ifjúsági konferencia. = 

EF 1930.8.sz. 142-143 p.

3. A Székelyek Kolozsvári Társasága

88. Századunk sodrában. Criterion Könyvkiadó, Bukarest, 

1975. 91-92 p.
89. László Dezső: Erdélyi Fiatalok. = Korunk, 1973.6.sz.

923 p.; Csapody Miklós: Beszélgetés Debrecneni Lászlóval.1977. 
Kézirat.; László Ferenc szóbeli közlése.

90. László Dezső: Erdélyi Fiatalok. = Korunk, 923 p.
91. Dr. Bernád Ágoston /189о-195о/ kolozsvári ügyvéd lel

kes hive és támogatója volt az új ifjúsági törekvésekneк, az 

egyetemi egyesületért vivott harcnak és az Erdélyi Fiatalok moz
galmának .

92. Az Ifjú Erdély tudósítása szerint a sorozatban a követ
kező előadásokra került sor:

Az antiszemitizmus /Csiszár Károly tanárjelölt/;
Az uralkodó nemzet és a kisebbségi nemzetek fiai közötti 

viszony /Erdélyi János tanárjelölt/;
A lelki élet ápolása /Kiss Erzsébet orvostanhallgató/;
A mi nemzedékünk /László Dezső/:
A lelkész és más foglalkozásúak /László József tanárjelölt/;
A modern nőkérdés /Bodor Géza orvostanhallgató/;
nemzetünk értéke világviszonylatokban /Vájná sva tanárje

lölt/;
Az új magyar vezető osztály /Benedek Géza teológus-tanár

jelölt/.
Az emliett hátráltató és leszerelő törekvések ellenében 

a.zónban más tendencia is megfigyelhető volt: 1929 nyarán, a 

Főiskolás IICE tordatúri konferenciáján alig esett szó kifeje
zetten vallási kérdésekről /Az erdélyi magyar társadalmi élet 

betegségei; A romantikus és reális történelemszemlélet; Az 

igazi demokrácia; Viszonyunk a falusi földmivesekkel és a vá
rosi munkásokkal; A nemzeti egység és a felekezetek; Bethlen 

Gábor keresztyén élete; Hivatásom kisért ősei/. Ifjú Erdély,
1929. június, 237 p.
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93* Orbán Balázs 1829. február 3-án született, az ERK- 

l'TEESZ megemlékezésére pedig 192 9 áprilisában került sor. Л 

korra jellemző eset volt, hogy amikor az emlékbeszédet tartó 

Koncz István joghallgató azt hangsúlyozta, hogy Orbán Balázs 

elsősorban magyar volt s csak aztán katolikus, és csak Eogara- 

sy püspök magyarellenes tevékenysége elleni tiltakozásul lett 

unitárius, állitása ellen egy reverendás pap heves hangon til
takozott, Orbán Balázs katolikusságát hangoztatva.

94. 3. Nagy László református teológus, Veress Dónát ta
nárjelölt, Mikó Imre joghallgató, Csőgör Lajos orvostanhall
gató, Szentiványi Elek joghallgató, Kadacsi Zoltán és Orth 

Imre refoxraátus teológusok; a két legkevesebb szavazattal ren
delkező jelöltet, Kiss Árpád /36/ és Albrecht Dezső /16/ jog
hallgatókat a közgyűlés az Ifjúsági Bizottság póttagjaivá nyil
vánította.

95. Jancsó Béla: Az erdélyi magyar ifjúság problémáiról.
= Erdélyi Helikon, 1931.1.sz.16 p.

96. uo.
97. A tanonc-kérdés /Biró Sándor teológus-tanárjelölt/;

A csehszlovákiai magyar ifjúság munkája /SzentImrei
Jenő, az Ellenzék szerkesztője/;

Szekfü Gyula: Három nemzedék c. könyvének ismerteté
se /Benedek Géza teológus-tanárjelölt/;

Modern történelenszemlélet /Biró Sándor 2 előadása/; 

Szabó Dezső: Kritikai Eüzetek /Csőgör Lajos orvos- 

tanhallgató ismertetése/;
Az ifjúság világnézete /А budapesti Bartha Miklós Tár

saság "Uj magyar föld” c. röpirata alapján Demeter 

János j о glia 0. Iga tó/;
Palufejlesztési problémák /Gyallay Domokosnak, a I.Ia- 

gya?.'’ Nép főszerkesztőjének 2 előadása/;
Széchenyi tanitásai /Iliké Imre joghallgató/;
A magyar irodalom új szemlélete /Szentimrei Jenő/.

= ED 193o.l.sz.l6 p.
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98* Bevezetés: Nemzet, nemzetiség, kisebbség. Nemzeti
és nemzetközi gondolat /Dr. Paál Árpád, ország
gyűlési képviselő/;

I. A nemzetiségi kérdés a régi Magyarországon:
- Wesselényi és Széchenyi nemzetiségi politikája. 

Asztalos Miklós és Széchenyi müvei alapján /Dr. 

Péterffy Jenő ügyvédjelölt/;
- Kossuth nemzetiségi politikája. Asztalos Miklós 

Kossuth Lajos kora és az erdélyi kérdés c. müve 

alapján /Dr. Suba Károly ügyvédjelölt/; /Suba Ká
roly Jancsó Bélával és Csőgör Lajossa.1 együtt a 

Szegedi Piatalok Művészeti Kollégiumának egyik 

előkészitője volt magyarországi tanulmányaik ide- 

j én/.
- Eötvös és az 1868-as nemzetiségi törvény /DE. Vá- 

rady Aurél ügyvéd/;
- Jászi Oszkár és a Társadalomtudományi Társaság 

/Dr. Zágoni István/.
II. A kisebbségi kérdés Romániában

- Az iskolaügy és a nyelvhasználati jog /Dr. Balázs 

András/;
- A német kisebbség Romániában /Dr. Hüller Hermann/;
- Bratianu, Averescu, líaniu, lorga nemzetiségi po

litikája /Sándor József szenátor/;
- Az agrárreform /Dr. Bartha Ignác/.

III. A kisebbségi kérdés megoldására irányuló törekvések
- Páneurópa-koncepciók, az észt kulturális autonó

mia /Dr. Sulyok István/;
- A székely autonómia /Dr. Paál Árpád 2 előadása/;
- A szociálizmus és a kisebbségi kérdés /Dr. Kertész 

Jenő/. Ezzel az előadással kapcsolatban megjegy
zendő, hogy megtartására eredetileg - az Erdélyi 
fiatalokban közölt program szerint /ЕР 193o.2.sz. 

32 p./ Gaál Gábort kérték fel, aki vállalta ugyan 

az előadást, de később lemondta. Elmaradt dr. Ba
logh Artúr A Népszövetség és a kisebbségek c0 elő
adása is. Mindkettőről - tévesen - mint elhangzott 

előadásról számol be Demeter János /Századunk sod
rában 92 p./
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99« Előadássorozata 1929 decemberében indult Pálffy Lász
lónak, a Bogsza /Bognár és Szánté cég/ igazgatójának a motivá
ciós mérleganalizisről tartott előadásával. További témák vol
tak:

Románia vámpolitikája és külkereskedelme /'Dr. Bereczky 

Ernő iparkamarai titkár/;
Az erdélyi magyar hitelintézetek kiépitése /Dr. Gyárfás 

Elemér szenátor/;
A tőzsdei ügyletek /Torday József, a Keleti Újság vezér- 

igazgatója/ ;
Bantechnika /Dr. Pusztay Kálmán, a Hitelbank igazgatója/;
Románia külkereskedelme /Vaska Dezső kereskedelmi iskolai 

tanár/;
Románia szerepe a világkereskedelemben /Cseke Domokos 

kereskedelmi iskolai tanár/;
A külkereskedelem /Dr. Szentkirályi Samu kereskedelmi 

akadémiai tanár/. ЕЕ 193o.2.sz. 32 p.
100. Iliké Imre: Jogi szeminárium. = EP 193o*7.sz.114 p.
101. Az ifjúsági bizottság tagja lett Csákány Béla, Hu

szár Kálmán, Laczkó László és I.íiklós András joghallgatók,
Kun Ádám kereskedelmi akadémiai hallgató, Antal Gusztáv, Pa- 

zekas Sándor, Kali István református és Rázmány Hór unitári
us teológus. Melléjük az SZKT vezetősége a választmányból de
legálta még dr. Gönczy Lajos református teológiai tanárt, Szent- 

imrei Jenő főszerkesztőt, Tamási Áron Írót, di’. Zágoni István 

főszerkesztőt és Krausz Ottó gyógyszerészhallgatót. - Az IB 

1929/3o-as működéséről az Erdélyi Piatalok rendszeresen beszá
molt /16 

boritói./.
32., 64 lol-lo2. és 114. lapok, 5. és 6. szám ±11.♦ > •»

etemi egyesületért4. Harc a magyar e cr\r

102. Az ifjúsági szervezkedés társadalmi iránya.
193o.9-lo.sz.149 p.

103. A bizottság tagjai Gál Antal, Gyarmathy Árpád, Kacsó 

Sándor, Pálffy Antal és Závodszky Gusztáv voltak. /Iliké Imre: 
Egyetemi egyesület felé. = EP 193o.4.sz.49 P*

= EP
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lo4o Vezetői Gyámmáthy Árpád, Héjjá Sándor, Keresztes 

Zsigmond, Márton András, Parecz György és Albrecht Dezső 

voltak. Miké i.m. 49 p*
105. A bizottság tagjai Péterffy Jenő, Gurka Vilmos, 

Ferenczy Géza, Koncz István, Szentiványi Elek és Weress Bé
la voltak. Miké i.m.

106. A hangulat különösen akkor mérgesedett el, amikor
az "Enyed és Vidéke" egyik politikai karrierre vágyó vezető
je, Albrecht Dezső kijelentette: székely kollégiával való
kapcsolatát csak azért ápolja, mert ők fognak majd belőle par
lamenti képviselőt csinálni a Székelyföldön. /Kortársi visz- 

szaemlékezés szerint./
107. Csákány Béla visszaemlékezése szerint a katolikus 

hallgatóság lelkigondozásával megbizott Márton Áron, miután 

értesült a párbajról, a két, derékig meztelen felet a temp
lomban megvesszőzte.

108. Miké Imre: Egyetemi egyesület felé. = EF-193o.4.sz.
5o p.

109. EF 1931.2.sz.42 p.
110. EF 1931.1.sz. 1 p.
Illő EF 1931*1.sz. 5 p.
112. К.Ы.Н.Н.Е. = EF 193o.5.sz.76-77 p.
113. Kortárs emlékezés szerint Albrecht Dezső - saját 

kijelentése szerint - választási korteshadjáratára Зо.ооо 

lejt költött /arai két diák évi élelmezési költségeit is meg
haladta/ ; kudarca után hosszú időre visszavonult a mozgalmi 
életből.

114. Ivlikó Imre: A K.M.E.H.É-től a Bolyai körig.= EF 1931*
l.sz. 9 p*

115* Miké i.m. lo p.
116. í.íikó Imre: Az egyetemi hallgatók szervezkedésének 

újabb fejleményei. = EF 1931.5-6.sz. 12o p.
117* Iliké Imre: A főiskolai törvény és a magyar diákegye

sület. = EF 1932.6.sz. lo7 p.
118. Iliké Imre: Ifjúsági életünk szervesetei.= EF 1931.7.sz.

132 p.
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IV. Az Erdélyi Fiatalok fellépése
1. Az előkészületek

1. Az erdelj7! magyar ifjúság kapcsolatai a néppel. = EF 

1930.1.SZ. 6 p.
2. Miké Imre: Az ifjúsági szervezkedés társadalmi irá

nya. = EP 193o.9-lo.szó 149 p.
3. A történelem cselekedeteink igaz és etikus volta sze

rint Ítél. Cseke Péter beszélgetése Debreczeni Lászlóval. =
A Hét, 1979.jan.5. l.sz. 5 p.

4. Tamási Áron 1925« jún. 21-én kelt levele Jancsó Bélá
hoz. = A Helikon és az Erdélyi Szépmives Céh levelesládája I. 

köt. 46 p.
5. Cseke Péter: Debreczeni László vallomásai. In: Látóhe

gyi töprengések. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1979o 125 p. 

Cseke i.m.
7. Csapody Miklós: Beszélgetés Debreczeni Lászlóval. Kézi

ratai 1977.; vöо Cseke Péter: Látóhegyi töprengések 125 p.
8. Csapody Miklós: Beszélgetés László Ferenccel. Kézirat,

6.

1977.
9. László Ferenc közlése.
10. Albrecht Dezső: Az erdélyi magyar ifjúság tiz éve. = 

Magyar Kisebbség, 1929«9.sz. 329 p.
11. Albrecht i.m. 324 p.
12. uo. 329 p.
13. László Dezső: Erdélyi Fiatalok. = Korunk, 1973.6.sz0

926 p.
14. Dr. János Gáspár ügyvéd 1888-ban született Székely- 

pálfalván, iskoláit Székelyudvarhelyen, Gyulafehérváron és 

Kolozsvárt végezte о Kulturális publicisztikával iß foglalko
zott; katolikus papnak készült, majd megnősült és Kolozsváron 

folytatott ügyvédi gyakorlatot. Első Írása Közművelődés Gyula- 

fehérvárt címmel jelent meg. Az Erdélyi Fiataloknak a lap III« 

évfolyamának végéig, az 1932.6. számig maradt felelős szerkesz
tője és kiadója; ekkor kérésére az alapítók felmentették, és 

helyébe ténylegesen is László Dezső lépett. /ЕР 1932.6.sz.116 p./
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15. Milcó Imre: Huszonkét év, 85 p.

2, Az alapiték

1. Sorrendben: Nagy József, Demeter János, dr. Péterffy 

Jenő, László József, Biró Sándor, Mikó Imre, dr. Jancsó Ele
mér, László Dezsőt Debreczeni László, Dsida Jenő és Jancsó 

Béla.
2. Mikó Imre: ^ancsó Béla irodalmi hagyatéka.In: Jancsó 

Béla: Irodalom és közélet. Cikkek, esszék, tanulmányok. Krite- 

rion Könyvkiadó, Bukarest, 1973.5-28 p. és Jancsó Béla hagya
téka. In: Mikó Imre: Akik előttem jártak.Eriterion Könyvkiadó, 
Bukarest, 1976. 35-55 p.

3. Jancsó Béla: Irodalom és közélet, 9 p.
4. László Dezső: Erdélyi Fiatalok. = Korunk, 1973.6.sz.

924 p.
5. Jancsó Béla i.m. 3oo p.

Jancsó Béla i.m. 12 p.
7. Kacsó Sándor: Virág alatt
8. Jancsó Béla i.m. 19 p.
9. Csapody Miklós: A. kultúra és az emberség biztonsága. 

Beszélgetés Bálint Sándorral. = Forrás, 1981.6.sz.64-65 p.
10. Halálakor Jancsó Béla, irt róla méltatást az Erdélyi 

Fiatalok 1937.2. számában.
11. Tömöri Viola;/Váróné/: A közösségi élmény melege I. = 

Korunk, 1981.9.sz. 7oo p.
12. Az agrársettlement 1929 szeptemberében indult meg. = 

Csapiár Ferenc: A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma.Akadé
miai Kiadó, Budapest, 1967. Irodalomtörténeti Füzetek 52.sz.
25 p.

6.
25o p.• « •

13. Vápóné Tömöri Viola i.m» 7o3 p.
14. Váróné Tömöri Viola, Korunk, 1969.2.sz, 226 p.
15. Levelezésük töredékét Jancsó Elemér közölte a Nyelv- 

és Irodalomtudományi Közleményekben, illetve Marosi Ildikó a 

Helikon és a Szépmiues Céhe levelesládájában; Nemcsak kettő
jük, hanem a művészeti Kollégium és az Erdélyi Fiatalok egész
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kapcsolatrendszerére nézve döntő Buday György szegedi hagyató- 

kának dokamentumagyaga, amelynek föltárását Lengyel András vég
zi. i

16. Buday György levele Jancsó Bélához. In: A Helikon és 

az Erdélyi Szépmives Céh levelesládája I. 346-348 p. Vö. Vá
róné Tömöri Viola: A közösségi élmény melege II. = Korunk, 
1981.10.sz. 782 p.

17. Csapiár i.m. 119 p.
18. Ligeti Ernő: Súly ala£t a pálma, 145 p.
19. Csapiár i.m. 4o p.
20. A magyarországi diploma honosítása nehézségekbe ütkö

zött. Vö. Jancsó Béla: A nostrifilcálások megoldása felé. = EF 

1930.6.sz. 99 p.
21. Uj adatok az erdélyi 1742-43« évi pestis járványhoz. 

Kolozsvár, 1933., 63 lap. Vö. Valeriu L. Bologa dr.: Jancsó 

Béla /19оЗ-19б7/. = Orvosi Hetilap, 1968.2o.sz. llo3 p«
22. Bugyi Balázs dr: A romániai magyarság kortárs orvos

irója: Jancsó Béla. = Orvosi Hetilap, 1979«3o.sz. 1836 p.
23. "...194o után hasonló mozgalom nem indulhatott, mert 

különben a magyar hatóságok nem húzták volna egy fél esztendőn 

át az ЕЕ lapengedélyének a kiadását, majd nem siettek volna azt 
visszavonni aszal az indokolással, hogy "az engedély-okirat kel
tétől számitott harminc nap alatt nem jelent meg." /Ezt "ügye
sen intézték el", mert tudhatták, hogy egy fél évi tétlenségre 

Ítélt lapot - a változott politikai viszonyok között - ilyen 

rövid idő alatt nem lehet újra életre kelteni." /László Ferenc
nek a szerzőhöz ifott leveléből/.

24. Tamási Áronnak 1926. márc0 24-én kelt, Jancsó Bélához 

Írott levele. In: A Helikon és az Erdélyi Szépmives Céh leve
lesládája, I. 5o p.

25. Jancsó Béla: Irodalom és közélet, 313 p.
26. László Ferenc régész válogatott írásai Táj és tudomány 

címmel jelentek meg a Kriterion Könyvkiadónál 1978-ban.
27. László Dezső: Felszólalás a Szabó Dezso-füzetek ügyé

ben. = magyar Ut, 1943« jan. 21.
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28. Cs. Szabó László Illyéssel, Máraival, Szabó Lőrinc- 

cel, Keresztúry Dezsővel és Darvas Józseffel közösen tett 

1942-es kolozsvári látogatásáról Írja: "Be akartunk menni a 

református templomba, futok a kulcsért az egyházfihoz, de a 

lelkészek lépcsőjén összeütközöm egy daliás férfival. - Ho
zom én - mondja mosolyogva. IJem gondolnám, hogy 6 az egyház
fi. Jön a kulccsal és bemutatkozik. Erdélyi fiatalok lapjá
ban tanultam meg a nevét, a rabság idején. László Dezső, а 

templom lelkésze ő s ma képviselő." /Haza és nagyvilág, frank
iin Társulat kiadása, Budapest, 1942. 85 p./

László Dezső müvei: Bethlen Gábor keresztyén élete, Cluj- 

Kolozsvár, 1929»; Amit a református középiskoláról mindenkinek 

tudnia kell. Kiáltó Szó kiadása, Cluj-Koiozsvár, 193o.; Az er
délyi református egyház története, Ifjú Erdély kiadása, 1929.; 

Akarom: tisztán lássatok. Széchenyi István és a magyar jelen. 

Erdélyi fiatalok kie.dása, Cluj-Koiozsvár, 1933.; Az I.K.E. 

munka alapjai. Szerk. László Dezső. Ifjú Erdély kiadása, Cluj- 

Koiozsvár, 1934«; A siető ember. Tanulmányok a magyar múltból. 

Az Erdélyi fiatalok kiadása, 1935.; Két tűz között. A modern 

magyar irodalom és a református egyház. Kiáltó Szó kiadása, 

1935.; Az ige egyháza, 1939.; Magyar önismeret. Cikkek, tanul
mányok, előadások. Sepsiszentgs^örgy, 1944.

29. Müvei: Hesefolyam. Szatmár, 1922.; Bejárom a kerek vi
lágot. Kolozsvár, 1929.; Ifjúsági daloskönyv /Mikó Imrével és 

Szent-Iványi Sándorral/, Kolozsvár, 1931.; Kis hittan, forda, 

1932.; Aranyosszéki tervek. Torda, 1933.; Közérthető evangéli
um. Torda, 1935.; A rög alatt. Torda, 1936.; Zöld árviz. Ko
lozsvár, 1936.; Mesék. Bukarest, 1973. - írásai az Élőiében, a 

Reményben, a Cimborában, Napkeletben, Keleti Újságban, Ellen
zékben, Korunkban, Erdélyi Helikonban, az Erdélyi fiatalokban, 

Keresztyén Magvetőben, Unitárius Közlönyben, Unitárius Szószék
ben, az Unitárius Egyházban és a Kéveköt ősben jelentek meg.

30. Balázs Sándor: Szociológia és nemzetiségi önismeret.
/А Gusti-iskola és a romániai magyar szociográfia. Kritikai 
tanulmány. Politikai Könyvkiadó, Bukarest, 1979. 171 p.
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31. Gaál Gábor: Balázs Ferenc. In: Gaál Gábor: Válogatott 

Írások I. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1964. 6l9-62o p.
32. Jane só- Béla: Balázs Ferenc. = Ellenzék, 1937. máj.25.
33. Cseke Péter: Balázs Ferenc az Erdélyi Fiatalok tükré

ben. Beszélgetés Debreczeni Lászlóval. = Л Hét, 1981.nov.l6.7 p.
34. Székely László: Balázs Ferenc: Bejárom a kerek vilá

got. = EF 193o.3.sz. 48 p.
35. íí-s.: Debreczeni László: Erdélyi református templo

mok és tornyok. = Kálvinista Világ, 193o.8-9.sz. 7o p.
36. Kós Károly: Erdélyország népének építése. Kézirat.

/OSZK Kézirattára, Oct. Hung. 1889, Sz. 537/156/1973./
37. Péter Vass Ferenc: Hetvenöt éves Debreczeni László.

= Korunk, 1978.12.sz. loll p.
,ról,38. i~. lessitori Hóra: Debreczeni László, a*vándor erdé

lyi grafikusról. = Pásztortiiz, 193p.l.sz. 17-19 p.
39. Péter Vass i.m. loo9 p.
40. Fatornyos hazámból. Cseke Péter: A történelem cselekede

te inka igaz és etikus volta szerint ítél. Beszélgetés Debreczeni 
Lászlóval. = A Hót, 1979. jan.5. 5 p.

41« Keltezés nélküli autográf önéletrajza szerint "Biró 

Sándor dr., született Alsósófalván, Udvarhely megyében, szé
kely kisgazda családból, 19o7. ápr. 12-én. Elemi iskolai ta
nulmányait az alsósófalvi állami iskolában, középiskolai ta
nulmányait a székelyudvarhelyi ref. kollégiumban végezte, 
iskolai és egyetemi tanulmányait a Kolozsvári Református Teo
lógiai Fakultáson és az I. Ferdinand román királyról elnevezett 

Román Tudományegyetemen kezdte meg, majd a párisi Sorborme-on 

és a Protestáns Theológiai Fakultáson fejezte be. 1932 január 

Зо-án a kolozsvári román egyetemen magna cum laude fokozattal 
történelcmtanári, 1932. jún. 27-én a ref. tehológián jeles ké
pesítéssel leikészí oklevelet nyert. 1937-ben a kolozsvári 
ref. tehológián az egyháziért énét magántanárává, 1942-ben a 

budapesti Pázmány Egyetem summa cum laude fokozatú bölcsész- 

doktorává, 1948 február 25-én ugyanezen egyetem magántanárává 

képesítették. 1932-1944-ig a kolozsvári Ref. Kollégium tanára. 

1944-45-ig a, debreceni gyal:orlógimn0 , 1945 óta pedig a buda
pesti gyak. jellegű Kadách gimnázium tanára."

Fő-
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1944 előtti főbb munkái: A bujdosó fejedelem /Hasznos Könyvtár 

9., Brassó, 1936./; Az ókor története. Kolozsvár, 1937.; Má
tyás kriály /А Magyar Nép Könyvtára 63., Kolozsvár, 194o./;
A Tribuna és a magyarországi román közvélemény. Erdélyi Tudo
mányos Füzetek 128 Kolozsvár, 1944.; Sajtó alá rendezte 

Oroszhegyi Józsa Román élet c. müvét /Erdélyi Ritkaságok 5», 
Kolozsvár, 1942./.

•»

42. Demeter János: Századunk sodrában.Kriterion Könyvkia
dó, Bukarest, 1975. 91 p.

43. Tanulmányainak befejezése után Kolozsvárt tartott 

fenn ügyvédi irodát, majd 1944 után a Magyar Népi Szövetség 

egyik vezetője, Kolozsvár polgármestere, 1945 után pedig a 

Bolyai Tudományegyetem jogikarának tanára, prorektor és nem
zetgyűlési képviselő volt. 195o-ben kezdődő börtönévei és 

1956-os rehabilitációja után, 1969-től a Magyar Nemzetiségű 

Dolgozók Tanácsának kolozsvári elnökeként vett részt a közé
letben. - Főbb munkái: az öccsével, Demeter Bélával közösen 

irt Románia gazdasági válsága /Kolozsvár, 193o./; A "Harmddik 

Birodalom" Romániában /Llit hoz a román szélsőjobboldal a ki
sebbségnek?, Kolozsvár, 1933.; Alkotmányunk hiteles román és 

magyar szövege /jegyzetekkel ellátta Dr. Demeter János, Dr.
Kiss Gésa, Dr. Kőim Hillel/, 1949.; A Román Népköztársaság 

alkotmánya /összeállította a Bolyai Tudományegyetem jogi ka
rának munkaközössége. Szerkesztette Takáts Lajos, Demeter Já
nos, Román Dezső/, 1957.; Századunk sodrában /visszaemlékezés/, 
1975.; tudomáynso tevékenysége főként az alkotmányjog és a 

jogbölcselet területétit foglalja magába.
44. Tolnai Gábor: áancsó Elemérről. = Irodalomtörténet, 

1975.1.sz. 150-162 p.
45. Веке György: Tolmács nélkül« Interjú 56 Íróval a ma

gyar-román irodalmi kapcsolatokról. Kriterion Könyvkiadó, Bu
karest, 1972. 139 p.

46. Uj arcvonal. Tizenkilenc fiatal erdélyi iró antoló
giája. Gluj-Kolozsvár, 1932./II.kiad./, 67 p.

47. László Dezső: Helyreigazítások az erdélyi ifjúsági 
mozgalmakat illetőleg. = EF 1935.11.sz. 69~7o p.
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48. Miért kell ismernünk a magyar irodalmat? = EP 193o. 
2.sz. 2o-22 p.

49. A régi és az új magyarság harca. = EF 1931.4.sz.
65-67 p.

50. ”A mi kisebbségi életünket pedig éppen a megválto
zott országhatárokra való tekintettel elsősorban irodalmi, 

szellemi értékek kell vezéreljék és csak azután politikai
ak és társadalmiak." /Miért keli ismernünk a magyar irodal
mat 21 p./.

51. Az Erdélyi Fiatalokból történt kiválását megelőző
en részt vett a Falvak Képe munkájában is, a lapról 1933-ban 

a román sajtóban is beszámolt /vü. Веке György i.m. 143 p./. 

Cselekvő erdélyi ifjúság c. 1936-os cikksorozatának "A nép
valóság" hirdetői . fejezetében Tamási Aron a következőkép
pen értékelte a Jancsó szervezte Ady Endre Irodalmi Társasá
got és előzményeit: "Az elvektől még nagyon messze van a 

cselekédet. Úgy látszik, annál messzebb, minál több és szi
gorúbb az elv. Legalább is ezt bizonyltja azoknak a fiatalem
bereknek a kiválása és lenéző magatartása, akik minden "érdé- 

lyiségtől" mentesen, a szellemi és társadalmi kérdések megol
dására csak egyetlenegy kulcsot tartanak alkalmasnak: a gaz
daságit. Egyideig magukban duzzogtak s láthatóan megvetették 

azt a munkát is, amely például az Erdélyi Fiatalok kebelében 

vagy az irodalom területén folyt. Aztán néplap alapításával 
próbálkoztak: először egy olyan embernek az előtérbe állítá
sával, akivel az elvi közösséget nem mindenben tételezték

e « о

fel, de akinek neve és munkássága vonzó lehetett az erdélyi 
közönség felé. Amikor ez nem sikerült, a maguk jelzésével is 

megindították az illető néplapot, amelynek nem az volt a leg- 

nygaobb hibája, hogy az okosságot és a dialektikát nélkülöz
te, hanem az, hogy személyi és anyagi támogatás hiján hamaro
san megszűnt. Akkor ismét csend volt, majd az "Ady Endre Tár
saság" megalakítására vonatkozó törekvések következtek. Kém 

merném állitani, hogy az Erdélyi Fiatalok keretéből történt 

kiválásnak s az említett néplap életének egyenes folytatása 

lett volna az a terv, hogy a haladó gondolkozása fiatal irók
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irodalmi társaságba tömörüljenek. Hiszen a gárda tetemesen 

bővült, ami csak úgy volt lehetséges, ha az elvek engednek 

a merevségükből.. A siker szempontjából ez biztató volt, de 

az irodalmi társaság mégsem tudott megvalósulni A magam
részéről sajnálom a kudarcot, mely az irodalmi társaság meg-

• • •

alapításának tervét érte. Mert a programmot, melynek jegyé
ben működtek volna, igen sok vonatkozásban egészségesnek tar
tom. Volt is meglehetős visszhangja, hiszen amikor a kudarc 

után jóidővel, a Jancsó Elemér megfogalmazásában a Nyugat 
hasábjain megjelent, nagy és élénk vitát kavart maga körül. 

Kétségtelen, hogy a vita a nyugatnak szült, másrészt pedig 

személyi sértődések fakasztották, de az irodalmi működés 

társadalmi szerepét hangsúlyozni és irodalmi müveket társa
dalmi hatás szempontjából értékelni: olyan hang és olyan sze
rep ez, melyet Erdélyben is kívánatosnak tartok.

Aztán a vita elmúlt s véle együtt el, úgy látszik, ez 

a kívánatos irodalmi szerep is. Jancsó magára és magában ma
radt, a fiatal irók és kritikusok támogatása és védelme nél
kül, ami valószínűleg nemcsak a kifejtett irodalmi elveknek 

szólott, hanem az ő vezérségre alkalmatlan természetének is, 

amely bizony sokszor aszerint válogatta meg a hangot és a mon
danivalót, hogy hol és milyen körülmények között nyilvánítja 

azt.!i /Tamási: Virrasztás 273-275 p./
Tamásinak a Brassói Lapokban megjelent cikksorozata 

után Ligeti Ernő nyílt levélben fordult a szerzőhöz a Kele
ti Újságban, amelyben Tamásinak az Erdélyi Fiatalokról alko
tott véleményét is vitatja: " 

lyi Fiatalokról beszélsz, akik munkájának alapszíne, hogy in
kább népszervezéssel foglalkoztak, mint irodalommal. Az az 

érzésem, hogy meleg szived itt már nem lelkesedik úgy és éles
látásod is ingadozik, néqji ellentmondásokba keveredsz. A szlo- 

venszkói Balogh Edgárról szólva nemcsak kegyetlen vagy, de 

igazságtalan, mert azt hánytorgatod föl a mozgalom bukásával 
kapcsolatosan, amiben a szlovenszkói Sarlósokkal értesz egyet, 

éspedig, hogy a "gőzölgő mocsárba vezető taktika helyett nem

egy másik cikkedben az Érdé-• • •
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a bátor és elszánt kiállás útját választották", /sic!/. És 

amikor szakaszokat szentelsz az Ady Endre társaságnak, amely 

egy előfizetési felhívásnál többet sohasem tudott produkálni 
/ arra már nem volt érkezésed, hogy rámutass: 1918 óta 

ez /az Erdélyi Fiatalok/ volt az egyetlen viszonylagosan ko
moly és reális ifjúsági mozgalom, ez cselekedett a legtöbbet, 

ebből a mozgalomból csirázott ki a legtöbb vitamin, ezért 

volt kár összeomlása, és ezt kell föltámasztani akár Jancsó 

Béla, akár László Dezső, vagy bánom is én, Balogh Edgár-ala- 

pon." /Id. Turzai Mária: A Vásárhelyi Találkozó. Politikai 
Könyvkiadó, Bukarest, 1977. lo6 p./.

52. A katolikus Dsida és az unitárius Mikó mellett 

felekezeti arányok kedvéért - ugyancsak ekkor lett főmunka
társ a református lelkész Nagy József is, a Ref. Teológia szé- 

niora, az Ifjú Erdély szerkesztője. Dsida Jenőnek a lapalapi- 

tásban való szerepét illetően korrigálnunk kell Ivlikó Imre ál
lítását /"...Dsida Jenő kért fel a cikkirásra, akivel együtt 

indítottuk volt az Erdélyi Fiatalokat."/, Csiszár Lajos megál
lapításával együtt /Dsida "193o-ban tevékeny részt vállal az • 
Erdélyi Fiatalok c. folyóirat alapításában s haláláig szerepel 
a lap fónunkatársainaк névsorában."/» /Vö. Iliké: A csendes Pe
tőfi utca 156 p. és Csiszár: Hetven éve született Dsida Jenő.
= Vigilia, 1977.lo.sz. 667 p./.

53. Dsida Jenő 192-9» jan. 15-én kelt, Kacsó Sándorhoz 

Írott levele. In: Kacsó Sándor; Fogy a virág, gyűl az iszap, 

Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1974. Autográf kópiája.
54. Csapody Miklós: Beszélgetés Debreczeni Lászlóval. 

Kézirat, 1977. László Ferenc közlése szerint kilépésében sze
repe volt Janesó Bélának munkatársai iránti, egyre növekvő bi- 

zaImátlanságának is e
55. EF I930.5.SS067 p.
560 EP 1930.7.SZ. loS p.
57. SF 1930.5.sz.67 p.
58. EF 193o.9-lo.sz. 143-149 p.
59. Dsidáról irta: "193o-ban még mindketten megfértünk

az Erdélyi Fiatalok kürpben. De amisor kifejtettem neki marxis
ta nézeteim, szótlan maradt." /А Hét, 1977.29.sz. 6 p./. Bánya-

/ • • •

- a
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it a Csíkszeredái katolikus főgimnázium tanáraként 1933-ban 

tartóztatták le kommunista tevékenysége miatt, majd 1934-ben 

a MADOSZ egyik alapitótagja és a kolozsvári központ titkára 

lett. 1934-35-ben a MADOSZ hetilapjait, a Székelyföldi Nép
lapot és az Igazságot szerkesztette, majd Jövő cimmel maga 

is baloldali folyóiratot alapított. A Vásárhelyi Találkozót 

népfronti alapról birálta, 1938-tól pedig a betiltott MADOSZ 

Erdélyi Magyar Szó c. hetilapját irányította. 194o és 1942 

között Brassóban, 1944-ig pedig Temesváron dolgozott a kom
munista párt aktivistájaként, 1944 után a Magyar Népi Szövet
ség Végrehajtó Bizottságának tagja lett. Politikai pályája 

a koncepciós perek időszakában is folytatódott: 19484ban nem
zetgyűlési képviselő lett, Románia Elnöki Tanácsának pedig 

1952-ig volt tagja. 195o-től 1952-ig miniszteri tanácsos, 
1956-ig egyetemi tanár és за Bolyai Tudományegyetem rektora 

volt, a Román Kommunista Párt Központi Revíziós Bizottságának 

tagja, 1958-ig miniszterhelyettes. 1959-től kezdve egy évtize
dig vett részt igazgatóként a bukaresti Történettudományi In
tézet irányításában, 197o-től pedig a Társadalomtudományi és 

Politikai Tudományok Akadémiájának egyik alelnöke volt. 1981. 
június 4-én halt meg Bukarestben.

Főbb munkái: La Transylvanie Suisse orientale /Le Monde 

Nouveau, 1931»/, André Gide: A tékozló fiú hazatérése /műfor
dítás, Erdélyi Helikon, 1931./, A magyarság a Dunavölgyében, 
1938.; Harminc év. Jegyzetek a romániai magyarság útjáról, 

1949.; Együtt élünk, együtt épitünk, 1957.; Tavaszi szél /ver
sek/, 1958.; Hosszú mezsgye /esszék, tanulmányok/, 1957.; Des- 

tin commun, traditions fraternelles, 1972.; Közös sors 

véri hagyományok, 1973.; négy kötetne tervezett önéletrajzi 
visszaemlékezéseiből - amelyekben 1934-ig jutott el - két kö
tet jelent meg /Kitárul a világ, 1978. és Válaszúton, 193o./.

60. Marosi Ildikó-Brdélyi Lajos: Közelképek. Núsz romá
niai magyar iró. Ivriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1974. 117 p.

61. I.likó: A csendes Petőfi utca lo3 p.
62. uo. 116 p.

I.likó: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés, 134 p.

te st-

63.
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64. /m.n.j./: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés.
= Korunk, 1933# 49o p.

65. Веке György i.m. 235 p#
66. Miké: A csendes Petőfi utca, 123 p.
67. uo. 148-149 P«
68. Miké: Akik előttem jártak, 83-89 p#
69» Tóth Sándor: Rólunk van szó. Tanulmányok. Kriterion

Könyvkiadó, Bukarest, 198o. I. táblázat.
70. Mikó: A csendes Petőfi utca., 114 p.
71. Párizsi évei alatt találkozott ismét Gustival, aki -

az Erdélyi Fiatalok más ki
adványai iránt is érdeklődött. 1935-ben a Kitel "húszéveseinek” 

munkájába is bekapcsolódott, az Erdélyi Fiataloktól pedig egyre 

jobban eltávolodott. Mikó Imre, a Kitel és Jancsó Béláék ekkori 
viszonyét jól megvilágítja Jancsó Bélánalc 1936. nov. lo-én Lász
ló Dezsőhöz Írott levele:
Nagys. László Dezső úrnak

az Erdélyi Fiatalok szerkesztője.

miután Mikó átadta neki könyvét ~ >

Kolozsvár
Mélyen tisztelt Szerkesztő úr!

Szives tudomásodra hozom, hogy f. évi nov. hó 9-én d.u.
4 órakor“ felkeresett rendelmmben Balogh Edgár, aki Féja Géza 

irót kisérte el hozzam. A mintegy félóráig tartó beszélgetésünk 

végén szóba került a Hitel 3. száma is, amire Balogh Edgár azt 

a kijelentést tette előttünk, hogy: ,!az Erdélyi Fiatalok olyan 

merev és szögletes, hogy mindenkit elvadít magától, szegény Mi
kó Imre is próbált közeledni felétek, de ti annyi feltételt szab
tatok eléje, hogy a végén kénytelen volt a Hitel-be írni, mely 

az utóbbi számaiban meglepően demokrata#" - lün erre megkérdez
tem, hogy kitől hallotta ezt a dolgot, mire ő azt mondta, hogy 

Mikó Imrétől. Erre ón /olvashatatlan áthúzás/ kijelentettem előt
te, hogy: 1. nem igaz az, hogy I.Iikó Imre a Hitel-be írása előtt 

hozzánk fordult volna, 2. nem igaz, hogy mi olyan feltételeket 

szabtunk, ami miatt kénytelen volt a Iíitel-Iiez menni. Igaz el
lenben, hogy: 1. az Ady E. munkaközösség be adványával Mikó 

/harmadmagával/ csak akkor fordult hozzánk, amikor a Hitel szó-
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ban forgó száma már ki is jött a nyomdából; a beadványban 

nincs kapcsolat felállítva kórósuk elfogadása és a Hitel-be 

irás kökott; 3* a beadvány és a Miкó-ügye tárgyalása folya
matban van, döntés még nincs, tehát elutasításra nem hivat
kozhat ik. - Balogh Edgár csodálkozva hallotta szavaimat: ki
jelentette, hogy nem tudja, Miké miért nem mondta meg őszin
tén, ha vagy a Hagyar Párt központjánál levő állása, vagy pe
dig taktikai elgondolásai miatt irt a Hitel-be. - Ezzel beszél
getésünk véget ért. Líindezeket kötelességemnek éreztem szives 

tudomásodra hozni.
Maradok tisztelő hived:

Dr. Janesó Béla
az Erdélyi Fiatalok főmunkatársa

Kolozsvár, 1936. пол’', hó lo.
/a levél másolata a szerző tulajdonában/.

1936-ban a Magyar Kisebbséggel vált szorosabbá kapcsola
ta; Jakabffyék nemzetpolitikai szemléjének ''Fiatal magyar ügy- 

л'-édek füzeté"-ben mint a kisebbségi jogvédelem nagy reménysége 

szerepelt, a következő ел^Ьеп pedig a folyóirat Kisebbségi jogé
let c. állandó mellékletét szerkesztette. Baczó Gáborral közö
sen fenntartott kolozsvári ügyvédi irodájában 1937 végén már 

csak rövid ideig működött, mert a Magyar Párt Bethlen György 

és V/iller József után őt jelölte Udvarhely megyei képл'■iselőjé- 

nek. A parlamentet ugyan a király soha nem hivta össze - egyik 

párt sem volt kormányképes -, az érvényes választások eredmé
nyeként azonban a 26 éves I.Iikó a román képviselőház tagja lett 

1937 decemberében /vö. Miké: Huszonkét év, Magyar törvényhozók 

a román parlamentben; táblázat/. A királyi diktatúra bevezeté
se után, amikor a nemzeti Újjászületés Frontjába a Magyar llép- 

közösség is beiratkozott, Kikét a tömegsservezet elnöke, Bánffy 

Miklós a iJépközüsség titkárának és bukaresti irodájának vezeté
sére kérte fel. A második bécsi döntés után a magyar parlament 
Erdélyi Pártjának főtitkára lett, Vita vándorral együtt a párt 

balszárnyához tartozott. 1941-ben jelent meg Huszonkét év c. 
összefoglaló politikatörténeti munkája, amely a kisebbségi kor
szak első idejének egyik alapvető forrása.
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Józsa Bélával, a Békepárt egyik erdélyi vezetőjével való kap
csolata 1943 őszén jött létre /levélváltásukat közli Miké: Akik 

előttem jártak és Jordáky Lajos: Józsa Béla/; ugyanekkor uta
zott Bánffyval együtt Budapestre, hogy Horthyt a háború ügyé
ben döntésre birják /vö. Csorba Csaba: Miké Imre pályájáról.= 

Tiszatáj:, 1979.12.sz. 61 p./. Jelentős szerepe volt a kolozs
vári üzemek berendezéseinek megmentésében, amelynek érdekében 

fegyvereket szerzett a munkásságnak /ld. erről Csatári Dániel: 

Forgószélben. Magyar-román viszony 194o~45. Вр,19б9./. Egyik 

legnagyobb munkája, amellyel a kolozsvári egyetem magántanárává 

habilitálta, Nemzetiségi jog és nemzetiségi politika. Tanulmá
nyok a magyar közjog és politikatörténet köréből, 1944-ben je
lent meg Kolozsváron.

A világháború befejezése után 1944-től 1948-ig Taganrog- 

ban volt hadifogoly, az ötvenes években pedig a Brassai Liceum 

orosz nyelvtanáraként dolgozott 1957-es elbocsájtásáig, miköz
ben számos orosz nyelvtant irt; ezután 12 évig volt könyvügynök 

és bolti eladó /vö. Közelképek 116 p./, s közben orosz, román, 
német és francia müveket forditott, köztük A társadalmi szerző
dést /1958,1972/. Művelődéstőrténészi, esszéiről és szépirói 
munkássága ekkor teljesedett ki /Honpolgárok és világpolgá
rok; Orbán Balázs nyomdokain - Веке Györggyel és Fodor Sándor
ral; Petőfi Erdélyben - Dávid Gyulával; A bércre esett fa /Bö- 

lőni Farkas Sándor életregénye/; Az utolsó erdélyi polihisztor 

/Brassai Sámuel/; Akik előttem jártak; A csendes Petőfi utca; 

Változatok egy témára./. Haláláig a Kriterion kolozsvári szer
kesztője, a Téka-sorozat egyik szerkesztője és a készülő Romá
niai Magyar Irodalmi Lexikon egyik főmunkatársa volt. Számos 

tanulmányban és emlékezésben dolgozta fel nemzedékének útkere
sését is; vázlatos összefoglalót irt Az Erdélyi Fiatalok egy 

emberöltő múlva cimmel /in: Akik előttem jártak/. Orbán Balázs 

életregénye, Balázs Ferenc-monográfiája és Erdély három magyar 

egyházáról Írott müvei kéziratban maradtak. 1977. március 21- 

én halt meg Kolozsváron.
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3. A folyóirat

1. László Dezső: Erdélyi Fiatalok. = Korunk, 1973*6.sz.126 p.
2. Jancsó Béla eredeti megfogalmazója volt a cikknek és 

nem László Dezső szövegének stilizálója. /vö. Demeter János: 
Századunk sodrában, 96 p./«

3* Gagyi László Szomorúságok énekei c. novelláskötetérői 
Jancsó Béla irt biztató kritikát, már a 2. számban.

4. Cseke Péter: Látóhegyi töprengések 12 9 p.
5. Aradi József: A. szöveg távolléte. = Echinox /Consilu- 

lui U.A.S.C. Universitäten Babep-Bolyai, Cluj-ííapoca/. Anul 
IX. ]>Tr, 11-12. naiembrie-clecembrie 1977. 26 p.

6. EF 193o.9~lo.sz.III. boritó.
7. A kisebbségi..magyar ifjúság problémája. = EF. 1937.

3.sz. 8 p.
8. /-rei./: Csökkent értékű nemzedék? = Ellenzék, 1935.

jan. 6.SZ.
9. Cseke Péter i.m. 128 p.
10. EF 1930.8.SZ. 144 p.
11. "Többeknek.Lapunk főmimkatársai és munkatársai közöt

ti különbség annyi, hogy a főmunkatársak a lapalapitó tulajdo
nosok és ők alkotják a szerkesztőbizottságot. Valakinek a mun
katársi mivolta nem jelent kicsinyítést a főmunkatársakkal szem
ben." /А szerkesztőség hirei.= EF 193o.6.sz. lo4 p./.

12. EF 193o.l.sz.III. boritó.
13. Aláírás nélkül. = EF 193o.9~lo.sz.III. boritó.
14. EF 193o.9-lo.sz. 164-165 p.
13. - r. í.Iakkai Sándor: "Egyedül". Bethlen Gábor lelki 

arca. = EF 193o.2.sz.28-29 p.
16. Debreczeni László: Kós Károly: Erdély. /Kultűrtőrtpne- 

ti vázlat./ Erdélyi Szépmives Céh kiadása, Kolozsvár, 1929. =
EF 1930.3.SZ. 45-46 pc

17. Dr. Jancsó Elemér: Szilágyi András: Uj pásztor. í.Ionde 

kiadása, Pária. 193o. = EF 193o.7.sz.123-124 p.
18. EF 1930.7.SZ. 121 p.
19. EF 1932.1-2.sz, 17-13 p.
20. EF 1933.11.sz. 63 p.
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21o Venczel József: Az erdélyi magyar főiskolai ifjúság 

mozgalmának kibontakozása. = Magyar Kisebbség, 1933.3-4.sz.
22. /- rő./: Erdélyi fiatalok. Tiz esztendő elteltével 

most jelenik meg először a romániai magyar főiskolai ifjúság 

lapja. = Keleti Újság, 193o.jan. 19. 5 p.
23. /-a. -ő./: Erdélyi Fiatalok - Romániai magyar főis

kolás lap. = Pásztőrtűz, 1930.3.SZ. 71 p.
24. Erdélyi Fiatalok. = Brassói Lapok, 193o.febr.23. 14 p.
25. Makkal Sándor: Erdél3ri Fiatalok. Romániai magyar fő

iskolás lap. Szerkeszti László Dezső. = Erdélyi Helikon, 193o. 
3.sz. 255 p.

26. uo. 236 p.
27. Erdélyi Fiatalok. Romániai magyar főiskolás lap. = 

Külügyi Szemle, 193o.III.sz. 4o7 p.
28. Balázs Sándor: Szociológia, és nemzetiségi önismeret,

151-152 p.
29. Bolyai Zoltán /Gaál Gábor/: Erdélyi Fiatalok. In:

Gaál Gábor: Válogatott Írások I. 346-347 p.
30. Erdélyi Fiatalok. = Magyar Kisebbség, 193o.8.sz.297 p.
31. 3ajcsy-Zsilinszky Endre: Ifjú magyarok innen és túl.= 

Előőrs, 193o. ápr. 19, 2 p.
32. Asztalos Miklós: A. holnapi Erdél3r. A mai erdélyi ma

gyar ifjúság. = Magyar Szemle, 1931.nov.XIII.köt. 3. 257~2óo p.
33. Bajcsy-Zsilinszky i.m. 3 p.

Koncepció és eszmeiség4.

1. "Amint azt nemcsak a transzilvánista Kos, Makkal vagy 

Reményik, hanem Szekfü Gyula is többször kifejezte, a transzil- 

vánizmusban, mint Világnézetben a Romániában élő magyarság exisz- 

tenciális érdeke nyert kifejezést. Ez a világnézet az, amelyik 

mellett létünket ebben az országban, ennek törvényes rendje kö
zött a legsikeresebben tudjuk biztositani." /Világnézetünk apo
lógiája. A mithosz és jelszó-vitához. = EF 1938.1.sz0 7 p«/.

2. EF 1932.3-4.sz. 29 p.



282 -

Jancsp.Hlemér: "A magyar kisebbség ma felnövő rétegében sokan 

vannak, akik tudatlanságból, avagy rosszakaratból nemzeti iro
dalmunk szerepét kisebbségi életünknek irányításában mellékes
nek, másodrangú fontosságúnak tartják. Ezzel a felfogással szem
ben akarok mindenekelőtt szembeszállni, mert ez a felfogás olyan 

cinikus emberek világnézete, akik a népek irányításában a szel
lemi értékeknek másodrangú szerepet juttatnak..."./kiemelés Cs. 
M./. /Miért kell ismerni a magyar irodalmat? = EF 193o.2.sz.
21 p./. A fenti példáktól•jellegzetesen eltérő módon Venczel 
József a világnézeti függetlenséget a Szabó Dezső hatására a ré
gi világnézeteikéi leszámolt, de új ideológiát nem talált Erdé- 

lyi-fiatalok-világnézettel azonosította.
3. Szentimrei Jenő: Csökkentértékü nemzedék? = Ellenzék, 

1935. jan.6.sz.
4. ЕЕ 1935.HI.sz.
5. Jánosé Béla előadása a lap 1931-es főiskolás konferen

ciáján. = EP 1931.8-lo.sz. 152 p.
6. Jancsé Béla: Vádak az erdélyi magyar irodalom ellen.=

EP 1935.11.43-52 p.
7. Ivíakkai Sándor: Magunk revíziója. Erdélyi Szépmives Céh, 

Kolozsvár, 1931. 14 p.
8. EP 1931.4.sz. 81 p.
9. Jancsé Béla: Határkőnél. = EP 1933.1.sz. 9 p.
10. Az Erdélyi Fiatalok Székelyudvarhelyen és Oklándon.=

EP I93I.4.sz. 78 p.
11. Vo. Biró Sándor: A kisebbségi magyar nevelés problémá

ja és László Dezső: A. kisebbségi magyar ifjúság problémája.. =
EP 1937c3.SZ. - Művelődéspolitikai elképzeléseiket tükrözte 

193o-as irodalomismereti ankétjük és tantervfeform-kezdeményezé- 

sük is*
12. Határkőnél, 16 p.
13. Venczel József: Az erdélyi magyar főiská&aá ifjúság 

mozgalmának kibontakozása. = Magyar Kisebbség, 1933.3-4.ez.I06 p.
EP 1933*1.ez. /ílemzet és szocializmus/’.

15. Az Erdélyi Fiatalok szerkesztőségének válasza a ''Vásár
helyi Találkozó'1 előkészítő bizottságának nyilatkozatára.
1937.3oSZ. 16 p.

14Г •

= EP
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16. A kisebbségi magyar ifjúság problémája. = E F 1937.
3.sz. 8 p.

17. Miké: Huszonkét év, 189 p.
18. Az Erdélyi Fiatalok Faluszemináriuma az egyetlen in

tézménye sült keret volt a korszakban.
19. EF 1930.7.sz. /Dsida Jenő: Egyesületi munkamegosztás./
20. Határkőnél. EF 1933*1.sz. 11 p.

A politikamentesség

21. Miké: Huszonkét év, 41 p.
22. Vö. Albrecht Dezső idézett Írása a Magyar Kisebbségben.
23. Magyar Kisebbség, 1929.13.sz. 488 p.
24. nép, nemzet, faj.= EF 193o.2.sz. 17 p.
25. Az elveszített családi ház. = EF 193o. 9-lo. sz0 147 p.
26. EF 1933.I.sz.
27. i.m. 24 p.
28. uo. 25 p.
29. László Ferenc: Húszévesek és harmincévesek. = EF 1932. 

1-2.sz. 15 p.
30. Iliké: Huszonkét év, 19o p.
31. A Székely Társaság jegyzőkönyve, 1932.11.15.
32. László Ferenc i.m. 15. p.
33. A Székely Társaság jegyzőkönyve, 1932.11.15«
34. A Székely Társaság jegyzőkönyve, 1932.III.21.
35. Miké i.m. 137 p.
36. Miké i.m. 67 p.
37. Falvak Népe, 1933.január 27.II.évi.4.sz.

Magyar Párt: lo éves árulás!/.
38. Biró Sándor: Húszéves visszapillantás. = EF 1939.1.sz.

/lo éves

7 p.
39. Szász Zsombor: Erdély Romániában, 18 p.
40. Szász i.m. 26 p.
41. Miké: Huszonkét év, 19 p.
42. Erdélyi Magyar Évkönyv, 8 p.
43. Elnöke Albrecht Lajos, titkára Kés Károly lett.
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44. Mikó i.m. 23. р.
45. Id. Mikó i.m. 23 p.
46. Erdélyi Magyar Évkönyv, lo p.
47. Miko i.m. 166 p.
48. Id. Miko i.m. 4o p.
49. Erdélyi Magyar Évkönyv 8 p.
50. A kezdeti transzilvanizmusról.Eszmét őrténéti vázlat. 

= Korunk, 1973.11.szó 1658 p.
51. Falvak Népe, = EF 1932.6.sz. lo9~llo p.
52. Erdélyi Magyar Évkönyv, lo p.
53. uo. 19 p.
54. uo. lo p.
55. Miké i.m. 49 p.
56. Vita Zsigmond: Kulturális szervezkedésünk egysége.

= EF 1933.III.sz. 78 p.
57. Erdélyi Magyar Évkönyv, 29 p.
58. EP 1930.2.SZ. 24 p.
59. Id. Miké i.m. 65 p.
60. Miké: Akik előttem jártak, 17 p.
61. Miké: Huszonkét év, 68 p.

5. Az Erdélyi Fiatalok eszmerendszere

1. Erdélyi Magyar Évkönyv, lo7 p.
2. Fábián Ernő: A hitvitázó ideológiája. = Korunk, 1979. 

6.sz. 474 p.
3. EF 1930.5.SZ. 7о p.
4oFaj vagy nemzet. = EF 193o.4.sz. 51-52 p.
5. Erdélyi fiatalok. = .EF 193o.lsz.14-2 p.
60 Az erdélyi magyar ifjúság helyzete. = Korunk, 1932.

936 p.
7. "SJsak természetes - irta László Dezső -, hogy érdeklő

désünk köre túlterjed az ország határain, nemcsak azért, hogy 

belekapcsolódjunk, - minden politikai vonatkozástól teljesen 

mentesen - Románia határain túl, két világrész sok-sok orszá-
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gában folyó magyar életbe, hanem azért is, hogy világviszony
latokban lássuk meg, mik a mi sajátosságaink, mennyit érünk; 
mi a hivatásunk a politikai határokon felül álló magyar lel
ki életben, a népek nagy. versenyében." /Az erdélyi magyar if
júság lelki arca. = EF 193o.l.sz. 5 p./.

8. Erdély magyar szellemi élete. Szeged, 1933. 41 p*
9. Id. Hagy Péter: Szabó Dezső'. Akadémiai Kiadó, Buda

pest, 1979*11.kiad. 323 p.
10. Magyarság és Európa. Franklin Társulat kiadása, Bp. 

1935* 93-94 p.
11. EP 1931.5-6.sz 112-113 p.; Dr. Jancsó Béla Ady,és 

Biróné Váró Éva Ady, a költő-jós c. Írásai, EP 1939.l.sz.; 

1939*2*sz. Utazás Erdélybe c. Írásában Szabó Dezső igy szá
molt be kolozsvári látogatásáról: "Mennyire meg nem szégye
nült lélekkel voltak erdélyi magyarok ezek az emberek, nők 

és férfiak, akik körülvettek Kolozsvár mélytávlatű ölelésé
ben! A kolégyom egész énjével intézetének élő igazgatója: 

dr. Gönczy László, az elég nagyszámú Tanári Kar minden tag
ja - köztük többen gondolatrendszerem elhívott katonái: Lász
ló Dezső,
ges építői a magyar léleknek." /Szabó Dezső újabb müvei 54.sz. 
Budapest, 1939. október. Ludas Mátyás kiadás, lo p./.

12. A hatvanéves Móricz Zsigmond és Szabó Dezső. = Hitel, 

1939.4.sz. 334-336 p.

Jancsó Béla, Biró Sándor - mind mélyinditású, hüsé-

13. A régi és az új magyarság harca. = EP 1931.4.sz. 69 p.
14. Szabó Dezső gondolatrendszere. = EP 1939.2.sz. 21 p.
15. Második tanulmány: a nemzeti megtartás és haladás

1923.júl.elemei. A magyar paraszt. = Elet és Irodalom, 5.sz
1 p.

• 9

16. ííj magyar ideológia felé. Elszámolás múlttal és jelen
nel. In: Aurora, IV.évf.l.sz. 24 p.

17. László Dezső: Válasz Az ember megítélése cimü keresz
tyén kritikára. = Kálvinista Világ, 1931.3.sz. 19-2o p.

18. Id. Gombos Gyula: Szabó Dezső. Püski, Hew York, 1975. 
III.kiad. 298 p.
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19# Németh László: Magyarság és Európa, lo6 p. - Amikor 

1929 karácsonyán román író /Gheorghe Miile/ akart lenni, gesz
tusa nagy megrökönyödést keltett főként a felvidéken és Erdély
ben, a Bartha Miklós Társaságban pedig a csoport válságát is 

elmélyítette /Gombos i.m. 313 p«/. Érdekes, hogy Gombos monog
ráfiája magyarországi és felvidéki hatása mellett Szabó Dezső
nek több nemzedék látásmódját meghatározó erdélyinhatását nem 

tárgyalja.
20. A jövő útjain, 193o. április-június, 236 p.
21. uo. 237 p.
22. A levél másolata a szerző tulajdonában.
23. Dr. Jancsó Béla: Szabó Dezső gondolatrendszere. = EB

1939.2. sz. 17 p«
24. A levél másolata a szerző tulajdonában.
25. Nagy György: Gondolat és funkció. Bevezetés egy esz

metörténeti monográfiához. = Korunk, 1977.4.sz. 252 p.
26. Az illúziók kávéháza. Vallomások 1966-1971. Kriterion 

Könyvkiadó, Bukarest, 1971. 177-173 p.
27. Gondolat és funkció. = Korunk, 1977.4.sz. 253 p.

A transzilvanizmusról mindeddig egyedül Nagy György tett való
ban érdemi megállapitásokat /А kezdeti transzilvanizmusról. Esz
metörténeti vázlat. = Korunk, 1973.11.sz.1652-1658 p.; Gondolat 
és funkció. Bevezetés egy eszmetörténeti monográfiához. = Korunk, 
1977.4.sz. 250-254 p.; Szimbolikus illusztráció és történelmi 
tartalom. Egy eszme- és magatartásrendszer elsődleges összete
vőiről. = Korunk, 1981.lo.sz. 739-744 p./.

28. Balázs Ferenc a transzilvánizmus szolgálatában. - EB 

1938.11.sz. 3 p.
29. Nagy György: Gondolat és funkció, 25o p.
3o* Szenesei László: Világnézeti túlbuzgóság. = Hitel,

1938.2. sz. I67 p.
31. Az illiíziók kávéháza, 176-177 p.
32. ЕЕ 1931.2.sz. 31-34 p.
33. SE 1933.III.69-71 p.
34. Kós Károly: Kalotaszegi vállalkozás. = Korunk, 1971. 

lo.sz. 15ol p.
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35. Virrasztás, 287 p.
36. Az erdélyi élet útja. = EF 1937.IH.sz. 1 p.
37. A transzilvanizmus geográfiai eleme a többihez hason

lóan számtalan változatban jelentkezett a stiliksztikum és a kul
turális metaforák nagykit erjedési! közéleti-püblicisztika-i és iro
dalmi dimenzióiban. Gyárfás Elemér például igy értelmezte a táj
elem jelenlétét a transzilvanizmus történelemszemléletében:

ezt a földet, mely sziklavárként kiemelkedik az ót Kelet
ről és Nyugatról környékező síkságból, a Gondviselő nem azért 

emelte sok száz méterrel a tenger szine fölé, hogy a mélyebben
lakó népek lapályhoz szokott észjárása szabjon neki törvényeket.
hanem életlehetőségeinek és fejlődésének törvényei adva vannak 

maguknak a bérceknek vonalaiban, a folyók kan?/~argó mádrében s 

az itt lakó népek lelkében.11 /Érdéül problémák. Az Erdélyi Iro
dalmi Társaság kiadása, Cluj-Kolozsvár, 1923. 254 p./.

38. A vita kortársi megítéléséhez jó adalék Janesó Elemér
nek az Uj Arcvonalban megjelent, Az erdélyi irodalom útjai 
1918-1931 c. tanulmánya /1931./, irodalomtörténeti értékelését 

pedig Tóth Sándor végezte el /"Vallani és vállalni", avagy 

vita az irók gyávaságáról.= Korunk, 1971.12.sz.1839-1845 p./.

• • •

Berde Mária kezdeményezését Kuncz Aladár inspirálta /vö. Ri- 

toók János: Valóban Kuncz kezdte = Korunk, 1978.9.sz.394 p. 
39."Erdélyi mindakét koncepció, amely egy új magyar ön-

о • •

tudatban látja biztosítottnak a magyarság sorsát."/Jancsó Bé
la: Magunk revíziója. I.íakkai Sándor új könyvéhez. = El? 1931. 
3.sz. 5o p./.

40o Magunk revíziója, 17-18 p.
41. uo. 43 p.
42. Kulturális szervezkedésünk egysége. * EF 1933.III.sz.

77 p.
43. Pusztul a magyarság! = EF 1933.III. 74 p.
44. Pongrácz Kálmán: Uj Hungária eszméje és a mai fiatal

ság. = Jancsó Benedek Emlékkönyv. Az EFE "Jancsó Benedek Tár
sasága" megbizásából szerkesztette Asztalos Miklós. Bp.1931. 
4o4 p. Jellegzetes eszmei karakterét rajzolja fel a magyaror
szági mozgalmak egyik orientációjának a Fiatal magyarság -
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eszmék és elszánások c. füzet, amely 193o-ban jelent meg Buda
pesten a szerzők: Aradi Zsolt, Batiz Dénes, Buczké Emil, Éri 
Emil, Faragó Ede, Fodor Ferenc, Gacs János, Major Dezső, Mol
nár Frigyes, Oyáh György, Sik Sándor, Szőke Imre, gróf Teleki 
Pál, Vidovszky Kálmán és Zsembery Gyula kiadásában.

45. Szabó Dezső és Szekiu Gyula. = EF 1935.1.sz. 17 p.
46. Gáli Ernő: A humanizmus viszontagságai. Politikai 

Könyvkiadó, Bucure^ti, 1972. 294 p.
47. Uj Arcvonal, 129 p.
48. uo. 132 p.
49. uo. 133 p.
50. uo. 134 p.
51. uo. 135 p*
52. Ilyen jellegű Írásai többnyire a Kálvinista Világ 

hasábjain jelentek meg, amelynek 193o. május 15-i számában
Az idők jelei c. cikkében irta: "Erdélyt új helyzetének kény
szerű kialakulása Isten megújitó kegyelmi idejébe sodorta.".

53. Czine Mihály: Kép és irodalomé Szépirodalmi Könyvkia
dó, Budapest, 1981.II.köt. 58 p.

54« Még Gaál Gábor rugalmatlan kritikája után is alig 

érthető az az elfogultság, amellyel a Korunk - már a megha- 

sonlás idején, Demeter János kizárása, Bányai László és Iviikó 

Imre kilépése után - megbélyegző, és a marxista baloldaltól 
még messzebbre taszitó kritikával reagált az Erdélyi Fiata- 

lok működésére, a mozgalmat általában és László Dezsőt sze
mély szerint fasisztának nevezve. A Kor mik részéről nem egy 

konkrét személy véleményéről volt szó, hanem tudatos elszige
telésről. László Dezső Széchenyi-könyvének megjelenésekor 

/Akarom: tisztán lássatok/ a Korunk meglepő módon reagált:
a magyar fasiszták kimeríthetetlen fegyverraktárát. a múlt 

képezi. Kizárólagos faji álláspontjuk eredményeképpen nélkü
lözi ez az ideológia mindazokat a szempontokat, amelyek konkrét 
alapját képezhetik egy mai reális helyzetelemzésnek. Ezért szük
séges látásmódjuk önmaguk előtt való igazolására állandóan a 

múltat idézni." A recenzens László Dezsőt a középosztályi if
júság egyik kétségkívül felkészült ideológusaként ismeri el,

osztályhelyzetének és keresztyén beállított-

• • •

aki azonban " • • •
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ságának kényszerű terheivel” nyúlt a kérdéshez. /Szabó Sán
dor: Széchenyi István és a magyar- jelen. = Korunk, 1933. 417 p./.

• • •

Egy másik kritika a szerzőt ug3’-ancsak meglepő módon aposzt
rofálta: "A fasizmus felé tartó ipagyar értelmiségi ifjúság egyik 

vezére, László Dezső az "Erdélyi Fiatalok” kiadásában most je
lentette meg csörtető Széchenyi könyvét "Akarom: tisztán lássa
tok" cimen." /sz./ - /m./: A Széchenyi ébresztők. = Korunk,
1933« 49o p. Hogy ez a megítélés mennyire általános volt a Ko
runk körében, mutatja a korábban az Erdélyi Fiatalokkal dolgo
zó Méliusz József akkori álláspontja 9s, aki az Indulás c. fel
vidéki magyar főiskolás lapot ismertetve vetette össze az if
júsági mozgalmakat: "Kom véletlen, hogy ép’ Szlovenszkón jelent
kezik ismét a magyar fiatalság egy átütő erejű kádere, mert 
mig az előbb'indult fiatal generáció a magyarországi Bartha Mik
lós Társaságban és az Erdélyi Fiatalokban nem tudta a fejlődés 

egyenes vonalát végigfutni, sőt az utóbbiban a fasizmusig esett 

vissza, addig a Sarló kitisztult szemléletében a tömegmozgalmi 
aktivitásig jutott el és igy bázist teremtett egy egész generá
ciós láncolat balra induló fejlődésének.” /И.Н.J./: Indulás. = 

Korunk, 1933. 7ol p.

V. A fordulópont

1. Makkai László: A harmadik generáció. = EF 1932.3-4.sz.
54-56 p.

2. A vitát összefoglalja Szávai Géza Helyzettudat és iro
dalom c. kismonográfiájában /Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár-Hapo- 

ca, 198o,/.
3. A konferencián résztvevő Tóth Zoltán ezt a következő

képpen értelmezte: "a baloldal szervezett és individuális ér
telemben véve is felsőbbrendü az ún. polgári ifjúságnál.” /I. 

Tóth Zoltán H.íagyar о к és románok. Történelmi tanulmányé к, gon
dozta Csatéíri Dániel.Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966. 16 p.

4. Az Erdélyi Fiatalok második főiskolás konferenciája.
= EF 1933.1.sz. 36 p.
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So Sodorni vagy sodortatni? = Ellenzék, 1932,nov, 13.sz.
6. Csatári Dániel: A Vásárhelyi Találkozó. Akadémiai Ki

adó, Budapest, 1967. Irodalomtörténeti Füzetek 56.sz. 43 p.
7. Az erdélyi magyar ifjúsági mozgalmak mérlege és Határ

kőnél cimmel.
8. Balogh Edgár: Mesterek és kortársak. Tanulmányok, jegy

zetek, emlékezések. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1974. 4ol p.
9. Sóni Pál: A romániai magyar irodalom története. Editu-

1965. 15 p.i Id. Mikó: Akikra Didactica ?i Pedagogica , Buc 

előttem jártak 17 p.; A "népi” mozgalomhoz közelálló törekvé-
• *

sek. Erdélyi Fiatalok.In: A magyar irodalom története VT. A 

magyar.irodalom története 1919-től napjainkig.Szerk. Szabolcsi 
Miklós. Akadémiiai Kiadó, Budapest, 1966.; Czine Mihály: Nép 

és irodalom, 6o p.
lo. "A nemzetiségi kérdésben hozott határozat megállapí

totta, hogy az elnyomott nemzetiségek mozgalma a Romániában 

napirenden levő demokratikus forradalom hajtóereje. A nemzeti 
mozgalmak bekapcsolása az ország demokratikus átalakulásáért 

folyó küzdelembe akkor lehetséges, ha a párt fokozottabban szer
vezi a nemzetiségi elnyomás elleni mindennapos harcot, amely ki
terjed a nemzeti nyelvű iskolák és kulturális intézmények likvi
dálása* illetve bezárása, a nemzetiségi munkások és tisztvise
lők elbocsátása ellen, a nemzetiségek nyelvének egyenjogúságá
ért és a bojári, királyi földek kárpótlás nélküli átadásáért 

folyó küzdelmekre. A kongresszus a párt elptt álló feladatokkal 
összefüggésben hangsúlyozta a román uralkodó osztályok és a 

nemzetiségek burzsoáziája között meglevő együttműködés lelep
lezésének fontosságát." /Csatári Dániel: Román-magyar kapcsola
tok. Történelmi vázlat. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1958.
144 p. - "Az V, kongresszus arra irányította a pártot, hogy fo
kozza, erőfeszítéseit a munkásegységfront megvalósítására, a 

munkásosz :ály akcióegységének arősitésére, új harci formákat 
jelölt ki a széles tömegek megszervezésére gazdasági és poli
tikai érdekeik megvédése céljából./А Román Kommunista Párt do
kumentumai. A Román Kommunista Párt - a román nép forradalmi 
és demokratikus harcának, a munkás- és szocialista mozgalom

К? А %Д1 % *1&■ó* e%мгДг-'
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haladó hagyományainak folytatója. Politikai Könyvkiadó, Bucu- 

re$ti, 1972. 77 p./. Figyelemreméltó, hogy e szöveggyűjtemény 

igy kommentálja az V. kongresszust: "A III.,IV. és V. kongresz- 

szus egész sor dokumentumában, rezoluciójában, határozatában 

Romániát tévesen ’’tipikusan soknemzetiségű államnak" nevezték, 
amely "egyes idegen területek elfoglalása útján"jött létre.
A nemzeti állam kialakulási folyamatának téves értékelése nyo
mán, ezek a dokumentumok feladatként tűzték ki állandó és át
fogó tevékenység kibontakoztatását azért, hogy úgymond "felsza
badítsák a román imperializmus alól" az "eln3romott népeket," 

annak az elvnek az alapján, miszerint minden nemzetnek joga 

van az önrendelkezéshez egészen a létező államtól való teljes 

elszakadásig. Az egységes államtól való elszakadásig terjedő 

önrendelkezés jelszavának beiktatása a párt dokumentumaiba, 
a pártnak adott azon útmutatás, hogy harcoljon egyes, döntő 

többségben románlakta területek Romániától való elszakitásá- 

ért, nem vette figyelembe Romániának mint egységes államnak a 

konkrét körülményeit. Ez mélységesen téves volt, mert valójá
ban a nemzeti állam szétdarabolására és a román nép szétbom
lasztására buzdított." /uo. 73 p./.

11. Vö. Csatári Dániel: Román-magyar kapcsolatok 145 p 

Csatári:::A Vásárhelyi Találkozó, 45 p 

vak Népe huszonöt száma.= Korunk, 1964*1.sz. 58 p., Dankanits 

Ádám beszélgetése Csőgör Lajossal. = A Hét, 1975*4*sz. lo p.
12. 1891-ben született Kolozsváron, ügyvéd, a KRP egyik 

vezetője. 1911-ben az Erdélyi Múzeum kiadásában jelent meg A 

kolozsvári Iiázsongárdi temető sírkövei 17őo-ig /Zsakó Gyulá
val közösen/.

13«Demeter János: Századunk sodrában, 174 p*
14. uo.
15. i.m. 175 p.
16. uo. Л találkozón eszerint részt vett még Jancsó Elemér, 

SzirmaiIstván:és • '/amási Áron is. A jelenlevők személyazonossá
gát megerősíti marosi Ildikó beszélgetése Csőgör Lajossal.= A 

Hét évkönyve, Bük. 1978. 29 p.

• 1

Balázs Sándor: A Fal-* >
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17. Janesó - még mint az Erdélyi Fiatalok tagja - 1933- 

ban cikket irt a Boabe de griu-ba a "Falvak Népe cimü, erősen 

baloldali beállítottságű folyóiratunkról." /Probléma satului 
unguresc in Ardeal - Az erdélyi magyar falu problémája. Vö.
Веке György Tolmács nélkül, 143 p*/.

18. Marosi Ildikó beszélgetése Csőgör Lajossal, 29 p.
19. uo0
20. Huszonöt száma jelent qieg.
21. Szabó Árpád. Bev. Jordáky Lajos. Tefctamentum-sorozat, 

Politikai Könyvkiadó, Bukarest, 1974. 8 p.
22. Falvak Népe, 1933. jan. 27.

* Csatári Dániel: A Vásárhelyi Taáláozó, 45 p#
24. "3r. Bánffy Ferenc egyik alapitónknak: Demeter János

nak a Falvak Népe cimü hetilapja miatt vonakodott az E F kia
dásában kiadni Mikó tanulmányát. A szerk.biz. e helyzetben Mi
ké tetszésére bizta, hogy saját kiadásában, v. Falu-füzeteink 

sorozatában jelentetné-e meg müvét, egyszersmind felkérte, jut
tassa Br. Bánffy F. tudomására, hogy a F N a Demeter János ma
gánvállalkozása, amiért felelősség nem terhelheti az E F-at.
E felvilágositás után Bánffy *егепс hozzájárult ahhoz, hogy Mi
kó kivánsága szerint a Falu-füzeteink sorozatában jelenjék meg 

tanulmánya 

lentése, 1933./.'
25. Jancsó Béla 1932,d.ec.2-án kelt levele László Ferenc- 

Hogy ő /Demeter János/ miért nem vonja le a helyzete
konzekvenciáit az Erdélyi Fiatalokkal szemben? Ezt nem tudom«
Egy ilyen irányú puhatolózásomra, kijelentette, hogy ő ki nem 

lép, tessék zárják ki. En pedig az ö velünk való ellentmondá
saiban nem elvi hátteret látok, hanem egyszerűen az ő termé
szetéből folyó fegyelmetlenséget, amellyel semmi keretbe il
leszkedni nem tud. Tehát itt elvi vitáról szó sem lehet az ü 

esetében, főleg nyilatkozata után, örülök, hogy ebben is egye
zik véleményünk. Érdekes, hogy Imrus /Miké Imre/ Dezsővel együtt 

felkeresett és nagyon határozottan kivárta, hogy a főmunkatár
sakat pár nap alatt hivjuk össze, ez döntsön, hogy legyen-e ka
rácsonyi szám, döntsön az ő könyve megjelenéséről és a lap irá
nyáról . esetleges felszámolásáról

23

". /Az Erdélyi Fiatalok szerkesztőbizottságának je-• • •

hez: " Ф • •

• « #
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26. Demeter János: Századunk sodrában 197 p.
27. Demeter i.m. lOo p.
28o Bányai kilépése:

"Tisztelt Szerkesztőség,

Hónapok hosszú megfontolása után az Erdélyi Fiatalok kö
rül utóbbi időben felvetődött bizonyos politikai természetű 

hullámok véglegesen megérlelték bennem azt a szándékot, hogy 

az alapitó tagok, illetve főmunkatársak sorából s egyben az 

egész mozgalom köréből kilépjek.
Vidéki tartózkodásom akadálya volt annak, hogy az Erdélyi 

Fiatalok irányításában közvetlenül részt vegyek a fontosabb 

ideológiai állásfoglalásokban, valamint elvi jelentőségű meg
nyilvánulásokban alkalomról alkalomra véleményemet nem nyilt 

alkalmam idejében közvetlenül kifejezni, ami egy munkaközös
ség természetével sehogysem egyeztethető össze. Ezenkívül a 

lap helyi érdekeit tartva szem előtt, fénytelen voltam olyan 

álláspontok védelmére, amik részben elveimmel, részben állás
beli érdekeimmel vittek összeütközésbe.

Esek után, mivel a lap akcióiban különösen az utóbbi 
időben érvényesülő szempontokat úgy sincs módomban ellenőriz
ni. s még kevésbé velük szemben saját szempontjaimat érvénye
síteni, egzisztenciális érdekeim arra indítanak, hogy az Erdé
lyi Fiatalok kötelékéből kilépésemet ezennel bejelentsem.

Kolozsvár, 1933. márc* 22.

Baumgarten László, s.k."
29. Mikó Imre: Antal Márk és köre. = Korúak, 197o.12.sz.

1876 p.
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VII. P Ü G G E 1 É К

László Dezső: Falvak I'Tópe. - Szerkeszti és kiadja: Deme
ter János. Földmivesek és falusi szegénye!-: heti lapja. Kolozs
vár, 1932. 1-4.sz. = FF 1932.6.sz. lo9-llo p.

Szeptember 3o. óta hetente Ö oldalon új néplap jelenik 

meg Erdélyben. Lapunk érdeklődési köréhez két szál fűzi: a 

falunak szól és fiatal ember szerkeszti. Bátor hangja fiata
los csengéssel tart Ítéletet és követel új életet Erdély föld
jén. A falvak népét a felvilágositás eszközeivel akarja hózzá-w. 
kapcsolni a mai napok valóságos kérdéseihez. Érdeklődése min
den körre kiterjed. A maga nemében, sajátos intenciói szerint 

jól szerkesztett, öntudatosan kigondolt, propagativ erejű or
gánumnak látszik. További sorsa még bizonytalan. A heti la
pok sorsa a harmadik-negyedik hónapban dől el. Az évi loo Leu 

előfizetési dij heti két leukra beosztva, nem olyan magas, hogy 

ne tudjon megfelelő előfizetési tábort toborozni.
Valóban szükség van a ma színvonalán álló nevelésre, lapunk

ban is hangsúlyoztuk, hogy nagy kielégítetlenség van a falvak 

érdeklődési körében. A Falvak Népét azonban nem mindenben látjuk 

az érdeklődés kielégítése alkalmas eszközének. Eddigi számaiban 

alig tesz többet a leromlott falusi tömegek kedélyének aláfűté- 

sénél. E veszedelmessé válható tény helyett a falvak helyzeté
nek reális ismeretére és a kivezető1 utak megmutatására van szük
ség. Izgató tendenciájából kifolyólag igazságtalan: pl. szembe 

állítja a szegény falusi tanítót és a jómódú lelkészt. Nem tud
ja, hogy ez a kot uiépvczető gazdaságilag ma teljesen egy nívón 

mozog, sőt ma sok esetben van nagyobb nyomor a lelkész lakásá
ban, mint a tanítóéban. Nem ismeri az erdélyi állapotokat s 

ezért általános megállapításokat varr a nyakába,: hol vannak 

Erdélyben a kisebbségi magyá-Г bgyházakban a grófoknak, bárók
nak, bankároknak, gyárosoknak jó pénzért kiszolgáló papok?
Ha ismerné az erdélyi egyházközségeket, éppen a szegényeket, 
tudná, hogy a lelkészek együtt nyomorognak a néppel s igen 

gyakran ők tartják fent saját anyagi erejükből az egyházköz-

1.
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ségeket. Kár volna általános tételek kedvéért idegenséget szí
tani az egyházak és hivei között éppen akkor, amikor ellenke
zőleg szorosabb kapcsolatokat kiván az élet« Ili és mások is 

látjuk a mai magyar politikai élet kátyúba jutását, általáno
sítani azonban itt sem szabad. A szidásnak csak olyan mérték
ben van jogosultsága, amilyen mértékben jobb, egészségesebb po
litikai szervezetet és tényleges érdekvédelmet adok. Evvel a 

hanggal és modorral ma nagyon könnyű olcsó sikereket elérniés 

elismerést aratni. A racionális elgondolásokon nyugvó, az egész 

magyarság jövőjét szem előtt .itártó falumunkának azonban mentes
nek kell lennie minden doktrinér általánosátást ól és fel kell 
szabadulnia minden illúzió bűvöletétől. A falvak Képe nagyon 

széles horizonttal dolgozik s éppen ezért nem látja meg a 

falvak összes tényleges kérdéseit. Ideológiája annyira egyol
dalúan iskolás ideológia, hog3r kisebb körben tud a falunak 

szólni, mint amilyen körben a falu tényleg érdeklődik.
figyelemmel kisérjük a falvak Képét, szeretnénk benne 

látni a felnövő erdélyi magyar intelligencia faluhoz forduló 

szócsövét, mai szellemében és látási módjában azonban semmi
képpen sem vallhatjuk annak.

Kolozsvár, 19З2. nov. 2.

2. .Demeter János: Válasz az Erdélyi fiataloknak. = falvak Ké
pe, 1932. nov. 11.

A magyar diáklap szerkesztője az Erdélyi fiatalok 

vemberi számában cikket irt a faival: Képéről. A cikk iréja 

aggódik a falvak 3Tépe miatt. Azzal vádol minket, hogy nem is
merjük az erdélyi falu helyzetét, bajait. Kom tartjuk köteles
ségünknek, hogy az egyházak és hiveiк között jóviszonyt ápol
junk. Sőt azt merjük meglátni, hogy az egyházak vezetői nem tá
mogatják a falusi szegénység érdekeit és jogos követeléseit, 

nem támogatják, hanem szembehelyezkednek vele, a maguk érdeke
it tartva szem előtt. Azonkívül fáj és kellemetlen neki, hogy 

a falusi leromlott tömegek hangulatát - szavaival élve - inga-

110-
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tő szándékból aláfütjük. Mind ezekből kifolyólag nem látja a 

Falvak Népét az erdélyi magyar intelligencia faluhoz forduló 

szócsövének, Ő annak szeretné látni.
Megnyugtat j uk:-László Dezsőt, nem baj, hogy nem lát az 

intelligencia faluhoz forduló szócsövének. Mi nem is akarunk 

az lenni. Mi mást akarunk. Mi hangot akarunk adni a kétsze
resen is elnyomott és kihasznált magj^ar falusi nép ezer fáj
dalmának és keserűségének. Tudatosítani akarjuk azt az öntu
datlan, agyonhallgatott szenvedést, ami ma a magyar falusi tö
megek egyedüli osztály?;észe. S nem riaszt vissza, ha ezek a té
nyek nem kímélik az egyházak és a politikus magyar коdóк zseb
szempontjait. Annak az intelligenciának, amely az Erdélyi Fia
talokhoz tartozik, érdeke, de a magyar falusi szegényeknek nem 

érdeke, hogy szent testvériségben hagyja magát nyúzatni minden
féle faji és vallási, sokszínűén egyszínű élősködők által. Ha 

izgató a mondanivalónk, úgy csak annyiban az, amennyiben nyil
vánvaló, megtörtént és mindennap megtörténő igazságtalanságokat 

takar ki. S ez az izgalom szükséges a dolgok megváltoztatásához. 
A jogok megvédéséhez, a visszaélések megakadályozásához. Nem a 

mondanivalónk izgató, izgatok a tények. Hogy mi ezt tartjuk fon
tosnak és nem mellékutcákon való levezetését a falu ’’érdeklődé
sének11, azt László Dezső nem fogja méltányolni, de méltányolják 

azok, akikhez szólunk.”

3, Az alapitói értekezlet 1. jegyzőkönyve

Jegyzőkönyv, mely felvétetett az Erdélyi Fiatalok 1933. 
március 8-án du. 2 órakor tartott alapitó-beltagi értekezle
tén. László Dezső szerkesztő üdvözli a megjelenteket /és pe
dig: Debreczeni László, Demote?; János, Dsida Jenő, Jane só Bé
la, dr. Jane só Elemér, László Dezső, László Ferenc és I.Iikó Im
re/, megállapítva, hogy az értekezlet szabályszerűen volt ösz- 

szehivva és miután ez ellen senkinek kifogása vagy megjegyzése 

nem lévén, az értekezletet megnyitja-. Jegyzőkönyv vezetésére 

László Ferencet kéri fel. Dsida Jenő napirend előtt kér szót és 

keresetlen szavakkal emlékezik meg László József alapitó-beltag- 

nak tragikus haláláról. László Dezső szerkesztő felkéri Jancsó
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Béla szerkesztőségi tagot, hogy tegye meg a szerkesztő bizott
ság 1931 július - 1933 márciusig terjedő időről szóló jelenté
sét. Közben megérkezik Biró Sándor és Demeter Béla. A beszámoló 

megtétele után László Dezső szerkesztő beadja a szerkesztőség 

lemondását mivel megbízatása lejárt.
Felolvassa továbbá Demeter János beadványát, melyben vá

dat emel az Erdélyi Fiatalok szerkesztőbizottsága ellen és fe
gyelmit kér. Az értekezlet Jánosé Elemért válassza korelnöknek. 

Demeter János szól hozzá a jelentéshez, aki kijelenti, hogy sem
miféle politikai pártnak nem tagja, "De politikai téren mozgó 

hetilapot adott lei." Továbbá kifejti, hogy a többi főmunkatársak 

sem kerülhették el a politikai működést, mivel többen politikai 
lapokban névvel jegyzett cikkeket Írtak és többen egyházak al
kalmazásában állanak. Továbbá kijelenti, hogy az indítványát to
vábbra is fenntartja, amig a főmunkatársak "platformra" nem jut
nak valami más módon, de az utóbbi esetben a békés megegyezés 

érdekében visszavonja. A szerkesztőség jelentését köszönettel 
tudomásulveszi és elfogadja, de a lapban képviselt világnéze
tet nem fogadhatja el. A szerkesztő bizottság Demeter János sza
vainak meghallgatása után a felek jelenete nélkül az értekezlet 

a következő határozatot hozta: Az alakuló gyűlés arra való te
kintettel, hogy az Erdélyi ■'■‘‘iatalok szerkesztő bizottságának, 

vagyis azoknak, akik az előadásokat is rendezték, semmiféle 

világnézeti kikötést nem tett, a Demeter János által előter
jesztett vádat elejti, és egyben javasolja, hogy hasonló nézet
eltérések elkerülése végett a világnézeti kérdések mostani ala
pitói gyűlésünkön alapos megbeszélés tárgyát képezzék. Fegyel
mi bizottság delegálására alapot nem találtak. Az értekezlet a 

szerkesztőbizottság jelentését elfogadja és az ügyekről szóló 

jelentést a tagok aláírják. A kiadóhivatal jelentését is elfo
gadja az alakuló gyűlés.

K.m.f.
Jancsó Béla sk., Biró oándor sic., Demeter Béla sk 

rene sk., Dr. Jancsó Elemér sk., Lüké Imre sk., Debreczeni Lász
ló sk., Demeter János sk

László Fe-• t

nászló Dezső sk.• »
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4* As alapitói értekesiet 2. jegyzőkönyve

Jegyzőkönyv az Erdélyi Fiatalok 1933. márc. 9-én du. a 

Református Kollégium első emeleti 26.sz. szobájában tartott 

alapitói gyűléséről, vagyis az alapitól értekezlet második nap
járól. A gyűlést Balázs Ferenc korelnök nyitja, meg. Jelen van
nak Biró Sándor, Demeter Béla és János, Debreczeni László, Jan- 

csó Béla, Lészló Dezső és Ferenc, Miké Imre. A jegyzőkönyv ve
zetésére az utóbbi kap megbízást. Időközben elmegy Demeter Bé
la és szavazati jogának gyakorlásával .Miké Imrét bizza meg. 
Időközben jön és távozik el Dsida Jenő, aki viszont távozás 

előtt László Dezsőre ruházza át szavazati jogát. Legelsőnek 

Debreczeni László kér szót. Két személyi ügyben kiván szólani.
Az első Péteri f у Jenő alapitót érinti, aki annak a ha tár ozat unit
nak az ellenére, hogy alapitóink-politikai pártokba nem léphet
nek be, a Magyar Párt képviselői tagozatában tisztséget vállalt 

sőt képviselőnek is jelölve volt. Demeter János, Demeter Béla 

és Miké Imre a mellett foglalnak állást, hogy előbb az érdemi 
kérdéseket tárgyaljuk le s csak aztán térjünk át a személyi 
ügyekre, nehogy az utóbbiakban hozandó határozatunk világnéze
ti álláspontjainkkal ellentétbe kerüljenek. A gyűlés 6:3 arány
ban a mellett dönt, hogy előbb a személyi ügyeket tűzi napi
rendre. Többek hozzászólása után a gyűlés 8 szavazattal úgy 

dönt, hogy Péterffy Jenőt -felszólítja lemondásának beadására.
A határozat Írásban való közlését Janesó Béla vállalja el.
Ezek után Debreczeni László a Demeter János ellen felmerülő 

kifogásokat ismerteti. Első helyen szerepel az, hogy az Erdélyi 
Fiatalok őszi konferenciáján Demeter János obstrukciót szerve
zett a lap ellen. Demeter János: "Ha obstrukciót vezettem vol
na, akkor sem fogadnék el magam ellen fegyelmi bizottságot, 

mert az Erdélyi Fiatalok szerkesztőbizottsága megérdemelte az 

obstrukciót.","mert a lapot egy világnézeti irányba tolta." 

Kijelenti, hogy nem vezetett obstrukciót, amit hajlandó tanuk
kal is igazolni. Debreczeni László második vádpontja az, hogy 

Demeter János "Falubarátok Szövetsége" cimen mozgalmat inaitott, 

olyan célkitűzésekkel, amik az Erdélyi Eiatalok programját nem 

fedik, a nélkül, hogy erre vonatkozóan a szerkesztőséggel meg-
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állapodott volna. Demeter János kijelenti, hogy a "Falubará- 

tok Szövetsége" megalakításában részt nem vett, az alakuló 

jegyzőkönyvet nem irta alá. Más kérdés, hogy a mozgalommal 
világnézetileg egyetértett-e vagy sem. László Ferenc Kacsó 

Sándornak egy kancsó Bélához intézett levelét olvassa fel, 

amelyhői az tűnik ki, hogy Demeter őt a Balvak Képében va
ló közreműködésre kérte fel s vele szemben mint a Falubarát 

Mozgalom vezet ője lépett fel. Demeter kijelenti, hogy a Falu- 

barát Szövetségről mint saját mozgalmáról Kacsóval nem beszélt. 

László Ferenc Szentiványi Eleknek egy levelét olvassa fel, amely 

szerint Demeter János neki is olyan kijelentést tett, hogy az 

Erdélyi Fiataloknál "csak névleg szerepel s már saját orgánuma 

van, a Falvak Népe és mozgalma, a Falubarátok Szövetsége." De- 

. meter kijelenti, hogy amit Szentiványi ir, hazugság. Ó csak ar
ról informálta Szentiványit, hogy van már egy az Erdélyi Fiata
loknál radikálisabb mozgalom is. Debreczeni László harmadszor 

hivatkozik Demeter Jánosnak a Falvak Népe 1932 nov.ll-i számá
ban megjelent "Válasz az Erdélyi Fiataloknak" cimü cikkére, 

mint amelyik igaztalan támadásban írészesiti a lapot és a köré
je tömörült intelligenciát és jóhiszeműségének kétségbevxmásáig 

megy el. Demeter János kijelenti, hogy a cikk csak jogos reakció 

volt László Dezsőnek az Erdélyi Fiatalokban a Falvak Népe megin
dulásáról jött Írására, amelyben lapját, a Falvak Népét a ható
ságok felé dennmciálta. László Dezső felolvassa mind a két cik
ket. Iliké Imre az Erdélyi Fiatalok konferenciáján történt állí
tólagos obstrukciót igyekszik tisztázni, Debreczeni László a 

"6 órai ujság"*rban az Erdélyi Fiatalokat ért támadás eredetére 

tesz célzást. A zárszó jogán Demeter János kijelenti, hogy ami 
történt, az az Erdélyi Fiatalok szerkesztőségét is terheli.
Ő pillanatnyilag sem gondolt arra, hogy az Erdélyi Fiatalokból 
kilépjen s ha hibát is követett el, csak a provokálásra vála
szolt. Nem lát ellentétet az Erdélyi Fiatalok és a Falvak népe 

között, arra törekszik, hogy az Erdélyi Fiatalok összhangba ke
rüljön az ő meggyőződésével és bízik abban, hogy sikerülni fog 

a többi alapítókkal közös platformot teremteni. Demeter János 

elhagyja a szobát, Jancsó Elemér azt a szempontot veti fel, hogy
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Demeter János politikailag exponált személye a mozgalmat kompro
mittálhatja# Közli azt is, hogy Demeter hajlandóságot mutatott 

az alapitói tagságról való lemondásra, ha a lap mérsékelt szo- 

ciálista irányban fog haladni. Janesó Béla a kérdésben egyedül 
az önként vállalt szolidaritással szembeni fegyelemsértés szem
pontját tartja döntőnek. Tény az, hogy Demeter János az alapi- 

tők megkérdezése nélkül olyan akciót szervezett, amivel a lap: 
is foglalkozik, nem kérte az alapitói gyűlés összehívását, és 

nem szólt bele az előadások rendezésébe, hanem ezért kívülről 
támadta a lapot, végül elkülönítette az Erdélyi Fiatalok érdeke
it a maga érdekétől. Iliké Imre az első két pontot nem látja be- 

igazoltnak s a Falvak Képében irt cikket sem tartja olyan mérték
ben xegyelemsértőnek, hogy az a kizárás szankcióját vonná maga 

után. Jancsó Elemér hasonló érteleidben nyilatkozik. Minden ala
pitó hozzsászólása után az alapítók értekezlete egyhangúan meg
állapítja, hogy Demeter János az általuk 1931. VII. 13-án hozott 

szabályzat 7.-a értelmében a lap ellen fegyelmi vétséget követett 

el. A fegyelmi sértést 7 tag, tehát az összes alapit ók abszolút 

többsége olyan súlyosnak találta, hogy Demeter Jánosnak az ala
pitó tagok közüli törlését kimondotta. A többi 4 tag a fegyelmi 
vétséget nem találta olyan súlyosnak, hogy annak kizárást maga 

után kellett vonnia. Demeter János végighallgatta az Ítéletet, 

annak indoklását leéri, amire vonatkozóan az alapitói gyűlés a 

következőket szögezi le: a fegyelemsértést egyhangúlag a Falvak 

Képe 1932.nov.ll-i számában megjelent cikk s főként annak követ
kező kitétele miatt modtűk ki: "Annak az intelligenciának, amelyik 

az Erdélyi Fiatalokhoz tartozik, érdeke, de a magyar falusi sze
gényeknek nem érdeke, hogy szent testvériségben hagyja magát nyú- 

zatni mindenféle faji és vallási, sokszínűén egyszínű élősködők 

által." A kisaráit megszavazó többség est a cikket, továbbá Deme
ter Jánosnak a Falubarátok Szövetségében való szerepét s egyálta
lán mindent, amit Demeter az erdélyi Fiatalokon kívül, annak meg
kérdezése nélkül, о annak programját ketesztesve tett, tartotta 

annyira súlyosan fegyelemsértőnek, hogy vele széniben a kizárás 

szankcióját volt kénytelen alkalmazni. Demeter János a zárszó jo
gán kijelenti, hogy itt tulajdonképpen világnézeti harc folyt le, 

ami pillanatnyilag a reakció győzelmével végződött. Ezt László
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Dezső, Jánosé Béla, Biró Sándor, László Ferenc, Debreczeni Lász
ló és Balázs Ferenc vezették le, egyrészt világnézeti meggyőző
désük alapján, másrészt abból a célból, hogy a klerikálizmus 

a Magyar Párt felé érdemrendeket érdemeljenek ki. Ezzé a lépé
sével az Erdélyi Fiatalok leleplezte magát, a baloldaliság és 

a radikalizmus cégtáblája ezzel teljesen összetört, egy reakci
ós társaság áll most pőrén előttünk, amely ellen a legerősebb 

harcot fogja indítani. Ezután az alapitók felfüggesztették a 

gyűlést márc. lo-én du. 2. óráig.
László Dezső, Balázs Ferenc, Debreczeni László, Jancsó Béla, Dr. 
Janesó Elemér, Biró Sándor, Demeter Béla, László Ferenc, Dsida 

Jenő sk., Liikó Imre sk. jegyző.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első világháborút követő trianoni békediktátummal 
Romániához csatolt Erdély magyarsága kisebbségi sorba került, 

ami a társadalmi és az egyéni lét minden szférájában bénitó 

sokkhatást váltott ki. A kezdeti passziv rezisztenciát csak 

lassan váltotta fel a társadalmi önépités aktivitása és a re
ális kisebbségi helyzettudat kialakulása, amelynek közéleti 
cselekvésigénye, szülőföld- és sorsvállaló új patriotizmusa 

az erdélyi népek sorsközösség-eszméjével együtt a korai fcran- 

szilvanizmus történelmi tanításában öltött testet.
A változást követően az ún. polgári középosztály túlnyo

mó része elhagyta Erdélyt, s igy a háború pusztításával együtt 

a majd kétszázezres repatriálás is hozzájárult althoz, hogy a 

generációs láncból a magyarság tizenöt korosztálya hiányzott.
A megmaradtakat és tanulmányai!-: folytatására az otthoni, romá
niai felsőoktatást választók életérzését a tapogatózó bizonyta
lanság és nyomasztó válságtudat jellemezte, továbbhaladásukat 
pedig a nemzetiségekkel szembeni diszkrimináció és a gazdasági 
leszoritottság tette szinte lehetetlennél A húszas években meg-
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gyarapodó új nemzedék első számottevő jelentkezése a Tizenegyek 

irodalmi antológiája volt 1923-ban, amelynek irodaimisága az 

Erdélyi Helikonban, társadalmisága pedig az e tanulmányban e- 

lemzett Erdélyi Fiatalok elnevezésű folyóiratban és mozgalom
ban bontakozott ki.

Az ifjúság kulturális-testületi munkája a három magyar 

egyház kereteiben és a Székelyek Kolozsvári társaságában folyt, 

hiányzott azonban az az összefogó és egész Románia magyar if- 

jj,iságát organizáló intézmény, amely szervezési-nevelési munkájá
val nemcsak az anyagi-szervezeti érdekvédelem gyakorlati felada
tait tudja ellátni, hanem reális, a történelmi viszonyoknak és 

a kisebbség létérdekeinek megfelelő új eszmei programjával áj 
feladataira döbbenti az ifjúságot - ezzel hozzájárul az egész 

kisebbségi társadalom belső önépito eroinnk felszabaditásához, 

az uj mentalitás kiformálásához. Ezt a feladatot az 1929-ben 

szinrelépő generáció vállalta magára, amely a népszolgáláat szo
ciális, népi hulnanista és ellenzéki demokrata eszemkörében te
remtette meg minden támogatás nélküli, ideologikus mozgalmi-köz
életi orgánumaként az Erdélyi fiatalokat; a lap a korszak egyet
len stabil nemzedéki intézményeként összefogta, az ifjúság közéle
ti működését s erejéhez mérten segitette az anyagi érdekvédelmet 
is. A mozgalom Spiritus rectora a Tizenegyek és a szegedi Beth
len Gábor Kör munkájában is döntő szerepet vállaló esszéista, 

orvos és közéleti ember Janesó Béla volt, aki legközelebbi mun
katársaival: László Dezső szerkesztővel, Balázs Ferenccel, Deb- 

reczeni Lászlóval. Bíró Sándorral látott hozzá az ifjúság meg
szervezéséhez és az új feladatok megfogalmazásához, abban a 

hivatástudatban, hogy a felnövekvő értelmiség feladata a magyar 

társadalom alapját alkotó parasztsíig és munkásság érdekében va
ló alapos szakmai fölkészülés, majd tudásúnak a nép szolgálatába 

való állitása. A főiskolás életet a kisebbségi élet rezervoárjá- 

nak tekintették, amely a közéleti feladatokra való előkészület
nek is alkalmas iskolája.

Az Erdélyi fiatalok történeti jelentősége a magyar művelő
désben. az volt, hogy nemzedékük valóban újat és szükségeset ho
zott, önerőből ismerte fel küldetését, helyzettudata következté-
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ben és eszmei orientálóinál: hatására népe felé fordult és egész 

nemzedéke iskolájaként formálta át a mentalitástc Bár fellépé
sükben döntő szerephez jutott az ideologikus mozzanat is, prog
ramjuk gyakorlati jellegű volt, amelynek megvalósítása a leg
több látható eredményt a falumunka területén hozta. A kisebbsé
gi társadalmi egység megvalósíthatóságának garanciáit nem az 

ideológiai konszenzus kompromisszumos létrehozásában, hanem a 

világnézeti toleranciában és a naéipolitlkát ól való tartózko
dásban látták, mert felismerésük szerint a magyarság egyéielen 

legális politikai képviselete, az Országos Magyar Párt nem töl
tötte be valódi hivatását. Működésűk során a jobboldallal, a 

neokatolicizmussal, a marxista baloldallal és a román sovinizmus
sal egyaránt szembenálltak.

Újszerű sajátossága volt a mozgalomnál:, hogy a húszas évek 

végére intézményrendszerét már kiépitő romániai magyar szellemi 
életben elsőként fogtak hozzá a t ár s a dalmis ág tudatosításához, 

szociografikus valóságkeresésükkel felszámolták az irodalomköz
pont nság aránytalanságait. Társadalomtudatositásuk a nemzedéki- 

ségben jelentkezett, társadalomszervezési-müvelődéspolitikai 
koncepciójuk azonban nemesupán saját nemzedékük eszmei tájéko
zódásának megfogalmazására irányult, hanem az új, korszerű és 

lételvű, hagyományra és nyitottságra épülő sajátosan erdélyi 
lét- és szemléletmód általános kialakítására. Eszmeiségükre 

nagy hatást tett Ady Endre, Szabó Dezső és Móricz Zslgmond, 
erdélyiségüket a történetiségben és Kés Károly, Makkai Sándor 

gondolatainak hatására a fajoknak /nemzeteknek/ az emberi ér
tékek magaslatán való találkozásában határozták meg. Helyzeti 
realitásaik és erkölcsi szigoruk, protestáns jellegű humanizmu
suk alapján is őszintén hirdették a magyar-román sorsközösség- 

eszméből fakadó, az emberi jogok kölcsönös és teljes tisztele
tén alapuló megbékélés szükségességét, amely eszmekörük egyik 

legfontosabb eleme volt.
Folyóiratuk, amely az alapitól: áldozatából 193o és 1941 

között jelent meg, ezt a gondolatiságot propagálta, közéleti- 

mozgalmi orgánumként pedig a nemzedék valamennyi számottevő 

tesütéli, irodalmi, művészi és tudományos téljesitményét szá-
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montartotta. A vezetőgárda egysége a mozgaloio. első szakaszá
nak végét Jelentő csomópontban, 1933-ban szűnt meg, amikor 

néhány főmimkatársat szolidaritásszegésük, a lap kibülről va
ló megtámadása és az ifjúsági egységet veszélyeztető koncepci
onális nézeteltérések következtében az alapiték közössége ki
zárt soraiból. Ez a mozzanat az ifjúsági mozgalmak fénykorának 

végét Jelezte azzal az eszmei polarizálódással együtt, ami a 

magukat marxistáknak vallók és a neokatolikusok nyilt színre
lépése, összeütközéseik és az Erdélyi Fiatalok elleni támadá
saik Jelentettek.

A Jelen tanulmány az Erdélyi Fiatalok történetét a Tri
anon utáni eszmei-közéleti előzményekkel és a csomópontok vizs
gálatával együtt eddig az eseményig kiséri figyelemmel. Falu- 

munkájuk, a testvérnozgalmakkal kiépített kapcsolatrendszerük 

/Sarló, Bartha Hiklós Társaság, Szegedi Fiatalok Művészeti 
Kollégiuma/ és a román szellemi élethez való viszonyuk elem
zését /különös tekintettel a Gusti-iskola hatására/ a tanulmány 

második kötete tárgyalja, a második korszak /1933-1941/ Jelen
ségeinek elemzésével együtt, amelyben a Hitel generációja el
indult s amely a Vásárhelyül Találkozó körüli eszmei-politikai 
küzdelmek, az éles konfrontációk mozgalmas időszaha volt.
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