
Az Erdély múltjával foglalkozó tör-
ténészek számára kíván fórumot, pub-
likálási lehetõséget biztosítani a nem-
rég megújult, növekvõ népszerûségnek
örvendõ Erdélyi Krónika portál. Ennél
azonban jóval összetettebb célja van: a
portált mûködtetõ fiatal történészek re-
ferenciaértékû tanulmányokat, cikke-
ket szeretnének összegyûjteni, továbbá
áthidalnák a szakmabeliek és laikusok
közti szakadékot.

„A múltat tiszteld a jelenben s tartsd
a jövõnek” – vallják Vörösmartyval az
Erdélyi Krónika szerkesztõi. E gondolat
szellemében vezetik régiónk elsõ törté-
nelmi portálját: a fiatal történészek fon-
tosnak tartják, hogy a mai kor techniká-
ját igénybe véve minden érdeklõdõhöz
eljuttathassák és könnyen visszakeres-
hetõvé tegyék a birtokukba jutott adato-
kat és kutatási eredményeket. Az
internet adta lehetõséget kihasználva el-
érték, hogy számos, Erdély történelmét
kutató történész tanulmányai a nem
szakmabeliekhez is eljussanak, az ol-
vasmányosan megírt tartalmak így az
eddiginél jóval szélesebb körben nép-
szerûsíthetik magát a tudományágat
csakúgy, mint szûkebb hazánkat.

A folyamatosan fejlõdõ portál egyre
népszerûbb a régióban, de az oldal
rendszeres látogatókkal büszkélkedhet
Magyarországról, Nyugat-Európából és
Észak-Amerikából is. A friss anyagok,
tanulmányok és másodközlések mel-
lett interjúk, recenziók és a történész-
társadalom hírei is megtalálhatók az
Erdélyi Krónikán. A portál mostani
koncepciója azonban számos átgondo-
lás, a perspektíva többszöri bõvítése
után alakult ki.

Fazakas László doktorandus, az Er-
délyi Krónika alapítója és fõszerkesztõ-
je 2015 õszén vetette fel elõször egy
internetes fórum létrehozásának gon-
dolatát; az Erdélyi Krónika elõdjéül

szolgáló Kolozsvár 1867–1918 nevû
blogot 2016 februárjában alapította
azért, hogy hozzáférhetõvé tegye mind-
azt a tudásanyagot, amelyhez errõl az
idõszakról hozzájutott. Ekkor vonta be
a gyûjtõmunkába Ferenczi Szilárd tör-
ténészt, és a legkülönfélébb témákban
(például a várost a dualizmus korában
sújtó árvizekrõl, a rendõrség intézmé-
nyének reformjáról, a város közügyei-
rõl és az elsõ focicsapatuk megalakulá-
sáról) közöltek írásokat.

A blogon publikált anyagok temati-
káját nem sokkal késõbb bõvítette: a
Kolozsvári Krónika névre átkeresztelt
oldal elsõdleges célja az lett, hogy
összegyûjtsön olyan írásokat, képeket,
illusztrációkat és linkeket, amelyek Ko-
lozsvár történelmi múltjához köthetõk.
Egy internetes felületet kívántak létre-
hozni, amely hasznos segédletként
szolgálhat a város történelmét kutató
történészeknek és egyetemi hallgatók-
nak, ugyanakkor fontossá vált, hogy az
oldal tartalma a laikus olvasók számára
is hasznos és érdekes legyen. A törté-
nészkörökön kívüli érdeklõdõk felé kö-
zelítés sikeresnek bizonyult: az oldal
látogatottsága megsokszorozódott.

2017. január 2-án újabb lépés tör-
tént: Fazakas László ekkor döntött úgy,
hogy ezentúl Kolozsvár helyett a teljes
erdélyi régióra fognak koncentrálni.
Ezzel a korábbinál jóval nagyobb célt
tûzött ki: az Erdélyi Krónika portált az
Erdély történelmével foglalkozó kuta-
tók fórumának álmodta meg. 

A mostani lelkes fiatal szerkesztõ-
csapat, amelynek már nagyváradi, ma-
rosvásárhelyi, csíkszeredai, kolozsvári
és székelyudvarhelyi tagja is van, aktív
az internetes felületeken, a közösségi
oldalakon, s a fiatal értelmiségieket
megérintõ kommunikációnak hála az
Erdélyi Krónika mostanra lassan négy-
ezer Facebook-követõt tudhat magáé- talló
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nak. A rendszeresen frissülõ oldalon a
látogató bármikor talál olyan tartalmat,
amelyet szívesen böngész, legyen szó óko-
ri, középkori, új- vagy jelenkori témákról,
a mûvészetektõl a sporttörténetig.

A szerkesztõk lelkesedését mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy a publiká-
láson túl feladatuknak tekintik a tudo-
mányos közélet terén adódó félreérté-
sek és a manipulációs célú félretájé-
koztatás ellensúlyozását. Hiánypótló
munkájuk nem is lehetne aktuálisabb,
hiszen a közösségi médiában minden-
napos az álhírek, félinformációk ter-
jesztése, s ezáltal a gyûlöletkeltés, poli-
tikai célú mozgósítás. Ezzel szembehe-

lyezkedni, felvilágosítást nyújtani
csakis szakmailag megalapozott írások
révén lehet.

A portál munkáját az utóbbi hóna-
pokban a magyarországi és erdélyi ma-
gyar média is növekvõ figyelemmel kí-
séri, annál is inkább, mert a napisajtó-
ban viszonylag ritkán látnak napvilá-
got ilyen témájú szakmai közlések. Az
új generációs megoldás, az interaktív
felület létrehozása csak az elsõ lépés
volt, az Erdélyi Krónika még számos le-
hetõséget tartogat a jövõ történészei
számára. (www.erdelyikronika.net)
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