
gati nagyvárosaiban a villamosvezetõ ki-
nyitotta volna a késve érkezõ és a jármû
után magassarkúban loholó nõ számára
az ajtót, kivéve Budapestet, ahol ez a vil-
lamosvezetõ simán és kajánul elhajt,
anélkül, hogy megismernénk legalább
utalásszerûen annak a kontextusát, ami-
ben egy ilyen helyzet létrejön (például,
hogy létezik ez a végtelenül frusztrált vil-
lamosvezetõ), nem beszélve a „Nyugaton
minden sokkal jobb” sztereotip és bináris
kódokat kijátszó tanulságról. Vagy a Hol-
land süti címû novellában, ahol a propa-
gandától megszédített vidéki házaspár
csuklóból és zsigerbõl gyûlöli a menekül-
teket, pedig azok valójában csak kissé
hippi, de egyébként kedves és mosolygós,
az õket rossz szemmel nézõ idõs házas-
párt sütivel kínáló holland turisták.

Éppen ezért tett nagyon jót az új kö-
tetnek, hogy a két mûfaj ötvözetébõl szü-
lettek a novellák, ez terjedelemben és
írástechnikában is nagyobb teret biztosí-
tott. Mégis vannak nagyon forgatókönyv-
szerû megoldások. Nem is véletlen, hogy
remek kisfilmek készültek az elbeszélé-
sekbõl, hiszen emellett nagyon erõs az at-

moszférájuk, sokszor ez hivatott ellensú-
lyozni az ötletszerûséget. A tizenhat tör-
ténet nagyon emlékeztet Pálfi György
Szabadesés címû, hét lakás történetét el-
mesélõ filmjéhez, ahol az egymás alatti
hét emeleten elhelyezkedõ otthonokban
élõ hétköznapi emberek látszólag hétköz-
napi történeteit ismerjük meg – a min-
dennapiságukban abszurd és drámai vilá-
gokat. Vagy Pedro Almodóvar spanyol
filmrendezõ, forgatókönyvíró Eszeveszett
mesék címû hat történetet feldolgozó
szkeccsfilmjéhez, ahol szintén teljesen
átlagos figurák hétköznapi helyzetébõl
kerekedik ki valami rendkívül tragikus,
miközben a karakterek hitelesek, emberi-
ek, a dramaturgia nagyon jó, és persze ne-
vetünk, hogy aztán hirtelen ránk zuhan-
jon a cseppet sem vidám felismerés nyo-
masztó családi és társadalmi viszonyok-
ról, erõszakról, a hatalom mûködésérõl. 

„A nyelv hatalom” – hangzik el a Pár-
ducpompa Táncol a nyelv a fürdõszobában
címû nyitószövegében. A Fehér farkas
egyes darabjai valóban élnek ezzel a hata-
lommal, és ellenszerül szolgálnak a nyelv-
telenséggel és a szégyennel szemben. 
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KOLOZSVÁRI ÍRÓI EGYESÜLETEK 
ÉS IRODALMI LAPOK 
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN 
Irina Petraº (szerk.): Filiala Cluj al Uniunii
Scriitorilor 1949–2019

A Romániai Írószövetség kolozsvári
egyesülete idén ünnepli fennállásának
hetvenéves évfordulóját. Ez alkalomból
jelent meg Irina Petraº szerkesztésében 
a tanulmányokat, visszaemlékezéseket és
interjúkat tartalmazó kötet, amelyik al-
címében az Almanahul Literar (a jelenlegi
Steaua) folyóirat történetét is ígéri.

A bevezetõ tanulmányban az íróként,
irodalomkritikusként, fordítóként és szer-
kesztõként is számon tartott Irina Petraº,
a kolozsvári egyesület elnöke foglalja
össze a szervezet alapításának körülmé-

nyeit, történetének legfontosabb állomá-
sait és jelenlegi céljait. A kötet annak a tö-
rekvésnek a jegyében született meg, amit
Irina Petraº már 2005-ben, elnöki mandá-
tumának kezdetekor megfogalmazott:
szükség van a múlt eseményeinek rend-
szerezett dokumentálására, a történelmi
emlékezet ápolására, archívumok készíté-
sére és ezek naprakész adatokkal történõ
kiegészítésére. Elsõként a kolozsvári kötõ-
désû írok arcképcsarnokát tartalmazó,
Clujul literar: 1900–2005 (Kolozsvári iro-
dalmi élet 1900–2005) címû kötet jelent
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meg 2005-ben, majd ezt számos egyéb
hasonló jellegû kiadvány követte, közöt-
tük az idei évfordulós kötet is.

A bevezetõ tanulmányból tudhatjuk
meg, hogy a Romániai Írószövetség ko-
lozsvári fiókszervezete 1949 tavaszán
alakult, az Almanahul Literar folyóirat 
elsõ számát pedig ugyanazon év decem-
berében adták ki. A szervezet elsõ szék-
helye a Jókai (mai Napoca) utca 2. szám
alatt mûködött. Irina Petraº megemlíti azt
is, hogy az 1945-ben alapított Romániai
Magyar Írók Szövetsége ekkor már közel
négyéves múltra tekintett vissza, és az új
írószervezet a magyar és román szerveze-
tek összevonásával, gyakorlatilag a mûve-
lõdési élet központosítása révén jött létre.
Az egyesített szervezetben a tagok több-
sége eleinte még magyar nemzetiségû
volt, kezdetben a hivatalos iratokat is ma-
gyar nyelven szövegezték, és utólag fordí-
tották azokat románra. A kolozsvári fiók 
az országos szervezet legjelentõsebb rész-
legének számított még az ötvenes évek
végén is, amikor tagjai két román nyelvû
(Tribuna, Steaua) és négy magyar nyelvû
(Utunk, Korunk, Napsugár, Dolgozó Nõ)
folyóiratnál dolgoztak. A szervezet elsõ
elnöke 1949-ben Nagy István, õt követi a
sorban Ion Brad, D. R. Popescu, Ion Vlad,
Liviu Petrescu, Constantin Cubleºan,
majd 2005-tõl Irina Petraº.  

A korabeli sajtóból fény derül arra is,
hogy az új alakot öltõ Írószövetség meg-
határozott feladata az irodalmi életnek az
ideológiai elvárások alapján történõ meg-
szervezése, ennek részeként a szocialista
realizmus alkotói modelljének terjeszté-
se. Ennek érdekében a szervezet jelentõs
anyagi támogatásban részesül: saját fo-
lyóiratokkal rendelkezik, létrejön az
pénzügyi forrásokat biztosító Irodalmi
Alap, a tagok alkotótáborokban dolgoz-
hatnak, és ingyen pihenhetnek az írószö-
vetségi nyaralókban. Az állami támogatá-
sért cserében viszont az íróknak fel kell
adniuk alkotói szabadságukat, és csatla-
kozniuk kell a hivatalos platformhoz, egy
pontosan körvonalazott paktum része-
ként. A tudományos, irodalmi és mûvé-
szeti tevékenység ösztönzésérõl szóló
1949-es törvényrendelet éppen ennek a
megszövegezett formája. A törvény sze-
rint jutalomban részesülnek az írók, iro-
dalomtudósok, mûkritikusok és publicis-
ták, tehát azok az alkotók, akik harcolni

hivatottak az „új kultúráért, a tömegek kul-
túrszínvonalának emeléséért”. Az állami
támogatás tehát biztosított, s ezután „az
alkotó írókon és tudósokon a sor, hogy be-
bizonyítsák, méltók arra a megkülönböz-
tetett figyelemre és szeretetre, amivel a
munkásosztály, […] a Párt, valamint a kor-
mány elhalmozza õket”. (Új ösztönzés 
a tudósoknak, íróknak, mûvészeknek. Ro-
mániai Magyar Szó, 1949. január 31.)

Errõl az idõszakról szólva Irina Petraº
megemlíti, hogy az ideológiának alávetett
nyelvezet mögött az íróknak és szerkesz-
tõknek sikerült megkerülniük a propa-
ganda szólamait, és ténylegesen értékes
irodalmi projekteket is meg tudtak jelení-
teni mûveikben.

A kötetben az Írószövetség és az iro-
dalmi folyóiratok történetének összes je-
lentõs idõszaka és eseménye megjelenik,
az 1949-tõl számított korfordulótól kezd-
ve egészen napjainkig. Az elsõ rész az
írószervezet múltjáról szóló írásokat
gyûjti össze. Ebben a részben jelenik meg
a Ion Braddal készített interjú, amely el-
sõsorban az 1953–1955 közötti idõszakot
eleveníti fel, amikor a kolozsvári írószer-
vezet titkári teendõit látta el. Ezt követi
Ion Brad visszaemlékezése az 1981-es bu-
karesti gyûlésrõl, amely D. R. Popescut
választotta az országos írószervezet élére.
Ion Vlad és Constantin Cubleºan írásai
után az értelmiségi élet kolozsvári szín-
helyei kelnek életre: a korabeli New York
Kávéház (a késõbbi Continental Szálló), 
a politikusok, mûvészek és írók kedvenc
találkozóhelye, valamint az Tribuna szer-
kesztõsége mellett levõ Arizona kávézó, az
irodalmi viták hagyományos színhelye. 

A második részben az kolozsvári író-
szervezet folyóiratai kerülnek elõtérbe. 
A Steaua folyóirat korábbi fõszerkesztõjé-
vel, Aurel Rãuval készített interjú után
következnek Petru Poantã, Mircea Tomuº,
Virgil Mihaiu és Mircea Popa visszaemlé-
kezései a Steaua és a Tribuna folyóiratok-
ról. Igazi csemege, hogy a kiadvány szö-
veghûen közli azokat a köszöntõket, ame-
lyeket a Steaua 25 éves fennállása alkal-
mából küldött annak idején Constantin
Noica, Mircea Zaciu, Nicolae Manolescu
és Marian Papahagi. 

Ugyanebben a részben jelenik meg
Cseke Péter tanulmánya az 1949 után ki-
adott kolozsvári magyar irodalmi lapok-
ról. Habár a magyar irodalmi élet egyes
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emlékei máshol is megjelennek a kötet-
ben, a tanulmány jelentõsége, hogy hang-
súlyossá teszi a magyar jelenlétet a kiad-
ványban, kitérve a kolozsvári irodalmi
élet összes fontos mozzanatára. A tanul-
mányból megtudjuk, hogy a Romániai
Magyar Írók Szövetségének alakuló ülése
1945 márciusában zajlott Kolozsváron,
amikor Nagy Istvánt választották a szerve-
zet élére. A magyar irodalmi lap terve is
hamarosan szóba került, azonban az enge-
délyezésére még várni kellett, így az Utunk
folyóiratot a hadifogságból hazatért Gaál
Gábor indította el 1946 májusában. 

A második világháború utáni kor
szellemét idézik a tanulmány által emlí-
tett események: az „új írói szövetkezés”
gondolata 1947 tavaszán, egy bukaresti
magyar–román írótalálkozó során vetõ-
dött fel. Itt indítványozták elõször a Ro-
mániai Írók Szövetségének megalakítá-
sát, amely egységes szervezetben vonná
össze a nemzetiségek szerint tagolt író-
szövetségeket. Az újonnan létrejött író-
szervezet kolozsvári fiókjának életérõl
szólva Cseke Péter felidézi Kántor Lajos
gondolatait, aki szerint a hatvanas évek
elejének-közepének írószövetségi össze-
jövetelein „a hivatalos tekintélyt továbbra
is Nagy István jelentette. […] A helyzet
akkor kezdett változni, amikor a Steaua-
fõszerkesztõ Aurel Rãu költõ mellé olya-
nok kezdtek bekerülni a kolozsvári ro-
mán irodalmi életbe, mint […] Dumitru
Radu Popescu, a Tribunához a szintén
prózaíró Vasile Rebreanu és Augustin
Buzura. […] Velük mi, a magyar Forrás is
hovatovább hangadók lettünk, Lászlóffy
Aladárral, kevéssel késõbb Szilágyi Ist-
vánnal – a néhány évvel elõttünk járó
Szabó Gyulával.”

Ezt követõen Cseke Péter tanulmánya
a magyar irodalmi lapok történetét mu-
tatja be. A rövid életû Irodalmi Almanach
helyét a marosvásárhelyi Igaz Szó vette 
át 1953-ban. „Negyvennégy évfolyamával
az Utunk a leghosszabb életû romániai
magyar irodalmi lap. A sajtó- és iroda-
lomtörténészek – az ideológiai-politikai
szemléletváltásoknak megfelelõen – több
történeti periódust is elkülönítenek elem-
zéseikben” – írja a szerzõ. És való igaz,
hogy az Utunk története kapcsán végigkö-
vethetjük a romániai kommunista diktatú-
ra irodalomirányítási rendszerének külön-
bözõ idõszakait: a kezdeti pluralizmustól

az 1940-es évek végén beköszöntõ dogma-
tikus osztályharcos szellemig, a magyaror-
szági forradalom utáni megtorlások idõ-
szakától a Forrás-nemzedék színrelépésé-
ig, egészen az 1989-es rendszerváltásig. 

A Korunk közmûvelõdési szemle és a
Napsugár gyermeklap a magyarországi
forradalom elõszelének hatására indult
alkudozások révén indulhatott el 1957-
ben. A forradalom leverése után viszont a
fokozott ellenõrzés légkörében már egyér-
telmû elvárásként mutatkozott meg a ha-
talommal szembeni hûség kinyilvánítása.
A kultúra terén viszont olyan típusú nyi-
tást kíséreltek meg a Korunk szerkesztõi,
amely ideológiai szinten az enyhülés
szovjet példájával volt alátámasztható.
Az Utunk és a Korunk kapcsolatáról szól-
va Cseke Péter tanulmánya Kántor Lajost
idézi: „az Utunk elsõsorban szépirodalmi
jellegû volt, másmilyen szövegeket kevés-
sé vállalt, és bár abban az idõben a Ko-
runkban is eléggé jelentõs volt a szépiro-
dalom, emellett ideológiai, szociológiai,
filozófiai tanulmányok, társadalom- és
természettudományos munkák is szép-
szerével megjelentek, amelyek az Utunk-
ba nemigen kerültek be.”

Az 1968-ban induló háromnyelvû ko-
lozsvári egyetemista lap, az Echinox érde-
kes színfolt a romániai mûvelõdési élet-
ben. Az Echinox történetét rekonstruáló
László Szabolcs úgy fogalmaz, hogy
„egyedülálló jelensége a romániai össz-
kultúrának: különlegessé teszi egyrészt
az, hogy mindig többnyelvû formája volt
(hajdan román, magyar és német, ma csu-
pán román és magyar), másrészt pedig 
az, hogy (diáklap lévén) létmódját állan-
dóan az átmenetiség és a folytonos válto-
zás jellemezte”.

Cseke Péter tanulmánya kitér a rend-
szerváltás utáni irodalmi lapokra is. 
A Jelenlét, a Romániai Írók Szövetsége ál-
tal kiadott ifjúsági lap elsõ száma 1990 ja-
nuárjában jelent meg, és a kiadvány követ-
kezõ év tavaszáig élt. Az Utunk folytatása-
ként megjelenõ Helikon az erdélyi magyar
irodalom jelentõs fórumává vált az 1990-
es években. Az elismert szerzõk mellett a
folyóirat a fiatal tehetségeket is felkarolta,
valamint a kultúrák közötti párbeszéd
szellemében számos román szerzõ írásait
is megjelentette. Az 1995-ben induló Elõ-
retolt Helyõrség az azonos nevû alkotói
mûhely nyomvonalán jelent meg, könyv-112
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sorozatukkal és számos irodalmi rendez-
vényükkel „új, fiatalos jelenlétet hozott az
erdélyi magyar irodalomba”.

A kötet harmadik része a kolozsvári
irodalmi életnek a rendszerváltás utáni
idõszakát veszi számba. Horia Bãdescu
tanulmánya a Lucian Blaga Kulturális
Egyesület és a hozzá kötõdõ nemzetközi
fesztivál történetét idézi fel. Elena Abru-
dan a kolozsvári írókat bemutató video-
projekrõl ír, melynek anyaga nyomtatott

formában is megjelent. Ugyanebben a
részben mutatják be a 2000-es évek elején
megjelent Miºcarea Literarã és Nord
Literar címû mûvelõdési folyóiratokat,
valamint a besztercei, máramarosi és szil-
ágysági irodalmi életet. A kötet végén egy
kronológia is található, amely a nyomdá-
szat erdélyi megjelenésétõl (1528–1530)
követi végig az erdélyi irodalmi eseménye-
ket egészen napjainkig. 

Gyõrffy Gábor
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SZÁZ ÉV 
ERDÉLY MÛVÉSZETTÖRTÉNETÉBÕL
Murádin Jenõ: A biedermeiertõl az avantgárdig.
Tanulmányok, esszék 

Artprinter Könyvkiadó, Sepsiszentgyörgy, 2018.

Mûvészettörténet-írásunk doyenje,
Murádin Jenõ, több mint félszáz kötet
szerzõje az utóbbi években összegzésre
törekszik. Indokolja is ezt a 2017-ben
megünnepelt 80. születésnap. Akkor
beszélgetõfüzete jelent meg Szücs György
szerkesztésében, amelyben pályafutásáról
vall. E vallomás egy részlete a most meg-
jelent kötet hátsó borítóján is olvasható.
Arról a céltudatos felkészülésrõl szól,
ahogyan az Igazság címû napilap szer-
kesztõjeként az 1960-as évek közepétõl
naponta „munkaidejét” az Egyetemi
Könyvtárban töltötte, s valamennyi elér-
hetõ kolozsvári napilapból, folyóiratból
kijegyzetelte a mûvészettörténeti vonat-
kozású írásokat, híradásokat. Ez a gazdag
bibliográfia mindmáig munkássága alap-
ját képezi. Utóbb aztán levéltári kutatás-
sal, szakirodalommal, interjúkkal egészí-
tette ki anyagát, s így születtek adatgazdag
mûvészeti monográfiái. Az összegzés egyik
lépése volt 2016-ban az erdélyi magyar
mûvészeti irodalom 1867–1989 közötti
bibliográfiájának a közzététele két kötet-
ben. Válogatott mûvészettörténeti írásait
2013-ban adta közre Függõhidak címmel.
Nyolcvanhat tanulmány, pályarajz, refle-
xió olvasható a 600 oldalas kötetben. Kü-
lön összefoglalta Kolozsvár képzõmûvé-

szetének a 19–20. századi történetét is
2011-ben. Mindegyik kötete egyben album
is. Jó minõségû papíron szebbnél szebb
mûvészi alkotások illusztrálják õket. 

Az összegzés mellett Murádin Jenõ to-
vábbra is alkot, írja esszéit, reflexióit. En-
nek bizonysága legújabb kötete, mely 
a Függõhidak megjelenése óta született
írásainak gyûjteménye. Mint a cím is jel-
zi, a biedermeier korszak mûvészetétõl az
avantgárd mûvészek jelentkezéséig terje-
dõ idõszakra vonatkozó dolgozatokat ol-
vashatunk. Fõ kutatási területének külön-
ben az 1867-tõl kezdõdõ és az 1940-es
évekig tartó idõszakot tekinti. Egy helyen
vallomást is tesz, hogy bár feldolgozza a
historikus-akadémista mûvészetet, „mesz-
szemenõen jobban kedveli” az „újító szel-
lemû mûveket, különösen a 20. század el-
sõ felének avantgárdját”. Itt is vallja, amit
elõzõ gyûjteményes kötete címébe ikta-
tott, hogy a kutató feladata az anyaországi
mûvészethez, az ottani fõsodráshoz kap-
csolódó függõhidak kimutatása a perem-
vidék mûvészetében. 

A kötet az Elöljáró sorokon kívül 19
írást tartalmaz. Többségük egy-egy ma
már alig számon tartott mûvész életpályá-
ját rajzolja meg, vagy ismertebb mûvész
pályafutásához nyújt adalékot. Néhány




