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Tíz év az erdélyi magyarság irodalmi életéből. 
Irta : KRISTÓF G Y Ö R G Y . 

1. Általános szempontok. 

A világháború következtében s a békeszerződések rendel-
kezése értelmében a román állam impériuma alá ju tot t magyar-
ság irodalmi élete ma, a közhatalomváltozás első decenniuma 
után, örvendetes elevenséget, meglepő mennyiségi gyarapodást 
mutat föl a megelőző korszak adataihoz képest. Sőt a mennyi-
ségi föllendülésen túl milyenségileg, belső érték szempontjából 
sines oka a szégyenkezésre. Nemcsak sokat termelt, de tudott 
alkotni oly műveket is, amelyek valódi esztétikai értékeknek 
bizonyultak s az egyetemes magyar irodalomra nézve is gaz-
dagodást jelentenek. 

A lefolyt tíz esztendő irodalmi életének egyes tényeit, 
örvendetes és a jövőre nézve is bíztató jelenségeit, de egész 
összefüggő történeti folyamatát is csak akkor lehet kellően 
megérteni és érdem szerint értékelni, ha figyelemmel vagyunk 
az erdélyi magyarság régebbi irodalmi életének néhány meg-
határozó jellemvonására. 

Mindenekelőtt tudva van, hogy Erdély s a kapcsolt részek 
magyarsága már a legrégibb időktől kezdve kisebb-nagyobb 
mértékű önálló helyhatósági életet élt, sőt a fejedelmek alat t 
a XVI—XVII. században Magyarországtól független, azzal 
sokszor háborút viselő ellenséges államot alkotott. A földrajzi 
és természeti viszonyok különböző volta nemcsak a közigazga-
tásban, a honvédelemben és a politikában hozott létre eltérése-
ket, de az életmódban és foglalkozásban is. Más a sík Alföld 
magyar jának az életmódja, mint a hegyes-völgyes Erdély föld-
jén élőé. A különbségek jól és könnyen fölismerhetők úgy az 
egyénekben, mint a közösségi életben. Ámde mindig megvolt 
és fennmaradt a foglalkozásban, az életmódban és a politiká-
ban kétségtelenül fennálló különbségek ellenére is a közműve-
lődési egység, a magyarság azonos kulturális öntudata. Megvolt 
és fennmaradt még a legnagyobb politikai megoszlás idején is 
a XVI. századtól kezdve máig. Ez gyakorlat i lag azt jelenti, 
hogy az erdélyi magyarságnak a politikában voltak az össz-
magyarságtól eltérő út ja i a múltban is. Éppen mint ma. Viszont 
a szellemi műveltség területén, a kultúrában, az irodalomban 
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az erdélyi magyarság magát mindig csak résznek tudta és 
érezte. E szellemi és közművelődési egység legfőbb hordozója 
és biztosítéka a magyar nyelv egysége. És itt nem anny i ra a 
műveltek, az irodalom és költészet nyelvére gondolok, mint 
magára a népnyelvre. Ez is egységes, sőt azt a sajátságos jelen-
séget állapította meg a nyelvtudomány, hogy a legkeletibb 
magyar nyelvjárás, a székely, a legnyugatibb a (dunántúli) 
magyarságéhoz áll legközelebb a nyelvi régiségek tekintetében. 
Amint egységes a magyar nyelv, annyira egységes az irodalom, 
a költészet. Az erdélyi magyarságnak volt külön országa, de 
sohasem volt különálló magyar nyelve, centr ifugális ku l tú rá ja . 
Részese volt mindig az általános magyar szellemi életnek és 
irodalomnak, erényeknek és fogyatkozásoknak egyaránt. 

E közművelődési egység s ennek tudata az unió (1867) óta 
káros hatásokat is szült. Az erdélyi magyarság helyi ener-
giája , helyi irodalmi élete ellanyhult, illetőleg szellemileg egyre 
jobban felszívódott az egyetemes magyarságba. Erdély alkotó, 
teremtő tehetségeinek nagy többsége, színe-java itt hagyta 
Erdélyt s Budapesten, vagy Magyarország más szellemi góc-
pontjaiban keresett és talált könnyebb megélhetést s fejtett ki 
biztosabb sikert ígérő munkásságot. A szellemi munkások, írók, 
művészek, mint az igazhívő muzulmán Mekkába, úgy igyekez-
tek mielőbb el jutni Budapestre. Az olvasóközönség is lassan-
lassan teljesen belesodródott Budapest vonzókörébe. A legtöbb, 
technikailag legszebb, tartalomban legértékesebb sajtótermékek 
ott jelentek meg. Olyan hatalmas és mindent uraló irodalmi 
központtá fejlődött Budapest, hogy, mint t réfásan mondani szo-
kás, még névjegyeinket is ott szerettük nyomatni, onnan hozat-
tuk. Tény az, hogy az erdélyi születésű írók is csak Budapes-
ten és Budapest által tudtak és akar tak érvényesülni. Erdély-
ben viszonylag kevés könyv jelent meg. Ami i t t jelent meg, 
hiányozván címlapjáról a főváros neve, kisebb érdeklődéssel 
fogadtatott , néha egyenesen közömbösen, érdektelenséggel, sőt 
bizalmatlansággal. Már eleve kevésbbé értékesnek minősült 
minden olyan mű, mely Erdélyben, tehát vidéken s nem a köz-
pontban, Budapesten jelent meg. A főváros ízléséhez és iro-
dalmi szükségleteihez igazodott a vidék olvasóközönségének az 
ízlése és irodalmi igényessége. Az erdélyi magyarság is élvezte 
a magyar irodalom termékeit, örvendett, hogy bőviben vásá-
rolhat és olvashat könyvet. A világháborút megelőző évtize-
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elekben az erdélyi magyarság- helyi irodalmi életét bágyadtság, 
energiátlanság jellemzi. Mint a közszellem egyéb ágaiban, úgy 
az irodalomban sem voltak sa já t külön problémái. Nem a gya-
korlatban, az irodalmi termelés és forgalombahozatal terén s 
nem az elméletben, az irodalmi értékelést, az esztétikai becslést 
illetőleg. Kérdések és feladatok szenvedélytelen nyugalmát nem 
zavarták. Még kevésbbé készült föl arra, hogy jöhet idő, mikor 
neki magának, önerejéből kell a gordiusi csomót megoldania, 
kiesvén a centrum, Budapest vonzóerejének körletéből. 

Ez az idő az imperiumváltozással elkövetkezett, az erdélyi 
magyarság* Budapesttől elszakadt. Az ot tani nyomdatermékek, 
folyóiratok 1919 elejére Erdélybe egyáltalán nem, később is 
csak rendszertelenül jutottak és jutnak el. 

Az ottani írók, könyvkiadványok és könyvterjesztő vál-
lalatok a romániai magyarságra nézve megszűntek. A magunk 
erőkészletéből, a magunk földjén, a kezeink között lévő eszkö-
zök felhasználásával kellett irodalmat, irodalmi életet terem-
tenünk. Számbavettük, hogy mink van. Az állomány, az egy 
hí r lapi rodamat kivéve, bizony sok tekintetben a semmivel volt 
egyenlő. Könyvkiadó cégünk egy se volt, nagyobb nyomda is 
alig egynéhány, irodalom-kritikai folyóiratunk egyetlen egy 
(Erdélyi Szemle), jelentős íróink és költőink felsorolásában is 
hamar el jutot tunk a végére. 

A súlyos feladat szervezetlenül, a változás várat lanul érte 
a romániai magyarságot. Oly hirtelen jött, hogy még erős és 
jól megszervezett közszellemet is megrendített volna. Nem cso-
dálható, hogy a magára maradt erdélyi magyarság az első hetek 
tájékozatlanságában reményének horgonyát majd ide, majd 
oda vetette ki, anélkül, hogy szilárd pontot talált volna. Kap-
kodott még a szalmaszál után is, terveket szőtt, amelyeknek 
megvalósításához hiányzott az erő. Most tűnt ki, hogy az 
erdélyi magyarság közszellemének csak hagyományereje van. 
Aktuális cselekvésre nincs megszervezve. A történelmi erők 
okozta nagy roppanás első perceiben ezért nyűgözte le a lel-
keket a reménytelenség, csüggedés és tervszerűtlen kapkodás. 

* Erdélyi magyarság; alatt az imperiumváltozás előtt csak a történeti 
Erdély magyar anyanyelvű lakóit értette a m a g y a r közbeszéd. Ma a régi Erdé 
lyen kívül a kapcsolt részek (Bánát, Körösvidék, Máramaros és Bukarest 
magyarságát is értjük: azaz a mai Románia területén élő összes magyarokat. 
Kényelemszeretetből szokta meg e kifejezést az élő beszéd. Ebben a cikkben 
is erdélyi magyar metonimikusan a román ál lam területén élő magyarság ki-
fejezés helyet t áll, azt jelenti. 
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Ezt azonban csakhamar felváltotta az egészséges életösztön, 
az erőrekapó bizakodás, mely szubjektív és objektív tényeken 
alapult. A nyugodt megfontolás ráemlékezett, hogy az erdélyi 
magyarság, bár az utóbbi évtizedekben bágyadt és színtelen 
szellemi életet élt, a régebbi századokban eleven kulturális és 
irodalmi életet tudott teremteni. Éreztük, hogy méltónak kell 
lennünk az elődökhöz, hitványak semmi szín alatt nem lehe-
tünk. Bizalmunknak egyik szilárd pontja a történet, a magunk 
életrevalóságába vetett hit volt. A másik szilárd pontja volt 
bizalmunknak a románság, a román állam hivatalos és törvé-
nyes akaratnyilvánítása. Bíztunk a gyulafehérvári határoza-
tokban, az erdélyi román közéletnek emez ünnepélyes nyilat-
kozatában s a román állam alaptörvényeiben, melyek a béke-
kötések, a vi lágáramlat szellemével egybehangzóan nyelvi és 
közművelődési szabadságot ígértek és biztosítottak. Bíztunk 
abban, hogy Románia politikája, sajtótörvénye és e l járása 
megengedi, hogy irodalmunk, közművelődésünk szabadon fe j -
lődjék. Lassan kiderült — magam már 1921-ben történeti és 
konkrét tények alapján megállapítottam —, hogy közművelő-
dési egységünk, irodalmunk és költészetünk megtartásának és 
továbbfejlesztésének a lehetősége adva van. 

Minden attól függött, hogy vájjon az erdélyi magyarság 
tud-e élni az irodalom fejlődésére adott lehetőséggel? 

II. Mennyiségi fejlődés. 
Az irodalom mennyiségi problémáját — az irodalmi prak-

tikumot — az erdélyi magyarság fényesen megoldotta. Ped ig 
mikor a maga köréből fölfakadó irodalom megvalósítását, m in t 
az önfenntartás legelemibb és legtermészetesebb eszközének elő-
teremtését vállalta, az irodalmi életet létrehozó és tápláló s a j á t 
helyi elemek birtokállománya, az egy hírlapirodalmat kivéve, 
mint említém, bizony sok tekintetben a semmivel volt egyenlő. 
Nagyobb könyvkiadó cégünk egy se, irodalom-kritikai folyó-
iratunk is csak egyetlen-egy volt. Jelentős íróink és költőink 
száma egy-kettő. Nagy és drága kincset érő tételek leírása u t á n 
siettünk feljegyezni a könnyen billenő mérleg vagyon-rovatáha. 
minden egyes most megjelenő művet, fellépő írót. Van: ez volt 
értékelésünk első. természetes mérővesszője. Történelmi ismere-
teinkből s személyes tapasztalatainkból tud tuk — s ez a t uda t 
kötelezett és parancsolt is —, hogy az irodalom kincs, közműve-
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lődési vagyon. S mikor az irodalmi gyakorlatnak a központból 
funkcionáló két elemét, az írókat és kiadókat elveszítettük, elő-
térbe lépett az itteni mennyiség. Adott helyzetünkben a van, a 
helyi prakt ikum, valóban életkérdéssé fontosult. Ami a hiányt 
pótolta, vagy pótolni alkalmasnak látszott, már csupán ezért 
értéket jelentett. Azokban a zűrzavaros, kétségekkel terhes első 
hónapokban a tiszta esztétikai szempont követelése éppoly 
cinizmus volna, mint a hajótörött finnyáskodása amiat t , hogy 
mentőcsónakja nincs eléggé kényelmesen kibélelve. Vannak-e 
íróink, írói tömörülések, könyvkiadók, könyvforgalom és 
olvasóközönség? ez volt a kérdés. Minden mozdulat, akár 
tárgyi, akár személyi, min t munkát végző, pusztán helyzeti 
energiájánál fogva számbavétetett. Minden megmozdulás a 
meg nem szűnő életet, izmosodó reményt, a művészi alkotóerő-
nek feltörését és feltörekvését hirdette. A közönség örömmel 
fogadott minden ú j írót, ú j kiadást, hírlapot, könyvet, folyó-
iratot egyaránt . Minőségi ítéletét, melyre egyébként irodalmá-
nak múlt ja s ízlésének már elért fejlődési foka kötelezte, 
egyelőre felfiigesztette abban a biztos tudatban, hogy a meny-
nyiségi fejlődés csakhamar meghozza, illetve visszaállítja az 
egyedül helyes, magasabb esztétikai, milyenségi színvonalat is. 

E külső örvendetes fejlődés terjedelmének fölmérésére 
pontos statisztikai adatok állanak rendelkezésre. 

Az 1919 j anuá r 1-től 1928 december 31-ig terjedő tíz esztendő 
alatt a román állam területén 3186 magyarnyelvű mű jelent 
meg. Tehát tíz év alatt Erdélyben annyi könyv látott napvilá-
got, mint az 1919. évi fordulót megelőzően körülbelül negyven 
év* alatt. Az utolsó békeévnek, 1913-nak a bibliográliája például 
azon a területen, mely a régi Magyarországból ma Romániá-
hoz tartozik, mindössze 77 magyar könyvet mutat ki, körülbelül 
annyit , mint amennyit a politikailag és gazdaságilag is leg-
súlyosabb 1919. év termelt ki. Ezzel szemben az 1926. évnek egy-
esztendei magya r könyvtermelése pontosan 332-t tesz ki. A foko-
zódó fejlődést a következő számsor m u t a t j a : 

1919-ben megjelent 
1920-ban megjelent 
1921-ben megjelent 
1922-ben megjelent 
1923-ban megjelent 

77 könyv, 
110 könyv, 
191 könyv, 
295 könyv, 
368 könyv, 
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1924-ben megjelent 439 könyv, 
1925-ben megjelent 441 könyv, 
1926-ban megjelent 416 könyv, 
1927-ben megjelent 394 könyv, 
1928-ban megjelent 332 könyv, 

összesen . . 3063 könyv. 

A végösszeghez veendő még az évjelzés nélkül megjelent 
123 könyv. így a tízévi könyvtermelés végső összege 3186 kötet. 

A megjelenési helyeket feltüntető statisztikai adatokból 
kiderül az, hogy az erdélyi magyarság szellemi életének 
centruma Kolozsvár. Ennek a városnak a neve áll az erdélyi 
magyar könyveknek majdnem a felén, alig pár százalékkal 
kisebb, mint a mögötte lévő könyvkiadó összes városok egész 
évi össztermelése. A kolozsvári könyvtermelésnek több mint 
fele egyetlen cégnek, a Minerva Rt.-nak nyomása, illetve 
kiadása. A többi városok Kolozsvár mögött messze következ-
nek ily sorrendben. Az 1926. évi statisztika szerint, amely tíz 
év alatt keveset változott: 

Temesvár 24 mű, az évi össztermelés 6 százaléka, 
Arad 23 mű, az évi össztermelés 6 százaléka, 
Szatmár 19 mű, az évi össztermelés 5 százaléka, 
Brassó 18 mű, az évi össztermelés 4'5 százaléka. 
Nagyvárad 18 mű, az évi össztermelés 4'5 százaléka, 
Bukarest 12 mű, az évi össztermelés 3 százaléka, 
Torda 12 mű, az évi össztermelés 3 százaléka. 

E városokon kívül mintegy 28 olyan város van, melyek 
vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán szerepeltek a 
múltban nyomtatott könyvek címlapján. 1926-ban csökkent 
Nagyvárad, Brassó és Marosvásárhely könyvtermelése, viszont 
emelkedett Bukarest, Torda, Arad és Temesvár. 

Érdekesek a könyvnyomdászat és könyvkereskedelem ada-
tai. Az egész Romániában volt 1925-ben 425 könyvnyomda, 1714 
nyomógép és 6240 nyomdai alkalmazott. Ez adatoknak jórésze 
Bukarestre esik, a másik nagy fele Erdélyre. A régi Magyar-
ország területéből ma Romániához tartozó területeken 69 helyen 
233 nyomda dolgozott ugyanebben az évben. 735 különböző 
t ípusú gépen, 2101 munkással. E 233 nyomda közül román jel-
legű 66 (27%), német jellegű 25 (10*5%) és magyar 147 (61-8%). 
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Azóta ez adatok a magyar nyomdák csekély csökkenését mutat-
ják. Kolozsvár itt is az élen van 35 nyomdával és 556 mun-
kással, u tána Temesvár, Arad, Nagyvárad és Nagyszeben 
következnek. Ami a könyvkereskedéseket illeti, a fent körülírt 
erdélyi területen 361 hivatásos könyvesbolt működött, ebből 
román jellegű 80 (22%), német 56 (16%), magyar 225 (62%). 
Vagyis körülbelül minden hat és fél ezer magyar lélekre esik 
egy könyvkereskedés (német 10, román 38 ezer). Az utolsó évek 
adatai e téren is némi, bár nem nagyon jelentékeny csökkenést 
fognak mutatni. 

Ez örvendetes gazdag helyi termelés tárgyi feltételét, lehe-
tőségét megadta — mint einlítém — a román állam. Azonban 
az adott lehetőség megragadása az erdélyi magyarság életerejé-
nek az érdeme és bizonysága. Az a r any is csak akkor válik 
in actu nemesfémmé, ha van bányász, ki fölkutat ja s ötvös, aki 
földolgozza. Az erdélyi magyarságnak ez az irodalmat teremtő 
teljesítménye annál érdekesebb jelenség, mert tulajdonképen 
minden írói szervezkedés, kollektív összefogás nélkül, jóformán 
az egyes tehetségeknek egymástól független kibontakozása 
hozta létre. 

Ped ig voltak és vaunak írói egyesületeink, amelyeknek 
célja s alapszabályszerűen vállalt fe ladata az irodalom terjesz-
tése, az írók támogatása, az irodalmi élet irányítása. 

Legtekintélyesebb irodalmi t á r saság a kolozsvári Erdélyi 
Irodalmi Társaság (röviden: E. I. T.), melyet 1888-ban Petelei 
István, a marosvásárhelyi származású, orosz nyomokon járó 
kiváló regényíró és novellista és tá rsa i alapítottak. Első elnöke 
a szintén erdélyi gróf Künn Géza volt, a híres orientalista 
nyelvész és történetbúvár, ki többek közt az olasz De Guber-
natis Angelóval és a román Dora d'Istriával is személyes 
ismeretségben állott. Künn Géza nemcsak elnöki megnyitóival, 
de mint egyszerű felolvasó is tekintély és vezér volt. Mel-
lette és körülötte az erdélyi költők és tudós írók egész sora 
járult hozzá a társaság népszerűségéhez. Akadémikus szerve-
zeténél fogva (csak 60 tagja lehet, kik választás ú t j án nyer-
hetik el a tagságot) a rendes taggá választás az erdélyi irodalmi 
életben elnyerhető legnagyobb erkölcsi elismerés- és kitiintetés-
számba ment. A társaság felolvasó-gyűléseire olykor az egész 
magyarság figyelt. í r a to t t és adott időnként ki az E. I. T. érté-
kes műveket és szépirodalmi lapot is. Künn Géza halála után 
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mintegy húsz év óta máig az E. I. T. elnöke és vezetője Dözäa 
Endre, ki úgy is mint regény- és hírlapíró, úgy is mint egy-
kor közpályán működő férfiú (képviselő, m a j d Kolozs megye 
al ispánja volt), nemcsak a társaság, illetve a magyarság, de a 
románság részéről is általános személyi bizalomnak és köztisz-
teletnek örvend. Éppen egy évtizeddel régibh s nagy jában 
hasonló jellegű a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond-Társaság 
(jelenlegi elnöke báró Kemény János, l í r ikus és mecenás). 
A többi nagyobb városoknak és vidékének is megvolt a maga 
irodalmi egyesülete: Temesvárt az Arany János-Társaság 
(elnökei Szabolcska Mihály költő és J á rosy Dezső zeneíró), 
Nagyváradon a Szigligeti-Társaság (elnöke Karácsonyi J ános 
történetíró), Aradon, Szatmáron és Nagykárolyban, Nagy-
bányán szintén voltak tisztes múltú irodalmi társaságok. 

Elég nagyszámú irodalmi társaság kerete állott készen s 
várta a kereteknek tar ta lommal kitöltését, az írók felkarolását, 
az irodalmi prakt ikum igazgatását. Azonban a régi társaságok 
közül mindmáig egy se tudott a romániai egész magyarságra 
kiható vezérszerephez jutni, részint a tagok számának nagy-
mérvű megapadása miatt, részint pedig azért, mert működésé-
nek a régebbi viszonyoknak talán megfelelő módszerén változ-
tatás nem történt. Egyik se kezdeményezte, nem vitte keresztül 
az írók tömörítését, az írói munka megszervezését. Nem vette 
kezébe az irodalom országos terjesztését értékes, modern és 
klasszikus költői művek sorozatos kiadásával, folyóiratokkal, 
ami úgy a régi érdemes, mint az ú j és valóban tehetséges írók-
nak biztosította volna az erkölcsi sikert és az anyagi megélhe-
tést. Nem teremtettek elő anyagi fedezetet, de nem irodalmi 
közszelemet sem. Ennek következtében sem az irodalmi gya-
korlat, sem az irodalmi értékelés kialakulására lényeges befo-
lyást gyakorolni nem tudtak. Hiányzott a komoly i rányí tó szó 
az irodalom elvi kérdéseiben. Mindez elsősorban a kolozsvári 
Erdélyi Irodalmi Társaság feladata és hivatása volt. Azonban 
ennek vezetősége hivatását nem ismerte föl s az irodalmi élet 
országos i rányí tását elmulasztotta s az még ma is szervezetlen. 
Nem alkotott, csak nézte, hogy mások alkotni próbálnák 
Ugyanis, mivel az E. I. T., honnan joggal várta mindenki a 
kezdeményezést, mozdulatlan maradt, az egyesületen kívül tör-
téntek kísérletezések egyénenként, vagy alkalmilag többen tár-
sulva. E kísérletek közül eredményesebb munkát csak az Erdélyi 
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Szépmíves Céh tudott végezni. Ez adta ki többek között Makkai 
Sándornak Ördögszekér és Kós Károlynak Varjú-nemzetség c. 
értékes és érdekes regényeit. A Szépmíves-Céhből alakult meg 
1926-ban a Helikon, az erdélyi írók egy részét magába ölelő 
szabad egyesület. A Helikon utóbb a gróf Bánffy Miklós és báró 
Kemény János támogatásával úgy megerősödött s olyan ered-
ményes munkát végez sorozatos könyvkiadványaival és folyó-
iratával, hogy ma határozottan tekintélyes tényezője irodalmi 
életünknek. 

III. Kritikai álláspont. 

Elég, hogy a deeenniunt kezdetén a meglévő keretek üre-
sen állottak s így az írók is, a közönség is, egymástól is, és 
egymás között is izoláltan álltak. Minden egyes írónak magá-
nak kellett utat törnie a közönséghez a maga számára. A közön-
ség is rá volt utalva, hogy amennyiben könyvet akart venni, 
azt vegye, ami éppen kezeiigyébe esett. Kivétel t csak az a pár 
író alkotott, akik az idősebb nemzedékből it tmaradtak. De a 
fiataloknak mind külön kellett elindulniok. A tehetségesek-
nek is. Egyetlen, bár laza, kapocs volt az írók és a közönség 
között a hír lap. 

A különböző hírlapok hasábjain tették meg az első szárny-
próbát íróink. A hírlapok szívesen s kivált az első években 
sziute kritika nélkül elfogadtak és közöltek mindent, amit 
hozzájuk beküldtek. A nyelv, a műveltség, az irodalom ügyét 
hír lapjaink nemcsak elvi vonatkozásban tárgyalták, hanem 
versek, novellák, stb. közlésével tényleg is művelték. Ezzel hír-
lapjaink az irodalomnak megbecsülhetetlen segítséget nyúj tot-
tak. De okoztak kár t is. 

Egyik káros következmény az elújságírósodás, a zsurnaliz-
mus túltengése. Közönségünk még mohóbb, még hívőbb hírlap-
imádó, mint valaha. Más szelemi táplálékot, mint amit az újsá-
gok tálalnak fel. nem igen vesz magához; könyvet, folyóiratot 
nem igen vásárol, még kevésbbé olvas. A hírszolgálatot tudo-
mánynak, a r ipor tot szépirodalomnak, a reklámot mértéknek 
fo'gadja el. Ebben persze a hiba kétoldalú. A közönségnek nem 
volna szabad elfelednie, hogy a hírlapírás nem törekszik mara-
dandóságra, tudományos mélységre és alaposságra, hanem fris-
ségre, pi l lanatnyi érdekkeltésre s ennek foglalkoztatására. Fele-
lőssége csak 24 óráig, a következő szám megjelenéséig tar t . 
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Viszont a hí r lapírásnak is el kellene ismernie, hogy ő nem szép-
irodalom, hanem gyakorlati irodalom, nem művészet, hanem 
ügyes mesterség, nem szabad, teremtő egyéni tevékenység, 
hanem üzleti érdek-irányította hivatali munka. Általános 
magyar b a j az elhatalmasodott zsurnalizmus, melyet nálunk az 
ú j viszonyok nagyban fokoztak. 

Másik káros következmény, amely azonban az előbbivel 
összefügg, íróink és irodalmi életünk egy részének túltengő 
önérzete. E betegségben természetesen a kevésbbé tehetséges 
írók szenvednek. Azért tudott e betegség szokatlan mértékben 
elharapózni, mert kezdetben alig volt érdemleges tárgyú kri-
tika. A hírlapok kri t ikája, mivelhogy a legtöbb író egyúttal 
újságíró s mint ilyen, valamelyik hírlap szerkesztőségének is 
tag ja volt, tulajdonképen egymást dicsérő pajtáskodásból, köl-
csönös reklámból állott. A pennát forgató magát írónak jelen-
tette ki és hirdette, a verselgető és riporter meg költőnek dicsőí-
tette önmagát, vagy társait, viszontszolgálat fejében. Ez egy-
mást vagy önmagát dícsérgetés összetévesztette a mennyiséget 
a minőséggel. A közönség sem nagyon bírált, örvendett, hogy 
vannak írók, jelennek meg művek. A hivatásos irodalmi kri t ika 
is eleinte kegyetlenségnek tartot ta a Taigetos sziklájára hur-
colni az irodalom újszülötteit. Ritkán s inkább olyankor szó-
lott, mikor látta, hogy a gyermek valóban egészséges. Egyéb-
ként egyelőre hallgatott, mert a fejlődés iránt való aggodalom 
más eljárást nem engedett meg. Biztató volt az, hogy legott 
izmos tehetségek, jeles alkotások is tűntek elő. Ma már csak-
ugyan van több írónk és alkotás, akik kielégítik a legigénye-
sebb követelményeket s őszinte elismerésben részesülnek a leg-
magasabb esztétikai becslés fokán is. Értékük maradandó, nem-
csak mint mennyiségi gyarapodásnak, de mint milyenségi tova-
haladásnak is. Ilyenek a megelőző korban már elismerteket nem 
említve, Áprily, Berde, Reményik a lírában, Gulácsy, Gyallay, 
Kis, Makkai, Szabó Mária a regény és novella terén. Egészen 
bizonyos, hogy e komoly tehetségek kibontakozását az impé-
riumváltozás jótékonyan befolyásolta. Egyik-másik talán ma 
is az ismeretlenségben lappangana, holott így: ismeri és mél-
tányolja őket az egész magyar irodalom. 

Azonban a valódi tehetségek mellett, a milyenségi kri t ikai 
álláspont ideiglenes szünetelése miatt , egész sereg nem hiva-
tott és tehetségtelen, tudatlan kontár is fölszínre került. Egy-
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szerre annyi lett művészeink és a tökéletességekkel telt műalko-
tások száma, hogy akár exportot is rendezhettünk volna belő-
lük. Ahányan írtak, annyi volt a művész, ahány mű megjelent, 
annyi volt a remekalkotás. Az amabilis konfúzió úton-útfélen 
művészeket, géniuszokat látott s nein akar ta észrevenni, hogy 
az írás még nem irodalom, a nagyhangú próbálkozás még nem 
művészet. A pusztán mennyiséget néző állásponton értékjelzővé 
lett az erdélyiség, mint modorosság. A művészi kialakítást és 
tar ta lmat sokan az erdélyiségben, néhányan éppen a székely 
dialektusban keresték és vélték feltalálni. Holott úgy az erdé-
lyiség, mint bármely más vidékiesség és nyelvjárás csak for-
rása, ki indulási pont ja lehet a valódi műalkotásnak. Csak a 
művészet s ík jára fölemelve válik irodalmi értékké s gazdago-
dást csak akkor jelent, ha a nemzeti lelket s a tiszta művésze^ 
összefoglaló erejét gyarap í t j a . Különben csak néprajz i külön-
legesség, visszafejlődés, mely méltatlan a magyar irodalom és 
költészet hagyományához. Irodalmunk nem járhat ja a vidékies-
ség zsákutcáját s nem elégedhetik meg még oly divatos maní-
rokkal sem. Kötelessége, hogy legyen és maradjon magyar és 
művészi. 

A krit ikátlansággal és a felburjánzó hamis álláspontokkal 
és téves irányokkal szemben lassan-lassan hallatni kezdte sza-
vát a tárgyilagos irodalmi kritika is, s erélyesen követelte az 
irodalmi fejlődéshez egyedül méltó esztétikai becslés magas 
mértékét, az egyetemes magyar t és a tiszta művészetet. Lassan, 
mondom, mert ilyen magas álláspontot elfoglaló szépirodalmi 
lapunk csak egyetlen egy volt, az előbb Reményik Sándor, 
utóbb György Lajos szerkesztette Pásztortűz (Kolozsvár). De 
még ennek a folyóiratnak is volt egy — szerencsére rövid —• 
interregnuma, mely alat t az esztétikai becslés elvi szempontjai 
háttérbe szorultak. A Pásztortűz mellett, inkább azzal szemben 
állott a Napkelet (szerkesztette Paál Árpád, Kádár I., Ligeti E. 
és Szeutimrei Jenő). Há rom évfolyamot élt. Elbukott, mert 
iránya szélsőséges progresszív volt, az erdélyi magyarság lel-
kéhez hozzáférni nem tudott. A többi próbálkozások már alig 
egy-két szám után sorvadtak el, ugyanazon ok miatt . Vagy 
komolytalanok voltak, min t a Franyó Zoltán és Osvát Kálmán 
kezdeményezései, vagy nem volt meg a jó szándékhoz is szük-
séges gyakorlatiasság a lap adminisztrálásában, mint amilyen 
volt. a marosvásárhelyi „Zord Idő". A Pásztortűz egyedül hir-
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dette emelkedett fölfogással és bátor határozottsággal, hogy a 
költészet több, mint manír , de nem is csupán l'art pour l 'art; 
autonom tevékenység, de önmagának nem mértéke, hanem a 
költői szintézisben szükséges és elengedhetetlen a nemzettársa-
dalmi kapcsolatok és keresztyén etikai értékek öntudatos fel-
vétele, megtartása és kidomborítása. Kellett és kell ezt han-
goztatni, egyrészt az erdélyi és székelykedő provinciáiizmussal 
szemben, mely magát tökéletes ritka valaminek képzeli s fa luja 
ha tárán tú l ra nem igen néz. Másrészt kellett hangoztatni a 
költészet keresztyén és nemzettársadami vonatkozásait a szélső 
progresszívek, a Budapestről Bécsen és Prágán keresztül 
Erdélybe menekült és itt letelepedett emigráns írók fü rge és 
ügyes tollú csapatjával szemben. Mindebben a Pásztortűz 
1924-től hatalmas baj társa t nyert az Erdélyi Irodalmi Szemlé-
ben (szerk. Borbély István, utóbbi és mai szerkesztője György 
Lajos). E negyedéves folyóirat a Pásztortűzzel együtt nagy 
mértékben közrehatott abban, hogy szóhoz jusson a tárgyilagos 
irodalmi kri t ika s az említett téves szempontok helyét ú j ra 
elfoglalhassa a helyes irodalmi szempont, az egyedül helyes 
esztétikai becslés. Végül örvendetesen befolyásolta a mi krit ikai 
állásfoglalásunkat a külföldi, a magyarországi irodalmi krit ika 
is, amely kíméletlenül selejtezett az erdélyi termelésből, a külön-
böző provinciálizmust elítélte, de az igaz értékeket olyan elis-
merésben részesítette, amilyent adni az erdélyi magyarságnak 
módjában nem állt. 

Az egyedül helyes irodalom-kritikai szempontok érvénye-
sülése az eleinte megriadt lelkű olvasóközönség igényességét is 
fölébresztette. Ma már a nagy többség — közönség és írók egy-
aránt — vallja, hogy aki magyar író aka r lenni, az köteles az 
irodalmi magyar nyelven szólani. A provinciáiizmus csak 
kiindulópont és forrás, mely úgy nyersen ritkán élvezhető, csak 
az egyetemes művészet formaadó műhelyén átszűrve válik 
vonzó értékké. Különben is már a német A. Sauer megállapí-
totta, hogy a népieskedés és a provinciáiizmus rendszerint 
éppen a kevésbbé tehetséges íróknál és kevésbbé sikerült művek-
ben ismerszik föl. Ez annál érdekesebb, mert a németeknél az 
antropógeográfia analógiájára már van Wissenschaft der Lite-
raturgeographie. A provinciáiizmus mint ihletforrás jogosult 
és vonzó. Azonban az író becsvágya s a közönség igénye a pro-
vincián belül meg nem állhat. Az írónak figyelnie kell az egye-
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temes horizontot, a közönség nem elégedhetik meg az i t thoni , 
a helyi termelés önfeledt élvezetével. Ez visszaesés; nem méltó 
ahhoz az i roda lmi múlthoz, amelyben egy Petőfi , Jókai, Madách, 
Mikszáth neveivel találkozunk. De nem méltó Erdély földjéhez 
se, amely Apáczai Csere Jánosokat , Jósika Miklóst, Kemény 
Zsigmondot, Gyulai Pált és Petelei Istvánt adot t a magyar iro-
dalomnak. Nem szabad türelmetlennek lenni semmiféle művészi 
i r ánnya l szemben, de a nemzettársadalom lelkiállapota i r á n t 
Közömbös, hideg, érdektelen és érzéketlen esztéticizmus csak 
.játék, ügyeskedés. Oltár a költészet, melyen a szent elhivatott-
ság, a nemes tehetségek tömjénének lehet és szabad lobogni. 
Nem vásár, hol hívatlanok is lába t lankodhatnak s szellemtelen 
ügyeskedés, sekélyes fontoskodás ejti ámula tba a naiv kíván-
csiságot. 

E magas k ívánalmakkal szemben még itt-ott burjánzik az 
igénytelenség. De a közönségnek művelt, komoly, nagy többsége 
s ami fő, a tehetséges és h iva to t t írók szinte kivétel nélkül, az 
i rodalomban a nemzeti léleknek és az egyetemes emberi gondo-
la tnak egyéni ihletből fakadó, de maradék nélküli, lehetőleg 
tökéletes művészi formájá t , kifejezését keresik. 

Az erdélyi m a g y a r i rodalom jó úton van. A mennyiségi 
problémát, a prakt ikumot fényesen megoldotta. A minőségit, 
az értékelő esztétikait is képes leend múlt jához, közművelődé-
sének színvonalához méltóan megoldani. 

(Folytatjuk.) 


