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Magyar irodalom és intézményei 
Erdélyben

Az erdélyi magyar irodalomról az eltelt száz év alatt születtek fontos összefoglalások 
mind magyarországi, mind erdélyi szerzők tollából. Mindegyiket áttekinteni és felso
rolni meghaladná a számunkra kijelölt terjedelmet. Ennek ellenére nem hallgathatunk 
el legalább négy fontos összefoglalást, mindegyikük meghatározó jelleggel bírt a maga 
idejében, jelentősen befolyásolva a magyar irodalomról kialakult képet Erdélyben és 
az összmagyar nyelvterületen. 1971-ben a Kriterion Könyvkiadónál megjelent Kántor 
Lajos és Láng Gusztáv romániai szerzőpáros Romániai magyar irodalom 1945—1970 
című könyve, benne Réthy Andor tekintélyes, témába vágó könyvészeti adalékával. A 
kötetnek sikerült kanonizálnia az erdélyi irodalom negyed évszázados értékeit. A szer
zők Gaál Gábor nyomán az erdélyi jelzőt romániaira cserélve határozzák meg ennek az 
irodalomnak a mibenlétét: „A romániai magyar irodalom Románia 1919 utáni terüle
tén kialakult magyar nyelvű irodalom. Társadalmi meghatározója a romániai társadal
mi valóság, valamint a romániai magyarság kisebbségi, illetve 1944 utáni nemzetiségi 
helyzete. Mindkét vonás megkülönböztető a magyarországi irodalomhoz viszonyítva, 
amelyhez azonban a nyelv és a kulturális hagyományok tágan értelmezett közössége 
fűzi.” A romániai magyar irodalom 1945 utáni negyedszázadát felmérő Kántor-Láng 
féle irodalomtörténet körüli vitában újra és erőteljesen megfogalmazódott az a tény, 
hogy az irodalom a nemzeti-nemzetiségi önismeret egyik legfontosabb tényezője: tük
rözője és formálója. A körülbelül kétmilliónyi romániai magyarnak az irodalma és 
önismerete, irodalma és öntudata, emberi kvalitása perspektivikusan is összetartozik, 
nép, nemzetiség és irodalom szétválaszthatatlan. Bertha Zoltán-Görömbei András: A 
hetvenes évek romániai magyar irodalma I—II. Budapest, 1983. A könyv ráirányítja a 
figyelmet arra, hogy a hetvenes évek romániai magyar irodalmának esztétikai színképe 
gazdag és változatos. Nemzedéki tagolódástól szinte függetlenül találjuk meg benne a 
legkülönfélébb törekvések megvalósult eredményeit. Ez az irodalom Magyarországon 
elsősorban természetesen a könyvkiadás révén vált ismertté. Pomogáts Béla három
kötetes munkája a Magyar irodalom Erdélyben I—VI. Pallas-Akadémia Csíkszereda, 
2008—2009—2010. Pomogáts Béla irodalmi kézikönyve az 1918—1989 közötti erdélyi 
magyar irodalom helyzetét elemzi. Fogalomhasználatában visszatér az eredeti erdélyi 
magyar irodalom elnevezéshez. Az általános intézményi-politikai környezet ismerteté
se után az irodalmi élet fórumait mutatja be, az irodalomtörténet és irodalomkritika 
jeles alakjait, a nemzetiségtudomány különböző erdélyi műhelyeit, majd a költők és 
prózaírók sorát ismerteti. A kötetek második fele irodalmi dokumentumokat közöl a 
korszakról. Kántor Lajos — Láng Gusztáv: Száz év kaland. Erdély magyar irodalmáról. 
Bookart, 2018. A szerzőpáros második könyve nem „szabályos irodalomtörténet”,
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nem követ szoros kronológiát, hanem lenyűgöző kísérlet annak megértésére és megér
tetésére, hogy mi a helyzet az erdélyiséggel, van-e erdélyi magyar irodalom, és ha van, 
mik a jellemzői. - \

Ezekből az irodalomtörténeti összefoglalókból megismerhetők az irodalmi és iro
dalomesztétikai tudatnak azon irányzatai, amelyek 1918-tól hatottak a magyar iroda
lomra Erdélyben: transzilvanizmus, népiesség, szocialista-realista irányzat, avantgárd, 
modernizmus, posztmodernizmus, különböző kollektív és szabadságesztétikák. Ki
derül az is, hogy ez az irodalom a folyamatos intézményteremtéssel van elfoglalva; az 
egyes korszakok és nemzedékek igyekeznek létrehozni saját kánonjukat és fórumaikat, 
vagy éppen átalakítani a már meglévőket. Kezdetektől megfigyelhető az a szándék is, 
hogy az anyaországtól elszakított országrész irodalma része maradjon az összmagyar 
irodalomnak, így a mindkét irányban ható figyelem hol erőteljesebben, hol visszafo
gottan érvényesül a mindenkori politikai kurzustól függően.

Több évtizedes elszigeteltség után az 1990-es években megnyílt a lehetőség az er
délyi magyar irodalom számára az egyetemesebb értékek felé történő szabad orien
tációhoz. Ebben a szellemi konjunktúrában irodalmi tanácskozások, tisztázó jellegű 
tanulmányok segítették hozzá ezt az irodalmat a horizontváltáshoz. Görömbei András 
elsők között tett kísérletet a kisebbségi irodalom fogalmi átértékelésére egyik 1990- 
ben közölt tanulmányában (Sokféleség és egységtudat az egyetemes magyar irodalomban. 
Látó, 1990, 11.). Azzal nyit új perspektívát az erdélyi magyar irodalom számára is, 
hogy belehelyezi az egyetemes magyar irodalomba. Ehhez Mészöly Miklós megál
lapítását veszi alapul: „A világ minden pontján vannak — és kell legyenek — minden 
nézetkülönbségen túlmutató oszthatatlan magyar érdekek.” Valójában az egyetemes 

■ magyar irodalmat is az esztétikai „érdek” tartja össze, ez minőségileg más, mint a ko
rábban használatos magyar nemzeti irodalom fogalma, hiszen hozzátartozik a magyar 
nemzeti kisebbségek és a nyugati magyar emigráció irodalma is. Az egyetemes magyar 
irodalom új minőségeként nevezi meg Görömbei azt is, hogy egyszerre tartja fenn az 
egység és a különbözőség tudatát. „Egység az irodalmi, nyelvi, etnikai, történelmi és 
kulturális sajátosságaiban, különbözés társadalmi feltételeiben, konkrét nemzetiségi 
és részirodalmi feladataiban.” Az egyetemesség új minőség: a nemzeti irodalom ko
rábbi homogenizáló tendenciájához képest nem rekeszti ki a kisebbségi irodalmak 
sajátosságát, ún. „helyzettudatát”, amelyet a tanulmány szerzője „speciális történelmi 
létezésként” határoz meg. -

A magyar kisebbségi irodalom státusának átértékelésére vállalkozik Bertha Zoltán 
debreceni irodalomtörténész is, aki kettős perspektívában határozza meg a kisebbségi 
irodalmi tudatot: a helyzettudatéból és az esztétikai tudatéból (Erdélyi magyar irodalom 
a nyolcvanas években. In: Gond és mű. Budapest, 1994). A helyzettudathoz sorolja a 
kisebbségi irodalom partikuláris jegyeit, az esztétikaihoz pedig az egyetemesebb érvé
nyű esztétikai és erkölcsi értékeit. A kisebbségi irodalomnak lehetnek olyan korszakai, 
amikor hangsúlyozottan kell vállalnia helyzettudatát, valamely közösség identitásának 
megőrzését, máskor viszont többet foglalkozhat az egyetemesebb értékekkel. A szerző 
szerint a történelmi kényszerhelyzet teremthet olyan feltételeket is, amelyek hozzásegítik 
a helyzettudathoz tartozó identitást ahhoz, hogy „értékké nemesedjék.”
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Pomogáts Béla ugyancsak kettős helyzetben láttatja a magyar kisebbségi irodalmat. 
Az „összmagyar” vagy „egyetemes” irodalom „közös gondolati konstrukciója” biztosítja 
a keretet ahhoz, hogy érdemleges elbírálásban részesüljön az erdélyi magyar irodalom, 
másrészt szükség van a megkülönböztetésre is, mert mindegyik részirodalom más-más 
helyzetben fejlődik. Felosztását Roland Barthes kettős francia irodalomtörténész ket
tős irodalom-meghatározására alapozza, eszerint az irodalom egyrészt művek, másrészt 
intézmények rendszere. Ha az irodalmat művek rendszereként fogjuk fel, a kisebbségi 
irodalom együtt tárgyalható az anyaországi irodalom műveivel, ha pedig intézmények 
rendszereként, akkor az egyes irodalmak külön fejezethez tartoznak.

Elek Tibor a kisebbségi magyar irodalommal kapcsolatos befogadói elváráshorizont 
egyes aspektusait értelmezi. Az olvasók Trianon óta a kisebbségi magyar irodalomtól 
a „palackposta-komplexust” kérik számon, vagyis azt, hogy a kisebbségben írott mű 
„üzenetet, tudósítást, tájékoztatást tartalmazzon az ottani magyarság sorsáról, meg
próbáltatásairól, szenvedéseiről és helytállásáról.” A társadalmi-politikai valóság fel
tárásának egyébként is régi hagyományai vannak a kelet-közép-európai régióban. Az 
effajta üzenet művészi megfogalmazása nemegyszer teremtett már esztétikai értékeket. 
A tanulmány szerzője a végső megállapításban Cs. Gyímesi Évára hagyatkozik, aki 
szerint a „szabadságközpontú és a közösségközpontú orientáció” a kisebbségi iroda
lomban nem szükségszerűen és törvényszerűen válik el és áll szemben egymással. Ab
ban az esetben merülhetnek fel gondok az irodalom megítélésében, ha a kettő közül 
valamelyiket abszolutizáljuk.

Erdély magyar irodalmába nyilvánvalóan beletartoznak azok -  mint Cs. Szabó 
László, Jékely Zoltán - ,  akik életüknek viszonylag kis részét töltötték erdélyi tájakon, 
életművük kötődése azonban oly erőteljes, hogy e gyökerek feltárása nélkül érdemben 
beszélni róluk nem lehet. Kényszerűen szűkítve a kört, közeledjünk az új évezredhez, 
ám vetítsük rá a közelmúltról és a jelenről rajzolható képet a két világháború közötti 
erdélyi magyar irodalomra, annál is inkább, mert az átmenetek, áttűnések kihagyha
tatlanok. Ezt maga Cs. Szabó László már 1980-ban egy Kántor Lajoshoz, a Korunk 
akkori főszerkesztőjéhez címzett levelében megállapította: „Mindinkább egyetértek 
azzal a hiteddel, hogy a mai erdélyi irodalom, a maga összességében, jelentősebb, mint 
a két világháború közti. De ne felejtsd el, amit mondtam: a Helikon hagyományainak 
a vállán állnak az új apostolok.” Lehet persze vitatni ezt az összemérést — vagy egyálta

l á n  az összemérhetőséget — Aprily Lajos és Dsida Jenő, Kuncz Aladár és Tamási Áron, 
Karácsony Benő és Moher Károly, illetve Bajor Andor és Szilágyi Domokos, Bálint 
Tibor és Szilágyi István, Panek Zoltán és Sütő András, Székely János és Lászlóffy 
Aladár alkotásainak ideje közt, tény azonban: az elmúlt száz (nagyobbrészt) külön er
délyi, romániai évben egy esztétikai értékekben erős irodalom született a Király-hágón 
inneni (Budapestről nézve: a Király-hágón túli) részeken.

Volt idő, az 1970-es évek második fele, amikor egyszerre voltak jelen a helikoni 
idők nagy tanúi -  Kós Károly, Kemény János, Bartalis János, Moher Károly, Kacsó 
Sándor, Szemlér Ferenc, az egykori Korunk-táborból Méliusz József, Balogh Edgár, 
Nagy István és Horváth Imre, a Termés-csapatból Kiss Jenő, Bözödi György, Horváth 
István, a társadalomkutatók közül Venczel József és Mikó Imre, Gáli Ernő, és a náluk
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egy-két nemzedékkel fiatalabbak: Sütő András, Bajor Andor, Panek Zoltán, Szabó 
Gyula, Kányádi Sándor, Székely János, Páskándi Géza. A korszak újszerű hangjai már 
a Forrás könyvsorozatban indultak: Szilágyi Domokos, Lászlófíy Aladár. Hervay Gi
zella, Bálint Tibor, Szilágyi István, Bodor Adám, Veress Zoltán, Palocsay Zsigmond, 
majd később Farkas Árpád, Király László, Bállá Zsófia, Csíki László. Ez a névsor 
kiegészíthető még Pusztai Jánossal, Köntös Szabó Zoltánnal, Sigmond Istvánnal, Fe- 
renczes Istvánnal, Lászlófíy Csabával, Kocsis Istvánnal, Gálfalvi Györggyel, Vári At
tilával. Akkor jelentkeznek az újabb ígéretek is az irodalomban: Markó Béla, Egyed 
Péter, Szőcs Géza, Mózes Attila. A filozófiai esszét akkoriban mindenekelőtt Bretter 
György képviseli tanítványaival, Molnár Gusztávval, Tamás Gáspár Miklóssal. Az 
egyetemen is fordulat áll be az irodalomszemléletben, az irodalomtudományi tanszé
ken Láng Gusztáv oktatja a 20. század magyar irodalmát, és tanítványa, Cs. Gyímesi 
Éva az erdélyi magyar irodalmat. A Kriterion Könyvkiadó igazi könyvműhelyként 
tevékenykedik, a könyvkiadás irányítója és szervezője Domokos Géza, az egyes Krite- 
rion-kötetek és -sorozatok (Horizont, Téka, Magyar Klasszikusok, Irodalomtudományi 
Tanulmányok, Néprajzi Tanulmányok) a magyar egyetemi oktatásnak és a tudományos 
munkának egyaránt formát és lendületet adtak.

Ehhez az imponáló gazdagsághoz képest Kántor Lajos szerint a kétezres évek eleje 
szerényebb erdélyi szerzői névsort tud felmutatni, jóllehet azóta már sokat bizonyított 
alkotók is jelen voltak Erdélyben, akik a magyar költészetet, prózát, esszét és tanulmá
nyírást egyaránt művelték: Kovács András Ferenc, Láng Zsolt, Visky András, Bogdán 
László, Egyed Emese, Salat Levente. Ekkor hallatnak már magukról a legújabbak is: 
Orbán János Dénes, László Noémi, Jánk Károly, Vida Gábor, Fekete Vince, Kelemen 
Flunor, Balázs Imre József, Demeter Szilárd, Lövétei Lázár László, Demény Péter,

• Papp Sándor Zsigmond. Kántor Lajos az általa dicséretesnek tartott nyereségek mel
lett nem feledkezik meg, sőt őszintén sajnálkozik a veszteségeken; az elhunytakon 
(Székely János, Bajor Andor, Panek Zoltán, Bretter György, Szilágyi Domokos, Bá
lint Tibor, majd őket követi Lászlófíy Aladár, Fodor Sándor, Kányádi Sándor, Mózes- 
Attila). Hasonló fájdalmas űrt okoztak a Magyarországra és Nyugat-Európába kiván
dorolt szerzők is (Páskándi Géza, Hervay Gizella, Bállá Zsófia, Csíki László, Bodor 
Adám, Beke György, Veress Zoltán, Vári Attila, Szőcs Géza). Szerencsére a kilencve
nes évek politikai fordulatával megszűnt, a politikai vesztegzár Erdély és Magyarország 
között, a magyarországi és az erdélyi magyar lapok és könyvkiadók között. Az egykor 
eltávozott szerzők sorra visszatérnek szövegeikkel a kolozsvári, marosvásárhelyi, nagy
váradi és Csíkszeredái folyóiratokba, és résztvevői lehetnek az erdélyi irodalmi rendez
vényeknek. .

Körültekintő számvetésében a szerző nem feledkezik meg a múlt folytathatóságát 
és az irodalom folytonosságát jelentő irodalmi évfordulós rendezvényekről sem: Ko
lozsváron Reményik Sándorról, Kós Károlyról, Tordán Balázs Ferencről, a Székely
földön Tamási Áronról tartottak emlékkonferenciát. Rendszeressé váltak a kolozsvári 
Szabédi Napok, a szatmárnémeti Szilágyi Domokos és Páskándi Géza Napok. Ha
sonló jelentőséggel bírnak az egyes életművek újrakiadásai: a Moher Károlyé, a Wass 
Alberté, a Reményik Sándoré.
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A magyar irodalom erdélyi újjászervezésében fontos szerepet vállalt a könyvki
adás. A korábban vezető szerepet betöltő Kriterion Könyvkiadó mind mennyiségi 
mind minőségi szempontból háttérbe szorul, a magyar nyelvű könyvkiadásban je
lentős részt vállaló kolozsvári Dacia Könyvkiadó megszűnik. Viszont új könyvműhe
lyek jelennek meg Erdélyben. Ilyen a Dávid Gyula vezette Polis Könyvkiadó, amely 
egyaránt odafigyel a klasszikusokra és a kortársakra is. A Remekírók Diákkönyvtára 
című sorozata leginkább az iskolai irodalomoktatásnak nyújtott nélkülözhetetlen se
gítséget azzal, hogy megjelentette Vörösmarty Mihály, Móricz Zsigmond, Jókai Mór, 
Csokonai Vitéz Mihály, Kosztolányi Dezső, Reményik Sándor, Bánfly Miklós, Kós 
Károly, Németh László műveit, ill. összeállítást tesz közé A reneszánsz gondolkodói, A 
magyar felvilágosodás és a Fél évszázad magyar költői címmel. A Korunk könyvkiadói 
vállalkozása, az Ariadné Könyvek sorozata a folyóirat profiljának megfelelő irodalmi és 
társadalmi esszéknek biztosít megjelenési fórumot. Szerzői leginkább a folyóirat mun
katársai közül kerülnek ki: Orbán Gyöngyi, Gábor Csilla, Tánczos Vilmos, Egyed 
Péter, Borcsa János, Demény Péter, Hajdú Farkas Zoltán, Keszeg Vilmos, Gömöri 
György, Balázs Imre József, Egyed Emese, Boka László és mások. Uj kiadónak számít 
a kolozsvári Koinónia Kiadó Visky András irányításával. Könyveivel az erdélyi magyar 
szellemi élet kevésbé vizsgált szeleteire figyel: egyházi és világi kérdések összefüggései
re, korunk filozófiájára és etikájára, emellett emlékezetesek gyermekkönyvei is. A Ko
runkhoz hasonló megjelenéspolitikát gyakorol a marosvásárhelyi Látó című folyóirat, 
a köré szerveződő Mentor Könyvkiadó 1992 óta sorra jelenteti meg a munkatársak 
könyveit, de az erdélyi irodalom klasszikusairól sem feledkezik meg. Külön sorozatot 
indít Wass Albert számára, újra kiadva prózaíró teljes életművét. Számottevő könyv
kiadók alakulnak regionális szinten is. Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen több 
sikeres kiadó működik egyszerre. A Pallas-Akadémia Könyvkiadó 1993-ban alakult 
Csíkszeredában a budapesti Akadémiai Kiadó erdélyi társldadójaként. Profilja felöle
li az erdélyi könyvtermés szinte minden területét. Jelentősebb sorozatai: Bibliotheca 
Transsylvanica, Nobile Officium, Kis / Könyv, Nagyapó mesefája, Mesevonat, Műterem, 
Erdély hegyei, Barangolás a Székelyföldén. A Bookart Kiadót 2004-ben alapította Haj
dú Áron azzal a céllal, hogy a könyvkiadás legnemesebb hagyományait követve izgal
mas, igényes kivitelű, friss szellemiségű könyveket jelentessen meg. 2013-ban Har
gita Megye Tanácsa és a Hargita Kiadóhivatal Székely Könyvtár címmel százkötetesre 
tervezett könyvsorozatot indított. A sorozat igényes kivitelű, egységes arculatú. Az 
utóbbi évtizedek egyik legemlékezetesebb kiadói vállalkozása.

Nem hagyható ki a felsorolásból az erdélyi magyar könyvkiadás két monumen
tálisnak mondható teljesítménye: Az erdélyi magyar szótörténeti tár és a Romániai 
magyar irodalmi lexikon. A Szótörténeti Tár a 16—19. századi erdélyi magyar nyelv 
szókincsének a gyűjteménye. Az anyagot — mintegy másfélmillió adatot — Szabó T. 
Attila gyűjtötte össze a legkülönbözőbb történelmi forrásokból: birtok- és szolgá
lat-összeírások, végrendeletek, osztálylevelek, kelengye- és tárgylajstromok, csere- és 
adásvételi iratok, nyugták, költségjegyzékek, körlevelek, egyházlátogatási, törvényke
zési, valamint városi, falusi meg széki jegyzőkönyvek, anyakönyvek, jobbágykezesle- 
velek, naplók, levelek, emlékiratok. O volt az első hét kötet főszerkesztője is; halála
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után (a 8. kötettől) a főszerkesztő Vámszer Márta lett, a 12. kötettől pedig Kosa Fe
renc. Az első kötetek a bukaresti Kriterion Könyvkiadónál jelentek meg, 1989-től a 
kiadás a budapesti Akadémiai Kiadó és az Erdélyi Múzeum-Egyesület gondozásában 
folytatódik. A Romániai magyar irodalmi lexikon (alcíme: Szépirodalom, közírás, tu
dományos irodalom, művelődés) 1981 és 2010 között jelent meg összesen öt kötetben 
(az utolsó kötet két részben). Az 1981-ben megjelent első kötet előszavában írta a 
lexikon főszerkesztője, Balogh Edgár: „A törzset alkotó szépirodalom mellett sorra 
kerül itt a közirodalom (publicisztika, újságírás, bibliográfia, népművelő irodalom), a 
tudományos irodalom (szakirodalom, tudományterjesztés), a művészeti irodalom, va
lamint a művészeteknek azok az alkotásai, amelyek tárgyuknál fogva kapcsolódnak az 
irodalomhoz (könyvgrafika, irodalmi tárgyú képzőművészeti alkotás, irodalmi művek 
megzenésítése, előadóművészet és színház, rádió, televízió, film, fotóművészet irodal
mi vonatkozásai).” Az 1983-ra elkészült második kötet azonban csak az 1989-es for
dulat után jelenhetett meg eredeti formában (csupán az elhalálozási dátumokat írták 
be). A megváltozott körülmények, sok szerkesztő elhunyta, a finanszírozás nehézkes 
volta egyre nehezebbé tették a munkát, amelyet végül is Balogh Edgár halála után 
Dávid Gyula vezetésével 2010-ben fejeztek be. Az utolsó kötet technikai okok miatt 
két részben jelent meg. Az előre tervezett kiegészítő kötetről a szerkesztők lemondtak.

Az 1989 előtti központosított könyvkiadás tehát már nem lelhető fel, ezt a sepsi
szentgyörgyi, nagyváradi, székelyudvarhelyi, szatmárnémeti megjelenésű könyvekkel 
szintén igazolni lehet. Viszont hozzá kell tennünk, hogy a központosítás eltűnésével, 
megszűnt az Erdélyen belüli könyvterjesztés is, de a kiadványok nyilvántartása és nyo
mon követése sem valósítható meg. Egyetlen kísérlet erre az Erdélyi Könyvklub c. ki
advány, a forgalmazást pedig a bookline.ro és az interlib.ro internetes könyvesboltok 
vállalták fel. Az erdélyi könyvkiadás fellendülésével egyidőben megnőtt a Magyaror- 

. szágon megjelentetett erdélyi szerzők száma is, különösen a budapesti könyvkiadók és 
pécsi Jelenkor ad ki erdélyi szerzőktől könyveket.

1989 után átalakult az erdélyi magyar irodalmi folyóiratállomány is. Többen megőriz
ték nevüket-címüket, így is jelezve a vállalható hagyomány folytatását (A Hét, a Korunk). 
A Hét új évfolyama 2003-ig jelenik meg heti rendszerességgel, értékes anyagokat közölve 
a közélet és a kultúra területéről. A szerkesztők minden igyekezete ellenére sem tudja 
biztosítani azt a színvonalat, amelyet lapelődje a kommunista rendszerben elért. Végül 
anyagi támogatás hiányában megszűnt..A kolozsvári Korunk, munkatársaiban lényegesen 
megfiatalodva jelenik meg. Az 1990-es III. folyamtól kezdve a főszerkesztő Kántor Lajos 
lett; 2008 áprilisától Balázs Imre József vette át helyét. 2013 januárjától a főszerkesztő Ko
vács Kiss Gyöngy. Szerkesztőségi tagok: Balázs Imre József, Cseke Péter és Rigán Lóránd. 
Tematikus különszámai túlnőnek az erdélyi magyar társadalmon, a kortárs nagyvilág 
globális kérdéseire összpontosítva tárgyalnak egy-egy kérdéskört. Az 1992-es évfolyam 
Deák Ferenc immár gondolati higgadtságot kifejező új borítólapjával indult, szövege 
számítógépes szedéssel-tördeléssel készül. Elemzés alá kerülnek egy-egy súlypontos szám
ban az egyetem (1992/1), a népélet és a szexualitás (1992/3), hagyomány és identitás 
(1992/4), a sport (1992/5), az Európa-eszme (1992/6), a sajtó (1992/7) kérdései. A 
több tudományterületet is képviselő hazai és külföldi munkatársak írásai népszerűek az
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erdélyi határokon kívüli régiókban is. Hasonló népszerűségnek örvendenek a folyóirat 
Korunk-Komp-Press Kiadójának könyvei, illetve könyvsorozatai. Szerzői általában a fo
lyóirat munkatársai és szerkesztői. Az 1989 előtt Utunk címmel megjelenő szépirodalmi 
folyóirat címet vált, és 1990-től Helikonként adják ki Kolozsváron. Havonta kétszer jele
nik meg, kiadója a Romániai írószövetség. A folyóirat támogatói között van a romániai 
Communitas Alapítvány, a magyar Miniszterelnöki Hivatal, a Nemzeti Kulturális Alap 
és a Szülőföld Alap. Főszerkesztője Szilágyi István, illetve Karácsonyi Zsolt, munkatársai 
és szerkesztői Egyed Emese, Király László, Szőcs István, Demeter Zsuzsa, Horváth Előd 
Benjámin, Papp Attila Zsolt és László Noémi. A folyóirat rendszeresen helyet ad a kezdő 
irodalmároknak is, és a laptestben külön mellékletként jelenik meg a fórumuk, kezdet
ben Serény Múmia, jelenleg pedig Pavilon 420 címmel. Marosvásárhelyen a korábbi Igaz 
Szót a Látó váltotta fel, továbbra is a szépirodalomnak és az irodalomkritikának ad teret. 
Első száma 1990 januárjában jelent meg. Nevét Batsányi János azonos című verséről 
kapta. 1992 óta minden évben nívódíjakat oszt ki a lapban publikáló szerzők között. Iro
dalmi színpadot szervez az egész nyelvterületről meghívott vendégekkel. Több tematikus 
száma is megjelent már (pl. 2005 február -  Bécs, 2008. február -  Velence, 2008 április
— Örmény). Főszerkesztői: Markó Béla 1989. december — 2005; Gálfalvi György 2005. 
december -  2007; Kovács András Ferenc 2008-tól. Huszonharmadik évfolyamában jár a 
Székelyföld című kulturális folyóirat, melyet a Hargita Kiadó ad közre. A lapot 1997-ben 
alapította Ferenczes István. Jelenlegi főszerkesztője Lövétei Lázár László, szerkesztői: Fe
kete Vince, György Attila, Molnár Vilmos. Viszonylag gazdag tematikával jelenik meg, 
és forrásértékű adatokat tartalmaz.

1989 után alapított erdélyi folyóiratok még az aradi Irodalmi Jelen, a nagyváradi 
Várad, a zilahi Hepehupa és a szatmárnémeti Sugárút. Az Irodalmi Jelen  független 
irodalmi lap, amely három formában jut el az olvasókhoz: elektronikus újságként, 
nyomtatott folyóiratként és újságmellékletként. Az elektronikus újság folyamatosan
-  akár naponta többször -  frissül. Olvasóközönsége évek óta növekvő számú, ma már 
közel havi ötvenezer látogatót tesz ki, nemcsak a Kárpát-medencében, hanem szerte 
a világon. A nyomtatott folyóirat igényes kiállításban, havonta hatszáz példányban 
jelenik meg. Célja a piaci jelenlét mellett a könyvtárak, intézmények, iskolák, gyűjte
mények ellátása. Az újságmelléklet a Románia délnyugati részén, jobbára szórványban 
vagy apró tömbökben élő magyarság egyetlen napilapjának, az Aradon készülő Nyu
ga ti Jelen  ingyenes irodalmi melléklete, és havonta, 5300 példányban jelenik meg. A 
legtöbb anyag az online kiadásban található, itt sok az aktualitás és az interaktív meg
nyilvánulás (komment és válasz), valamint kép és videó és e-kiadvány. A két nyom
tatott változat nagyrészt e felület szövegeiből és képeiből készült válogatás, de eltérő 
terjedelemben és tartalommal. A lapban kevés a hirdetés, a komoly forrásokat igénylő, 
jelentős irodalmi orgánum működése és széles hatása elsősorban Böszörményi Zoltán 
laptulajdonos személyes áldozatvállalásának köszönhető. A Várad első főszerkesztője 
Indig Ottó László, majd halála után 2006-tól Szűcs László. Szerkesztők: Barabás Zol
tán, Gittái István, Lipcsei Márta, Szilágyi Aladár, Tavaszi Hajnal. Grafikusa Ujvárossy 
László. Kéthavonkénti lapnak indult, később havonta jelent meg. A versrovat szer
kesztője Kinde Annamária, főmunkatársai: Boka László, Péter I. Zoltán, Pomogáts
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Béla, Varga Gábor. Eredeti szépirodalmi anyagában nemcsak Nagyvárad és a Partium 
alkotói számára nyújt közlési lehetőséget, hanem törekszik más erdélyi régiók köl
tőinek, prózaíróinak is teret adni (Bogdán László, Demény Péter, Egyed Péter, Gál 
Éva Emese, Király Farkas, Lászlófíy Csaba, Sántha Attila, Zsidó Ferenc), szívesen 
közöl Erdélyből elszármazottaktól (Csíki László, Czegő Zoltán, Kenéz Ferenc, Kocsis 
István, Láng Gusztáv, Pusztai János) s kortárs magyarországi alkotóktól is (Bertha 
Zoltán, Huhay Miklós, Kalász Márton, Pomogáts Béla, Serfőző Simon). Tanulmány, 
ill. Művészet rovatában nemcsak Nagyvárad helytörténetének ismert kutatói közöl
nek (Kupán Árpád, Péter I. Zoltán, Visky István), hanem a magyar tudományosság 
kiváló személyiségei is (Demény Lajos Bukarestből, Gábos Zoltán Kolozsvárról, Toró 
Tibor Temesvárról), továbbá a művészeti élet elismert képviselői (pl. Szabó József 
színházi rendező, Újvárossy László festőművész). 2007 óta Törzsasztal-esteket szervez 
(társszervező a Nagyváradról elszármazott Kőrössi P. József költő, a budapesti Nó
rán Kiadó vezetője), amelyeknek keretében a kortárs magyar irodalom jeles alkotóit 
(többek között Bodor Ádámot, Konrád Györgyöt) ismertette meg a váradi közönség
gel. A Hepehupa szilágysági művelődési folyóirat 2002 óta jelenik meg évente négy 
alkalommái, több mint száz oldalon, színes borítóvál. Szépirodalom mellett többek 
között tudományos dolgozatokat, dokumentumokat, interjúkat, könyvismertetőket 
valamint képzőművészeti alkotásokról készült képeket is közöl a folyóirat — nem csak 
szilágysági vonatkozásban. Alapító főszerkesztője Fejér László, halálát követően helyét 
2019-től Vicsai Zsolt vette át. A Szatmár Megyei Tanács támogatásával jelenik meg 
2015 decembere óta Szatmár megye új, magyar nyelvű kulturális folyóirata, a Sugár

. , út. A negyedévente megjelenő kiadvány felelős szerkesztője és az irodalomtörténet 
rovat vezetője Végh Balázs Béla, Kereskényi Sándor a kritika, Muhi Sándor pedig a 
képzőművészeti rovatot gondozza. Lakatos Artúr a történelem rovat vezetője, Veres 
István olvasószerkesztőként, Végh Balázs pedig tördelőszerkesztőként működik közre 
a folyóirat létrejöttében.

1957-től folyamatosan jelenik meg a Napsugár, az Asztalos István szerkesztésében 
indult kolozsvári gyermeklap, az erdélyi magyar kisiskolások kedvence. Szerkesztői 
1989 után vállalták a jogfolytonosságot, és változatlan program szerint kívánták az 
alapvető emberi értékek s most már kimondhafóan is a nemzeti önazonosságtudat és 
a magyarság történelmi, művelődési hagyományainak szellemében a gyermeknevelést 
támogatni. Az 1991-ben megalakult Napsugár Kft. átvette a folyóirat, s a vele párhu
zamosan szerkesztett Szivárvány (az óvodások lapja) terjesztését és fokozatosan önálló 
adminisztrálását is. Főszerkesztője 1990-92 között Farkas János volt, majd napjainkig 
Zsigmond Emese. A szerkesztőség belső munkatársa Murádin Jenő, grafikusai-kép- 
szerkesztői Müller Kati és Venczel János. Szerkesztője volt Lászlófíy Aladár, Kányá- 
di Sándor, Bálint Tibor, Kádár János, Németi Rudolf, Jánky Béla. Az ifjúságnevelés 
döntően fontos feladatát átérezve a folyóiratnak kezdettől fogva rangos munkatársai 
voltak. írásaikkal folyamatosan jelentkeztek a lapban az alapító szerkesztők (Bajor 
Andor, Fodor Sándor, Méhes György, Hervay Gizella, Tamás Mária írók, költők, Soó 
Zöld Margit és Kádár Tibor képzőművészek) mellett Szilágyi Domokos, Veress Zol
tán, Sütő András, Majtényi Erik, Jancsik Pál, Palocsay Zsigmond, Marton Lili, Szőcs
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Ráchel, Gáli Margit továbbá a fiatalabb szerzők közül Szántai János, Kovács András 
Ferenc, Visky András, Egyed Emese, Cseh Katalin, Mészely József, Simonka László. A 
lap ízlésnevelő grafikai megjelenését a képzőművész munkatársak biztosították: Bene 
József, Tollas Júlia, Arz Helmut, Fux Pál, Andrásy Zoltán, Cseh Gusztáv, Árkossy Ist
ván, Rusz Lívia, Kopacz Mária, ifj. Feszt László, Unipan Helga, Deák Ferenc, Forró 
Ágnes, illetve belső munkatársként Soó Zöld Margit és Venczel János.

A Cimbora a szatmári Szabadsajtó Könyvnyomda és Lapkiadó Rt kiadásában in
dult 1922. február 12-én, Szentimrei Jenő fáradozásainak eredményeképpen. A 29. 
számtól megszűnéséig (1929. július 14.) főszerkesztője Benedek Elek volt. Egy ideig 
hetente, majd havonta háromszor jelent meg, előbb „jó gyermekek képes hetilapja”, 
majd „Románia és az utódállamok egyetlen magyar nyelvű képes gyermeklapja” al
címmel. Kiadóhivatala Szatmáron, nyomdája előbb Nagybányán, majd szintén Szat- 
máron volt. A Kisbaconban élő szerkesztő rendkívül nehéz feltételek mellett nemcsak 
erkölcsnevelő célzatú szórakoztató irodalommal, történelmi és természettudományos 
ismeretterjesztő olvasmánnyal látta el előfizetőinek táborát, hanem az Elek apó üzeni 
rovat útján nagyszámú gyermeklevelezőjének helyesírását, fogalmazáskészségét is kö
vetkezetesen csiszolta, fejlesztette. A rövid idő alatt népszerűvé vált lapban a magyar, 
román és egyetemes gyermekirodalom klasszikusai is helyet kaptak, de a szerkesztő 
nagy súlyt helyezett arra, hogy bevonja munkatársai sorába a legjobb hazai írókat, 
írásaival szerepelt Áprily Lajos, Berde Mária, Dsida Jenő, Kacsó Sándor, Karácsony 
Benő, Ligeti Ernő, Reményik Sándor, Sípos Domokos, Tamási Áron, Tompa László, 
Muzsnayné Csizmadia Gabriella. A lap kiadásában jelent meg a Cimbora Könyvtára. 
Az új folyam 1994-től Sepsiszentgyörgyön jelenik meg. Főszerkesztők: Forró Lász
ló (1994-1999). Szántai János (1999) Farkas Kinga (2000-), Szórakoztató irodalmi, 
kulturális folyóirat - Kíváncsi diákok lapja alcímmel A folyóirat jelenlegi főszerkesztője 
Farkas Kinga; szerkesztő: Szonda Szabolcs költő, műfordító; munkatársak: Béres Ká
roly, Bogdán László, Csillag István, Forrai Tibor, Keszeg Vilmos, Keszeg Ágnes, Kó
nya Éva, Köllő Zsolt, Vetró Bodoni Barnabás, Szántai János költő, Zsigmond Győző. 
A folyóirat legfontosabb rovata a Cimbirodalom : ebben kortárs magyar írók, költők 
gyerek- és ifjúsági irodalmi alkotásai olvashatók (többek közt Fekete Vince, Ferenczes 
István, Jánk Károly, Kiss Ottó, Kovács András Ferenc, Kukorelly Endre, Lackfi János, 
László Noémi, Lövétei Lázár László, Molnár Vilmos, Szabó Róbert Csaba tollából), 
versek, elbeszélések, meseszerű történetek, meseregények, műfordítások.

Az ötvenes években elindított akadémiai kiadvány, a Nyelv- és Irodalomtudományi 
Közlemények (NYIRK) ma már nincs egyedül; a hosszú kényszerű szünet után újra
indult Erdélyi Múzeum — az újjászületett Erdélyi Múzeum-Egyesület folyóirata -  az 
irodalom- és nyelvtudomány, a történelem, a társadalomtudományok fóruma lett. 
A NYIRK a Román Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának magyar 
nyelvű folyóirata. Szerkesztőbizottsági tagok 1957-től Jancsó Elemér, Nagy István, 
Emil Petrovici, Kelemen Béla, Márton Gyula, Szabó T. Attila, 1964-től Sőni Pál és 
Csák László is. Utóbbit 1968-ban felváltotta Murádin László. 1970-től a bizottság 
tagjai: Kelemen Béla, Ioan Petrut, Abafáy Gusztáv, Antal Árpád, Márton Gyula, 
Gavril Scridon, Sőni Pál, Szabó T. Attila, Murádin László. 1974-ben Szabó T. Attila
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kivált, 1978-ban a szerkesztőség tagja lett Gáli Ernő, Szabó Zoltán, Szigeti József, 
Teiszler Pál, Ileana Cámpeanu, 1984-től új tagok: Cs. Gyímesi Éva, Kozma Dezső, 
Mózes Huba és Péntek János, 1995-től Egye<l Emese. A NylrK tárgyköreit lényegé
ben a nyelvészet és az irodalomtudomány között osztja meg, de nem zárkózik el más, 
humán jellegű szaktudományok, így a folklór vagy a művelődéstörténet elől sem. A 
lap akadémiai típusának ismérvei: a szaktudományi jelleg és az esszészerű hangvétel 
bizonyos fokú elkülönítése. A munkatársak szakmájuk szerint -  kutató, nyelvész, iro
dalomtörténész, esztéta, kritikus — eredeti kutatási eredményekre támaszkodó közle
ményeket publikálnak. Az írások szerzői túlnyomó többségükben a Román Akadémia 
kolozsvári fiókjának kutatóiból és a kolozsvári egyetem magyar tanszékeinek tagjaiból 
kerülnek ki. Rajtuk kívül elsősorban a tanszékek irányította doktoranduszok vannak 
jelen a folyóiratban, valamint ugyancsak a tanszékek vezetésével írott államvizsga-dol
gozatok szerzői. Az Erdélyi Múzeum (1874-1947) folyóirat az Erdélyi Múzeum-Egye
sület közlönye. Döbrentei Gábor első erdélyi magyar művelődési folyóiratának, az 
Erdélyi Muzéumnak (1814—18) gazdag tartalmára emlékeztetőén 1874-ben indult 

# Finály Henrik jeles nyelvész és történész szerkesztésében, tág teret nyitva „a hitágazati 
hittan és a napi politika kivételével” minden tudományágnak, s tudományos fórumot 
teremtve a két évvel azelőtt alapított kolozsvári tudományegyetem professzorainak 
eredményeik közzétételére. Az első folyam utolsó füzete 1917-ben jelent meg, az új 
folyam 1930-ban havi füzetekben György Lajos EME-főtitkár szerkesztésében indult, 
1941-től negyedévi füzetekben Szabó T. Attila szerkesztésében folytatódott. 1947-ben 
szűnt meg LII. kötetével. 1990-ben az Erdélyi Múzeum-Egyesület újjáalakulásával a 
folyóirat is újra indult. Az Erdélyi Múzeum legújabb folyama az EME újraindulásá
val egyidejűleg, 1990-től jelenik meg. Felelős szerkesztő a 90-es évek elején Benkő 
Samu, Csetri Elek és Antal Árpád voltak. Jelenlegi felelős szerkesztő 1999 óta Kovács 
Kiss Gyöngy. A lap 2011-ig (főként anyagi meggondolásból) évente két alkalommal, 
összevont két-két számmal (1-2, illetve 3—4) jelent meg, 2012-től pedig évi négy, 
tudományterületenkénti tematikus lapszámmal jelentkezik. Szemléletében követi az 
előző folyam koncepcióját, az erdélyi magyar tudományosság fóruma és tágabb kite
kintésben egyfajta híd az erdélyi és az egyetemes magyar tudománypublikálás között. 
Az európai és erdélyi hagyomány ötvözete áll a szerkesztési koncepció tengelyében: az 
önismeret, az etnikumközi párbeszéd, a térség kultúrái közti kapcsolatok rendszeres 
építése. A szerkesztői szándék szerint a folyóirat a szellemi tájékozódást és az európa
iságot kívánja szolgálni, sajátosan kisebbségi szemleként, nemzetiségi intézményként. 
Főként történeti, irodalmi, bölcsészeti, nyelvészeti, néprajzi, filozófiai, jog-, közgazda
ság- és társadalomtudományi tanulmányokat jelentet meg. Szerzői között 1990 óta is 
jelen vannak az erdélyi és a kárpát-medencei magyar tudományosság jeles képviselői. 
Ugyanakkor tág teret kínál a kolozsvári és erdélyi egyetemek magyar diákjainak, ma
giszteri hallgatóknak, doktorandusoknak. A szerkesztőség tagjainak zöme az egyete
men is tanít. ,

Az egyházi -  felekezeti -  lapok bő választékával találkozik ma az erdélyi magyar 
olvasó. Az Igehirdető a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet által kiadott folyóirat' 
tartalmaz elmélkedéseket és az egyházi tevékenységekről szóló cikkeket lelkészek
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számára, prédikációkat és beszédeket, Vasárnap délután c. rovatában a család számá
ra készült elmélkedéseket. Ezenkívül a gyülekezeti munkához is ad indításokat. Az 
1990-ben Bajor Andor és Fodor Sándor szerkesztésében indult Keresztény Szó, római 
katolikus havilap foglalkozik a legbővebben művelődési kérdésekkel is. 1990. február 
12-én jelent meg a hetilap első száma, akkor két jeles író, Bajor Andor alapító főszer
kesztő és Fodor Sándor szerkesztette. Bajor Andor halála után Fodor Sándor kilépett 
a szerkesztőségből. Kevés idő múltán kiderült, hogy a Keresztény Szó egyes rétegeknek 
túlontúl igényes. Egyszerűbb, közérthetőbb lapra mutatkozott igény. így született 
meg a Vasárnap, a Keresztény Szó pedig katolikus kulturális hetilap maradt. Hasonló
képpen kapcsolja össze hasábjain az egyházi életet a művelődés kérdéseivel, időnként 
szépirodalmat is közölve a Harangszó, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
gyülekezeti lapja.

Az erdélyi magyar irodalom új nemzedéke mindjárt az 1989-es decemberi fordulat 
után kereste az önálló megszólalás lehetőségét. Kolozsvárt Jelen lét címmel indítottak a 
fiatalok hetilapot, ám néhány ígéretes lapszám megjelenése után a szerkesztők csődöt 
jelentettek. A szabálytalan időközökben megjelenő Előretolt Helyőrség (Orbán János 
Dénes szerkesztésében) számos ifjú költő és prózaíró bemutatkozására nyújtott alkal
mat, akik azóta saját könyveiket is megjelentették, leginkább saját kiadójuknál, az 
Erdélyi Híradó Kiadónál. A szokványostól ugyancsak eltérő grafikai képével is figyel
met keltő friss kiadvány, az Lk.k.t., a kolozsvári bölcsészhallgatók (Cs. Gyímesi Éva 
kezdeményezte) Láthatatlan Kollégiumának elméleti folyóirata, amely mindenekelőtt 
az irodalomtudomány legfiatalabb művelőinek biztosított teret. Felelős szerkesztője 
Selyem Zsuzsa. A szakosodott, ugyancsak a kolozsvári egyetem körüli magyar kiadvá
nyok sorából kiemelkedik a Kellék, a filozófusjelöltek nyomtatott fóruma. Elsősorban 
a fiatalok szervezőmunkájának nyomán jött létre 2002-ben az Erdélyi Magyar írók 
Ligája (EMIL), első elnöke Fodor Sándor, halála után helyét Karácsonyi Zsolt ve
szi át. Kolozsváron az Orbán János Dénes által alapított Bulgakov irodalmi kocsma 
újabb helyszínévé válik a fiatal írói találkozásoknak. Hasonló sikerrel tevékenykedik 
a Bretter György nevét viselő irodalmi kör, 2019 óta Bréda Ferenc kör, lehetőséget 
biztosítva induló költőknek és prózaíróknak a bemutatkozásra és alkotásaik nyilvános 
megvitatására. Székelyudvarhelyen megalakul az Erdély Magyar Irodalmáért Alapít
vány Lőrincz György irányításával. Jelentős fórumnak tekinthető még a nagyváradi 
Irodalmi Törzsasztal a Budapesten élő Kőrössi P. József irányításával, aki rendszeresen 
hív beszélgetőtársakat az erdélyi és a magyarországi irodalmi életből.

Erdélyben az 1989-es politikai fordulattal együtt megváltozott az irodalom meg
ítélése is: a különféle szabadságesztétikák felszámolják, ill. kitágítják a korábbi kö
zösségi esztétikákat, azok kötöttségeit és korlátáit. A kisebbségi irodalmi kánonok, 
köztük az erdélyi magyar irodalomé is feloldódik az összmagyar irodalmi kánonban, 
és a szabálykánonok helyett a művek halmaza alkotja az új típusú kánont, amely 
polifon jellegénél fogva közelebb áll az ismert zenei fogalomhoz. Ebben a többszó- 
lamúságban külön hangszínt képvisel az erdélyi magyar irodalom, egy-egy szerző, ill. 
erdélyi témájú irodalmi mű, de maga a sajátos nyelvhasználat is releváns motívuma 
a befogadásnak. Amint tanulmányunkból is kitűnik, az egykori saját kisebbségi ká-
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nonból megőrződtek vagy újjáalakultak az irodalmi intézmények, folyóiratok, könyv
kiadók, irodalmi társaságok, alapítványok s(b. Legnagyobb változásnak tudható be 
az irodalom értelmezői közösségének a kiszélesedése: kisebbségi helyzetben az olvasó 
értelmező tevékenysége saját érdekeit, valóságfelfedezéseit vagy társadalmi közössé- 
géét érvényesítette. Ezért alakulhattak ki eltérő értelmezői közösségek Erdélyben és 
Magyarországon a 20. században, bár ezt az állapotot Babits Mihály már a két világ
háború közötti időszakban is befogadás- és értelmezésbeli abberációnak tekintette. 
Miután a kilencvenes évektől helyreállt a rend az összmagyar értelmezői közösségben, 
a szakolvasó és a szélesebb olvasóközönség a művet létrehozó szándékot keresi a befo
gadásban,,kijelölve az egyes művek helyét az irodalom esztétikai értékrendjében.
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