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Dávid Gyula 
 

A Helikon írói munkaközösség 
 

Az erőket tömörítő, valóban irodalmi csoportosulás, a Helikon 
írói munkaközösség megalakítására 1926 nyarán a „Tizenegyek” kö-
réből indult Kemény János marosvécsi kastélyában került sor. Ez a 
közösség lett az elkövetkező másfél évtizedben a romániai magyar 
irodalom arculatának egyik meghatározója. 

A helikoni tömörülés célkitűzéseit az első találkozón megfogal-
mazott hatpontos határozat körvonalazta. Ezek szerint kimondották, 
hogy: 1. a népnevelés, az irodalom és a művészet problémái a romá-
niai magyar nemzetiség életének első vonalában kell hogy álljanak; 2. 
az egységes és egészséges közszellem kialakítása érdekében szükség 
van a szabad kritikára; 3. „a román, az erdélyi és a magyar irodalom 
java termékeinek kölcsönös megismertetése és átültetése elsőrendű 
kulturális feladat, ami kedvezően segíti elő népeink bensőséges 
együttműködését”; 4. megállapították, hogy „szükség van az erdélyi 
írók tulajdon könyvkiadó vállalkozásának megszervezésére”; 5. a 
színjátszás ügyének felkarolására és végül 6. az irodalmi társaságok 
és egyesületek komoly együttműködésének elősegítésére. 

Az első marosvécsi találkozóra a meghívottak összetétele tük-
rözte is az egységre törekvést: az alapítók sorában ott találjuk a Nap-
kelet szerkesztői közül Kádár Imrét és Ligeti Ernőt, a váradi indulás 
évében irodalomszervezőként fellépő Tabéry Gézát, a Zord Idő meg-
teremtői közül Berde Máriát, Molter Károlyt és Tompa Lászlót, Be-
nedek Elek „fiai” közül Kacsó Sándort, Szentimrei Jenőt, Tamási 
Áront (Benedek Elek mellőzése viszont a csoport jogos sérelme volt), 
az Ellenzék szerkesztői asztalától az irodalom útjait egyengető Kuncz 
Aladárt és Áprily Lajost, a Pásztortüzet vezető Reményik Sándort és a 
szabadvers újszerűségével feltűnést keltő Bartalis Jánost és Olosz 
Lajost. 

A Helikon munkaközösség működési formája az évente meg-
rendezett írótalálkozó volt Marosvécsen, ahol a meghívottak Kemény 
János vendégszeretetét élvezték, s a százados fák árnyékában a ro-
mániai magyar irodalom elvi kérdéseit vagy az irodalmi élet napi 
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problémáit vitatták meg. A Helikon közösség irodalomszemléleté-
nek, valamint irodalom- és művelődéspolitikájának érvényesítésére 
valójában nem is ezek a találkozók szolgáltak, hanem az 1928 máju-
sában megindított Erdélyi Helikon című folyóirat, amelynek főszer-
kesztője Bánffy Miklós lett, szerkesztői pedig egymást követően 
Áprily Lajos, Kuncz Aladár, Lakatos Imre, Kós Károly, majd 1933-tól 
a folyóirat megszűnéséig, 1944-ig Kovács László. 

Bár az Erdélyi Helikon arculatát időszakonként a különböző szer-
kesztők nézetei változóvá tették, s a benne megszólaló írók is több-
féle szemléletet, irodalmi gyakorlatot képviseltek, az Erdélyi 
Szépmíves Céh kiadáspolitikáját pedig a pártoló előfizetők igényei-
hez való alkalmazkodás és üzleti szempontok is befolyásolták, mind 
ezekben, mind általában a Helikon írói közösség tevékenységében 
közös elvek jutottak kifejezésre. Ezek tételes megfogalmazására épp 
az évtized fordulóján Kuncz Aladár egyik tanulmányában (Az erdélyi 
gondolat Erdély magyar irodalmában. Nyugat, 1928) került sor. 

A helikoni felfogást a Nyugat hagyományain nevelkedett mér-
sékelt modernség és egy bizonyos polgári humanista-liberális világ-
szemlélet alapján a különböző világnézetek, irodalomszemléletek és 
alkotási módszerek kiegyensúlyozására törekvés jellemezte. Ennek a 
felfogásnak kétségtelenül pozitív eleme volt az, hogy határozottan 
szemben állott a pozícióihoz még mindig makacsul ragaszkodó iro-
dalmi és világnézeti konzervativizmussal. Ugyanakkor az Erdélyben 
együtt élő románok, magyarok és szászok történelmi sorsközösségét 
tudatosítva, őszintén kereste a kölcsönös megismerés és megértés 
útját. Mind a helikoni munkaközösség, mind maga az Erdélyi Helikon 
rendszeresen törekedett arra, hogy kapcsolatot teremtsen a román és 
szász írókkal, s hogy a magyar olvasóval is megismertesse a klasszi-
kus és kortárs értékeket. Így került sor Alecsandri, Arghezi, Bacovia, 
Beniuc, Blaga, Eminescu, Goga, Isac, Minulescu, Pillat és mások ver-
seinek, Agârbiceanu, Brătescu-Voineşti, Creangă, Caragiale prózájá-
nak, Blaga és Isac drámáinak, illetve Erwin Wittstock, Adolf 
Meschendörfer, Heinrich Zillich verseinek, prózájának tolmácsolá-
sára, a román és szász irodalmi életet folyamatosan figyelemmel kí-
sérő kritikák és szemlecikkek közlésére. Mindez bizonyítéka annak, 
hogy a helikoni táborban is komolyan vették a nemzetiségi elzárkó-
zással való szembefordulás jelszavát. 
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A polgári humanista-liberális kiegyensúlyozásnak természete-
sen megvoltak a maga korlátai, s ezek közé már nem fért be a határo-
zott vagy egyenesen leleplező kritikai hang, a társadalmi igazságta-
lanság nyíltabb feltárása. Ennek következménye volt az a polémia, 
amely éveken át nem csitul el az Erdélyi Helikon és a marxista Korunk 
között, s az a többször is megszólaló bíráló hang, amely a helikoni 
irodalomszemléletet és szerkesztői gyakorlatot az újabb nemzedékek 
részéről, vagy magán a Helikonon belülről is érte.          

 


