
A második bécsi döntés nyomán vissza-
csatolt észak-erdélyi területek négy évének történetét igyekszem bemutatni egy
sajátos, és eleddig igen kevéssé tárgyalt szempontból. A vizsgálat célja, hogy egy
nemrégiben fellelt forráscsoportra támaszkodva bemutassam, miképp fonódott
egybe az erdélyi magyar pozíciószerzés és nemzetépítés (esetenként: kirekesz-
tés) és a turizmus fejlesztésének az ügye. Két, elsõ látásra nem összetartozó fo-
galomról van szó, a kutatás folyamán azonban meggyõzõdtem róla, hogy a kor-
szak kontextusában igen szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Az észak-erdélyi
idegenforgalmi beruházások ügye önmagában is érdekes téma. Az a mód pedig,
ahogyan a turisztikai iparág szereplõi, az állami hivatalnokok, egyesületi veze-
tõk, vármegyei tisztviselõk, turisztikai szakértõk a trianoni Magyarországnál
gyengébben fejlett terület1 revitalizálását elképzelték, különösen sokat elárul a
magyar közvélemény és kormányzat nemzetiségpolitikájáról, a modernizáció ak-
kori felfogásáról s nem utolsósorban a korabeli (és mai) Magyarország Erdély-
képérõl. A téma forrásadottságai ugyanakkor mostohák, mert az erdélyi turiz-
mus fejlesztésének ügyével megbízott kereskedelmi és közlekedési minisztérium
iratanyaga Budapest ostroma során megsemmisült.
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„Nemzeti zarándoklat”

A turizmus történetét feldolgozó hazai monográfiák száma igen csekély, a turiz-
mus és a nemzetépítés összefüggéseivel pedig senki nem foglalkozott eddig; hol-
ott a nyugat-európai és tengerentúli szakirodalom bõségesen tárgyalja a témát.2

Az utóbbiak szûkebb témánk szempontjából is hasznosíthatóak. Általánosság-
ban kijelenthetjük, a kereskedelmi értelemben vett turizmus a 19. században je-
lent meg. 1841. július 5-ét tekintik mérföldkõnek e téren, amikor Thomas Cook,
a modern idegenforgalom egyik megteremtõje elindította az egyik londoni pá-
lyaudvarról elsõ egyshillinges turistacsoportját. A kísérlet sikerén felbuzdulva
Cook nyomban meg is alapította utazási irodáját, amely az 1880-as években már
Európán kívüli utak megszervezését is vállalta.3 A kezdet nemcsak az angolszász
világban, hanem a kontinensen is sokáig a vállalkozói szférában jelölte ki a turiz-
mus kizárólagos helyét: az utaztatást és az idegenforgalmi programok szervezé-
sét jobbára kereskedelmi tevékenységnek tekintették, az állam ekként is igyeke-
zett azt szabályozni. Annak ellenére történt ez, hogy a turizmus nem az állami
intézkedésektõl teljesen függetlenül jött vagy jöhetett létre; sorsa és sikere
összefüggött a fizetett szabadság vagy az állami betegbiztosítás kiterjesztésével.
Közép-Európában (ezen belül az Osztrák–Magyar Monarchiában) elõször az
egyes osztrák tartományokban ismerték fel a turizmus fejlesztésének fontossá-
gát, és igyekeztek is elõsegíteni a maguk szerény eszközeivel az idegenforgalom
fejlesztését, jóllehet tevékenységüket a tõkehiány sokszor korlátozta.4

Az európai és tengerentúli idegenforgalom kialakulása/kialakítása idõvel
számos más, a gazdasági tevékenységen túlmutató szellemi mozgalomhoz is kö-
tõdött. Itt említhetõ, hogy a francia és a brit köztudatban ekkoriban „konstruál-
ták meg” az addig ismert fürdõ/gyógyhelyi típusú (spa) nyaralás mellett a
tengerparti fürdõhely (seaside resort) fogalmát, hogy e helyeket is a szabadidõ
eltöltésének kedvelt terepévé változtassák.5 A 19. század második felében
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nemzetépítõ célok is kapcsolódtak a turizmus és a turizmus fejlesztésének a kér-
déséhez. Franciaországban a „terroir” (a honi kistáj értelmében) (újra)felfedezése
társult a polgári társadalomképhez, melynek segítségével a republikánus ethoszt
hozzá lehetett kapcsolni a franciáknál mindig is élénk regionális ideálhoz.6 Skóciá-
ban a Macpherson által kitalált 18. századi Osszián-dalok, valamint Walter Scott
történelmi regényeinek a világa teremtette meg a „Skócia a mítoszok földje” köz-
keletû fogalmát, amely tagadhatatlanul nagy szerepet töltött be a skót nemzeti éb-
redésben (és megvolt persze a turisztikai vonzereje is). Ez a kép alakult a 20. szá-
zad elejétõl „branddé”, a skót önkép szerves részévé.7

A magyarországi Erdély-kép kialakítása és idegenforgalmi felkarolása szem-
pontjából két korabeli európai párhuzam tûnik a szemünkbe. A közép-svédor-
szági Dalarna 19. század végén kezdõdõ kultusza a városi polgárság körében a
gyökerekhez való visszafordulást célozta. A tartomány archaikus paraszti világa
(itt ugyanis még viselték a másutt korábban már levetett népviseletet), a vad és
érintetlen természet képe, valamint a helyi kisbirtokos parasztság demokratiz-
musa megfelelt a svéd társadalom liberális normáinak és a néphagyomány ekko-
riban keletkezõ kultuszának. 1892-ben nyílt meg az elsõ skanzen Stockholm-
ban, 1909-ben pedig megszületett a javaslat az elsõ nemzeti park megalapításá-
ra. A Dalarnába, a „svéd paraszti élet templomába” irányuló turizmust a vasút-
építések lendítették fel, ez a hely „nemzeti zarándoklat célpontjaként” ettõl fog-
va szinte kötelezõ eleme lett a svéd nemzettel való érzelmi azonosulás ügyének.
A két háború között, amikor még csak minden hatvanadik svédnek volt saját au-
tója, minden hatodiknak volt viszont biciklije, nagymértékben fellendült a tér-
ségben a kerékpáros turizmus is. Az 1932-ben hatalomra jutott szociáldemokra-
ta kormány diskurzusában pedig az idegenforgalom a modernitásnak képezte
fontos alkotóelemét, s ezért jelentõs központi támogatást is kapott.8

Az osztrák turistamozgalom nagynémet ágának a célkitûzései között is ko-
moly helye volt a „Sprachgrenze” területei turizmus általi támogatásának és gaz-
dasági fellendítésének. Nemzeti feladatként határozták meg, hogy a turisták fel-
keressék a nyelvszigeteket vagy a nemzetiségi elõrenyomulás által fenyegetett
településeket. A turistáknak Karintiában, Dél-Tirolban, a Szudéta-vidéken vagy
Stájerországban a német tulajdonban álló fogadókban illett megszállniuk (az
útikönyvek mindig figyelmeztették is õket erre). Arra is akadt azonban példa,
hogy e mozgalom keretében újradefiniálták egyes települések hivatását; ez tör-
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tént például a dél-csehországi Höritzben (ma: Hoâice na Šumavë). A
passiójátékok 1893-ban kezdõdõ inszcenálása arra szolgált, hogy szervezõje, a
Böhmerwaldbund konkurenciát támasszon segítségével a neves oberammergaui
játékoknak és ezzel is növelje a hely vonzerejét a nagynémet nemzeti mozgalom
hívei körében (noha ez utóbbi nem volt túl jó véleménnyel a katolikus egyház-
ról).9 A szóban forgó esetben – az 1940 és 1944 között megvalósult erdélyi ter-
vekkel ellentétben – az államhatalom semleges magatartást tanúsított a mozga-
lom által gerjesztett konfliktusokkal kapcsolatban.

A magyar turizmus (és természetjáró mozgalom) nemzeti céljairól hozzávetõ-
legesen rendelkezünk ugyan csupán információkkal, egy frissen megjelent tanul-
mány megállapításai szerint azonban nálunk is korán megjelentek a nacionalista
ösztönzõ erõk; a turizmus mondhatni „imperialista projektté” lett, melynek során
a honismeret egyre inkább „katonai felderítéssé vált”.10 Az 1873-ban alapított Ma-
gyarországi Kárpát Egyesület (MKE) mûködése hozott e téren fordulatot, midõn a
transznacionális, jámbor természetbarát célok helyébe nemzetibb célkitûzések is
betüremkedtek. Alexander Vari 1889–1890-re tette a változás idõpontját: ekkortól
jelentek meg az egyesület irataiban kifejezetten nemzetkarakterológiai érvek. A
nagyobbrészt a szepességi (tehát etnikailag kevert vidéken) létrejött MKE végig
megõrzött valamit kezdeti céljaiból. Vari szerint az 1896-ban alapított Magyar Ta-
nítók Turista Egylete érvényesítette legkövetkezetesebben a nemzetépítõ szempon-
tokat, felépítve a „turista-harcos” imázsát. Megalakulása után korán megjelentek
az egyesület programjában az erdélyi kirándulások, melyekrõl beszámolva a jó-
részt magyarországi, középosztályi turisták egyfajta kolonizátor szerepben tûntek
fel, s velük szemben a helyiek afféle ellenállókként vagy olyanokként, akik passzí-
van eltûrik a magyar nemzeti célok érvényesülését.11

Mindent egybevetve, az Európában – és bizonyos értelemben a tengerentú-
lon is – a turizmus szervezése és fejlesztése szinte természetes módon vált egy
szórakoztatásra épülõ gazdasági tevékenységbõl (aminek voltak persze eszme-
és mentalitástörténeti alapjai is: gondoljunk csak a Grand Tour hagyományára
vagy a romantika korának vadregényes tájak, új érzékenységek iránti fogékony-
ságára)12 összetett szellemi építménnyé, melyben összeolvadtak a nemzetépítõ
célok, a természet és a paraszti kultúra megõrzése iránti elkötelezettség, vala-
mint a gazdasági érdekek és a társadalompolitikai elképzelések. A konstrukció
összetevõi régiónként eltértek egymástól, ahogyan a turisztikai kezdeményezé-
sek állami megítélése is változatosan alakult.

510 ABLONCZY BALÁZS

09 Pieter Judson: „Every German Visitor has a völkisch obligation he must fulfill”. Nationalist
Tourism in the Austrian Empire. In: Histories of Leisure i. m. 151–158.

10 Alexander Vari: From Friends of Nature to Tourist Soldiers: Nation-Building and Tourism in
Hungary, 1873–1914. In: Turizm. The Russian and East European Tourist under Capitalism
and Socialism. Eds. Anne E. Gorsuch–Diane P. Koenker. Ithaca–London, 2006. 64–81.

11 I. m., fõleg: 74–75., 80–81.
12 A brit példáról ld. Jan Palmowski: Travels with Baedeker – The Guidebook and the Middle

Classe in Victorian and Edwardian Britain. In: Histories of Leisure i. m. 105–130.



A magyarországi fejlemények

Magyarország a két világháború között a turizmus fejlesztését tekintve félúton
állt az egyesületekre, öntevékeny társulásokra alapozó (az állami iniciatívákat
sem teljesen elutasító) nyugat-európai és korai osztrák–magyar modell, illetve a
társadalom szabadidejének totális megszervezését célzó olasz és német modell
között.13 A turistaegyesületek különösen megsokasodtak az elsõ világháború
elõtti idõszakban; a húszas–harmincas években e tendencia tovább folytatódott.
Ez, valamint az, hogy elsõsorban a városi idegenforgalmi irodák és hivatalok, il-
letve a hazai turizmus megszervezésében kulcsszerepet betöltõ, 1929-ben alapí-
tott Magyar Week End Egyesület (1935-tõl Országos Magyar Vendégforgalmi Szö-
vetség [OMVESZ]) állandó forráshiánnyal küszködtek, elodázhatatlanná tette az
állami beavatkozást. Az elsõ világháború elõtt a belföldi turizmus elsõsorban a
fürdõk látogatását jelentette; 1867 óta az állam mindent meg is tett a fürdõügy
jogi, közegészségügyi kereteinek a biztosítása végett.14 Budapesten 1902-ben
megalakult az Idegenforgalmi Utazási Vállalat Rt. (1926-tól: IBUSZ), amely a hú-
szas évek közepén monopolizálta a MÁV-jegyek eladását és egyúttal az utazá-
sok jelentõs szervezõjévé lépett elõ.15 A világgazdasági válság tovább erõsítette a
turisztikai ágazat állami függését (elsõsorban a propaganda és az infrastrukturá-
lis beruházások terén), a gazdaság pangó helyzete pedig a belföldi turizmus
élénkítését követelte elsõsorban. Az állami szerepvállalás világos jele volt, hogy
a propaganda és a falusi fizetõvendéglátás megszervezését sikerrel teljesítõ
OMVESZ helyi tisztviselõi számos esetben a vármegyei és városi tisztviselõk let-
tek. Az OMVESZ egyik sikeres jelmondata („Utazgassunk hazánk földjén”)
pedig a belföldi keresletélénkítéssel operáló belföldi turisztikai mozgalmakra
rímelt, mint amilyen a Come to Britain! (1926) és a Travel Association Nagy-Bri-
tanniában vagy a See America First-mozgalom és az United States Travel Bureau
megalapítása a tengerentúlon 1937-ben.16

A magyar állam 1935-ben hívta életre a turizmusirányítás legfontosabb ha-
zai szervét, az 11 001/1935 ME. számú rendelettel megalapított Országos Magyar
Idegenforgalmi Hivatalt (OMIH), melynek feladatait szélesre szabták. Az OMIH
koordinálta és ellenõrizte a turizmus fejlesztését, az iparágban megvalósuló be-
ruházásokat, foglalkozott a propaganda ügyével; egyúttal felügyelte a szakokta-
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tást és az idegenvezetõk képzését (ilyen oktatás 1939-tõl valósult meg csupán),
és kijelölte a bel- és külföldi turizmus fejlesztésének fõbb irányait. A hivatal ha-
marosan külképviseleti irodákat állított fel Európában, sõt a tengerentúlon is,
majd hamarosan belföldön, és 1938 után a visszacsatolt országrészekben. A hi-
vatalt Tormay Géza államtitkár, idegenforgalmi szakember (az írónõ, Tormay
Cécile öccse) szervezte és vezette. Halála után, 1940 májusában a miniszterta-
nács átalakította a hivatal mûködési rendjét.17 Miközben az OMIH hatósági jog-
köröket kapott, aközben betagozódott a kereskedelmi minisztérium szervezeté-
be, így a vizsgált idõszakban a minisztérium XIV. osztályaként mûködött Gál
László miniszteri tanácsos, 1944 márciusától pedig báró Brandenstein Gyula (a
neves filozófus testvére) irányítása alatt. A szervezet 1937-ben már csaknem 700
ezer pengõvel gazdálkodhatott, melyet a kereskedelmi minisztérium, az IBUSZ
és a MÁV támogatásából kapott, emellett a hivatal 2 fillérrel részesült minden
harminc kilométernél hosszabb távolságra váltott menetjegy árából is.18

Az OMIH-nak és kirendeltségeinek elsõrendû feladata a propaganda volt,
amelyet nemcsak hagyományos módon (plakátok, brosúrák formájában), hanem
az ekkor még újnak számító eszközök latba vetésével is folytattak. Az OMIH
idõnként filmvetítéseket tartott hazai nagyvárosokban, „vándorkirakat”-okat
utaztatott szerte az országban, sõt fotópályázatot vagy népviselet-versenyt is hir-
detett.19 Néhány hónappal az erdélyi bevonulás elõtt, Hallóssy István, a korszak
egyik kormányzati marketingszakembere, a Budapesti Nemzetközi Vásár ügyve-
zetõ igazgatója egyetlen igazán fontos célt tûzött az idegenforgalmi propaganda
elé, amikor a Reklámszövetségben elõadást tartott: egy „utazási-kedélykultúra
kialakítását”. Hallóssy elõadásában kiállt a „valódiság fokozottabb térhódítása”
mellett, elutasította tehát a giccset, a kulacsot, a kopjafát, a piros csizmát és a
matyó virágot. S miközben a szakember a piackutatástól új megközelítéseket re-
mélt, hitet tett az Alföld differenciáltabb megjelenítése mellett is. Úgy vélte, leg-
alább háromfajta Alföld-képet kell sugározni a közönség felé: egy Debrecen, egy
Szeged és egy Kecskemét környéki pusztaság imázsát. Mégis: retorikájában a
korszak dagályos kifejezésmódja dominált. „És helyükbe [ti. a giccs helyébe] lép-
het az a mindent magához asszimiláló õs magyar erõ, amely magyarrá tett
idegen vért, idegen divatot, magyarrá formált színben, vonalban, technikában,
hangban idegen eredetû festõmûvészetet és zenét egyaránt”. Miközben kiemelte
a városi turizmus és a kisebb tájegységek megjelenítésének a szükségességét,
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17 Magyar Országos Levéltár ( = MOL) K 27, Minisztertanácsi jegyzõkönyvek, 1940. máj. 24.
22. n. p.

18 Jusztin M.: A turizmus története i. m. 143–144.
19 A filmvetítések kétes sikerérõl tanúskodik az Erdély c. 580 méteres (kb. háromnegyed órás) al-

kotás visszhangja is. A film egyik nézõje azt rótta fel a Zsabokorszky Jenõ pécsi mérnök elõállí-
totta alkotásnak, hogy Marosvásárhely egyáltalán nem szerepel benne, (székely fafaragás sem) s
modern épületként egyedül a román érában épített torjai tüdõszanatóriumot mutatja be. Kifo-
gásolta továbbá azt is, hogy a film zenéjét adó gyimesi csángó népzene nagyon hasonlít a hórára,
„sõt tán az is”. Arhivele Naòionale Direcòia Judeòeanë Cluj ( = ANDJC) fond 830, dosar 70, 19.
f. Fogolyán Miklós dr. 1941. jún. 10-i levele.



„magyar nemzeti idegenforgalmi propagandát” javasolt, amin a természeti adott-
ságok, a népviselet, és az állatvilág hatékonyabb bemutatását értette. Hallóssy 11
tájegységet jelölt meg, melyeket valorizálnia kell e propagandának: a Dunaka-
nyart, a Bakony–Vértest, a Balatont, a Csallóközt (ideértve Gyõrt és Komáro-
mot), Nyugat-Magyarországot, a Mecseket–Ormánságot, a Sárközt, az Alföldet (a
már említett három alrégióval), a Cserhát–Mátra–Bükk vidékét, a kárpátaljai
hegyvidéket, és a Rozsnyó–Krasznahorka–Aggteleki karszt térségét.20

Nem tudni, közvetlenül mennyire hatottak a Hallóssy-féle irányelvek az ide-
genforgalmi hivatal propaganda-tevékenységére, a fennmaradt dokumentumok-
ból azonban két mozzanat gyanúsan visszaköszön: 1. az idegenforgalmi propa-
ganda súlyponti volta, amennyiben az Erdéllyel kapcsolatos anyagok három
területre koncentráltak: Kalotaszegre és Kolozsvárra, Székelyföldre (abban több
alrégióval: Marosvásárhellyel és Szovátával, Csíkszeredával és környékével –
benne Hargitafürdõvel, Udvarhelyszékkel, Háromszék vármegyével, Tusnád-
fürdõvel és a Gyilkos-tó környékével és külön fejezet szólt a periférián [vagy
azon is túl] fekvõ Borszékrõl), illetve a téli sportokra beállított Radnai- és Bor-
sai-havasok vidékére, a „magyar Garmisch”-ra. 2. Mint ahogyan a magyarországi
turisztikai tájegységek közvetlen néprajzi konnotációja is sejteni engedte, az
észak-erdélyi régiót megjelenítõ idegenforgalmi propagandaanyagban is folya-
matosan ott van a néprajzi tematika, amit elsõsorban a népviseletek, valamint a
népszokások bemutatása képvisel.

Az 1941 februárjától az Idegenforgalmi Propagandaközösség (gyakorlatilag
a MÁV, az IBUSZ és az OMIH együttes) kiadásában megjelenõ, vonatokon,
repülõjáratokon terjesztett, a népszerû rádióbemondó, Filotás Lili által szer-
kesztett Hungária Magazin példányai szemléletes példáját nyújtják e propagan-
da-látásmódnak. A keményfedelû, meglehetõsen drága (elõbb másfél, majd
két pengõbe kerülõ), ellenben kitûnõ fotókkal, és gyakran olasz, francia vagy
német szövegbetétekkel megjelenõ havilap egyszerre próbálta megjeleníteni a
háborús körülmények között a mondenitást (divathírek, napolaj-reklámok, für-
dõ- és hegymászóruhák bemutatása, fényképek a budapesti társaság nõtagjai-
ról, színésznõkrõl, pletykának álcázott idegenforgalmi kisszínesek stb.) a nép-
viseletek és népszokások kultuszával, és a már említett erdélyi régiókhoz
társított turisztikai propagandával.21 Ami a szóban forgó régiókon kívül esett,
az nemcsak a propagandában, a fejlesztési tervekben sem létezett. Panaszkod-
tak is errõl a Kolozs, Szilágy vagy Beszterce-Naszód és Szatmár vármegye kö-
zegei néhanapján. „Szabadjon elõadnom, hogy felszabadulásunk óta a Székely-
föld oly sok idegenforgalmi turistalétesítmény megvalósításával érezte a
kormány segítõ kezét, s ezzel szemben Felsõ-Erdély ilyen tekintetben eddig
még semmit sem kapott”. Így lobbizott egy helyi földbirtokos a Zilah melletti
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20 Hallóssy István: Az idegenforgalmi propaganda új irányai. Bp. é. n. [1940.] passim. Idézet a 15.
oldalon.

21 Ld. az elsõ erdélyi szám cikkeit: Hungária Magazin 1940. 9. sz. 3–7. Még az 1944. szeptemberi
szám is tartalmazott borszéki összeállítást, miközben a fürdõ környékén már harcok zajlottak.



meszesi menedékházért 1943-ban.22 A látványos, jól fotózható népviseletek
konjunktúrája (Homokmégy, Õrhalom, Kapuvár, a Sárköz viseletei mellett)
révén a századforduló óta sokszor bemutatott kalotaszegi népviselet vagy a ka-
rakteres székelyharisnya-szalmakalap összeállítás vizuálisan is berögzülhetett a
Hungária Magazin hosszú utakon elpilledõ olvasóinak tudatába.

Az erdélyi út „nemzeti zarándoklat” jellegét („az örök magyar Erdélyt
mindannyiunknak ismernie kell” – szögezte le az OMIH kiadásában megjelent
útikalauz23) vizuálisan fokozta a visszacsatolás idõszakában Erdélynek Kalota-
szeggel és Székelyfölddel történõ azonosítása. Egyes termékek (Góbé-paszta,
Fenyõvíz, „a valódi székely pálinka”, Nemere sósborszesz) maguktól értetõdõen
a havasokra-fenyvesekre utaltak.24 Más esetekben az egész térség a székely nép-
viselettel és/vagy a kalotaszegi motívumokkal (népviselet, jellegzetes templom-
formák stb.) jelent meg a nagy példányszámú plakátokon.25

Azt, hogy ez a nemegyszer magáról Budapestrõl vezérelt mûvi archaizálás
milyen konfliktusokat szült, kitûnõen mutatja Kós Károly és az OMIH vezetésé-
nek nézeteltérése 1941–1942-ben. Az idegenforgalmi hivatal 1940 legvégén terv-
be vette Körösfõn egy úgynevezett OMIH-ház felépítését: ebben egyszerre lett
volna helye a turisztikai hivatalnak, a kalotaszegi református egyházmegye (Kós
volt a gondnoka) néprajzi gyûjteményének, és árultak volna csecsebecséket is,
valamint vendégszobák várták volna itt az átutazó turistákat. Nagy Gyõzõ mû-
építész terveit küldték Budapestrõl Kolozsvárra, akinek több hasonló funkciójú
épülete állt már az országban. Arra kérték Kóst, hogy erre tekintettel tervezzen
tipikus helyi parasztházat. Kós (ingyen) elvállalta a megbízást és 365 négyzetmé-
ter alapterületû, az utcafronton 30–35 méter széles házat tervezett a község által
jelképes összegért átengedett telken. Az elõzetes költségvetésben valamivel több
mint 33 ezer pengõre taksálta a költségeket. Hiába magyarázta az építész a tí-
pustervhez ragaszkodó hivatalnak, hogy a kalotaszegi ház arányai nem felelnek
meg a sajátos budapesti elképzeléseknek, valamint hogy a „parasztház” erõlteté-
se inkább káros mint hasznos elképzelés, mivel „gyatra, szánalmas, mert kikény-
szerített utánzat-kísérlet, mûvészietlen kontármunka, s rossz példa a népnek”.26

Kós alkotó módon nyúlt hozzá a kalotaszegi motívumokhoz: nem félt man-
zárdszobákat tervezni, és az épület alagsorában még garázsnak is talált helyet,
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22 ANDJC fond 830, dosar 119, 95. f. br. Jósika János levele ismeretlennek, Zilah, 1943. ápr. 22.
Ugyanebben a csomóban találunk egy összeírást is, amely arról számol be, hogy Szmolenszky
László beszterce-naszódi alispán neheztel a kereskedelmi minisztériumra, mert az minden ide-
genforgalmi fejlesztést Székelyföldre csoportosít, s vármegyéje nem kap semmit.

23 Erdély északi része és a Székelyföld. Bp. 1941. oldalszám nélkül.
24 Országos Széchényi Könyvtár, Aprónyomtatványtár ( = OSZK At.) 16/1942 Nemere sósbor-

szesz (dia sz.: 6598), A21/1941 „Három igaz szó, Góbé-paszta jó” (dia sz.: 6417), A16/1941 Fe-
nyõvíz (dia sz.: 6412, tervezõ: Gábor Pál).

25 Uo. 289/1941 Erdély (dia sz.: 6297, tervezõ: Bánhidi A., OMIH-plakát), 288/1941 Erdély (dia
sz.: 6296, tervezõ: Konecsni Gy.), 225/1941 Erdély (dia sz.: 5879, tervezõ: Németh N.).

26 ANDJC fond 830, dosar 21, 26–27. f. Kós Károly levele az OMIH kolozsvári kirendeltségének,
1941. jan. 25.



ugyanakkor a Budapest által javasolt telekszélességet a Kalotaszegtõl idegen,
síkvidéki típusúnak ítélte és annál keskenyebbel számolt. Ez a magatartás egy-
általán nem tetszett az OMIH-nak, amely a parasztházhoz ragaszkodott; a Kós
által elképzeltnél „népibb” épületet akart, már pusztán azért is, mert „Külföldi
és városi látogatónak érdekesebb, bensõségesebb ha vidéken, falun nem egy
villaszerû épületbe lép be és nem kell emeletre mászni, manzárdban lakni. A
földszintes ház patriarchálisabb és falusi jellegû”.27 A ház végül sohasem ké-
szült el, az ingyen telek pedig még másfél évvel késõbb is üresen állt. Azt, hogy
a népmûvészet és az idegenforgalom ilyetén összekapcsolása nem az OMIH
vezetõjének a személyes rigolyája volt csupán, jól illusztrálja a turizmust is fel-
ügyelõ kereskedelmi miniszter parlamenti felszólalása 1940 õszén: „Az idegen-
forgalom szempontjából jelentõs népmûvészetet úgy mint a múltban, a jövõ-
ben is támogatom és a már meglévõ népmûvészeti házak mellett tervezem a
legfontosabb népmûvészeti vidékeinken további ilyen népmûvészeti házak épí-
tését, amelyek a környék néprajzi érdekességeit és azok fenntartását is hivatot-
tak lesznek biztosítani”.28

Az OMIH igen erõteljesen befolyásolta plakátjai, elvárásai (és a tervekhez
adott támogatása) révén az Erdély-képet, ezen imázs alakítóit. Az általa gondo-
zott kiadványokban, könyvekben, plakátokon olyan Erdély köszönt vissza, amely
sokban emlékeztet a mai Magyarországon még mindig eleven, archaikus „tün-
dérkert”-vízióra;29 ennek rurális, a folklórra összpontosító beállítottságát csupán
a városok magyar (és civilizatórikus) jellegének a hangsúlyozása ellenpontozza
némiképpen. Ez a vízió nem feltétlenül elítélendõ persze, a kérdés sokkal in-
kább az, hogy miféle cselekvési mintákat, politikai megközelítéseket diktál és az
általuk meghatározott szemlélet nyitott marad-e másmilyen szempontokra is.

Útikönyv-képek

Mielõtt szemügyre vennénk az OMIH kolozsvári kirendeltségének tevékenységét
és a nemzetépítésben játszott szerepét, tegyünk egy kitérõt a korszak útikönyvei-
nek Erdély-képét és fogadtatását vizsgálva. Vari tanulmányán is okulva vázoljuk
az erdélyi turistatársadalom központi lapja, az Erdély írásait alapul véve, hogy mi-
ként festett belülrõl a „kis magyar világ”, milyen képet közvetített olvasói felé.

1940 és 1943 között 18 útikönyv vagy útleírás jelent meg Erdélyrõl, pontosan
annyi, amennyi az 1788 és 1940 közötti és az 1944–1986-os idõszakban összesen.30
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27 Uo. 30. f. Gál László miniszteri tanácsos, OMIH-elnök levele a kolozsvári kirendeltségnek, Bu-
dapest, 1941. jan. 17.

28 Varga József miniszter expozéja 1940. nov. 15-én. Ld. Az 1939. évi június 10-ére hirdetett or-
szággyûlés képviselõházának naplója. VII. Bp. 1941. 450.

29 A kifejezés Bárdi Nándortól származik. Bárdi Nándor: Tény és való. A budapesti kormányzatok
és a határon túli magyarság kapcsolattörténete. Pozsony, 2004. 133.

30 Sebestyén Adrienne: „Erdélybe utazni más”. A magyar turisztikai irodalom Erdély-képe. In: Er-
dély-(de)konstrukciók. Szerk. Feischmidt Margit Bp.–Pécs, 2005. (Tabula Könyvek 7.) 54.



A szerzõ nem részletezi ugyan, hogy milyen mûveket vont be vizsgálata körébe, az
érintett kiadványok egy része nyilvánvalóan nem útikönyv, hanem jó esetben iro-
dalmias útleírás,31 breviárium,32 mûvelt és lendületes esszé33 vagy egy tájegységre,
egyetlen városra koncentráló bédekker.34 Átfogó Erdély-útikönyvrõl néhányról tu-
dunk csupán a korszakból, melyek minõsége és hangütése eléggé eltér egymástól.

Aba Sándor nagyváradi hírlapíró volt az egyik leggyorsabb szerzõ az Er-
dély-üzlet hasznát és kiaknázását illetõen. 1941 tavaszán 320 oldalon megje-
lent munkája arra is szolgált, hogy megmutassa az erdélyieknek (fõleg a fiata-
loknak) Magyarországot s csak 200 oldal szól benne Erdélyrõl, egyébként a
magyar vidéket ecseteli.35 Vélhetõen a hirdetési felület bõvítése végett volt
erre szüksége: az Erdélyt bemutató oldalak 45%-át (91 oldalt) reklámok fog-
lalták el. A szerzõ a könyv elõszavában arról biztosította olvasóit, hogy szemé-
lyesen bejárta az összes helyet. Az OMIH hivatalnokai szerint viszont a könyv
„rendszertelen és szerkesztetlen”, s arra sem mulasztottak el rámutatni, hogy a
kötet összeállítója zsidó származású személy. Könyvesbolti terjesztését (épp
úgy, mint az Aba által összeállított erdélyi fürdõkalauzét is) igyekeztek tehát
akadályozni; körlevélben hívták fel rá a figyelmet, hogy Aba nem hálálta meg
az adatszolgáltatásokat, ezért ne támogassák õt a továbbiakban sem az idegen-
forgalomban dolgozók (szálloda- és étteremtulajdonosok), sem a hivatalos
szervek.36 Még így is jobban járt Aba, mint Dávid József, a Székelyföld írásban
és képben szerzõje: a kiadványt ugyanis az OMIH kezdeményezésére betiltot-
ták, a kiadó ellen pedig eljárást indított a Miniszterelnökség.37

Aba kötete – néhány frázis kivételével – nemigen használta a nemzeti re-
torikát. Szintén semlegesnek tekinthetõ ilyen értelemben az OMVESZ hivata-
los útikalauzának Kelet-Magyarországgal és Észak-Erdéllyel foglalkozó köte-
te.38 A nemzeties diskurzust Harsányi Zsolt író elõszava képviselte, amennyiben
a visszatérés feletti öröm kifejezése után a Svájccal megvont párhuzamot emlí-
tette, amely elterjedt volt akkoriban az útikönyv-szerzõk között. A visszacsatolt
országrészt és idegenforgalmi szerepét a téli sportok, a falusi turizmus, illetve a
fürdõkultúra fejlesztésében látta. Annak reményében zárta a szerzõ bevezetõjét,
hogy olvasói olyan érzéssel érkeznek Erdélybe, miszerint „a törhetetlen faji erõ
klasszikus földjére utaznak, ahol szabadabb a szabad ember és a magyar lélek
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31 Széfeddin Sefket bey: A hét vár országa. Bp. 1942. Az író egyébként az 1943-as Kalotaszegi ma-
donna c. film (r.: Rodriguez Endre) forgatókönyvírója is, amely a közvéleményben szintén erõsí-
tette a fentebb vázolt Erdély = Kalotaszeg párhuzamot.

32 Lévai Lajos dr.: Székelyföldi Kis Tükör. Bp. 1942.
33 Cs. Szabó László: Erdélyben. Bp. 1940.
34 Biró József: Kolozsvári képeskönyv. Bp. 1940. (Officina Képeskönyvek). E sorozatban még több

más rövid útikalauz is megjelent.
35 Aba Sándor: Erdélyi útikalauz és a magyar városok ismertetése. Nagyvárad, é. n.
36 ANDJC fond 830, dosar 79. passim. Különösen: OMIH-körlevél a kirendeltségeknek, Gál alá-

írással, Budapest 1941. szept. 30.
37 Uo. dosar 32, 2–3. f. Horváth Elek levele az OMIH-nak, Kolozsvár, d. n. [1941. dec.]
38 Az utas könyve. Magyar utazási kézikönyv és útmutató. 1940. III. kiadás, kiegészítõ rész. Ke-

let-Magyarország, Észak-Erdély. Szerk. Kaffka Károly. Bp. 1941.



magyarabb”.39 A fényképekkel illusztrált keményfedelû mû a legszükségesebb
információkat közölte csupán, történelmi fejtegetésekbe nem bocsátkozott, a
súlyt tehát a gyakorlati információkra (árak, közlekedés, infrastruktúra) helyezte.

A kalauzban a hiány maga is beszédes tény: az OMVESZ kötete magyar Er-
délyt állított olvasói elé, melyben a nemzetiségek jelenlétére áttételesen lehetett
csupán következtetni; így midõn a települések leírásánál megemlíti a görögkeleti
templomot vagy a zsidó imaházat. Máramarosszigeten40 a hetivásárok „néprajzi
és népfaji változatai”-t emeli ki csupán, és egyedül Besztercével41 kapcsolatban
írja le expressis verbis, hogy nem csak magyar lakói vannak a városnak (Szamos-
újvár42 kapcsán az örményeknél utal még erre – de az nemzetiségi szempontból
érdektelen közlés). Kolozsvár vagy Kalotaszeg leírásánál ellenben a szerzõ nyíl-
tan utal a magyar nemzeti jellegre: a „kincses város” ezer esztendõ alatt „kultúr-
vár” lett, „szellemileg igazi magyar” település.43 Bánffyhunyaddal kapcsolatban
az idézeteket amúgy kerülõ szerzõ Kós Károly egyik szövegét idézi a kalotaszegi
viselet õsi voltát és Ázsiába nyúló gyökereit illetõen.44 Összességében a könyv in-
kább utazási katalógus, semmint az olvasót orientáló útikönyv.

A Magyar Turista Élet kiadásában megjelent kalauz45 a rövidséget helyezte
elõtérbe; egy majdan elkészülõ hosszabb útikönyv elõmunkálatát kínálta, egyfaj-
ta turistasztenderd kialakítása volt az elsõdleges célja. Ennek megfelelõen azo-
kat az útvonalakat ismertette, amelyek a mai napig az Erdély-járás bevett megál-
lóinak számítanak. Nagy Ödön Gyilkos-tóról és környékérõl szóló könyve pedig
azok közé a mûvek közé tartozik, amelyekben az erdélyi nemzetiségek is megje-
lennek, ráadásul pozitív megítélés kíséretében. A viccekkel tarkított könyvbõl ki-
hallatszik az elkötelezett turista hangja, például, amikor arról ír a szerzõ, hogy
Fehérmezõ keleti szélén három (!) nemzet pásztorai találkoznak és legeltetik
békességben, „erdélyi szellemben” állataikat: õk a háromkúti csángók, a csíki
székelyek és a vaslábi románok.46

Reich Milton Oszkár egy három évtizeddel korábban (1910-ben) már ki-
adott munkája frissítésével kísérletezett. Így az 1900-as népszámlálás adatait kö-
zölte benne, a székelyek történeténél pedig – bár egy helyen „regének” minõsí-
tette – magáévá tette a hun leszármazás elméletét.47 Ennél azonban nem ment
tovább, s abban is követte a korábbi kiadást, hogy foglalkozott Erdély déli részé-
vel is. A kötet magyar–román helynév-indexet és konkordancia-jegyzéket is tar-
talmaz. S bár a szerzõ mentegetõzött, hogy nem tudott személyesen információ-
kat szerezni, ugyanakkor az 1940 után megjelent útikönyvek zömét használta.
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Összességében elavult, bár kiegyensúlyozott munka az övé, amelyet az utasok –
mivel jószerivel híján volt a gyakorlati információknak – nem forgathattak sok
haszonnal, s ebben Gáspár Gyula könyvéhez hasonlított, amely rövidségben
Tulogdy János munkájával rokon jellegû.48

Számos ilyen kiadvány az elõbbieknél is messzebb ment a nemzeti proble-
matika taglalásában, mint például a Prinz Gyula földrajztudós által szerkesztett
és a kolozsvári egyetem tanárai, illetve a szerkesztõ kollégái (Felvinczi Takáts
Zoltán, Soó Rezsõ és mások) által írott mû is. A szerkesztõ – akitõl a tájmorfo-
lógiai problémák etnikai megközelítése korábban sem volt idegen – a bevezetõ-
ben nyomban leszögezte, hogy Erdély, mint „keleti Svájc” merõ utópia. Hiszen
„nem egy központban lüktet az élete” (?), hanem a Kolozsvár–Marosvásár-
hely–Brassó–Nagyszeben–Gyulafehérvár–Torda-gyûrûn belül zajlik, s a táj nem
is tudott egységes egésszé válni; így nincs is esély arra, hogy önálló politikai egy-
séggé alakuljon.49 Következésképpen Erdélynek Magyarországhoz kell tartoznia.
Úgy írja le a román uralom alatti éveket, mint amelyek semmilyen értéket sem
hoztak. A népmozgalmat illetõen pedig azt emeli ki a szerzõ, hogy sok a „kaftá-
nos” Máramarosban, akik az „utóbbi évtizedekben kiadósan áramlottak dél felé
is”. A felekezetek bemutatásánál is következetesen „keleti oláh” és „keleti kato-
likus” egyházakról ír a szerzõ.50 Ez a határozottan a nemzeti retorikát érvényesí-
tõ és Erdély Magyarországhoz való tartozását mitikus földrajzi elemekkel igazoló
munka azonban nem érte el a kívánt hatást a hatóságoknál. A marosvásárhelyi
OMIH-kirendeltség vezetõje egyenesen Aba Sándor munkájához hasonlította,
melynek pontatlan és hamis adatait meg is bírálta. Kikérte magának, hogy a ma-
rosvásárhelyi Kultúrpalotát „regáti stílusúnak” nevezi, egyúttal radikális fellé-
pést javasolt a túlburjánzó útikalauzokkal szemben.51

A budapesti központnak bár jogi alapja talán igen, erkölcsi aggálya nem lehe-
tett Prinz vagy bárki más könyveivel kapcsolatban: a nemzeti alapon tájékoztató
útikönyvek igazán markáns példányát az OMIH saját kiadásában jelentették meg
1941-ben. A szerzõ feltüntetése nélkül kiadott füzetnyi terjedelmû munka szállás-
katalógusként is szolgált és e tekintetben a leghasználhatóbbak közé tartozott.
Egyébként csak úgy sorjáznak benne a nem sok tapintattal fogalmazott, egyszerû-
sítõ megállapítások, mint az például, hogy: „A románok nem tartoznak Erdély
történelmi nemzetei közé. A gyepûk mögötti üresen maradó hegyvidékeken, mint
balkáni pásztorok szivárogtak be a magyarság közé. Elõbb a hegyeket szállták
meg, késõbb leereszkedtek a völgyekbe is. Számuk a 17. század óta nõtt folyama-
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48 Gáspár Gyula: A visszatért Erdély útikönyve. Bp. é. n.
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tosan”. A füzet Erdély- és székelység-képe ugyanakkor azt a folklorizáló-mitizáló
imázst követte, amely az OMIH és a partnerszervezetei által elvárt „nemzeti za-
rándoklat” szóhasználatába illeszkedett; igaz, egy helyt az évszázados együttélés
pozitív elemeit is említi a szerzõ. Megtudhatjuk továbbá a könyvbõl, hogy Erdély
„õsi talaj”, a „hamisítatlan magyar népmûvészet” hona, amelynek „töretlen ma-
gyar múlt”-járól a „temetõi kopjafák” mesélnek. A sztereotipizált székely-kép va-
lamennyi jellemzõjét fellelhetjük a mûben, így a „Csaba királyfi népét”, valamint
azt a tényt, hogy a székely gazda kóberes kocsiján szállítja a borvizet.

A furcsa hasonlatokhoz (a furulyázó pásztorfiú képe alatt „csángó Orfeusz”
a képaláírás, a Békás-szoros pedig a „magyar Colorado”) különösen vonzódó
szerzõ a túlzottan nemzeties retorika olyan kedvelt eszközével is élt, amely
összemossa a múltat és jelent, továbbá a történelmi hõsök jelen életbe való
transzponálásával igyekszik a nemzeti múlt kontinuitásának a képzetét kelteni,
Erdély megismerését pedig nemzeti feladattá minõsíti.52

Az Erdélyben mûködõ OMIH-képviselõk egyikének-másikának nemigen
tetszett a munka, és a javukra írható, hogy ezt jelezték is a budapesti központ-
nak. Az elsõ szövegváltozatot élesen bírálta a kolozsvári kirendeltség vezetõje,
viszont elsõsorban a hiányokat rótta fel, nem a hangnemet kifogásolta.53

Szervezkedések és csalódások

Az 1891-ben alapított rangos Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) tevékenysége az I.
világháború és az impériumváltás után erõsen visszaesett, s majd csak a harmin-
cas évek elsõ felében talált újra magára; 1935-ig mûködött intenzíven, ekkor
azonban a román hatóságok elkobozták a székházát és a gyûjteményeit is. A
másfél tucat osztállyal, csaknem 1200 taggal rendelkezõ egyesület lapja, az Er-
dély 1940 és 1944 között híven adott számot az EKE életérõl, melyben nemcsak
a túraszervezés és a természetjárás infrastruktúrájának (jelzések festése, ösvé-
nyek kijelölése, menedékházak, védkunyhók, símelegedõk) a megteremtése és
fenntartása kapott helyet, hanem néprajzi bál szervezése (1896 óta folyamato-
san) és néprajzi gyûjtemény fenntartása is. A lap ez idõbeli szerkesztõje a neves
nyelvész, Szabó T. Attila, majd Xantus János volt, munkatársai között egyetemi
tanárokat (például Balogh Ernõ) vagy olyan legendás alakokat is találunk, mint
Merza Gyula (1861–1943), az erdélyi turistamozgalom egyik alapítója.

A visszacsatolás és a régi székház visszaszerzésének örömét hamarosan fel-
váltotta azonban az EKÉ-ben az elkeseredettség érzése, amit a magyar turista-
szervezetek (különösen a Magyar Turista Szövetség [MTSZ]) értetlensége, pök-
hendisége és rosszindulata váltott ki. Ahogyan a korszak egyik befolyásos
turisztikai szakírója, az MTSZ tisztviselõje megjegyezte: „Erdélyt, illetve az Er-
délyi Kárpát Egyesületet úgy elárasztották a pesti »támogatók« és »jóakarók«,
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mint a gátszakadás után a víz az addig érintetlen területet. Mindenki tanácsot
adott, mindenki segített, minden Erdélyben járó budapesti turistavezetõ köteles-
ségének érezte, hogy agyontámogassa a húsz esztendõ után felszabadult erdélyi
turista testvéreket. […] A sok jóakaró, aki mind mintegy patentírozott kizáróla-
gos jóakaratot szállított az EKE vezetõségének, végül is teljes zûrzavart idézett
elõ a kolozsvári turista gócpontban. Végül is a teljesen összezavart erdélyi turis-
ta vezetõk egyéni utakat kezdtek járni a Szövetség megkerülésével, sõt hivatalos
helyen egy erdélyi turista szövetség tervét is elõterjesztették”.54

Akadtak a vitának olyan, kevéssé dicsõséges mozzanatai is, mint az, hogy
huzakodni kellett a Magyar Turista Szövetséggel azon: melyik egyesület mûködési
területéhez tartozzék a révi Zichy-barlang és a hozzá tartozó menedékház. Az
EKÉ-t nem hívták meg egy budapesti turista-ankétra 1941 elején, mondván: az
„EKE szegény egyesület és tagjai úgysem vesznek részt” a rendezvényen.55 A Tu-
rista Élet éles kritikával illette az EKÉ-t a frissen megjelent erdélyi turistatérkép
egyes pontatlanságai miatt. Olyannyira elmérgesedett a helyzet, hogy 1941 már-
ciusában az MTSZ törölte az EKE tagságát tagdíj-nemfizetés miatt. A helyzet
késõbb rendezõdött ugyan és az MTSZ tisztviselõi (például Polgárdy Géza) írtak
is az Erdélybe, noha korábban az EKE bírálói közé tartoztak.56 1943 folyamán e
tendencia folytatódott, 1944 nyarán pedig Polgárdy a magyar turistamozgalom
átalakítása mellett kardoskodott a lap hasábjain.57

Lehet, hogy a Budapestrõl jövõ nyomást érzékelve, a korábbi „ballépés” fe-
ledtetésére döntött az EKE vezetõsége úgy, hogy 1941 végén az egyesület felvé-
teti magát az MTSZ-be, annak „A” kategóriájába. Ezzel vállalta, hogy „zsidó
tagjai nem lehetnek”: õket (17 fõt) már novemberben kizárták, és 1942 tavaszán
a házastársak származását is igazolniuk kellett. Az év nyarától a menedékházak-
ból is kitiltották a zsidókat.58 Hozzá kell tennünk, nem jelent meg militánsan an-
tiszemita cikk az Erdély hasábjain 1940 és 1944 között. Elszórt esetekben felfe-
dezhetõk ilyen utalások, például egyes szállóhelyek leírása során (egy borsai
szállásadó „keresztény asszony” ajánlásában, mert a többi fizetõ vendéglátóhoz
„érthetõ okokból” be sem mert lépni a cikk írója59), ez azonban csak néhány cikk
és szerzõ sajátja volt, ami – ismerve a kor sajtójának hangoltságát – korántsem
lebecsülendõ teljesítmény. Az inkább a feltûnõ, hogy az Erdély lapjain is etnikai-
lag homogén régióként jelenik meg Erdély, még a jól kiépített szervezettel és
menedékházakkal rendelkezõ szász Siebenbürgischer Karpathenverein tagjait és
akcióit sem szerepeltetik a lapokon; igaz, az 1942-es SS-sorozás végzetes csapást
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mért az észak-erdélyi szász turistamozgalomra.60 A román testvérszervezetek tel-
jesen hiányoznak az Erdély hasábjairól. A románok – ha szó esik róluk egyálta-
lán – pásztorokként bukkannak fel az útleírásokban, akiktõl az eltévedt turista
megtudakolhatja az utat, esetleg kissé kapzsi málhahordókként mutatkoznak
(fõleg a Radnai-havasokban), akik megpróbálják megkopasztani a messzirõl jött
vándort. A kissé kolonialista látásmódon túlmenõen az Erdély Erdélyében nin-
csenek azonban románok: elnyomóként, az EKE üldözésének szervezõiként
1940-ig61 jelen voltak ugyan, de immár eltûntek; nem barátok, nem ellenfelek,
nem versenytársak õk, hanem egyszerûen nem is léteznek.

A román népesség tudatos vagy öntudattalan elfelejtése problémamentesen
megfért azzal a diskurzussal, amely – ha nem is teng túl a lapban – a természet-
járó mozgalom magyar nemzetépítésbe való fokozottabb becsatolását szorgal-
mazta. Amit Tavaszy Sándor teológusprofesszor elméleti igényû alapveté-
sében62 (természetjárás = honismeret, hazaszeretet, nép- és önnevelés, ami
szükségképp lelki nemesedéshez is vezet) megfogalmazott, azt mások leegysze-
rûsítették, majd kibontották egyes részleteit, megint mások pedig átfordították
a gyakorlatba.63

Igazságtalan lenne az Erdély szerzõit és szerkesztõit szûk látókörû nacionaliz-
mussal vádolni: õk ugyanis csak örvendtek a visszacsatolásnak, ugyanakkor csa-
lódtak a magyarországi partnerszervezetekben, s attól tartottak, hogy ismét vége
szakadhat a „magyar világnak”. Szervezetük, infrastruktúrájuk modernizálásához
pedig közvetlenül rászorultak az állam (az OMIH, a kereskedelmi minisztérium,
az Országos Sportközpont és mások), valamint az MTSZ jóindulatára, mely szerve-
zetek a politikában és a nyelvhasználatban egyaránt igazodást követeltek. A „kor-
szellem” igényelte tehát az általuk tett kétes lépéseket, az ezek nyomán esetleg
feltámadó lelkiismeret-furdalásért viszont bõséges kárpótlást jelenthetett az Er-
délybe látogató magyar turisták növekvõ száma – még ha a veteránok nem is néz-
ték jó szemmel a magyarországiak követelõzéseit, hangoskodását, a hajnalig tartó
cigányozást a menedékházakban, és nem értették, hogy miért vasalt nadrágban
járnak és miért festik ki magukat naponta többször is a pesti nõk.64
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A kirendeltség

A turizmus nemcsak spirituálisan válhatott a „nemzetnevelés” és a felemelkedés
eszközévé (ez persze Magyarországon kívül is így volt65), hanem – a korban leg-
alábbis sokan így gondolták – gazdaságilag szintén segíthetett a talpra állásban
és a nemzetiségi harc ügyében.66 A bécsi döntés után született kormányzati állás-
foglalások valamilyen módon mind az idegenforgalom és a háziipar összekap-
csolásával ígértek fellendülést Észak-Erdélynek, és különösen a Székelyföldnek.
Teleki Pál miniszterelnök már Kárpátaljára is személyes idegenforgalmi megbí-
zottat nevezett ki volt tanítványa, Padányi-Gulyás Béla személyében. Az erdélyi
bevonulás után tartott úgynevezett erdélyi értekezleten a miniszterelnök érintet-
te a „szabadidõmozgalom” kérdését is.67 A Székelyföldet kimondottan a házi-
ipar, a bányászat, a középipar révén remélte fellendíteni, amelyhez nagyszabású
infrastrukturális beruházások teremtettek volna megfelelõ kereteket.68 A késõbb
megvalósult déda–szeretfalvi vasútvonal mellett Székelyudvarhely bekapcsolását
is tervezték Észak-Erdély vasútforgalmába (25–45 millió pengõért – Baróton
vagy a Hargitán keresztül), és utakat, új autóbusz- és repülõjáratokat, fürdõre-
konstrukciót és minden egyebet elõirányoztak, amely szükséges lehetett az ide-
genforgalomhoz.69 Bár a kormányzat nem tudta minden ígéretét beváltani, sok
elképzelés azért megvalósult. Az eredeti költségeknél drágábban (több mint 75
millió pengõért) megépült a déda–szeretfalvi vasútvonal, a budapesti kormány-
zat pengõ tízmilliókat költött útjavításra, 129 millió pengõt fordított a vasúti gör-
dülõanyag pótlására, 1942-ig 13 millió pengõ értékben építtettek utat, három-
millióért fejlesztettek repteret, de jutott pénz a telefonhálózat korszerûsítésére
és hidak javítására is.70

Ezzel párhuzamosan fürdõ- és szállodafejlesztés indult elsõsorban a Szé-
kelyföldön és a Radnai-havasokban, valamint menedékház-rekonstrukciós és
-építõ program kezdõdött egész Erdélyben. Az OMVESZ megkezdte a falusi
idegenforgalom megszervezését, és a turizmust szolgáló olyan kisegítõ létesítmé-
nyek jöttek létre, mint például a sísáncok a Kolozsvár melletti Hója-erdõben,
Borsafüreden és Csíkszereda mellett. Mindezen feladat koordinálására 1940 de-
cemberében az OMIH megszervezte kolozsvári kirendeltségét. Eleinte úgy tûnt,
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66 Erre jó példa: Szórványsors. Dr. Szûk Ödön m. kir. postatitkár jelentései. Erdély 1940–1944.
Szerk. Balogh Júlia. Bp. 1992. 88. Jelentésében az aktív EMKE-titkár a zálnoki gyógyfürdõ új-
bóli üzembe helyezését a helybeli 95 magyar megtartása érdekében látja kulcsfontosságúnak.

67 MOL K 28, 267. cs. 183–184. f. Erdélyi Értekezlet jegyzõkönyve.
68 Uo. 132. f.
69 Uo. 91., 71–72. f.
70 Fürdõügyi és idegenforgalmi kongresszus Marosvásárhelyen. Az 1942. március 22-i I. rendes

közgyûlés. Klny. a Magyar idegenforgalom évkönyvébõl. Bp. 1942. 13–20.: Varga József minisz-
ter beszámolója. A déda–szeretfalvi építkezésrõl ld. Kubinszky Mihály–Horváth Ferenc: Magyar
vasúti építkezések Erdélyben. Bp. 1998. 224–238.



hogy a kirendeltség vezetõje lesz az erdélyi idegenforgalom irányítója, késõbb
azonban egy lett csupán az egyenlõk között, mivel a többi kinevezett kolléga fél-
tékenyen ügyelt önállóságára, nemegyszer szóvá téve, ha Kolozsvár – nézetük
szerint – túlterjeszkedett a hatáskörén.

Némileg talányos, hogy a magyarországi hatóságok választása miért esett
Horváth Elekre, mint kirendeltségvezetõre. Az érintett is szûkszavúan nyilatkozik
errõl önéletrajzában.71 Horváth 1908-ban Pápán született, az itteni bencés gimná-
ziumban végzett. Budapesten jogi tanulmányokat folytatott, de hallgatott történel-
met és mûvészettörténetet is (utóbbit a bécsi egyetemen). Tanulmányai befejezése
után hírlapíróként talált munkát szülõvárosában. Cikkei jelentek meg a Pápai Hír-
lapban, titkára volt a Jókai Körnek, és széles körû helytörténészi munkásságot fej-
tett ki. Tóth Endre fõiskolai tanárral közösen írt egy Pápa-történetet, amely a mai
napig jól használható.72 1932-tõl (valószínûleg nem teljesen függetlenül a gömbösi
sajtópolitika frissítési szándékaitól) külsõ munkatársa lett a Miniszterelnökség saj-
tóosztályának, ahol 1938-tól fõállásban dolgozott, majd átkerült a kereskedelmi
minisztérium, illetve az Országos Idegenforgalmi Hivatal állományába. Az erdélyi
bevonulás után Horváthot az erdélyi idegenforgalom megszervezésére kiküldték
Kolozsvárra, kezdetben egész Észak-Erdélyre érvényes mandátummal. Hatáskö-
rét valamikor 1941 tavaszán csökkentették, a négy közép-erdélyi (illetve a korszak
hivatalos irataiban néha felsõ-erdélyi) vármegye (Kolozs, Beszterce-Naszód,
Szolnok-Doboka, Szilágy) és Kolozsvár törvényhatósági jogú város területére ki-
terjedõ jogkörre korlátozták. Tagja lett ugyanakkor az Erdélyi Idegenforgalmi Bi-
zottságnak, ez némiképpen ellensúlyozta hatáskörének lefokozását, miközben táp-
lálta a többi kirendeltségvezetõ gyanakvását Horváth ambícióival szemben.

Lehet, hogy jó személyi kapcsolatai voltak Horváthnak a minisztérium felsõ
vezetésével, netán a miniszterelnökség egyes munkatársaival. A személye minden-
képpen kivételnek számított: a többi erdélyi kirendeltségvezetõ (Albrecht Károly
– Máramarossziget, Gábor Ernõ – Sepsiszentgyörgy, Székely Géza – Csíkszereda)
jobbára az EKE kebelében ténykedett a visszacsatolás elõtt (ez alól a marosvásár-
helyi megbízott, Zsák A. József jelentett egyedül kivételt: õ korábban a római ma-
gyar követség sajtóattaséjaként mûködött). Az bizonyos, hogy a fiatal kora ellené-
re viszonylag magas polcra jutó Horváth jó kapcsolatot ápolt a magyarországi népi
írók közül többekkel is: levelezésben állt Féja Gézával, s éppúgy szervezett neki,
mint Illyés Gyulának nyaralást Erdélyben. Új helyén is hamar kialakultak a kap-
csolatai (ha nem voltak már meg korábban), mert Tamásiról bizalmas hangon írt
levelében és Wass Albertet is tisztelettudó, de bennfentes hangon tájékoztatta né-
mely ügyekben.73 Több cikke jelent meg az Erdélyi Helikonban is.
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71 Veszprém Megyei Levéltár XIV. 44. (a régi jelzet szerint XV. 108.) Horváth Elek iratai, Hor-
váth Elek géppel írott önéletrajza, 1987. jún. 31. 5 f.

72 Horváth Elek–dr. Tóth Endre: Pápa megyei város múltja, jelene és környéke. Pápa, 1936.
73 ANDJC fond 830, dosar 83, 72. f. Horváth Elek levele Féja Gézának, Kolozsvár, 1941. júl. 2.

Illyés és Tamási közös, gyilkos-tói nyaralásáról uo., dosar 97, 23. f. d. n. Horváth Elek távirata a
gyilkos-tói Napsugár Panzióba. Uo. dosar 59, Horváth Elek levele Wass Albertnek, Kolozsvár,
1941. szept. 15.



A kirendeltségvezetõ annak ellenére, hogy alkotó, kezdeményezõ és igyek-
võ hivatalnoknak igyekezett feltûnni, valami okból nem nyerte meg fõnökei jóin-
dulatát. Egymást érték a kolozsvári kirendeltségen az ügyviteli, pénzügyi vizsgá-
latok, rovancsolások 1940 és 1944 között, amelyek feltûnõ hanyagságot vagy
szabálytalanságot azonban nem tártak fel, bár rendszerint Horváth dorgálásával
végzõdtek.74 Gyakorta visszadobták havi jelentéseit: elõfordult, hogy 17 fillér
helytelen könyvelése miatt történt mindez, mint például 1942 szeptemberében.

A kirendeltségvezetõ hatáskörét és feladatait az 1941 elején életbe lépett
119.297/1940/XIV. számú kereskedelmi miniszteri rendelet szabályozta. A ki-
rendeltségnek propaganda- és megfigyelõ szolgálatot kellett végeznie, válaszol-
nia kellett a hozzá érkezõ megkeresésekre (a hivatalosakra 2 x 24 órán belül), és
havonta fel kellett terjesztenie a tevékenységérõl szerkesztett jelentést, részletes
pénzügyi elszámolás mellett, az OMIH budapesti központjának.75 A fennmaradt
iratanyag tanúsága szerint a kolozsvári kirendeltségnek ennél sokrétûbb felada-
tai voltak: kérésre útiterveket készített, részt vett a helyi hatóságok szálloda- és
vendéglátóhelyekkel szembeni hivatalos vizsgálataiban, külföldi vendégeket ka-
lauzolt és az 1942 februárjában a Mátyás király tér 10. szám alatt megnyitott 120
ágyas OMIH-diákszállót is üzemeltetnie kellett. A szálló annak a nagyszabású
programnak volt a része, amely olcsó diákszállásokkal kívánta ellátni a visszacsa-
tolt területeket. Hasonló intézmény nyílt Rozsnyón, Székelyudvarhelyen és ké-
sõbb Újvidéken is: az elsõ éjszaka fejenként egy pengõbe, minden további éjsza-
ka 50 fillérbe került, de még így is nyereséget hozott. A szálló hullámzó – 13% és
50% közötti, vagyis az átlag helyi szállodatelítettségnél rosszabb – kihasználtság-
gal mûködött 1944-ig, akkor légoltalmi szükségkórházzá alakították át. A kiren-
deltség más módon is részt vett az idegenforgalmi arculat alakításában: idegen-
vezetõi tanfolyamot, fotópályázatot szervezett. Sõt, az 1940-es mezõkövesdi,
kalocsai és kapuvári példán felbuzdulva népviselet-versenyt rendezett Kõrösfõn:
1941 júniusában több száz résztvevõvel zajlott a verseny, amelyet nemzetpoliti-
kai céllal rendeztek. Mivel Kós Károly és Visky Károly, a kolozsvári egyetem
néprajz-professzora az utolsó pillanatban lemondta a zsûritagságot, így a nyel-
vész Szabó T. Attilának és a középkor-történész Váczy Péternek kellett beugra-
niuk, hogy egy második zsûriben értékelhessék (este fél kilencig!) a vártnál jóval
több jelentkezõt, akik mind el szerették volna nyerni a 150 pengõs fõdíjat. A ver-
senyt a rádió is közvetítette, és megjelent rajta Kemény János, Móricz Zsig-
mond, és a kolozsvári francia konzul is; a Magyar Film Iroda csak a rossz idõ mi-
att nem tudott felvételeket készíteni róla.76 Végül három elsõ díjat és több
másmilyen helyezést osztottak ki, így tízpengõs VI. helyezéseket is megítéltek.
Egy ilyen verseny nemzeti célja egyértelmûen kiderül a két évvel késõbbi széki
népviselet-verseny értékelése kapcsán: „Tiszteletteljes véleményem szerint a
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74 Ilyen vizsgálatra került sor 1941 áprilisában, szeptemberében, októberében, 1942 júniusában,
decemberében, 1943 novemberében és 1944 júniusában.

75 Az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal szervezeti szabályzata. Bp. 1941. 23–36.
76 ANDJC fond 830, dosar 71, passim.



népviseleti bemutató széki megrendezése nemzetpolitikai szempontból feltétle-
nül szerencsésnek mondható, minthogy a 85%-ban román lakosságú Szolnok-
Doboka vm. egyik õsi magyar szigetének anyagi támogatását szolgálja”.77

A sokrétû feladatkör ellátásában 2-3 beosztott tisztviselõvel, egy hivatalszol-
gával és egy titkárnõvel dolgozott a kirendeltség. Azt, hogy az erdélyi és a ma-
gyarországi mentalitás összecsiszolása nem volt éppen zökkenõmentes, jól mu-
tatta egy 1943. novemberi eset is. Jancsika Albertet, a brassói EKE volt titkárát
bõ egy évvel korábban osztották be a kirendeltségre: a szállodaellenõrzés hanyag
elvégzése miatt Horváth felelõsségre vonta beosztottját, aki vállvonogatással,
ordibálással, majd ajtócsapkodással válaszolt erre. Végül vette a kabátját és elro-
hant munkahelyérõl. Horváth következõképpen széljegyzetelte az esetet hivata-
los jelentésén: „Minthogy Jancsika Albertnek fenti – Magyarországon minden-
esetre szokatlan [! A. B.] – eljárása tiszteletteljes véleményem szerint súlyosan
sértõ”, javasolta a megbüntetését.78 A felhevült hivatalnok bocsánatkéréssel és
dorgálással megúszta végül az affért, amely jelzi, hogy milyen elképzelést alakí-
tott ki magának az Erdély iránt egyébként pozitívan elfogult magyarországi tiszt-
viselõ a helyiekrõl. Megjegyzése mélyebb tartalma szerint megrontotta a helyi
erkölcsöket és szokásokat a „román világ”, netán a helyi magyarok a szigorú hi-
vatali rendtartás és ügyintézés alacsonyabb fokán helyezkednek el, s ezért képte-
lenek elfogadni a Magyarországon alkalmazott normákat. Ez az attitûd nem volt
egyedi: a kirendeltség „Reklamációk, vitás ügyek” feliratú dossziéi szerint az
anyaországi utasok rendszeresen panaszkodtak a helyi MÁVAUT-buszvezetõk
„pimaszsága” és faragatlansága, a szállodai felárak, esetenként a szálláshelyek hi-
giénés viszonyai vagy az üdülõhelyi személyzet miatt, esetleg azért, mert a helyi
tisztviselõk nem kezelték megfelelõ reverenciával a Magyarországról jövõ vendé-
geket.79 Mind a helyiek, mind a magyarországiak sokat panaszkodtak az IBUSZ
kolozsvári irodájára, annak kelletlensége és pontatlan információi miatt.80

Nyilvánvaló ellentét feszült az 1940-ben megfogalmazott tervek és a megva-
lósult turisztikai beruházások között; így nem lett sem „magyar Garmisch”, sem
„székely Svájc”. Ugyanakkor – figyelembe véve a háborús körülményeket – a
magyar kormány óriási, pengõ százmilliókra rúgó idegenforgalmi és járulékos
infrastrukturális beruházásokat hajtott végre Észak-Erdélyben. A Tolvajos-te-
tõ–Hargitafürdõ, vagy a Sepsiükszád–Szent Anna-tó körüli utak kiépítésének a
turizmus volt a fõ indoka (az utóbbi nem készült el teljesen), és hasonló célból
indították a Budapest–Kolozsvár–Marosvásárhely légijáratot is. Tetemes össze-
gekre rúgtak például a nyaralóknak adott menetdíjkedvezmények is, amelyeket
a turistaszezon stimulálására többször alkalmaztak a hatóságok, illetve beruhá-
zási kölcsönökkel segítették a kiemelt üdülõkörzetek panziótulajdonosait. Az
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77 Uo. dosar 112. 82. f. Horváth Elek jelentése a budapesti OMIH-nak, Kolozsvár, 1943. máj. 25.
(az 1000 pengõ összdíjazású versenyt az Országos Bokréta Szövetség hirdette).

78 ANDJC fond 830, dosar 126, 39. f. Horváth Elek az OMIH-nak, Kolozsvár, 1943. nov. 15.
79 Uo. dosar 59, 88, 122. passim.
80 Két karakteres panasz: gróf Bethlen Ádámé, uo. dosar 88, 19. f. Bethlen Ádám panasza, 1942. jan.

3. és gróf Wass Alberté: uo. dosar 59, Horváth Elek levele Wassnak, Kolozsvár, 1941. szept. 15.



OMIH vagy más állami szervek (például az Országos Sportközpont) támogatásá-
val és az EKE osztályainak (vagy más, a régióba beáramló magyarországi egye-
sületek) menedzselésében számos menedékházat felújítottak (Bükkerdõ stb.),
kisajátítottak (Révi-barlang stb.), bõvítettek (például Izvora, Nagybánya mellett)
vagy újonnan felépítettek (Rozsály, Csáky-csúcs stb.).81 Utóbbiak közül, a ma is
álló Uz Bence turistaszálló Hargitafürdõn a leghíresebb, amelynek bokrétaünne-
pélyét 1941 októberében tartották, a szállót a következõ évben át is adták. A
Zilah melletti Nádas-tói menedékház bokrétaünnepélyét 1944. augusztus 20-ra
tervezték – ez azonban elmaradt, bár az építési munkálatok még 1944 szeptem-
berében is tartottak, amikor Erdélyben már tombolt a háború.82 Az OMIH váro-
si szállodák építését, illetve támogatását is tervbe vette, ezekbõl azonban nem
sok készült el: Csíkszeredán és Máramarosszigeten húztak fel ilyen épületet.

Bár mind az idegenforgalmi kalauzokban, mind magánúton az OMIH és
képviselõi figyelmeztették az utazókat, hogy az erdélyi idegenforgalmi infrast-
ruktúra messze nem olyan fejlett, mint a magyarországi, 1940 decembere, a ka-
tonai közigazgatás megszûnése után megindult a turisták rohama. Az IBUSZ
elsõ, reklámcélzatú útját már 1940. október 20-án megszervezte a visszacsatolt
országrészbe,83 a magánosok áradata azonban majd csak 1941 elsõ felében kez-
dõdött. Levelezõlapok, levelek százaiban bombázták a kirendeltségeket szállás-
tippekért, utazási és túratervekért. Közép- és kisegzisztenciák, egyesületek ér-
deklõdtek a helyi viszonyokról, hogy ellátogathassanak „Szép Erdélyünkbe”,
elsõsorban székelyföldi, másodsorban magaslati és fürdõhelyi pihenést keresve.84

Megfigyelhetõ, hogy az elsõ szezonban még minden szóba jövõ üdülõhelyet
ajánlott a kirendeltség, így sokszor kicsiny, vagy idegenforgalmi infrastruktúrával
alig rendelkezõ helyeket is reklámozott: Málnásfürdõt (ahol a fürdõtelep egy ré-
szének tulajdonjoga még 1943-ban is rendezetlen volt), Sztánát, Palotailvát,
Ratosnyát, Csucsát. A visszajelzések és panaszok hatására az OMIH finomította
kínálatát és megpróbálta orientálni a látogatókat: egyszerûen kihagyta az úti-
könyvébõl Málnásfürdõt, Bikszádot és az egész Szilágyságot, és így nem kapott
támogatást a sztánai és a csucsai strandfürdõ terve sem. Az OMIH elnöke egy
1942-es nyilatkozatában a három csoportba osztott erdélyi nyaralóhelyek közül a
nagyobb vendégforgalom ellátására képes üdülõhelyeket (Gyilkos-tó, Szováta,
Borszék, Tusnád) és a kulturális értékkel bíró városokat (döntõen Kolozsvárt és
vélhetõen Marosvásárhelyt) emelte ki, míg a többit úgy minõsítette, hogy azok-
nál elsõsorban a „természeti adottságok vannak meg”.85
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81 J. A.: Ebben az évben öt menedékházat épít az EKE. Erdély 40(1943) 13.: Az OSK 126 500 pen-
gõ támogatást ítélt meg öt menedékház építésére.

82 R. M.: Újra építünk! Erdély 41(1944) 125–128.
83 Hajduczky István: Az IBUSZ elsõ autóbusz-kirándulása Erdélybe. Hungária Magazin 1940. 12.

sz. 12–13.
84 Ezekbõl mustra: ANDJC fond 830, dosar 9. passim.
85 Gál András (sic!): Erdély idegenforgalmi fejlõdése. In: Fürdõügyi és idegenforgalmi kongresszus

i. m. 22.



A tervszerû politika és a háborús idõk okozta, viszonylagos hazai jövede-
lemnövekedéssel kombinált valutáris korlátozások, továbbá a külföldi nyaraló-
helyek elérhetetlensége nyomán az erdélyi idegenforgalom dinamikusan növe-
kedett 1941 és 1943 között. E tekintetben részadatokra hagyatkozhatunk csu-
pán, de Kolozsvár látogatottsága 1943-ban például 27,5%-kal nõtt az egy évvel
korábbihoz képest: csaknem 60 ezer látogató 140 ezer vendégéjszakát töltött a
városban és 3 millió pengõt költött. Ugyanebben a szezonban 100%-os kihasz-
náltsággal mûködtek az olyan kisebb üdülõhelyek is mint Radnaborberek,
Oláhszentgyörgy, Kérõfürdõ, Kolozsfalva, Szamosfalva vagy Csucsa. Az elsõ he-
lyen 5200 vendég 23 ezer éjszakát töltött és 170 ezer pengõt költött, az eldugott
Kolibicán pedig 700 személy 9 ezer vendégéjszakát töltött, 130 ezer pengõt ha-
gyott ott.86 Noha, az OMVESZ adatai szerint, már 1942-ben is jelentõs volt a
vendégforgalmi növekmény: miközben Magyarországon mindössze 4%-kal nõtt
a falusi vendéglátóhelyek forgalma az elõzõ évhez képest, Észak-Erdély terüle-
tén az arány 56% volt.87 Csík vármegyében 1942-ben jóval több mint 50 ezer ven-
dég 2,3 millió pengõt költött nyáron, ebbõl kis híján egymilliót csak Borszéken.
Máramaros vármegyében (annak erdélyi részén) húszezer vendég 361 ezer pen-
gõt költött, ehhez jött még a Máramarosszigeten megforduló 12 345 turista 205
ezer pengõnyi kiadása.88 A szovátafürdõi IBUSZ-iroda vezetõje 1943 nyarán azt
írta Kolozsvárra, hogy a fürdõhelyen néhány napra lehetetlen csupán szobát
kapni, legalább két hétre lehet lakhelyet foglalni, ám azt is hónapokkal elõre el
kell intézni. „A fürdõn olyan tömeg nyaral, amilyenre eddig példa nem volt”.
Arra is akadt precedens, hogy 50 ember a szabad ég alatt volt kénytelen aludni a
frissen érkezõ magyarországi látogatók közül.89 Erdély egyre felkapottabb lett,
amit az is bizonyít, hogy olyan hírességek jelentek meg itt, mint Bajor Gizi, aki
1943 nyarán a Gyilkos-tónál nyaralt.

A kolozsvári kirendeltség anyagai arról jelentenek még, hogy 1944 nyarára
is volt számos érdeklõdõ, a számuk azonban augusztus második felében teljesen
elenyészett, ami a román kiugrás és a harcok miatt nem meglepõ. Horváth Ele-
ket a német megszálláskor sem hagyta el népszerûsítõ buzgalma: „A kirendelt-
ség a hónap második felében nagy mennyiségû német nyelvû »Erdély« prospek-
tust osztott szét a német Véderõ tagjai között” – jelentette 1944 márciusáról (de
a megszállás tényére csak ennyi utalt).90 A kirendeltségvezetõt behívták katoná-
nak, majd nemsokára elbocsátották a szolgálatból. Még nyáron is szorgalmasan
inspiciálta Észak-Erdély vidéki szállodáit. Az egyre ritkább iratanyag a tevékeny-
ség elapadásáról látszik tanúskodni. 1944. szeptember 14-én Brandenstein
OMIH-elnök utasítást adott az evakuálásra, és Sopront jelölte ki a kirendeltség
munkatársai számára felvevõterületként. Mivel ekkor már a várostól néhány ki-
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lométerre délre, Tordánál dörögtek az ágyúk, nem volt mód a kitelepítésre, vagy
talán jármûvet nem sikerült szerezni – az iratanyag mindenesetre helyben ma-
radt. A menekülõ kirendeltségvezetõ utolsó intézkedéseként a hivatali altiszt,
Láposi István lelkére kötötte, hogy hibátlan állapotban õrizze meg az iroda és a
szálló berendezéseit, egyúttal utasításba adta, hogy az idõs hivatalszolga az
OMIH által rendszeresített egyenruhát „hivatali alkalmazotti minõségének
hangsúlyozására – rendszeresen viselni köteles”.91 El lehet képzelni, hogy az
egyenruhára csak távolról is emlékeztetõ öltözék milyen veszélynek tette ki vise-
lõjét a szovjet csapatok október 11-i bevonulása után. Láposi István további sor-
sáról nincs információnk. Horváth Elek 1945 után elõször filmgyártó vállalattal
kísérletezett Budapesten, majd 1948-ban elhagyta az országot. Ausztrián keresz-
tül az Egyesült Államokba ment, könyvtárakban és tudományos gyûjtemények-
ben dolgozott, nyelviskolában tanított és szerepet vállalt a magyar katolikusok
mozgalmaiban. 1994-ben hunyt el Washingtonban.

„Eminens nemzeti érdek”

Az, hogy a vázolt nagyszabású elképzelések hogyan szolgálták a turizmusfejlesz-
tés és a nemzeti pozícióépítés (és a kirekesztés) együttes ügyét, a nagy állami ak-
ciók elemzésével ellenõrizhetõ.

Kolozsváron is elsõdleges feladatnak számított a román múlt nyomainak el-
tüntetése. Az erdélyi értekezlet közönsége elõtt maga a miniszterelnök fejtette
ki, hogy a román idõszak épületei, különös tekintettel a templomokra „csak
annyira mûemlékek, mint amennyire vaj a mûvaj” – majd gyorsan bocsánatot
kért a hasonlatért. Programjában nem (csak) a rombolás szerepelt, amiben el-
tért az elõtte szóló Kiss Elek unitárius püspökhelyettes javaslatától. A városi és
falusi hivatalos épületeknél a romános ornamentika eltüntetése szerepelt cél-
ként, a templomoknál nem egységes elbánást javasolt, hanem politikai krédójá-
hoz híven mérlegelni kívánt és elképzelhetõnek tartotta azok átalakítását, az
épületek megtartását, de nem zárta ki a lebontást sem.92 A külsõ nyomok eltün-
tetése volt Kolozsváron is a legfõbb törekvés. A túlságosan szem elõtt lévõ (pél-
dául az idegenforgalmi prospektusokban is látszó) román cégfeliratokat az
OMIH „megengedhetetlennek” tartotta, továbbá csökkenteni kellett a csak ro-
mánul tudó bérkocsisok számát és a panaszok hatására át kellett állítani pengõ
alapúra a kolozsvári bérkocsik taxióráját.93 Ez persze mellékes kísérõje volt csu-
pán a „magyar Erdély” kialakítását célzó törekvéseknek a vendéglátóiparban.

Egy magyar szakértõi bizottság 1941 elején végigjárta a székelyföldi fürdõ-
ket és felmérte a korszerûsítésükhöz szükséges tõke- és beruházásigényt. A súly-
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ponti fürdõhelyek: Szováta, Tusnád, Borszék és Gyilkos-tó szállodáit és panzióit
megtekintve a bizottság (amelynek tagja volt, egyebek közt, Horváth Elek, ekkor
még mint „erdélyi idegenforgalmi fõmegbízott” és Székely Géza, csíkszeredai
OMIH-képviselõ is) arra jutott, hogy a már beadott és a még beérkezõ kölcsön-
kérelmekben körülbelül 1,5 millió pengõnyi hiteligény merül fel a székelyföldi
szállodaipar rekonstrukciója során. De annak érdekében, hogy ne kerüljön
mindez oly sokba az államnak, az addig beérkezett 167 igénylõt (több mint egy-
millió pengõnyi hiteligényt) három csoportra osztották. Az elsõbe azok a panzi-
ók és szállók kerültek, melyek tulajdonosai magyarok voltak (95 kérelmezõ). A
másodikba azokat sorolták, melyek bonitása és/vagy nemzeti elkötelezettsége
„nem megnyugtató” (13 kérelmezõ); végül a harmadikba került a csaknem hat-
van román villa tulajdonosa, akik elhagyták ugyan Észak-Erdélyt (vagy már a
döntés elõtt is másutt éltek), de mód nyílt elhagyott épületeik felhasználására.

Átszámítások után a bizottság arra jutott, hogy a forgótõke bevonása mel-
lett központilag kell rendezni a fürdõtelepek árviszonyait, mert az erdélyi árak
30–50, sõt 100%-kal magasabbak a magyarországiaknál, jóllehet a szálláshelyek
komfortfokozata átlagosan alacsonyabb az itthoniaknál. Javaslatot tettek az
iparengedélyek felülvizsgálatára is: a korábbi román gyakorlat e tekintetben
megengedõbbnek bizonyult, mert nem volt szükség a szoba kiadásához iparen-
gedély kiváltására. A magyarországi gyakorlat átvételétõl azt remélték, hogy „ez-
által a vendéglátásban nemkívánatos elemeket ki lehetne zárni”. Ugyancsak ren-
dezni kívánták a borravaló kérdését és a többi fürdõhelyi árat is szabályozni
szerették volna. Összességében a székelyföldi fürdõkrõl azt állapította meg a bi-
zottság, hogy „az említett négy fürdõhely vendéglátóipari felkészültsége jobb
mint a balatoni fürdõké, ha hiányzik is itt a Balaton mellett színvonalat jelentõ
nagy szállodák kategóriája”. Ha javul a közlekedés, és az árak a fizetõképes ke-
reslethez viszonyulnak, jó szezonra nyílik kilátás, bízni lehet tehát abban, hogy
az erdélyi fürdõk iránti érdeklõdés tartós lesz.94 Hamarosan törvényes lehetõség
is adódott a román tulajdonú panziók átvételére és kényszerbérletére: az 1941.
április 3-án megjelent 2540/1941. számú ME-rendelet intézkedett a román tulaj-
donban álló, vagy elhagyott fogadók, panziók kényszerbérletbe adásáról. A ren-
delettel kapcsolatos feladatokat taglaló körlevél leszögezte, az igények és a hely-
zet felmérése (az alispánokkal való elõzetes egyeztetés után) az erdélyi
OMIH-kirendeltségekre hárul. A tájékoztató körlevél azt is közölte, hogy: „A
kirendeltség legyen óvatos a tekintetben, hogy az esetleg kényszerbérbe adandó
szálloda és panzió bérét hogyan állapítják meg. Gondoskodjék a kirendeltség ar-
ról, hogy bérlõként magyar ember jelentkezzék és lehetõleg magyar ember ke-
rüljön a bérletbe. Erre tekintettel pedig a bérösszeget és a bérlet feltételeit a
legméltányosabban kell a közigazgatási hatóságnak megállapítania.”95
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Ezt a körülményt – az iratokból kitetszõen – a kirendeltség vezetõi mindig
szem elõtt tartották. Így jártak el például a szamosfalvi gyógyfürdõ ügyében,
ahol egy kolozsvári ügyvéd 30 ezer pengõs kölcsönhöz juthatott az Erdélyi Bank
Rt.-tõl, az erdélyi idegenforgalmi beruházási kölcsönakció terhére. A tranzakció
„nemzetpolitikai szempontból igen fontos” – oszlatta el Horváth Elek az Erdélyi
Fürdõk Szövetségének aggályait.96 Volt ugyanakkor példa arra is, hogy a Románi-
ában maradt villatulajdonossal, a reprezentatív szovátai Rica-villa tulajdonosá-
val, Marius Sturza egyetemi tanárral megpróbáltak egyezkedni. Horváth Elek
felvetette a központnak, hogy OMIH-szállót is lehetne belõle csinálni, válaszul
kemény ledorongolást kapott Budapestrõl: a hivatal nem foglalkozik ilyesmivel,
mert állami pénzen nem csinálnak konkurenciát a vendéglátóiparnak egy
prosperáló fürdõhelyen.97 A kényszerbérlet késõbb valószínûleg ezt az ügyet is
– legalábbis egy idõre – megoldotta. A menedékházak visszavételénél hasonló
folyamatok játszódtak le, az elõbbinél is kevesebb jogi háttérrel. A révi mene-
dékházat megszerezte az EKE a Mateescu-uradalomtól, de a „zsidó bérlõtõl
csak lelépési pénz” lefizetése fejében „szabadulhattak meg”.98 Elszórtan arra is
találni példát, hogy nemcsak a román tulajdonos jelentett immár problémát,
hanem a hargitafürdõi üdülõtelepre beszállásolt román nemzetiségû munkaszolgála-
tosok is. A fürdõ bérlõje azzal érvelt „összébb szorításuk” mellett, „hogy na-
gyon a fürdõ róvására [sic] megy ez a sok oláh munkás a fürdõ területén való
elhelyezése”.99

A román nemzetiségû vállalkozók számára minden szempontból kedvezõt-
len helyzetben figyelmet érdemel a kolozsvári Astoria szálloda ügye. Bár a városi
iparengedélyek felülvizsgálatát már 1941-ben általában a városi hatóságok vé-
gezték, az Astoria valószínûleg azért úszta meg kezdetben a tulajdonosváltozást,
mert a bevonulás után itt, a reprezentatív Horthy Miklós út 3. alatt székelt a
honvéd IX. hadtest parancsnoksága. A katonák kivonulása után, 1942 januárjá-
ban bevonták ugyan a szálloda iparengedélyét, az azonban 1942. december
12-én újra megnyitotta a kapuit. Sem a városi hatóságok, sem az OMIH-
kirendeltség hivatalnokai egy perc nyugtot sem hagytak a szállónak: rendszeres
ellenõrzéseket rendeztek, havonta bekérték a számadásait (amit egyetlen más
szállodával sem tettek meg) és idõrõl-idõre szóba került a szálloda kisajátítása
például kórház céljaira. A nyilvánvalóan jó hatósági kapcsolatokkal (és agilis
magyar ügyvéddel) rendelkezõ tulajdonosok elkerülték az intézmény igénybevé-
telét, sõt egy kijelölt (magyar) üzemeltetõt is sikerült kiakolbólítaniuk 1942 fo-
lyamán. 1944 márciusa után ez már nem folytatódhatott tovább, a helyi Gestapo
fõhadiszállása épp itt talált magának helyet. A megnyitás után Horváth
kirendeltségvezetõ kényszeredetten elismerte, hogy a 150 ezer pengõért felújí-
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tott szálló (amelynek egyik fõrészvényese ráadásul vasgárdista volt) „ez idõ sze-
rint vendéglátóipari szempontból a város legkitûnõbb szállodája” és 130 szobája
nagyban hozzájárult a várost sújtó szállodai férõhely-hiány csökkentéséhez, a tu-
lajdonosai pedig 100%-ban eleget tettek minden hatósági kívánalomnak.100 A ki-
rendeltség is gyakran itt szállásolta el a vendégeit.

Mások persze nem voltak ilyen ügyesek vagy szerencsések. A kolozsvári
szállodai iparengedélyek revíziójánál elsõdleges szempont volt a zsidó vállalko-
zók kiszorítása. Ezt jobbára a városi hatóságok végezték, a folyamatot követni
lehet azonban a kolozsvári OMIH-kirendeltség irataiból is. Az 1941-ben lezaj-
lott iparengedély-revíziók kapcsán számos üzem bérlõt, mûködtetõt cserélt, vagy
egyenesen megszûnt (a Korona és az Európa fogadó 1941 decemberében, de az
elõzõ szeptemberben nyolc másik, zsidó vagy román tulajdonú szálloda iparen-
gedélyét vonták be, köztük a New York-ét, az Excelsiorét és a Transylvaniáét).
1943 elejére összesen egy zsidó tulajdonú szálloda maradt csupán Kolozsváron
(a Horthy Miklós út 30. alatt), valamint egy elsõ és egy másodosztályú vendéglõ
maradhatott zsidó tulajdonban – ekkor azonban újabb revízió-hullámot készítet-
tek elõ Budapesten.101 A tulajdontól való megfosztás után – a román munkaszol-
gálatosokéhoz hasonló módon, de ugyancsak elszigetelten – a térbõl való kitiltás
igénye is megfogalmazódott: „a zsidó kereskedõk utazása az autóbusz-forgalom
nagy tehertétele” – jegyezte meg Csucsa község beszámolója az 1942-es idegen-
forgalmi idényrõl.102

Néhány zárógondolat

Végigtekintettem az 1940 és 1944 közötti észak-erdélyi „kis magyar világ” egy
eddig nem vizsgált aspektusát. A visszatérés eufóriáját hamarosan a hétközna-
pok robotja váltotta fel, az erdélyi magyar társadalom pedig hamarosan megis-
merkedhetett a két világháború közötti Magyarország sötétebb oldalaival is: a
bürokratizmussal, a szigorú hierarchiával és az intoleráns politikai kultúrával. A
nagyra törõ kormányzati tervek Erdély turizmusának fejlesztésérõl a pénzhiány
miatt részben megfeneklettek, de a megvalósult tervek is komoly budapesti erõ-
feszítésekrõl tanúskodnak.

A pengõ százmilliók mögött megbújó ideológiát vizsgálva arra a megállapí-
tásra juthatunk, hogy a turizmus nemzeti céljai jól egybecsengtek a korszakban a
hivatalos Magyarország nemzeti, esetenként kirekesztõ ideológiájával; ebbõl ki-
indulva e korszakban vált, válhatott normává az Erdélybe utazásnak, mint „nem-
zeti zarándoklatnak” a beállítása. A hazafias kötelességként felfogott nyaralást a
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széles körben terjesztett kormányzati propaganda is erõsítette, amit jótékonyan
segített a turisztikai sajtó és a kiemelkedõen sok útikönyv, valamint kedvezett
neki a külföldre utazás akkori ellehetetlenülése is. (Nem árt újból hangsúlyozni:
ebben a négy évben annyi útikönyv jelent meg Erdélyrõl, mint az 1788–1940 és az
1944–1986 közti idõszakokban összesen). Az Országos Magyar Idegenforgalmi Hi-
vatal és más turisztikai szereplõk szelekciós mechanizmusa felfokozta azt a szá-
zadelõ óta tartó folyamatot, amely Erdélyt a néprajzilag jól megragadható két
tájegységgel, Székelyfölddel és Kalotaszeggel azonosította. (Az azonosulás/azono-
sítás csírái fellelhetõk voltak már Gyarmathy Zsigáné munkáiban, Ady kultuszá-
nak kalotaszegi vonatkozásaiban, vagy az elsõ világháború elõtt és az alatt aktív
erdélyi politikai lobbi Székelyföld elmaradottságát kifogásoló írásaiban is. Eb-
ben az összefüggésben a Székelyföld 1940 utáni fejlesztése egyfajta adósság-lero-
vásként értelmezhetõ.)103 Talán soha nem volt olyan intenzíven jelen Erdély a
modern Magyarország közbeszédében mint 1940 és 1944 között, ami nem is
múlt el késõbb nyomtalanul. Ez idõben zajlott a mai napig bejáratott turistacso-
mópontok (Nagyvárad–Kolozsvár–Marosvásárhely–Székelyföld) valorizálása,
míg az ezen a körön kívüli területek (Szilágyság, bizonyos mértékig Szatmár)
szélárnyékba kerültek. Ez a máig ható turistasztenderd a sajtóban és a könyvek-
ben az etnikailag homogén Erdély víziójával társult, egy olyan tér képzetével
kapcsolódott össze, melybõl hiányoztak a románok, a zsidók és a szászok. Hiba
volna egymásutániságot feltételezni (hiszen a folyamatok sokszor párhuzamo-
sak, és nem is mindenhol jellemzõek), de általános tendenciájában ez a térfogla-
lás úgy festett, hogy már nemcsak a könyvekbõl, hanem a térbõl (utcatáblák,
épületek, vagy egyszerûen csak a település utcái, illetve a buszok), majd pedig a
tulajdonukból is kiszorultak a románok és a zsidók.

A propaganda által szuggerált archaizáló-folklorizáló, féloldalas modernizá-
ciót elõrevetítõ (sí, fürdés és háziipar) kép olyannyira szívósnak bizonyult, hogy
ma is döntõen ez határozza meg a magyarországi Erdély-imázst. Ráadásul úgy,
hogy ellenpontként a korban felépített, „civilizációs bástyának” tekintett nagyvá-
rosok sem magyar karakterûek többé, így a rurális mozzanatok mára elszapo-
rodtak és mind nehezebben illeszkednek a mai Erdély képéhez.
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BALÁZS ABLONCZY
A SHELTER

TRAVEL DEVELOPMENT AND NATION-BUILDING
IN NORTHERN TRANSYLVANIA BETWEEN

1940 AND 1944

On the basis of records, guidebooks and other archival material kept in the archives of
Cluj, the study analyses the relations between touristical development and the creation
of national identity appearing in Hungary during the World War. In 1940, when
Northern Transylvania was annexed to Hungary from Romania, the government
elaborated far-reaching development plans in order to revitalize the economy of that
part of the country. The Székely land was the most distant area from Budapest, and it
represented the possibility of the rise by developing tourism and domestic industry.
Nevertheless, not only the buildings of hotels, rest houses and ski-jumps and the
infrastructure improvements deserve attention, but the effort of the government and
local authorities to gain national support and to carry on the projects at once. The
paper explains how the institution system of Hungarian tourism grew in Northern
Transylvania and how the tourist propaganda created the image of “Hungarian
Transylvania”. Furthermore, it also deals with those specific measures of the
government which were meant to oust the Romanians and the Jews first from the
streets (by removing trade-signs etc.), then from the travel guides, the tourist press
(presenting Transylvania as an exclusively Hungarian region, not as a multiethnic one),
and finally from the branches of tourism (closure of restaurants and hotels, selecting
the tenants of public baths etc.). On the basis of analysing international technical
literature the study concludes that the related four years have still significant influence
on the image of Transylvania in Hungary up to the present: identifying the region with
the Székely land and Kalotaszeg (a small ethnic Hungarian region between Cluj and
Oradea with rich folk traditions), creating the tourist image and arousing the tourists’
interest can be all attributed to this period, when crowds of the Hungarians left for
“national pilgrimage” to Transylvania in order to strengthen the local Hungarian
economy by their visit.
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