
Napos oldal ˗ Árnyékos oldal. Alkotói fény és zsarnoki rendszerek 

árnyéka Arató András és Kahána Mózes sorsának alakulásában 

 

Manapság már kevesen ismerik az egykori tehetséges újságíró és költő, Arató András nevét. 

Az 1913-ban Ackersmann Andrásként született, a székelyföldi Kommandón. Nagyváradi 

lapoknál kezdte pályafutását, később pedig kolozsvári és brassói lapoknak is bedolgozott. 

Hegedüs Nándor, a Magyar Párt képviselőjének titkáraként a politikai közéletbe is 

bekapcsolódott, bátor kiállásáért ˗ Onisifor Ghibuval polemizált a római katolikus Státus 

vagyonának ügyében – egy sajtóperben börtönbüntetésre is ítélték.  Értékrendje viszonylag 

hamar kikristályosodott, és ehhez minden megpróbáltatás ellenére hű maradt.  

Arató számára fontos volt magyar identitása, a magyar nemzetet egységként tekintette oly 

módon, hogy mindeközben nem tagadta meg zsidó származását és identitását sem. Ezt 

illusztrálja többek között Töredelmes vallomás című kötetében: 

„ A múltam kéklő, szép sziget, mi tengerbe merül 

Nem ismerem a Talmudot, nem tudok héberül.  

Világom csak magyar világ: Kiskőrös, Széphalom. 

De becsületből bármi jön, 

Az öklöt vállalom. ” 

Híve volt a transzilván eszméknek, és a fasiszta eszmék előretörésével egyre aktívabbá vált az 

antifasiszta mozgalom keretei között is. Az 1940-es bécsi döntést követően részt vett a 

magyarországi kulturális életben, annak ellenére, hogy a zsidótörvények és az üldöztetés őt is 

sújtották. Azzal együtt, hogy Ligeti Ernőhöz hasonlóan, mentesítést élvezett, mégis Budapest 

ostroma idején tüdőbetegséget kapott, 1945 májusában Nagyváradon el is hunyt. Arra 

vonatkozóan, mennyire elismert volt Arató András tevékenysége, illusztrálja a következő 

levélrészlet is, melyet Albrecht Dezső, Mester Miklós és Gaál Alajos Baky Lászlóhoz 

intéztek:  

„Magyar becsületünk kérdésének tekintjük, hogy két tegnap internált erdélyi zsidó újságíró 

azonnal szabadlábra helyeztessék. Az egyik Ligeti Ernő, a másik Arató András. Mindketten a 

húszéves erdélyi megszállás alatt, eleitől fogva részt vettek a magyarság küzdelmeiben, s 

Magyar Párt tagjai voltak, s mint a magyar kultúra munkásai börtönt és elnyomatást 

szenvedtek az elnyomó román hatalom részéről.” 

Hasonlóan tragikus, de eredményekkel teli életút volt a gyergyóbékási születésű Kahána 

Mózesnek. Igaz, ő nem a nemzeti eszme, hanem a kommunizmus eszméjében találta meg 



útját. Az 1887-es születésű Kahána harcolt az első világháborúban, az olasz fronton érte az 

összeomlás híre, majd ezt követően belépett a Vörös Hadseregbe, részt vett a csehszlovák és a 

román intervenció elleni harcokban. A Tanácsköztársaság bukásakor román fogságba esik, 

majd részt vesz a romániai munkásmozgalom és az illegális kommunista tevékenység 

szervezésében. Egy szökési kísérlet során lábon lövik, ezért amputálni kell egyik lábát.  1936-

tól kezdődően a Szovjetunióban élt, emigrációban, ahol sikeres íróvá vált, több nyelven írt és 

olvasott. A világháború végét követően szeretett volna Erdélybe hazatérni, többek között a 

következőket írta Constantin Pârvulescunak 1946-ban:  

„Habár a Szovjetunióban jól élek, kiterjedt írói és közéleti tevékenységet folytatok, soha nem 

szűntem meg és soha nem is fogok megszűnni arra vágyni, hogy hazatérjek szülőföldemre, 

…hogy anyanyelvemen (magyarul) és a falum többségének nyelvén (románul) írjak, hogy 

azon barátaim és elvtársaim között éljek és haljak meg, akikkel együtt nőttem fel és 

dolgoztam.” Ugyanakkor ez irányú törekvéseit nem koronázta siker. Simó Gyula erről a 

következőképpen ír:  

„Moszkvában találkozott a román párt egyik vezető funkcionáriusával, aki kifogásolta, hogy 

levelében „erdélyi magyar írónak” nevezte magát. „Ilyen fogalmat ma Romániában nem 

ismerünk”˗ mondta – Kahána Mózes viszont a rá jellemző határozottsággal állította, hogy 

már pedig ilyen van, mert ő Erdélyben született, magyar és író. – Ezek után úgy nézett ki, 

hogy nincs tovább mit mondjanak egymásnak.” Ezt követően, 1958-tól kezdődően kéri 

Magyarországra költözését, amit Kádár János örömmel teljesít is. Részlet Kahána Münnich 

Ferenchez ez ügyben intézett leveléből:  

„Magyar vagyok, magyar az anyanyelvem, magyar-zsidó szüleim is jó magyar embernek 

tartották magukat és a magyar nép és haza, a magyar életformák és hagyományok 

szeretetének szellemében nevelték 10 gyermeküket. Magyarul tanultam, magyar irodalmi és 

kulturális tradíciók iskoláján nevelkedtem és lettem kommunistává és íróvá.”  

Magyarországon leélt utolsó évei során – 1974-ben hunyt el – írói tevékenysége mellett 

figyelemmel követte az erdélyi magyarság sorsát, aggodalommal nézve az ez ellen elkövetett 

jogsértéseket, ez ügyben több beadványt is intézett a párt és Kádár János fele.  

Habár Arató és Kahána lényegében különböző, egymástól eltérő eszmei világok felé 

kötelezték el életüket, sorsukban sok a közös vonás. Származásukban és identitásukban benne 

foglaltatik a magyar-zsidó kettős identitás és a magyar-zsidó együttélés huszadik századi 

összes fény- és árnyoldala,  ezáltal pedig a mikrouniverzum makro szintre is kivetítésre kerül. 

Karácsony Benő, a Napos oldal – a maga során úgyszintén magyar zsidó – szerzője 

megpróbáltatásai idején tervezte megírni az Árnyékos oldalt is, de a holokauszt már erre nem 



adott neki lehetőséget. Az életutak megismerése azonban hozzásegíthet egy adott kor 

történelmi és társadalmi közegének megértéséhez.  

A bemutató nagyrészt eredeti, levéltári dokumentumok alapján készül, és célja feltárni a két 

életútból azokat az elemeket és mozzanatokat, melyek által az adott kor társadalmi és politikai 

fény- és árnyékjelenségei is jobban megérthetők.  

 

 

 

 

 


