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POMOGÁTS BÉLA: 
JELENIDŐ AZ ERDÉLYI MAGYAR IRODALOMBAN 

Pomogáts Béla új könyve már megjelenésének puszta tényével is 
legalább kétféle vonatkoztatásrendszert érint; szinte követeli, hogy 
visszapillantsunk azokra az irodalomtörténet-írásban lejátszódó fo-
lyamatokra, amelyek lehetővé tették ennek a munkának a létrejöttét 
és közkulturális értékké válását. A z egyik irányban mindenképpen 
azok a művek, tanulmányok, kritikák állnak, amelyek mintegy húsz-
huszonöt éve — ha lassan is, de — egyre gyarapodóbb számban 
figyelnek fel a határon túli — benne a romániai vagy erdélyi — 
magyar irodalom sajátos értékeire, különös és egyetemes törvény-
szerűségek szerinti mozgásaira, változásaira és kiemelkedő egyes 
eredményeire: életművekre, írói pályákra, egyedi műalkotásokra. 
A nyolcvanas években vált végérvényesen elfogadott elvvé és gyakor-
lattá az a felfogás, amely az erdélyi magyar irodalmat is az egyetemes 
magyar irodalom szerves részének tekinti, s eszerint ítéli meg annak 
jellegzetességeit és teljesítményeit. A folyóiratokban és lapokban meg-
szaporodó közlemények, elemzések és recenziók lassan bekerülhet-
nek az egyes szerzők önálló köteteibe és a témát megillető súllyal 
kaphatnak azokban szerepet; csak jelzésképpen utalhatunk itt Czine 
Mihály, Görömbei András, Szakolczay Lajos stb. könyveire. Az 
élő irodalom tulajdonságait — ízlések, irányzatok, szemléleti és esz-
tétikai formák rugalmas változásait — figyelemmel tartva egyre 
gyakrabban és természetesebben — merev elhatárolások nélkül — 
beszélnek ma már együtt a magyarországi és a határon túli alkotók-
ról, s az irodalomtörténeti munkálatok is egymást erősítő tényezőkké 
válnak a határokon innen és túl. 

A másik vonatkozás, amely említést igényel e kötettel kapcsolat-
ban: Pomogáts Béla rendkívül kiterjedt, hatalmas arányú munkás-
sága, amely mostanában érkezik el a kézikönyvszerű összegzések 
időszakáig. A jelenkori magyar irodalom minden területét átfogó 
kutatásai után jelent meg az egyszemélyes irodalomtörténeti össze-
foglalás: Az újabb magyar irodalom 1945—1981 (1982). Helyet kapott 
már ebben is egy rövid áttekintés az 1945 utáni romániai magyar 
irodalomról, s ez a könyv mintegy annak részletes kibontásaként is 
értékelhető. Másrészt viszont folytatása ez A transzilvánizmus, Az 
ErdélyHelikon ideológiája (1983) című dolgozatnak, amely a két 
háború közötti erdélyi magyarság szinte egész humán kultúráját a 
középpontinak felfogható szellemi áramlat, a transzilvánizmus felől 
vizsgálta meg és tárta fel. 

Bőven meríthetett tehát a szerző mások és saját vizsgálódásainak 
eredményeiből. Pomogáts Béla rengeteget tett már eddig is a jelen-
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kori erdélyi magyar irodalom hazai megismertetéséért, számtalan 
fontos írása jelent meg ebben a tárgykörben. Szinte minden mai 
erdélyi íróval foglalkozott már tanulmányok vagy recenziók formá-
jában, s több történeti vagy esztétikai szempontok alapján készült, 
széles ívű folyamatrajzot is közzétett. Kivételesen alapos és rendsze-
res áttekintőkészség jellemezte ezeket a publikációit, nemkülönben 
ezt az új könyvét is. Hiánytalannak mondható, szinte lexikonszerűen 
teljes körképét adja a kortársi erdélyi magyar irodalomnak; felvázolja 
annak előzményeit, kialakulását, a két háború közötti fő tendenciáit, 
történelmi útját a második világháború éveiben és utána; bővebben 
a legújabb időszak: a hetvenes évek és a nyolcvanas évek elejének 
igazán fellendülő, „nagykorúsodó" művészetéről szól. Lényegretö-
rően és mégis árnyaltan kíséri végig az ötvenes-hatvanas évek fejlemé-
nyeit is, hogy gondosan szője bele a legújabb értékeket a felhalmo-
zódó szellemi örökség rendjébe. Nemzedékek és műfajok szerint 
veszi sorra az egyes életműveket; s ezekben a kisportrékban igazán 
megmutatkozik ennek a literatúrának és szellemi régiónak a töké-
letes és bensőséges ismerete és szeretete. Kiváló arányérzékkel és ér-
tékszemlélettel veszi szemügyre Pomogáts Béla az írópályákat és 
illeszti őket egymás mellé, szilárd, megbízható és komoly értékrend-
nek megfelelően. Jól emeli ki az életmű legjelentősebb darabjait, s 
tömör elemzései a művek legsajátabb eszmei és esztétikai karakter-
jegyeit villantják fel. Tárgyilagosságra törekszik, elfogultságok nél-
küli leírásra és értékelésre, s ezt a szándékát maradéktalanul meg is 
valósítja. Ez a körültekintő figyelmesség, minden lényeges mozzana-
tot számba vevő igyekezet legfeljebb akkor érződik túlságosan kisi-
mító, lekerekítő jellegűnek, amikor a kisebb súlyú életművek köré-
ben nem eléggé élesen különbözteti meg az esztétikailag értékelhető 
kismesteri teljesítményeket az esztétikai küszöböt alig vagy el sem 
érő írásművektől. A határozottabb jellegfelmutatás olykor hiányol-
ható a jelentékeny alkotókról szóló részekből is. Igaz, rendkívül 
nehéz szinte élő klasszikusokról vagy elsőrangú írókról, költőkről 
néhány lapon vagy sorban összefoglalni a legfontosabbakat. Pláne 
úgy, hogy ezekről a szerző előzőleg már számos elemző tanulmányt 
írt. Itt a terjedelem korlátozottsága miatt szinte csak címszavak ke-
rülhettek be egy-egy rövid ismertetésbe, a máshol kifejtettek vázlat-
pontjai. Néhol azonban inkább megérte volna ezeket a vázlatos 
megállapításokat tovább sűríteni, hogy a különféle írói egyéniségek 
karakteresebb színben, markánsabb m ó d o n tűnjenek fel, s nem 
pedig — mintegy a terjedelmi kötöttségek tudatában — megeléged-
ni olykor bizonyos általános, keveset tartalmazó kijelentésekkel, 
például: „az élet humánus értéke", „a humánus értékek mellett 
tett hitet", „a költészet erkölcsi lehetőségeit keresi" valamely szer-
ző stb. 
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Ezek a nagyvonalúbb, könnyedebb mondatok mindazonáltal nem 
hígítják fel az alapvetően sűrű szövésű, összességében gazdag szem-
pontrendszert görgető szöveget. Eszmei, gondolati, esztétikai, poéti-
kai, nyelvi rétegekre egyaránt tesz utalásokat Pomogáts Béla egy-egy 
mű ismertetésekor, de ezt a tágas összefüggésrendszert is felülmúlja 
az a széles látómező, amellyel az irodalmi folyamatokat az erdélyi 
magyar kulturális élet egészébe helyezi bele a szerző, érintve a társ-
művészetek (színház, képzőművészet stb.), illetve a történet- és iro-
dalomtudomány, a művelődéstörténet, a néprajz, a nyelvészet stb. 
eredményeit is. Ezek között a nagy összefüggések között válik igazán 
meggyőzővé egy-egy korszelet, nemzedéki vagy szemléleti irányzat 
jellemzése, így például a Forrás-nemzedékek újító egyszersmind hagyo-
mányőrző vonásainak az együttes megragadása. — Pontosak a ki-
sebbségi-nemzetiségi létforma társadalmi-intézményes feltételeit, kö-
rülményeit, kulturális közegét bemutató szakaszok is, s különösen 
tömör és árnyalt a nemzetiségi irodalom funkcióvállalásának, erkölcsi 
és minőségi követelményeinek, illetve szellemi-nyelvi (tradicionális) 
kötöttségeinek az elvi megjelölése. Lényegében feltárulkoznak a 
kisebbségi sors nehézségei, mostoha állapotai is, így az eufemisztikus 
kifejezések nem kárhoztathatok. Mégis, talán nem ártott volna egy 
fokkal erőteljesebben hangsúlyozni, hogy a hetvenes évek szellemi 
és művészi kiteljesedése milyen törvényszerű kapcsolatban áll a tra-
gikus hangvétel esztétikai minőségével, s a keserűség és reménytelen-
ség élményi-érzelmi mélységeivel, illetve hogy ez a szellemi „kibonta-
kozás" mennyire nem jelenti a társadalmi körülmények hasonló fej-
lettségét. Éppen ellenkezőleg: a képtelen és lehetetlen társadalmi-
intézményi, hatalmi viszonyok (Csoóri Sándor szavával: „a kisebb-
ségi lélekgyilkolás") ellenében és ellenére épül föl az a szellemi szféra, 
amely végső demokratikus erkölcsi normákra figyelmeztetve egyén, 
közösség, szellem és szabadság feltétlen értékeit igyekszik egyre két-
ségbeesettebben menteni és védeni az emberi integritást és nemzeti 
megmaradást alapjaiban fenyegető hatalmi erőkkel szemben. D e nem 
is okvetlenül a helyzet rosszabbodása váltja ki az önismereti és 
önmegtartó törekvések morális emelkedettségét; pontosabban nem 
abszolút közvetlen és pillanatnyi determináció vagy megfelelés húzó-
dik helyzet és reflexió között. A szellem önmagára és a társadalm 
létezés egészére eszmélkedő felismerései ennél mélyebbek: egyrészt 
egy irracionális és a humánus társadalomberendezkedési forma radi-
kális kritikáját, másrészt az emberi egzisztencia egyetemes, filozó-
fiaikig is távlatos látásmódját hordozzák. — Az erdélyi „jelenidő" 
eszme- és társadalomtörténeti értékelésének bizonyos határozatlan-
ságáért ugyan nem e könyv a felelős, hiszen éppen ezt a bizonytalan-
ságot igyekszik oszlatni az irodalom lelkületének és üzeneteinek a 
hűséges közvetítésével, mégis, ebben az igényességében talán lehetett 
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volna még következetesebb, és kezelhette volna például óvatosabban 
a „fejlődés" fogalmát az 1944 utáni mintegy két évtized irodalmi 
termése kapcsán. (Azon felül, hogy helyesen mutat rá az erőszakos 
dogmatizmus és sematizmus kártékonyságára és jelenségeire.) 

Pomogáts Béla könyve igen hasznos és megbízhatóan eligazító 
munka, kiválóan alkalmazható többek között ismeretterjesztő kézi-
könyvként vagy minden szintű — középiskolai, főiskolai, egyetemi 
— tanári segédeszközként, illetve tanulhatóan világos vonalvezetésű 
és felépítésű tankönyvként. Filológiai gondossága is mintaszerű. 
(Legfeljebb egy-két névvel kellene kiegészíteni a számba vevő névso-
rokat; a prózaírók között lehetne említeni Mátyás B. Ferencet, azu-
tán Nemess Lászlót, Korda Istvánt, Bölöni Domokost , Ábrahám 
Jánost, a költők között Ferencz S. Istvánt, Ferencz Imrét, Gittai 
Istvánt, Saszet Gézát, Gál Éva Emesét, az esszéírók körében Horváth 
Andort, a szociográfia-riport-útleírás műfajában pedig Oltyán László, 
Tófalvi Zoltán, Xántus János, Jakabos Ödön nevét. Ennyi még nem 
tágítaná parttalanná a listákat.) 

Összességében a kötet nagyarányú vállalkozás és sikeres megvaló-
sítás. Joggal tarthat számot a szakma és az olvasóközönség együttes 
méltánylására, megbecsülő elismerésére. (Gyorsuló idő, Magvető 
Kiadó, 1987.) 

B E R T H A ZOLTÁN 

MARKOVITS GYÖRGYI: 
A MAGYAR ÍRÓK HARCA A CENZÚRA ELLEN 

(1919-1944) 

A két világháború közötti magyar irodalmi élet s az e korszakban 
megszületett művek megértésének s helyes megítélésének feltételei 
közé tartozik az ellenforradalmi rendszer irodalmi cenzúrájának az 
ismerete. A kodifikált cenzúrajogszabályok, az ezek alapján szüle1-
tett rendőri, ügyészségi és bírósági eljárások képet adnak arról, hogy 
a hatalom különböző rétegeiben milyen szempontok alapján ítélték 
meg az irodalmi alkotásokat. Alapvetően a rendszer politikai alap-
jait — közvetlenül vagy közvetve — kétségessé tevő kitételek vád 
tárgyát jelenthették. A színpadokon és filmeken például győztes for-
radalmak nem lehettek a témák, továbbá nem szerepelhettek negatív 
beállításban „védett foglalkozású személyek": papok, bírák, magas 
rangú állami tisztviselők s mások. A z állami és társadalmi rend ilyen 


