
Irodalom

Pomogáts Béla-jelen idő

az erdélyi magyar irodalomban

Világszerte megfígyeíhetö, hogy az érdeklődés

homlokterében az úgynevezett nagy kérdések
állnak, földrészeknek és áUamoknak hatalmas,
egzisztenciális problémákban kell döntésekre jut
niuk, s ebben a helyzetben míndenütt kevesebb
figyelem jut a kis népekre, s még kevesebb a
nemzetiségekre, hiába küzdenek ezek létük,
önértékelésük, sorsuk súlyos zavaraival. A figyelem
lanyhulásával párhuzamosan mégis megnő a kul
túra, mindenekclőtt pedig az irodalom szerepe. a
nemzetiségi irodalmak nyelvükben őrzik hagyo
mányukat, hovatartozásuk tudatál, múlt és jövő

sejtelmét. ezt a nyelvet mindenütt jelentős írók és
költők gazdagitják, tisztítják és telítik ideálokkal.
Fokozottan kell hát figyelnünk minden olyan
törekvésre, rnely bárhol a világon a magyar nyelv
jegyében születik, s kettőziitt figyelemmel, aggo
dalomrnal kell nyomon követnünk az erdélyi
magyar irodalom változásait, azért is, mert ennek
színvonala talán a legmagasabb határainkon túl,
másrészt mert őrző törekvéseiben ott rejlik a maj
dani, tisztultabh légkörben való modelltcremtés
lehetősége.Ezért is kivételesen fontosnak érezzük
Pomogats Béla vállalkozását, aki objektív képét
adja az erdélyi magyar irodalomnak, ennek a törté
neti léptékkel mérve fiatal képzödménynek, amely
mégis évszázadok f.íjdalmát fejezi ki gyakran el
csukló, de mindig tiszta hangon, s az egyetemes
magyar irodalom legjobh hagyományait őrzi el
tökélt felelősséggel. Ugyanakkor ebből a tömör
összefoglaláshól mégis a romániai magyar iroda
lom "jelen ideje" bomlik ki a legszembetűnőhhen,

a hatvanas-nyokvanas évek irodalmi törekvései,
tehát annak a korszaknak az irodalmi jellernzői,

amely ebben a régióban a szó és a betű nagykorú
ságának időszaka,

Az igazságtalan trianoni békeszerződés tekin
télyes létszámú magyar lakossagot csatolt Roma
niahoz. s akiknek ez a sors jutott osztályrészéul.
azoknak szinte egyik napról a másikra kellett
megtanulniuk a nemzetiségi létforma jellemzön.
Ki kellett alakitania az irodalomnak is a maga új
lehetőségeit, meg kellett teremtenie központjait. s
heves, elvi vitákhan tisztáznia kellett küldetése,
feladata legjelentősebh tartalmait. Ezekre az clöz-
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ményckre ugyancsak visszatekint Porriogats Béla
- aki a részletek iránt érdeklődik,kiváló fogódzót
talál a szerzönek a transzilvánízmusröl írt korábbi
könyvében vagy épp Kuncz Aladárt tárgyaló kis
monogrJfiájáhan -, feitegetéseinek középpont
jában mégis az utolsó húsz esztendő irodalomtör
ténete áll, amelynek egyik legfontosabb törekvese
a nemzetiségi önismeret kialakítása. Rendkivül
fontosak a szerzö e kérdéskörrel kapcsolatos fej
tegetései. Ahatárainkon túli magyar nyelvű irodal
makkal foglalkozva általánosságban is arra a tapasz
talatra juthattunk: ha egy-egy területe nem fejlesz
tette ki önértékelése eszközeit, formáit, kereteit,
aligha tekinthetjük önelvű irodalomnak, inkábh
csak írók laza konglomerátumának. Az erdélyi
magyar irodalom magas színvonalon, kiváló
munkákhan oldotta meg e feladatát - elég, ha
csak olyan fontos, alapvető rnűvekre utalunk, mint
Kántor Lajos és Láng Gusztáv irodalomtörténete.
Sőni Pál egyetemi tankönyve vagy a Balogh Edgár
szerkesztésében kiadott Romániai Magyar Irodal
mi Lexikon első kötete -, s ezzel párhuzamosan a
különféle tudományágak is alapvető értékeket
tcremretrek Olyan megbízható, szilárd és nemzet
közi mércével mérve is számottevő alapok ezek,
melyekre értékes, jó irodalom épülhet és épül is.

Az alapítók nemzedékének természetesen már
csak utóvédjei éltek, alkottak a Pomogats Béla
tár!-''Yalta időszakban, kezdeményezésük mégis
meghatározó. Mindenképp helyes és méltányos
hát, hogy rövid, érzékletes képet rajzol olyan
jelentős kezdernényezökröl, mint Tompa László,
Szentimrei Jenő, Salamon László, Franyó Zoltán,
Bartalis János, vagya Hattyúénekkel még mindig
jelen 1('Vi'í Endre Károly. A "második nemzedék"
címszó alatt egybefogon alkotók szemléletét és
kulturáját viszont már inkább az a tény határozta
meg, hogy irodalmi honfoglalásuk nemzetiségi
körülmények között történt. Ebben az élethelyzet
ben lett az erdélyi magyar irodalomnak jelenté
keny személyisége például Szemlér Ferenc, a
sztoikus életbölcsességet újrafogalmazó Horváth
Imre, vagy e nemzedék egyik legizgalmasabb,
legsokoldalúhh írója, az avantgárd történetének
kiemelkedőszemélyísége, Méliusz józsef

A társadalmi átalakulások fonpontján jelentkez
tek azok a fiatalabb költők és prózaírók, akiket
némiképp a hazai irodalomtörténet-irás által kez
deményezett csoportosítás analógiájára a "derék
had" íróinak nevezünk. Az analógia érvényessége
azonban a poétikai jellemzőkre is kiterjeszthető. e
nemzedék íróit sem hagyta érintetlenül a sematíz
rnus, hogy aztán a legerősebb tehetségek írói
világa alapvetöen változzék meg, s súlyos, küzdel
mcs lelkiismeretvizsgálat után jussanak CI kitclje
sedcsuk korantsem körtnyű és akadálytalan



állomásaiig. Joggal kerül e rész középpontjaba
Székely János, aki hősi küzdclmet vívott az elhall
gatás fenyegető veszedelmével, s hasonlóképp
kiemelkedőjelentőségűlírikus a kolozsvári Kányá
di Sándor, kinek költészetében talán a legnagyobb
hangsúllyal fogalmazódik meg a lét veszélyezte
tettsége.

A hatvanas évek elején. Veress Zoltán novellás
kötetével indult a sokat emlegetett Forras címü
könyvsorozat. rnelynek ma már története van:
három nemzedékének fellépése a romániai ma
gyar irodalom megújulásának jelképe, s ennek
bizonyságát olyan alkotok életműve reprezentálja.
mint a tragikus sorsú Szilágyi Domokosé, aki az
egyetemes magyar lírának is jelcntékmy alakja,
Lászlöffy Aladáré, Hervay Gizelláé, a kolozsvári
Király Iászloé, Farkas Árpádé v4,'Y Cseke Gáboré.
A Forrás nemzedékek clbcszélóí közül igazi és
maradandó magyar értéket teremtett Balint Tibor
és Szilágyi István, akinek Kő hull apadó kútba
CÚllŰ regénye a modern magyar próza nagy tel
jesítménye, s mellettük Pusztai János, az emberi
kiszolgáltatottság drámai erejű megszólaltatoja

1968-ban indították a BabesBolyai Egyetem ak
kori hallgatói az Echinox dmű folyóiratot, mclyet
elméleti érdeklődés,avantgárd szellem hatott át s a
kgfiatalabb írónemzedék indítója, otthona lett. A
nyelv megtisztitásának világszerte hangoztatott és
különíéle írói lehetőségeket kiaknázva megvaló
sított igénye hatotta át az írói kör munkásságát,
amely magától értetődő természetességgel kapcso
lódik a hasonló európai törekvésekhez,

Pomogáts Béla hiánypótló könyvében tömör
összefogIalását olvashatjuk az erdélyi magyar
dramairodalomnak, szociográfiának, s fejtegeté
seit egy rendkivül hasznos kislexikon teszi teljessé.
Ha valaki arra a kérdésre keresné a választ, az
erdélyi magyJr irodalomnak vajon mi a szerepe és
súlya az egyetemesben, hadd utaljunk egyetlen író,
egyetlen pálya magaslati pontjaira. Természetesen
a "derékhad" legjelentősebbjéről,Sütő Andrásról
van szó, A nemzetiségi irodalom nyitott kérdéseit
legteljesebben az ő életműve válaszolja meg, azt
bizonyítva, hogy ilyen helyzetben is lehet egyete
mes értékeket teremteni, s meg lehet tartani azt a
.tündérbírodalmar", melyet a szavak útján is életre
kelthető hagyomány őriz bármikor előhívhatóan.

erőt, kitartást adó lehetőségként.

Talán szekatlan befejezése egy kritikai szem
Iének, mégis így méltó és igazságos: köszönet
Pomogáts Bélának, hogy a "gyorsuló időt" meg
állítva hiteles, igaz, olykor tragikus, de a megtisz
tulás esélyét is magában hordó állóképet adott
arról a nemzetiségi irodalomról, mely mindannyi
unknak szívügye,

Rónay László

I Vallástörténet

Zsidó sors és kultúra

A szerkesztésben is közrernűködö Kőbányai

János írásai keretezik a Kultúra és Közösség
tematikus számának anyagát, olyan beszélő

címekkel. mint "Magyar zsidó múlt és jövő a
jelenben" és a sempruni nagy utazásta rímelő "A
kis utazás". A bevezető vitairat-esszé emlékezte
tő, vallomás és program is. "Mint szivárványhíd,
át lehet-e ívelni ezeket az elíziumi mezöket, vagy
alagutakat kellene fúrni alattuk az azonosságot,
legitimitást nyújtó folytonosságot visszaállítan
dó? Esetleg körül lehetne betonozní, mint vala
mi fölrobbant s most hasadó anyagainak láncre
akcióival a föld egészséges vegetációját, légkörét
veszélyeztető atomkehöt?", kérdezi Kőbányai

már-már' kétségbeesetten. Válasza nemleges, de
nem puszta tagadás, hanem program: "Tehát a
Holocaustnak önmaga valóságát megszüntetve
megőrző átlényegüléssel kellene tért nyernie."
Fontos feladatnak tartja, hogy a .Holocausttal
megváltozott, ezredvéghez közeledővilág para
mcterei között kell újraértelmezni s főként élni a
vallás?, nép?, kisebbség?, etnikum>, társadalmi
munkamegosztásban elfoglalt hely?, sors? vala
mint a zsidóknak Izrael államához, az egyetemes
zsidósághoz és a nemzeti, történelmi, kulturális
tradíciókhoz helyenként eltérő viszonyulása
vízválasztó kérdéseit". Kőbányai úgy véli, hogy
nincsen a világon a zsidóságnak még egy olyan
törzse, amely "olyan mélyen, szerteágazóan 
szerelmesen - azonosult volna, mely olyan
jelentős társadalmi, gazdasági, kulturális szere
pet vitt volna a befogadó ország életében és
életéért, mint a magyar zsidóság". A jövő sürgető

tennivalói maguk után rántják az eredet, az
identitás, azaz a múlt aktualizálását, hangoztatja a
bevezető írás, s ennek jegyében következnek az
életinterjúk (egy hajdani földbirtokossal és egy
háziasszonnyal), a múvelődéstörténeti jellegű

írások (az 1911 és 1944 között működöMúlt és
Jövő című folyóiratról, a zsidóság és az irodalom
kapcsolatáról, a Bodrogkeresztúron élő ortho
dox zsidóság .Jenyomataról" a legendákban),
ezt a gondolatot szolgálják Martin Buber és Elie
Wiesel írásai, amelyeknek címei igencsak sokat
mondóak: ,,A zsidóság és az új világkérdés" és
"Változni". Buber a zsidó néprőlmint "az Ország
kezdetéről" szól, s küldetésének célját abban
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