
Emeli a kötet használhatóságát a Bartos—Vaj
da levelezésnek meg a Rózához írt verseknek 
közlése, az illusztrációk hosszú sora, még ha az 
utóbbiak minó'sége nem is mindig kielégítő'. 
Korábban vita folyt arról a szövegkiadás szak
emberei között, nem kellene-e a Vajda kritikai 
kiadásba fölvenni Bartos Róza munkáját. Erre 
fó'ként azért nem került sor, mert szokatlan lett 
volna az ediciók történetében, ma azonban 
elmondhatjuk, hogy tartalmi okok sem igazolták 

Az utóbbi időben tovább nőtt az érdeklődés 
az erdélyi magyarság sorskérdései, s ezen belül az 
erdélyi magyar irodalom iránt. (Vannak, akik 
jobbnak látják a romániai kifejezést, hiszen 
Erdélyen kívül, de még Románián belül is létezik 
magyarság és magyar irodalom.) 

E kérdések mindegyike természetesen nem 
tudományos, és gyakori a fölfokozott, erőteljes 
érzelmi elem. Megvannak persze az okok; sok 
tekintetben megoldatlan még a Trianon után 
kialakult közép- és kelet-európai helyzet, és nem 
lehet visszaszorítani az indulatokat sem. Ám 
mindennél nagyobb szükség van a józan észre, a 
ténytiszteletre s a tudományosan megalapozott 
elemzésre. Ezért üdvözölhetjük szép példaként 
Pomogáts Béla könyvét, mely - a vitát nem 
lezárva - tesz kísérletet arra, hogy az erdélyi 
magyarság szellemi életének egyik fontos összete
vőjét vizsgálja meg. 

A romániai magyarság jellegzetes ideológiája 
volt a transzilván gondolat - főként a 20-as, 
30-as években. De mint minden jelentős gondo
lat, nem szűnt meg a hatása az évtizedek határán, 
a fontos történelmi fordulópontokon. „A nemze
tiségi középrétegek körében keletkezett; egy 
időben: a húszas évek közepén azonban valóság
gal nemzetiségi ideológiát jelentett, amely nagy
mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a romániai 
magyar tömegek megváltozott történelmi helyze
tük és soron levő történelmi feladataik tudatára 
ébredjenek." (8.) - adja meg az alaphangot 
Pomogáts a könyv bevezetésében. És később -
vázlatosan bár, de - áttekinti a szerző az 1918 
előtti törekvéseket is, jól elkülönítve a konzerva
tív irányzatokat a progresszívektől. Mindezek 
törvényszerű előzményei a majdani Erdélyi Heli
kon-féle ideológiának, melyben sokféle irány 
ötvöződött. Azok számára is tanulságot lehet a 
könyv ismeretanyaga, akik kevésbé járatosak a 

volna ezt az eljárást. A memoár inkább egy kor, 
egy életforma, a költő életét befolyásoló szemé
lyek dokumentuma, s Vajdáról kevés megbízha
tót, újat, lényegeset tartalmaz. Kétségkívül hasz
nos tett azonban a sorozattól független közzété
tel, s egyúttal arra is felhívja a figyelmet, hogy 
Vajda életrajzának megírása nemcsak szükséges 
immár, hanem jól előkészített is. 

Nagy Miklós 

tárgyban; a legfontosabb tudnivalókat Pomogáts 
összegezni tudta, s mindezt kiegészítette, párhu
zamba állította a közismert történelmi tényekkel. 
Ez utóbbiak közül kétségkívül Erdély és Románia 
háború utáni egyesülésének a kimondása az egyik 
legfontosabb. Olvashatunk természetesen a köz
vetlenül Trianon utáni eseményekről, az erdélyi 
magyarság új helyzetéről. Igen érdekesek, némileg 
új összefüggéseket föltáróak azok a részletek, 
melyek a 20-as évek politikai mozgalmairól 
szólnak. Egyre inkább előtérbe állítja a szerző a 
haladó, a baloldali törekvéseket, de nem hallgatja 
el a kedvezőtlen változásokat sem. A Magyar 
Pártról írja: „Ahelyett, hogy kiépítette volna a 
nemzetiségi pártalakulat a tömegbázisát, s támo
gatást keresett volna az ország más nemzetiségei
vel, valamint a román politikai élet demokratikus 
mozgalmaival, a kisebbségek erőszakos beolvasz
tására törekvő jobboldali román pártokkal szövet
kezett." (52.) Ilyen és ehhez hasonló következ
mények miatt várt nagy feladat a kultúra és az 
irodalom képviselőire: keressék ők a radikális 
törekvések útjait. 

A nemzetiségi irodalom műhelyei című alfeje
zet (59-69.) ezekről a lehetőségekről szól. Az 
irodalomközpontúságot Pomogáts kulturális 
modellként fogja föl, s megállapítása igaz; hiszen 
éppen a kisebbségi sors sajátosságai szerint lép elő 
ilyen erőteljesen az írott szó s a művek sora. A 
szerző itt sem mellőzi az adatszerűséget: mint 
egész könyvében, itt is pontos ismereteket ka
punk. Helyenként úgy véljük, hogy túlságosan 
sok az adat, a fölsorolás. De ne feledjük, hogy 
ilyen igénnyel korábban még senki sem dolgozta 
föl ezt a tárgyat, így az átfogó kép (s benne az 
adathalmaz) nélkülözhetetlen. Ezt követően tesz 
kísérletet Pomogáts arra, hogy a transzilvánista 
ideológiát elemezze. Alapos és körültekintő ez a 
fejezet; a szerző számol az előzményekkel és a 
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korabeli környező valósággal is. Szemlélete mél
tató és bíráló szempontú egyszerre. „A transzil-
ván ideológia történelmi alapokra épült, ezek az 
alapok azonban nem voltak olyan szervesek és 
egységesek, mint amilyennek az ,erdélyi gondo
lat' hívei látták" (84.) - írja. Olvashatunk a 
mitizáló törekvésekről is, melyek persze a sajátos 
történelmi sorsnak is következményei. S itt igen 
meggyőző a szakirodalom tisztességes fölhaszná
lása, a korrekt hivatkozások sora. Pomogáts nem 
próbálja magának kisajátítani a páratlan „úttörő" 
szerepet; munkája az ideológia elemzésénél is 
összegző, szintetizáló jellegű. A múlt értékelésé
nél viszont hiába keressük a kritikai jelleget; 
utalásokkal és fölsorolásokkal éri be a szerző. Egy 
biztos: ha valaki ezek után a transzilvánizmus 
bármely vetületével kíván foglalkozni, nem kerül
heti meg ezt a könyvet, nem utolsósorban a 
gazdag jegyzetanyag és bibliográfia miatt. 

A méltatott szerzők és gondolkodók között 
kiemelt hely illeti meg pl. Kós Károlyt. A 
transzilvánista történelmi fölfogás kifejtését is 
neki tulajdonítja Pomogáts Béla. „Kós úgy 
ábrázolta Erdélyt, mint sajátos földrajzi, törté
nelmi és kulturális egységet, amelynek népei: a 
magyarok, románok és szászok nemcsak „anya
nemzeteikkel" tartottak fenn szoros kulturális 
rokonságot, hanem az együttélés több évszázados 
hagyományai folytán élénk művelődési kapcsolat
ba kerültek egymással is." (90.) Politikai szem
pontból sem jelentéktelen gondolatok ezek; az 
egymás mellett élő népek harmóniájának vágya 
hallatszik ki mögülük. 

Sokat olvashatunk arról, hogy az erdélyi 
gondolat legfőbb szólamai a szépirodalomhoz 
kötődnek. Kós, Makkai, Nyirő, Tabéry, Gulácsy 
és mások művei jelentik e vonalat. S ezek a 
művek Erdély történelme olyan jeles alakjait 
idézik föl, mint Dózsa, Budai Nagy Antal, 
Bethlen Gábor vagy Wesselényi Miklós. Mindezek 
mellett persze jutott hely a mitikus szemléletnek 
a regényirodalomban is. A szervezésben pedig 
maga, az Erdélyi Helikon játszotta a főszerepet, s 
ezt Pomogáts sosem téveszti szem elől. Mint 
ahogy azt sem, hogy a Helikon eszmevilágában a 
kisebbségi humánum az egyik legfontosabb össze
tevő. Nem nehéz észrevenni, hogy ebben s pl. a 

morális kérdésföltevésben a Nyugat romániai 
rokona a Helikon. Kuncz Aladár és Babits elveit 
össze is veti a szerző. 

A könyv zárófejezetének címe: Az „erdélyi 
gondolat" válsága. Ez is mutatja Pomogáts reali
tás-igényét; nem értékeli túl a transzilvánizmust, 
de az elsők között közöl róla méltó összegzést. 
Sajnálatos, hogy - mint a két világháború közötti 
számos mozgalom, gondolat - ez a törekvés sem 
járhatott teljes sikerrel. Kacsó Sándorra hivatkoz
va olvashatjuk: „Óvakodtak attól (ti. az erdélyi 
írók. B. I.), hogy megfogalmazzák a kisebbségi 
sors vallató kérdéseit; történelembe, lélektanba, 
esztétizmusba menekültek e helyett." (170.) Ka
csó bírálata nem az utókor emberének „könnyű" 
igazmondása, hiszen 1929-ben hangoztatta véle
ményét. Nagy vita alakult ki akkoriban a legége
tőbb sorskérdésekről. A részletesebb értékelés 
persze még várat magára. Pomogáts ezúttal is az 
„alaphangot" adja meg. 

A legérdekesebb alfejezet itt: A Helikon és a 
Korunk. A transzilván ideológia hanyatlásának 
idején kerül egyre inkább előtérbe az új eszme, 
amely „elfogadja a kisebbségi élet nehéz realitá
sát, és a többi demokratikus mozgalommal 
szövetségben lép fel a nemzetiségi jogok védelmé
ben." (183.) Pomogáts ilyen alapvetés után vizs
gálja meg a két folyóirat és közege viszonyát. Ez 
egyben a marxizmus és az erdélyi gondolat 
szembesítését is jelenti. Természetesen Gaál Gá
borról esik elsősorban szó, s ő sokáig higgadtan, 
reálisan értékelte az Erdélyi Helikon szerepét. 
Később azonban ő sem volt mentes az elhamarko
dott és túlzó kritikától. Pomogáts hangsúlyozza a 
kor „utópista türelmetlenségét" és a „szektaria-
nizmus dogmatizmusát" (189.) ezzel kapcsolat
ban. Mindzeket a feszültségeket föloldandó jött 
létre az 1937-es Vásárhelyi Találkozó, amelyen a 
Korunk és az Erdélyi Helikon köre „közösen 
vállalt felelősséget a nemzetiségi haladás ügye 
iránt." (193.) 

Pomogáts Béla könyvében hűségesen követi 
végig a transzilvánizmus történetének legfonto
sabb idejét. 

Bakonyi (Kovács) István 
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