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epsiszentgyörgyi könyvbemutatóján Pomogáts 
Béla magyarországi irodalomtörténész nem-
csak a Magyar irodalom Erdélyben legújabb kö-
tetéről beszélt, hanem kritikus szavakkal szólt 

a magyarok olvasási szokásairól, nehezményezve, hogy 
nagyon lealacsonyodott az olvasási kultúra. Pomogáts, aki 
egyben a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaság 
– Anyanyelvi Konferencia elnöke, a jövőt illetően inkább 
pesszimista, mint derűlátó; úgy véli, mostanra a sör meg 
a pálinka felváltotta a könyvet, ma már csak „híg irodal-
mat, szemetet” – erotikus és ponyvaregényeket – olvas a 
magyarországi olvasók nagy része, s noha egyre többen 
bolyonganak a világhálón, szerinte az internet civilizációs 
eszköz, de nem kultúra.

Pomogáts Béla szerint – aki, amikor „sokat olvasott”, 
évente három-négyszáz könyvet tudott maga mögött – két 
nagy veszély leselkedik az olvasáskultúrára, az egyik, hogy 
teljesen átveszi a könyv szerepét az elektronikus civilizáció. 
Nem nagyon olvasnak ma már könyveket, magyarázza, ha-
nem a tévé, a rádió, a „különféle digitális szerkentyűk” vál-
nak fontosakká, és bár a magyarországi és az erdélyi könyv-
kiadás nagyon látványos eredményekkel jár, a kötetek egyre 
kisebb példányszámban jelennek meg. „Szép emlékem, hogy 
a nyolcvanas évek közepén jelent meg Galgóczi Erzsébet 

Vidravas című regénye – egyik első nagy leleplező regény 
volt a Rákosi-rendszer szörnyűségeiről –, és az első kiadás 
néhány hónap alatt nyolcvankétezer példányban fogyott 
el. Ma egy népszerű író sikeres regénye nagyon jó, ha két-
háromezer példányban megjelenik, verseskötet legfennebb 
néhány száz példányban. Egy kiváló magyar költőnek, Rába 
Györgynek volt egy verseskötete, mely összesen hetvenkét 
példányban került el az olvasókhoz. Ezek elég szomorú sta-
tisztikai adatok.”

A másik nagy veszély Pomogáts szerint a tömegkultúra 
hatása: egyre kevesebben olvasnak komoly irodalmat, szak-
könyveket még kevesebben. „Amikor tanár voltam egy újpes-
ti technikumban, és villamossal jártam az iskolába, rendszere-
sen olvasó embereket láttam. Volt Magyaror szá gon egy Olcsó 
Könyvtár nevű sorozat, három forintba – egy pohár sör árába 
– került egy kötet, mindent kiadtak, több mint ezer kötet je-
lent meg. Homérosztól Németh Lászlóig és Balassi Bálinttól 
Nagy Lászlóig bármit el lehetett olvasni, és számtalanszor lát-
tam, hogy munkás külsejű emberek állnak villamoson, autó-
buszon, fogódzkodnak egyik kezükkel, és a másik kezükben 
ott van kinyitva egy Olcsó Könyvtár-kötet. Ezt ma már nem 
lehet látni, ha valaki olvas, ezeket a rettenetes giccseket és 
álkalandregényeket olvassa, rosszabb esetben pedig pornog-
ráfiát.” A lakosság öt százaléka keres szépirodalmat, ezen vala-
miképpen meg kellene próbálni változtatni. A magyarországi 
olvasók csupán néhány erdélyi írót ismernek: Nyirő József, 
Tamási Áron, Wass Albert.

Úgy véli, olyan kulturális politikára lenne szükség, ami 
megpróbálja ösztönözni a könyvolvasást, jobban össze kelle-
ne fogniuk azoknak a szervezeteknek is, amelyeknek a kezé-
be helyezték az irodalom sorsát – írók, irodalmi társaságok, 
írószövetségek, könyvkiadók, könyvtárak, könyvterjesztők –, 
mert ebben a tekintetben is sok a mulasztás. A mai könyv-

árak mellett nem is lehet elvárni az emberektől, az ország 
lakosságának nyolcvan százalékától, hogy kenyér és szalonna 
helyett könyveket vásároljon. Szerinte elérhető áron kellene 
könyveket forgalmazni, az olvasás támogatásában a Magyar 
Köztársaságnak kellene határozottságot vállalnia, ezen parti-
zánharccal nem lehet segíteni.

Szüksége lett volna a Romániai magyar irodalmi lexikon 
utolsó köteteire, de az egyik magyarországi nagy könyvkeres-
kedésben azt mondták, nincs, mert „ezt a könyvet legfennebb 
hatvan-hetven példányban tudják eladni”. Az nekik nem ér-
dekes, tehát csak olyan könyvet terjesztenek, amit legalább 
ezer példányban el tudnak adni, márpedig ezer példányban 
legfeljebb a giccseket, a pornográfiát, a rémregényeket lehet 
eladni, egy lexikont, egy verseskötetet nem – fűzi hozzá. 
„Meg is mondták, a könyv ugyanolyan árucikk, mint a pálin-
ka, a kolbász és a gumióvszer. Nagyon nehezményezem, hogy 
a könyv forgalmazás teljesen alárendelődött az üzleti szem-
pontnak, márpedig a kultúra nem üzlet, soha nem volt üzlet. 
Nem volt a világon olyan társadalom, ahol a kultúra üzletnek 
számított. Ameddig ezt a helyzetet nem lehet áttörni, akár 
állami intézkedéssel, akár a szellemi és a gazdasági életnek 
valami összefogásával, addig ez a helyzet nem változik meg.” 
Szerinte át kellene alakítani a magyar közszellemet, mert a 
haszonelvű, pénzközpontú világkép „elég szörnyű eredmé-
nyeket hozott Magyaror szágon”.

Pomogáts Béla felidézte Nagy László utolsó televíziós 
beszélgetését, amikor megkérdezték tőle, mit üzen az em-
beriségnek? A költő azt válaszolta, ha még emberi formájuk 
lesz, akkor csókoltatja őket. „Féltem a jövőt – mondja erre 
Pomogáts –, nagyon meg tudom érteni Nagy Laci aggodal-
mát, én azonban nem csókoltatom őket.”

Mózes László, 
Háromszék

magyar irodalom egysége mellett tesz hitet 
munkáiban Pomogáts Béla irodalomtörténész. 
Számos kötete jelent meg hosszú és termékeny 
munkássága alatt, megannyiban bizonyítva ezt 

a meggyőződését.
Magyar irodalom Erdélyben. Ezt a címet viseli a Pallas-

Akadémia Kiadó gondozásában megjelent monumentális 
munka, s a cím szintén a magyar irodalom egységét hang-
súlyozza. Teszi ezt annak ellenére, hogy az első világhábo-
rút követő időszakban az utódállamokban lokális magyar 
irodalmakról beszéltek. A magyarok többnyire azért, hogy 
hangsúlyozzák elkülönülésüket az őket látszólag megtaga-
dó magyar államvezetéstől, a többségi nemzetek képvise-
lői pedig azért, hogy gyengítsék a kisebbségbe szorult ma-
gyarságnak Magyarországhoz való kötődését.

Ugye, a huszas évek elején megszületett a transzszilva-
nizmus ideológiája, amely az erdélyi magyarságnak az új 
helyzethez való adaptációját volt hivatott elősegíteni. A 
kultúrák koegzisztenciájának tapasztalata alapján a közös 
érdekeltség ideálját fogalmazták meg Kós Károlyék: a nagy 
európai történelmi és kulturális régiók ütközőzónájában a 
kialakult egyensúlyt kívánva fenntartani.

Ez a szemlélet a korabeli természetes revíziós vágyak 
befagyasztását jelentette Bukarest szemében, s Budapestet 
sem zavarta különösképpen, mivel úgy érezte, hogy az er-
délyi magyarság saját útjának való keresése felmentette a 
revíziós törekvések nemzetközi szerződésekbe ütköző fel-
adatának terhe alól.

Gróh Gáspár irodalomtörténész megállapítja: „A 
transzszilvanizmus gondolata tehát úgy jelentett a ma-
gyar nemzeti érzés számára is biztos tájékozódási pontot, 
hogy kikerülte a szeparatizmus és a revizionizmus csap-
dáját – anélkül, hogy a kollaboráció bűnébe esett volna.” 
Utólag visszatekintve, a kisebbségbe szorult magyarság 
túlélési esélyeinek növelésében játszott szerepet ez az 
ideológia.

Az elkülönülés – jobban mondva elkülönítés – a népi 
demokráciának nevezett pártállami időszakban volt a leg-
hangsúlyosabb. Romániai magyar irodalomról beszéltek 
hivatalosan mindkét országban. Az elkülönítés meg is 
hozta gyümölcsét: a nyolcvanas években már magyarul író 
román írókról beszéltek a magyar irodalom erdélyi, romá-
niai művelői kapcsán, a magyar közember pedig gyakran 
lerománozza a román útlevéllel utazó magyar írót.

Pomogáts Béla arra vállalkozott, hogy visszahozza a 
magyar köztudatba a magyar irodalom egységének gondo-
latát. Ezt a célt szolgálja nyolckötetesre tervezett munkája. 
A kiadó az egy-egy történelmi események által behatárolt 
korszakot felölelő kötetet és a hozzá kapcsolódó irodalmi 
dokumentumok gyűjteményét tartalmazó kötetet egybe-
kötve jelenteti meg, így négy vaskos, méretes könyv kerül 

majd egymás mellé a polcra. Az első kötet az 1918–1944. 
közötti időszakot taglalja. Azt a kort, amely az előbb em-
lített transzszilvanizmust termelte ki, azt a kort, amelyet 
az új helyzethez való alkalmazkodás jellemzett, azt a kort, 
amelyben az erdélyi magyarság kiépítette saját intézmény-
rendszerét, ezen belül irodalmi intézményeit is.

Az említett korszak meghatározó műhelyei képesek 
voltak integrálni különböző politikai, ideológiai meggyő-
ződésű embereket, irányzatokat. Termékeny időszak volt, 
az impériumváltást követő első öt esztendőben 1066 ma-
gyar könyv jelent meg, ebből 532 szépirodalmi mű.

Nos, a munka első része korszakok szerint taglalja az 
erdélyi magyar irodalom történetét és az irodalom intéz-
ményeit (lapok, folyóiratok, egyesületek, írótalálkozók 
mint pl. a marosvécsi Helikon, és az ezek köré szervező-
dött írói csoportosulások) 1918-tól 1944-ig. Ez az időszak 
az erdélyi magyar irodalom „első”, kényszerből önállóso-
dott korszaka, vagyis a trianoni sorsforduló utáni negyed-
századnyi idő.

E termékeny, ideológiákat egyesítő, mértéktartó kul-
turális stratégiát követő intézmények által fémjelzett kor-
szakot – Pomogáts Béla megfogalmazása szerint – „igen 
gyorsan és türelmetlenül baloldali kurzus váltotta fel”.

Ezt az 1968-ig tartó korszakot foglalja össze a III–IV. 
kötet. A szerző azt írja, hogy ezt a kort a román kommu-
nista hatalommal való együttműködés – és az ilyen mó-
don kiharcolható engedmények sora – jellemezte, 1968 
után viszont már az önálló cselekvés: a nemzeti önvédelem 
erkölcsi és politikai imperatívusza állt az erdélyi magyar 
stratégia tengelyében.

De ez már a következő, az V–VI. kötet témája. Az 
1968-tól a rendszerváltásig terjedő időszakot bemutató 
kötet a Csehszlovákia lerohanása után kialakult politikai 
kontextusba ágyazva vizsgálja az erdélyi magyar irodalmi 
életet, külön fejezetet szentelve az irodalmi kultúra átala-
kulásának. Önálló fejezetet szentel a szerző az útkereső 
irodalomtudománynak, a szociográfiai irodalomnak, vala-
mint a Forrás két költő- és prózaíró nemzedéke tagjainak.

Azzal kezdtem, hogy a szerző, Pomogáts Béla az erdé-
lyi magyar irodalom elkötelezettje. Első könyve is, amely 
1968-ban jelent meg, egy Kuncz Aladárról írt monográ-
fia. Könyveiben, tanulmányaiban, esszéiben, előadásai-
ban több mint három évtizede foglalkozik az erdélyi ma-
gyar irodalom történetével, elméletével, erdélyi magyar 
írók munkáival és sorsproblémáival. És mindezt teszi oly 
módon és azzal a meggyőződéssel, hogy az erdélyi ma-
gyar irodalom a magyar nemzeti irodalom szerves része, 
és csak kisebbségi helyzete, és az ebből következő sajátos 
intézményrendszere különíti el az anyaország művelődé-
si életétől.

Sarány István

A magyar 
irodalom egysége

Egy héten át Erdélyben tartózkodott 
Pomogáts Béla irodalomtörténész, 101. 
önálló kötetét mutatva be az erdélyi kö-

zönségnek: a Magyar irodalom erdélyben 
című összegző munka V–VI. kötetét. 

Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön, 
Székelyudvarhelyen és Kolozsvárott olva-
sóival beszélve személyes életpályájáról, 
az Erdélyben született magyar irodalom 
iránti érdeklődéséről, a magyar irodalom 

egységéről, az olvasási szokások  
és kultúra kedvezőtlen alakulásáról.

Pomogáts Béla:  
a kultúra nem üzlet 
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