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— A hetvenedik születésnapodra 2005-ben, Budapesten megjelent Pomogáts-változatok cí-

mű kiadvány annak idején közhírré tette: eddig az időpontig összesen 72 önálló köteted látott 
napvilágot — különböző kiadóknál. A teljesítmény — egy irodalomtörténész le nem zárult pá-
lyáját tekintve: több mint egyedülálló. És soroljuk ide az általad szerkesztett, sajtó alá rendezett 
kiadványok tetemes mennyiségét is, valamint az utóbbi évek termését. Ennek a könyvtárnyi 
munkának nem kis része erdélyi vonatkozású; a pályakezdő köteted is (Kuncz Aladár. Kis-
monográfia. 1968) szorosan ide kapcsolódik. 

Tudjuk, Budapesten születtél: édesapád építészmérnök, édesanyád orvos volt. 1969-ben jártál 
először Erdélyben. Ettől kezdve folyamatosan, körültekintően figyelemmel kísérted/kíséred az 
erdélyi magyar irodalom alakulásának eseményeit. Kötetek, tanulmányok egész sora tanúskodik 
erről a lankadatlan szellemi vonzódásról. A Kuncz Aladárral való nyitást követte esztendők so-
rán a Tamási, Nyirő, Áprily, Dsida, Sütő, Kányádi — meg mások — iránti szakadatlan fi-
gyelem és ragaszkodás. 

Megkérdem: voltaképp mi indított el ebbe az irányba? Mi a a gyökere — ha szabad így fo-
galmaznom — az irodalomtörténész Pomogáts Béla töretlen, mély Erdély-szerelmének? 

 
— Az erdélyi magyar irodalmat korai gyerekkorom óta olvastam, otthon a 

családi könyvtárban voltak Tamási Áron-, Nyirő József- és Kuncz Aladár- 
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könyvek. Anyám, aki belgyógyász orvos volt és fiatal orvosként az egyik Üllői 
úti klinikán dolgozott, személyesen is megismerkedett Kuncz Aladárral, aki ott 
feküdt súlyos betegen, és ott is halt meg 1931-ben. Tőle kapta A fekete kolostor 
akkor megjelent budapesti kétkötetes kiadásának egyik első példányát. Amikor 
1956 őszén negyedéves egyetemi hallgató voltam és szakdolgozati témát kellett 
választani, úgy gondoltam, hogy az erdélyi irodalomról fogok írni, hiszen akkor, 
a forradalom előestéjén nagymértékben megnövekedett az erdélyi irodalom iránti 
érdeklődés. Így dolgoztam fel egy rövid szakdolgozat keretében Kuncz Aladár 
munkásságát. Néhány hét múlva kitört a magyar forradalom, ebben én is részt 
vettem, utána letartóztatásba, majd internáló táborba kerültem, és csak 1965-ben 
kerültem a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetébe mun-
katársnak. Illett jelentkezni egy kézirattal; elővettem a Kuncz Aladárról készült 
szakdolgozatomat, ez lett az első könyvem 1968 nyarán, az Akadémiai Kiadónál  
jelent meg. 1969 januárjában, mint ösztöndíjas, Erdélybe utazhattam, akkor jártam 
először ott. A könyvem híre már megelőzött, így aztán mindenütt baráti fogadta-
tásra találtam. Talán ez a baráti fogadtatás ösztönzött arra, hogy a későbbiekben 
rendszeresen foglalkozzam az erdélyi irodalommal: azóta vagy 25 könyvem jelent 
meg ennek az irodalomnak a jelenségeiről és alkotóegyéniségeiről. A rendszervál-
tozás óta évente többször is járok Erdélyben, bejártam az egész országrészt, 
mondhatni összességében több mint egy félévet eltöltöttem ott. Szinte mindenütt 
jártam, a Székelyföldet is több alkalommal beutaztam, nagyon sok barátra és isme-
rősre tettem szert. Rendszeresen jelen vagyok az erdélyi magyar folyóiratokban és 
több könyvem jelent meg ottani kiadóknál. Az erdélyi utazások és az erdélyi iroda-
lommal való foglalkozás ilyen módon az életem részévé vált. 
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— Az indulás körülményei — úgy vélem — ebben az esetben is sok kérdésre adhatnak vá-

laszt. Keveset tudunk — például — a készülődéseid éveiről, irodalom iránti tájékozódásod 
kezdeteiről. Pedig hát erre is kíváncsiak vagyunk… 

 
— Már diákkoromban érdeklődtem az irodalom iránt, rengeteget olvastam, azért is 

jelentkeztem a bölcsészkarra. Egyetemista éveimet főleg olvasással töltöttem, nagyon 
kevés olyan előadást hallgathattam az egyetemen, pl. a nagyszerű  nyelvészprofesszor-
tól, Bárczi Gézától, vagy a kitűnő irodalomtudóstól, Sőtér Istvántól, amelyekre érde-
mes volt belátogatni. 

Máskülönben az Egyetemi Könyvtárban üldögéltem és folytonosan olvastam, ott-
hon a vacsora után is. Ezeknek az olvasmányoknak a nyomán kezdtem irodalomtör-
téneti tanulmányokkal és kritikákkal foglalkozni. Tekintettel arra, hogy egészen 1989-
ig semmi szerepem nem volt a közéletben, egyedül a szakszervezetnek voltam tagja, 
nem követeltek tőlem politikai elkötelezettséget és tevékenységet. Így aztán folyama-
tosan írhattam könyveket és tanulmányokat, ezek közül természetesen akadt olyan, 
amely akkoriban nem jelenhetett meg, de ezeket is ki tudtam adni a rendszerváltozás 
után. Arra egy kicsit büszke is vagyok, hogy utólag nem kellett semmit sem megvál-
toztatnom a korábbi szövegeimen, legfeljebb a „romániai magyar irodalom” terminust 
cseréltem fel az „erdélyi magyar irodalom” kifejezésre. Igen sokat dolgoztam tehát és 
így olyan kézirataim is összegyűltek, amelyek annak idején, legalábbis könyvekben, 
nem jelenhettek meg, de a rendszerváltozás után ezekből állítottam össze könyveim 
egy jó részét. Így máig közel 100 önálló és közel 70 általam szerkesztett kötet látott 
napvilágot. Mindemellett meglehetősen magával ragadott a közélet, hat évig voltam a 
Magyar Írószövetség elnöke, öt évig elnököltem az Illyés Közalapítvány kuratóriumát, 
és 1991 óta az Anyanyelvi Konferencia elnöke vagyok. Mindenesetre igyekeztem a 
közélet mellett időt szakítani a tudományos és kritikai tevékenységre is. 
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— Folyamatban van A Magyar Irodalom Erdélyben című nagy mű vaskos kötetei-

nek a megjelenése Erdélyben, a csíkszeredai Pallas-Akadémia Kiadónál. Az első kötet tavaly 
jutott el az olvasókhoz. Ennek a bevezetőjében — Személyes háttér címmel — így vallottál: 
„Elmondhatom: a mögöttünk lévő jó másfél évtizedben »belaktam« Erdélyt. Mindig otthon 
éreztem magam az erdélyi magyarok között, az ottani közönség körében, és persze valóságos 
szellemi közösségre találtam az erdélyi magyar folyóiratoknál és más szellemi műhelyeknél is.” 
Ezt a vonzó szellemi otthoniasságot érzékelhetjük irodalomtörténeted lapjain — különöskép-
pen a nemrég megjelent kötetben, mely a közelmúltról, az 1945 és 1988 közötti időszakról 
szól. Közel 600 nyomtaott oldalon tárgyalod itt az erdélyi magyar irodalom szóban forgó idő-
szakának eredményeit, eseményeit, meghatározó jelenségeit. S következik a nagy vállalkozás 
zárókötete: irodalmunk mai állagának — jelenkorának — áttekintése. 

Mikorra várhatjuk a készülő kötet megjelenését? Milyen különösebb gondokkal kell meg-
küzdened — hogy ha egyáltalán vannak ilyen gondjaid — a kézirat véglegesítése során? 

 

— Valóban folyamatban van az erdélyi magyar irodalomról készülő összefog-
lalásom írása. A háromkötetesre tervezett munkából eddig két kötet jelent meg. 
Eredetileg összesen két kötetre számítottam, méghozzá oly módon, hogy az első 
az 1918 és 1944 közé eső korszakot, a második pedig az 1945 utáni fejleménye-
ket mutatja be. Meglehetősen hamar kiderült, hogy a mögöttünk lévő több mint 
félévszázad irodalomtörténetét nem lehet egyetlen kötetben feldolgozni, ezért 
aztán a kiadóval való egyetértésben összesen három kötet kerül az olvasó elé. A 
második, az idén megjelent kötet az 1945 és 1968 közötti fejleményeket dolgozza 
fel, a most készülő harmadik kötet az 1968 és 1989 közé eső korszakkal foglal-
kozik. Az ezután következő két évtized lényegében nem lehet az irodalomtörté-
net tárgya, mert élő korszakot jelent. Ezért erről egy „kitekintés” jellegű össze-
foglalást készítek, ilyen módon jutok el egészen a jelenig. Természetesen óriási 
munkát kíván mindez, hiszen rengeteg irodalmi jelenséget: írókat, intézményeket, 
könyveket kell számításba vennem, és igen szigorúan kell döntenem arról, hogy 
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egyáltalán kivel foglalkozzam és milyen terjedelemben adjak képet egy-egy íróról. 
Számítok arra is, hogy nem lesz mindenki elégedett azzal a képpel vagy terjede-
lemmel, amelyet önmagáról talál. Az irodalomtörténésznek azonban fegyelme-
zettnek kell lennie, és lehetőleg a legfontosabb jelenségeket kell bemutatnia. Bu-
dapesti irodalomtörténész vagyok, ezért természetesen budapesti nézőpontból 
mutatom be az erdélyi irodalmat, vagyis nagyobb mértékben hasonlítom össze a 
magyarországi irodalom jelenségeivel és fejleményeivel. Nagyon szeretném, ha 
egy, vagy akár több erdélyi irodalomtörténész is bemutatná ennek az igen jelen-
tős irodalomnak az élettörténetét. Számítok arra, hogy akár idősebb irodalomtu-
dósok, mint Kántor Lajos vagy Láng Gusztáv, akár fiatalabbak, mint Balázs Imre 
József, egyszer, talán hamarosan maguk is megírják saját erdélyi irodalomtörténetü-
ket. Nem versenytársaknak tekintem őket, hanem kollégáknak, abban a meggyőző-
désben, hogy minél több történeti feldolgozás jelenik meg egy irodalomról, annál 
inkább jól jár az olvasó: teljesebb és árnyaltabb képet kap az irodalom értékeiről. 

 
— Ismerve pályád alakulásának történetét, életművedet, soha nem apadó szellemi elfoglalt-

ságaidat, állandó jelenlétedet az irodalmi rendezvényeken (az egész Kárpát-medencében!), nem 
utolsó sorban az Anyanyelvi Konferencia elnökeként évtizedek óta folytatott tevékenységedet, a 
Nyelvünk és Kultúránk című folyóirat irányításában betöltött szerepedet, talán nem tűnik 
indokolatlannak a kérdésem: hogyan tudod összeegyeztetni mindezt az igényes irodalomtörté-
nészi munka mindennapjaival? 

 
— Valóban nehéz összeegyeztetni a közéleti és a tudományos tevékenységet, 

hiszen mind a kettő teljes emberi készenlétet, odaadást és energiát kíván. Ennek 
ellenére úgy gondolom, mint irodalomtörténész is sokat köszönhetek annak, 
hogy vállaltam közéletei szerepeket, és személyesen is jelen lehettem például az 
erdélyi irodalom mögöttünk lévő évtizedeinek eseményeiben, figyelemmel kísér-
hettem az irodalmi élet mozgásait, akár vitáit. A közéleti tevékenység és a tudo-
mányos munka ilyen módon tulajdonképpen összeegyeztethető. Igaz viszont, 
hogy az erdélyi irodalom történetének feldolgozására, bármennyire is szerettem 
volna ezzel foglalkozni, korábban nem vállalkozhattam az írószövetségben vagy 
az Illyés Alapítványban végzett munkám miatt, amely szinte teljes időmet lefog-
lalta. A közéleti feladatvállalás azonban három évvel ezelőtt befejeződött, és így 
hozzáfoghattam régóta melengetett terveim megvalósításához. Az elmúlt több 
mint két esztendőben így elsősorban és folyamatosan dolgozhattam az erdélyi 
irodalomtörténeten. Terveim és a kiadó állandó sürgetése következtében ezt a 
munkát a nyár közepén-végén be szeretném fejezni, hogy a háromkötetes kiad-
vány jelen lehessen az ősszel esedékes marosvásárhelyi könyvnapokon. Termé-
szetesen vannak olyan terveim is, amelyeknek megvalósítása az ezt követő időkre 
marad, például kiadói sürgetésre is átdolgozott formában szeretném az olvasó elé 
juttatni a transzilvánizmusról: az „erdélyi gondolatról” annak idején készült 
könyvemet. Ez a könyv a nyolcvanas évek elején látott napvilágot, Erdélyben 
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nagy érdeklődéssel találkozott, azonban tekintettel a már nagyon szigorú román 
cenzurális viszonyokra, alig néhány példányban juthatott el erdélyi barátaimhoz, 
illetve az érdeklődőkhöz. Ennek a könyvnek az átdolgozott, kibővített új kiadása 
is még ebben az esztendőben befejezésre vár. 

 
— A magyar irodalom Erdélyben második kötetének bevezetésében megjegyezted: „Amikor 

arra vállalkoztam, hogy egy terjedelmesebb összefoglalásban próbálok képet adni az erdélyi ma-
gyar irodalom közel egyévszázados történetéről, talán magam sem sejtettem azt, hogy ez a vállal-
kozás mennyi munkát kíván”. 

Most, a befejezés közelében, miként látod: a nagy munka eddigi fogadtatása illik-e a vállal-
kozás nem mindennapi arányaihoz? 

 

 
 
— Könyvemnek, elsősorban Erdélyben, nagyon jó fogadtatása volt; még 

2009 januárjában Csíkszeredában mutatták be az első kötetet ünnepélyes körül-
mények között. A városháza dísztermében volt a bemutató és régi barátom, 
Gálfalvi Zsolt ismertette meg könyvemet a közönséggel. Majd március vége felé 
a Pallas-Akadémia Kiadó: Kozma Mária és Tőzsér József kezdeményezésére 
több könyvbemutatón vettem részt Erdélyben, így Székelyudvarhelyen, Gyer-
gyószentmiklóson, Marosvásárhelyen, Kolozsváron és Nagyváradon. Mindenütt 
igen eleven érdeklődés fogadta könyvemet. A második kötet bemutatója az idén 
januárban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Nagyváradon volt; úgy éreztem, 
hogy munkám kisebb érdeklődéssel találkozott. Ennek, gondolom, a helyi politi-
kai viszonyok lehetnek az okai. Azon mindenesetre csodálkoztam, hogy Erdély-
ben egy erdélyi irodalomról készült történeti összefoglalás viszonylag kisebb ér-
deklődéssel találkozik. Hasonló jelenségeket tapasztaltam Budapesten, ahol erdé-
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lyi irodalomtörténetem szinte semmilyen visszhangot sem keltett, például a Du-
na Televízió egyik szerkesztője bejelentkezett a könyvről velem folytatandó 
beszélgetésre, aztán elfelejtett eljönni és erre még büszke is volt. Sajnos, hozzá 
kell szoknom, hogy a mai Magyarországon bármelyik szélhámos kezdő politikus 
rossz magyarsággal előadott retorikája jóval nagyobb érdeklődést kelt, mint egy 
irodalomtörténeti összefoglalás. Mindennek ellenére úgy gondolom, hogy egy 
irodalomtörténész nem azért dolgozik, hogy múlandó sajtónagyságok észreve-
gyék, hanem hogy a könyvtárakban, az olvasói tudatban jelen legyenek a gondo-
latai, az ismeretei. 
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 Egy könyvsorozat margójára 
 

Olvastam őket, szerkesztettem. 
Hogy ennek mi hasznát se vettem? 
Mit tanultam? — Tartást, fegyelmet, 
életundort, életszerelmet, 
színeket és arányokat, 
leltem bennük barátokat, 
példát, élni, hitet, remélni, 
a magányt munkára cserélni, 
anyám nyelvén szépen beszélni. 
 
Ha görcs gúzsolna, mint a némát, 
szólnak helyettem is a példák: 
tanulj szeretni, látni, élni, 
s mielőtt elnémulsz, beszélni. 

 
Részeg�tengerRészeg�tengerRészeg�tengerRészeg�tenger����

 
Nyugtalan volt, forrott a tenger. 
A hibátlan égbolt alatt 
a tépett lombú nyár szaladt, 
ősz volt már, hűs, szeles szeptember. 
 
Ültem kövén a nyugalomnak. 
A hullámok csak egyre jöttek, 
az égi fények tündököltek, 
példáiként a buzgalomnak. 


