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Székely János költő tusrajza 
(Készült egy unalmas szerkesztőségi gyűlésen.) 

 

Életpályº-interjú�

Nagy�Pál�
irodºlomtörténész-

kritikus-publicistávºl�
 

 

A nyolcvanötödik életévét nemrég betöltött Nagy Pál irodalomtörténész-kritikus-
publicistával kihívás interjút készíteni, tevékenysége ugyanis annyira szerteágazó, 
hogy nehéz belekapaszkodni, vezérfonalat találni. Aztán csak kitisztul a kép, a kro-
nológiára támaszkodva, a fontosabb fejezeteknél elidőzve. 

 
— Mezőkölpényben született, a hajdani székely Mezőség peremén, — ott, ahol a szomszéd-

ban már a magyar szórványok világa kezdődik. Édesapja évtizedeken át református kántor-tanító 
volt ebben a kis faluban. Mit jelentett — mit jelent — Nagy Pál számára ez a falu, ez a vidék? 

 
— Szép emlékekben gazdag gyermekkorom óta meghatározó szerepe volt és 

maradt életemben Kölpénynek, annak a ténynek, hogy innen, ebből a mezőségi fa-
luból indultam el annak idején — jó régen — sors szabta életpályámon. A felnevelő 
szülői ház ajándékaiért, élményeiért halálomig örök hálával tartozom. Mindazért, 
amit szüleimtől, szülőfalumtól kaptam. 



Életpálya-interjú Nagy Pál irodalomtörténész-kritikus-publicistával 51 

Azt azonban nyomatékosan hangsúlyozni szeretném, hogy Mezőkölpény az 
én gyermekkoromban — a múlt század húszas-harmincas éveiben — nem volt 
szórvány, és manapság sem az. Akkoriban a falu lakosságának kétharmada volt 
magyar, egyharmada román; jelenleg is nagyjából ez a helyzet — az össz-
lélekszám számottevő, folyamatos csökkenése ellenére is. „Az én időben” azon-
ban volt olyan esztendő, amikor a helybeli hétosztályos elemi iskolának száznál 
több növendéke volt, és békésen éltek együtt a kölpényi magyarok meg romá-
nok. 

 

 
 

Mezőkölpényi iskolás gyermekek között — egykoron. 
(Az ülő sorban középen az író édesapja és a tanítónéni) 

 
Mezőkölpényt Orbán Balázs is jellegzetes székely falunak látta egykoron. A 

Székelyföld leírásában ezt olvashatjuk: „Bizonnyal mindenkit kellemesen fog 
meglepni Kölpénynek nem is sejtett gyönyörű fekvése, mert olyan szép hegyke-
belben fekszik e falu, mely mindenkire, de főként a havas szülöttére kellemes 
benyomást fog tenni: a falut minden oldalról szép lombos erdők környezik, me-
lyek a használt Nagyerdő elnevezést méltán kiérdemlik, lévén kétségtelenül a 
Mezőségnek legszebb erdősége. Ezen erdőn alján fekszik a szőlők és gyümölcsö-
söktől körülölelt csinos falucska, egyik, székely szorgalom által teremtett kis oáza 
a Mezőségnek, melyet Kulpen néven 1332-ben már mint létezett falut találha-
tunk a pápai dézmák regestrumában (…)”. 

Egyebek között beszédes helynevek is bizonyítják, hogy Kölpény valójában 
már 1332 előtt is létező település volt a Korhány dombok alatt. (Ez a helynév tu-
lajdonképpen a „kurgán” szó magyar változata, s a „kurgánok” jellegzetesen, két-
ségtelenül ázsiai eredetű temetkezési helyek, sírhalmok. A „kurgánokba” — 
korhányokba — lovastól s néha leghívebb szolgájával együtt temették el az el-
hunyt harcost. A kölpényi Korhány alatt ma is egész dombsor látható, szabályos 
rendben, minden jel szerint az egykor itt lakó népesség keze munkájára emlékez-
tetve.) 



52 Sors és pálya 

 
 

Nagy Pál kollégiumi osztálytársainak egy részével 
és a bentlakási szobafőnökkel 

 
Már könyvolvasó diák voltam, amikor kezembe került először Kézai Simon 

— azaz Anonymus — krónikája, az 1200 táján keletkezett Gesta Hungarorum, 
minek lapjain három helyen is megtalálható Kölpény vezér neve, aki a honfogla-
lás korában Botond apja, Tas nagybátyja volt. A krónika 1977-es budapesti ki-
adásában Györffy György professzor írt bevezetőt és jegyzeteket; véleménye sze-
rint a Kölpény személynév „összetartozik a negyedik besenyő törzs nevével, me-
lyet Németh Gyula méltóságnévnek fejtett meg (…)”. Semmiképpen sem lehet a 
véletlen műve, hogy itt, az erdélyi Mezőségen, a Korhány alatt egy település va-
lamikor ezt a nevet kapta! Izgalommal fedeztem fel ezeket az adatokat. Kezde-
tektől fogva szenvedélyesen érdekelt a múlt: mindaz, ami őseinkre, elődeinkre 
vonatkozik. Szülőfalumból hoztam magammal ezt a felkavaró szellemi kíváncsi-
ságot. 

 
 

 
 

Az I. század 3. szakasza a szászrégeni 
kiképző táborban — 1943 őszén 
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Nagy Pál édesanyja és édesapja — a parajdi kertben 
 

— Nem véletlen hát — ezek szerint —, hogy az egyetemen a magyar nyelv és irodalom 
mellett a történelmet választotta… 

 
— Így igaz. Épségben hazatérve a 

háborúból, a hadifogságból, amiben 
közvetlenül az érettségi után lehetett 
részem a Székely Határőrség ifjú kato-
nájaként, 1946 februárjában beiratkoz-
tam Kolozsvárt az akkor megnyílt Bo-
lyai Tudományegyetem filológiai fakul-
tására. (De fél éven át hallgatója vol-
tam a Református Teológiának is. 
Édesapám azt szerette volna, hogy pap 
legyen belőlem.) Az irodalom iránti ér-
deklődésem korán kezdődött. Közép-
iskolámban, a marosvásárhelyi Refor-
mátus Kollégiumban kiváló magyarta-
náraim voltak: Molter Károly, Szigeti 
József, Balogh László. Nem különben 
az egyetemen is; hogy most csak né-
hány nevet említsek: Szabó T. Attila, 
Benedek Marcell, Jancsó Elemér, Sza-
bédi László, László Gyula… A Király 
utcai intézet, ahol akkor Bánffy Miklós 
gróf házának emeleti szobáiban székelt 
a magyar nyelvészeti és irodalomtörté-
neti tanszék, szellemi életünk mozgal-
mas műhelyeként él az emlékezetem-

ben, s ahol nem egy fiatal tehetség — 
leendő költő, prózaíró, kritikus — 
bontogatta szárnyait azokban az esz-
tendőkben. 

 
 
 

 

 
 

Feleségével, Évával Parajdon — 
az öreg diófa árnyékában 
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Unokáival — Zsuzsival és Andrással — itthon 
 

Egyetemi hallgatóként rövid ideig gyakornok voltam Szabó T. Attila mellett, a 
nyelvészeti tanszék keretében, aztán — mindjárt az egyetem elvégzése után — ki-
neveztek tanársegédnek a magyar irodalomtörténeti tanszéken. Itt azonban igen-
igen rövid ideig működhettem: 1949 nyarán, a verifikálások alkalmával kizártak a 
pártból, s azonnal eltávolítottak az egyetemi állásomból is. A nagy múltú kolozsvá-
ri magyar középiskolának, az egykori Református Kollégiumnak (2-es számú Fiúlí-
ceum volt a tanügyi reform után) lettem a tanára, ahol hét éven át tanítottam a 
magyar irodalmat. S közben írogattam is: az Utunkban, a Világosságban, az Igazság-
ban jelentek meg cikkeim, főként recenziók, irodalmi tárgyú jegyzetek. Valójában 
pedig már vásárhelyi diákként belekóstolhattam a tollforgatásba: a helyi napilap 
közölte pár cikkemet, meg a Kolozsvárt megjelenő, Ifjú Erdély című református di-
áklap is. Itt, ez utóbbiban látott napvilágot nyomtatásban az első írásom: Tamási 
Áron Ábel-trilógiájáról készítettem dolgozatot egy pályázatra, s ennek nyerteseként 
kaptam ajándékot a szerkesztőségtől, Veres Péter Mit ér az ember, ha magyar című 
könyvét, amiről merész nekirugaszkodással azonnal rövid ismertetést készítettem, 
s ezt közölték is az Ifjú Erdély hasábjain. Így kezdődött… 

 

 
 

Az Aranka György irodalmi kör összejövetelén — 1969-ben 
(Jobb szélen: Kemény János) 
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— 1955 őszétől 1970 őszéig Nagy Pál Marosvásárhelyt az Igaz Szó szerkesztője volt. 
Irodalomtörténészi, kritikusi pályájának mennyire fontos állomása ez? 

 
— Meg kell mondanom: nem szívesen hagytam abba a tanárkodást s költöztem 

el Kolozsvárról, hanem — így igaz — kényszerűségből. Ugyanis az ötvenes években 
semmiképpen sem sikerült megfelelő lakáshoz jutnunk Kolozsvárt; egy szép napon 
az Igaz Szó főszerkesztője pedig határozott ígérettel lepett meg, mondván, hogyha 
átmegyek az Igaz Szóhoz, gyorsan megoldódik a lakáskérdésünk is. Fiatal házas vol-
tam, tanárnő feleséggel, kisgyermekkel; tétovázás nélkül megragadtam az alkalmat. 

Az Igaz Szónál eltöltött másfél évtized tele van a legváltozatosabb emlékekkel. 
Jóban és rosszban, szép élményekben és megalázó, gyötrő kényszerűségekben, iz-
galmakban egyaránt lehetett részem itt ezekben az esztendőkben. De hálásan kö-
szönöm a sorsnak, hogy szerkesztőségi kollégája, sőt barátja lehettem például Sütő 
Andrásnak, Székely Jánosnak, Gálfalvi Zsoltnak, Gagyi Lászlónak, a folyóirat vala-
mikori külső szerkesztői közül Kiss Jenőnek,  Panek Zoltánnak, Deák Tamásnak,  
Farkas Árpádnak — hogy hirtelenjében csak őket említsem. És örülök, hogy a 
szerkesztőségi munka mindennapi légkörében, a különböző találkozókon, össze-
jöveteleken megismerhettem személyesen s kezet foghattam a korabeli magyar 
irodalom olyan jeleseivel, mint például Kós Károly, Tamási Áron, Tompa Lász-
ló, Féja Géza, Bartalis János, Kemény János, Kacsó Sándor, Szentimrei Jenő, 
Szemlér Ferenc, Bözödi György, Horváth István, és az akkor fiatalabbakkal: Ba-
jor Andorral, Fodor Sándorral, Szász Jánossal, Huszár Sándorral, meg így to-
vább. A szerkesztőségi munka, a lapcsinálás soha nem volt tőlem idegen; tudtam 
szívből örülni a jó kéziratoknak, kedveltem a tartalmas vitákat, eszmecseréket, s 
elégedetten észleltem, ha közléseinkkel tartalmas élményt nyújthatunk olvasó-
inknak. Ami azonban nem mindig sikerült — a felülről ránk erőszakolt kénysze-
rűségek, tiltások folytán. Írásaim — kritikai cikkeim — rendszeresen megjelentek 
az Igaz Szóban, s emellett más lapokban is jelen voltam időnként. Ez a másfél év-
tized nagyjából még az a korszaka volt a folyóiratnak, amikor a hatalmi beleszó- 
 

 
 

Sütő András Évek — hazajáró lelkek című könyvének 
bemutatóján Marosvásárhelyt, 1980-ban 
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Találkozó Németh Lászlóval a Művelődési Palota tükörtermében 
(Az ülő sorban középen: Németh László) 

 
lások ellenére is helyet lehetett szorítani az építő szellemű véleménymondásnak, 
a tiszta beszédnek, a valódi értékek tiszteletének. Esemény volt számunkra (is) 
egy-egy jó írás megjelenése. Ha megíródik valaha az Igaz Szó hiteles története, 
semmiképpen sem maradhat homályban az elfogulatlan elismerés, ami ezt a fo-
lyóiratot (is) megilleti. 

 
— 1970-ben megvált az Igaz Szótól; A Hét című, Bukarestben indított hetilap marosvásár-

helyi tudósítója lett, a főszerkesztő Huszár Sándor meghívása nyomán. Aztán — 1973-ban — 
átszerződött az Új Élet című képeslaphoz: Sütő Andrásékhoz. A lapszerkesztés számára hiva-
tás volt, vagy inkább lehetőség az irodalommal való állandó kapcsolat ápolására? 

 
— A Hétnél és az Új Életnél (ez utóbbinál felelős titkárként) ezeknek a kiadvá-

nyoknak a követelményeihez — a profilhoz — igazodva, valóban nem csak és nem 
elsősorban irodalommal foglalkozhattam. De ezért megmaradtam, amennyire lehe-
tett, a magam mezején. Ahogy a körülmények engedték. Továbbra is figyelemmel 
kísértem az erdélyi magyar irodalom fejlődését, véleményt formáltam az új könyvek-
ről, jelenségekről — amellett, hogy például színikritikákkal is elég gyakran jelentkez-
tem a különböző lapokban. Az irodalmat soha nem tekintettem valaminő elvont-
ságnak, pusztán esztétikai képződménynek: fontosnak tartottam — s tartom ma-
napság is — az írás mindenkori közösségi kötődését, a kultúra egészének terméke-
nyítő harmóniáját, ami kisebbségi létviszonyaink közepette különösképpen fontos. 

 
— Kötetek, közlések bizonyítják, hogy nyugdíjas éveiben is nagyon aktív. 
 
— Valahogyan összefüggőnek, elválaszthatatlannak látom a tollal való mun-

kálkodás valamennyi változatát. Erről tanúskodnak — érzésem szerint — az 
utóbbi években megjelent köteteim is. Ilyen volt annak idején a Marosvásárhelyi so-
rok című kis könyvem; ilyen jellegű a legutóbbi is, a Gond és reménység. Nemigen 
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tudnék az irodalomról elvontan, életkörülményeinktől — gondjainktól és remé-
nyeinktől, örömeinktől és bánatainktól — függetlenül beszélni. Bár az is igaz, egy 
idő óta — öregen és egyre fáradtabban — publicistaként már csak ritkán tudok 
szólni közösségi dolgainkról. Itt vannak a tehetséges fiatalok, tőlük várhatunk el-
igazító, felrázó szavakat… 

 

 
 

Író-olvasó találkozó a Maros megyei Somosdon 
— a hetvenes években 

 
— Zsenge ifjúkoromban találkoztam először Nagy Pál nevével könyvekben: előszókat írt 

az általa szerkesztett magyar klasszikusok köteteihez (Gárdonyi Géza, Tömörkény István, 
Jókai Mór, Móricz Zsigmond). Megjelent válogatásában, terjedelmes előszavával a romániai 
magyar elbeszélők kétkötetes antológiája (Egyszer mindenkit szólítanak), a X. osztályos 
magyar irodalomtörténeti tankönyv egyik szerzője volt. De úgy tűnik, jelenleg több ideje van 
kötetek összeállítására, írásai egybegyűjtésére… 

 
— Valóban ez a helyzet. Nyugdíjasként nem is annyira az írásra, hanem in-

kább az eddigi termés begyűjtésére keríthetek sort. Így láthatott napvilágot a ki-
lencvenes években több könyvem: a Visszanéző, a Bolyaiak tere, a Forgatagos idők-
ben, a Tinta a Kisgöncölben, az Itthoni könyvespolc, a Napló nélkül — a már említette-
ken kívül. S ide számítom az általam szerkesztett, gondozott antológiákat is. 
Ezek közül a fontosabbak: Szigetek a holttengerben, Humorunknál vagyunk, Derűben 
derékig, Hargitán innen — Hargitán túl, Erdélyi magyar elbeszélők (2 kötet).  Mind-
emellett megjelent szerkesztésemben, jegyzeteimmel a budapesti Palatinus Ki-
adónál Tamási Áron írásainak — esszéinek, publicisztikai cikkeinek, leveleinek, 
interjúinak — négy kötete (Gondolat és árvaság, Szellemi őrség, Emberi szavak, Ölelő 
szeretettel), még elébb Németh László Magyarok Romániában című útirajza, a rá vo-
natkozó vita anyagában együtt, aztán Bözödi Györgytől a Földre írt történelem, a 
Székely századok című tanulmánykötet. És esztendők óta szerkesztem a maros-
vásárhelyi Mentor Kiadónál megjelenő Wass Albert-életműsorozat köteteit, ami-
ből eddig több mint harminc látott napvilágot. (A közelmúltban Wass Albert-
ről  egy  kis  összeállításom  is megjelent a székelyudvarhelyi Erdélyi Gondolatnál.) 
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Sütő Andrással Nagyváradon, 
a nyolcvanas évek elején 

 
 

Marx József fotóművész köszöntése 
az Új Élet szerkesztőségében 

 

 

Megvallom: azért is kedvemre való kötelezettség a Wass Albert életművével 
kapcsolatos foglalkozás, mert ezeknek az írásoknak java része szorosan kötődik 
közös szülőföldünkhöz, a Mezőséghez. 
 

— Közeli barátja volt Sütő Andrásnak — ugyancsak a közös szülőföld vonzásában —, 
s éveken át szerkesztőségi kollégák lehettek, jelenleg pedig a nemrég megalakult Sütő András 
Baráti Egyesület elnöke… 

 

— Vagyunk többen is, akik úgy érezzük: tartozunk azzal a nemrég elhunyt kiváló 
magyar írónak, hogy emlékét ezzel az egyesülettel is ébren tartsuk, ápoljuk. Őt annak 
idején Illyés Gyula „a jelenkori magyar irodalom legnagyobb vigaszának” nevezte. 
Nehezen felejthető azonban, hogy életének végnapjait egy ellene irányított, a gyűlöl-
ködés alvilági bugyraiból fakadó, lejárató célzatú sajtóhadjárat keserítette meg (épp 
egy marosvásárhelyi — azóta simán megbukott — hetilap hasábjain). Szerencsére 
akadtak igazának védelmezői is — a legjobbak soraiból. Szeretnénk, hogy az Ő emlé-
ke tisztán éljen tovább és gazdag életművének értékei méltó módon megbecsülve jus-
sanak el az olvasók ezreihez; ez a Sütő András Baráti Egyesület legfőbb célkitűzése. 

 

 
 

Az Aranykakas vendéglőben, Marosvásárhelyt, 
1989 augusztusában, amikor a nyugalomba 

vonuló Sütő Andrást köszöntöttük 

 
 

Dedikálás 
egy könyvbemutatón
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Nagy Pál nyolcvanadik születésnapján 
Marosvásárhelyt — a Bocskai teremben — 

Sütő András, Gálfalvi György és Káli Király István társaságában 
 

— Ismeretes, hogy Ön régebben is nem egy közéleti-közművelődési-irodalmi kezdeményezés 
terén volt jelen, különböző feladatokat, megbízatásokat vállalva. Melyek voltak ezek? 

 
— Kezdjük hát a legelején. A vásárhelyi Református Kollégium diákjaként 

egyidőben elnöke voltam a Mentovich Ferencről elnevezett önképzőkörnek. Egye-
temi hallgatóként Kolozsvárt tagja voltam a Főiskolás Ifjúsági Keresztyén Egyesü-
letnek és a Móricz Kollégiumnak. Vásárhelyt kétszer is titkára voltam az Írószövet-
ség Fiókjának. A múlt század hatvanas éveinek végén ugyanitt útjára indítottuk az 
Aranka György irodalmi kört, s egy ideig ennek is az elnöke voltam. Ugyanekkor el-
indítottam, szerkesztettem a helyi napilap Figyelő című irodalmi-művészeti mellékle-
tét. Századunk kilencvenes éveinek kezdetén megalapítottuk Marosvásárhelyt a Kol-
légiumi Öregdiákok Baráti Körét, s ezt vezettem — elnökként — pár esztendeig.  

 

 
 

Sütő András sírjánál a marosvásárhelyi temetőben — 
Csoóri Sándorral és Szakolczay Lajossal 



60 Sors és pálya 

Voltam utána az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros megyei szer-
vezetének alelnöke is. Tagja vagyok a Romániai Írók Szövetségének, a Magyar 
Írószövetségnek. Mindig szívesen mentem bárhova előadásokat tartani, író-
olvasó találkozókon részt venni. Szoktam mondani: nincs időm unatkozni, 
semmit tenni. Még manapság sem… 

 
— Immáron túl a 85. születésnapon: nem akármilyen állapot ez! S remélhetőleg az iroda-

lomtörténész-kritikus-publicista Nagy Pál sem tette le végleg kezéből a tollat. 
 

Kérdezett: Zsidó Ferenc 
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Oltásra kell vinni a gyermeket. Ez a harmadik hármasoltás. 
Rácsos ágyában áll Kismaci. Formás lába alatt enyhén süppedt a virágos mat-

rac. Gömbölyű kezével jó erősen megragadja s rázza a kiságy fémkorlátját. Köz-
ben gügyög. Érti a beszédet. Nyelve alatt lapulnak már a hangok, de még nem 
tudnak egymásba kulcsolódni, hogy szavakká formálódjanak. 

Mit mond, mit beszél? — hajolok hozzá. 
Nem lehet tegezni, olyan csöpp. Érdes a „te” ennek a kis sziromnak. 
Csak ketten vagyunk most. Tatinak dolga van — magyarázom neki. — És 

elmegyünk a doktor nénihez. 
Rám kacag. 
Gyorsan, gyorsan, ki a szabadba! — értelmezem az örvendező gurgulázást. 
Kiemelem az ágyából. Térdemen rugózik. S olyan butaságok jutnak eszembe, 

hogy: „Áll a baba, áll, mint a gyertyaszál”, s tolul elő sok ringató, becéző csacskág. 
Az öltöztetés nem könnyű. Össze is kapunk. Kismaci türelmetlen, s nyűgösen 

nyekereg. Minek ez a sok kacat? Nincs találékonyság a felnőttekben. Ingibingi, 
kezeslábas, kesztyű, sapka. Olyan lesz, mint egy parányi űrhajós. Magamra ka-
pom én is a kabátomat. Végre-valahára elkészülünk. Az előszobában hiába vára-
kozik a babakocsi. Napok óta nem működik a felvonó. Sebaj, közel van hozzánk 
a rendelő! Ölbe kapom hát Kismacit. Érzem ragaszkodó simulását, puha, jóleső 
ernyedtségét és szappanillatát. 

Milyen biztonságos a szülők ölében! Én is azt hittem, apám s anyám minden-
től meg tud védeni. Amikor először hallottam gyermekfővel a halálról, bizakodva 
lestem édesanyám arcát. Ugye, ez is csak olyan, mint a sárkány vagy a mesebeli 
csúf boszorkány? De homlokát felleg árnyékolta be kis ideig. És válasz helyett 
másfelé terelte figyelmemet. 

Meg-megcsúszom a jeges havon. Átmegyünk a túlsó oldalra. Gépkocsik húz-
nak el mellettünk. A kanyarodó taxi szinte súrolja vállamon átvetett hosszú sála-
mat. De idejében érkezünk. Előre vesznek. A nagyobb gyerekek konzultációra 
várnak. 


