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A Magyar Pax Romana 
Békés Gellért Emlékelőadás-sorozata 

 
 

A Magyar Pax Romana mintegy másfélszáz tagja között számos köz-
tiszteletnek örvendő tudós, tanár, közéleti szereplő, nagy felkészültsé-
gű szakember van. Az általuk művelt területen gondolataik, eredmé-

nyeik méltó elismerést kapnak, de érdemesek szélesebb kör - így külö-
nösen a Magyar Pax Romana tagsága, illetve a MPR tevékenysége 
iránt érdeklődők - megkülönböztetett figyelmére is. Évente ezért kap 

egyikük felkérést Békés Gellért Emlékelőadás megtartására. 
 
 

Az előadást a felkért személy laudációja vezeti be. 
Az előadás tárgyát az előadó szabadon választja meg. 

Az előadáson való részvétel díjtalan. 
 
 

 

Pomogáts Béla 1934-ben Budapesten született, irodalomtörténész. Az ELTE Bölcsészettudományi karán szerzett 
diplomát (1958). A forradalomban való részvétele miatt internálták, 1961-től tanár, 1965-től az Irodalomtudományi 
Intézet munkatársa (1992-1996 igazgatóhelyettese, jelenleg tudományos tanácsadója).  Az irodalomtudományok 
akadémiai doktora (1995).   
 

A hazai irodalmi élet egyik legszélesebb körben ismert szereplője. Tagja számos folyóirat (köztük a Vigilia) szer-
kesztőbizottságának (1990- a Literatúra főszerkesztője). Tudományos közéleti feladatokat lát el akadémiai és 

más szakmai testületekben, munkabizottságokban, az Anyanyelvi Konferencia elnöke (1992-), az Írószövetség 
elnökségi tagja (1995-2001 elnöke). Sok más mellett az Akadémiai díj, a Széchenyi-díj, a Julianus-díj és a 
Varadinum-díj kitüntetettje. 
 

A 60-as évek végétől publikál. Jeles magyar írók munkásságát, korszakokat és irodalmi folyamatokat elemző 
közleményeinek száma meghaladja a kettőszázat. Már a 80-as évek elejétől behatóan foglalkozik az erdélyi ma-
gyar irodalom vonulataival, jelentős alkotóival és a magyarság megmaradásában betöltött szerepükkel – e tárgy-
körben máig huszonkilenc önálló könyve és csaknem ugyanennyi általa szerkesztett kiadvány jelent meg. Szemé-
lyes kapcsolataiban, látogatásai során szerzett tapasztalatai beágyazódnak az erdélyi magyar irodalom történetét 
feldolgozó monográfiájába, amelynek első (több mint 600 lapos) kötete tavasszal látott napvilágot, a második 
Karácsony táján jelenik meg, a harmadik a jövő év végén kerülhet az olvasók kezébe. 
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