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MINDEKÖZBEN

- Pomogáts Béláról -

Valamikor az 1980-as évek elején Bodnár
Györggyel és Béládi MikIóssal négyesben Uj
vidékre utaztunk egy irodalmi konferenciára.
A határon a jugoszláv várntiszt megállt a vo
natfülke ajtajában és hosszasan fürkészte Po
mogáts Béla útlevelét. Mintha nem is a cso
magok, hanem az útiokmányok vizsgálata
lett volna kötelessége. Aggódva pislogtunk
mindnyájan. Mi lesz ebből? Végre befejezte a
vésijósló foglalatosságot, s kiderült, nem az
éberség, hanem az amatőr nyelvész-kedv ál
lította meg. - Tudjuk-e - kérdezte -, hogy
a "pomogács" egy régi szerb tüzérségi mú
szó? - Nem tudtuk. Azt azonban tudtuk,
hogy Pomogáts Bélához legkevésbé sem illik
az effajta katonai képzettársítás. Nagyszerű

humora, remek írástudása aligha indít bárkit
is hadi asszociációkra. .

Most, amikor nemrégiben hatvan éves lett,
s a fiatalság meghosszabbított korszakába lé
pett, szakmánk egyik vezető egyéniségét tisz
teljük benne. Az MTA Irodalomtudományi
Intézetének igazgatóhelyettese, számos társa
dalmi szervezet vezető testületének tagja, de
nem ezek a címek adják igazi rangját, hanem
írásai, könyvei s a belőlük áradó szellem. Pá
Iyakezdése nem volt éppen simának mond
ható. A Piarista Gimnázium és a Bölcsészkar
elvégzése után karrierje nem katedrán, vagy
egy ódon könyvtár mélyén kezdödött, hanem
internálótáborban, ahová 1956 után zárták.
Amikor kiszabadult, nem könnyen kapott ál
lást, amolyan ragályos. betegként kezelték,
akitől jobb óvakodni. Evekbe telt, amíg az
Akadémia Irodalomtörténeti Intézetébe ke
rült, mely akkoriban lerakat-félesége volt a
hozzá hasonlóan gyanús és veszélyes politi
kai egzisztenciáknak.

Mi, kollégái hamarosan megismertük rop
pant munkabírását és tárgyismeretének kime
ríthetetlen tartalékait. Egymás után sorjáztak
könyvei. Elsőnek a Kuncz Aladárról szóló je
lent meg. Benne nemcsak megírta, hogy a Tri
anon utáni Erdélyben hogyan szervezödött
meg az önálló magyar irodalmi élet. Ez akkor
kényes, majdhogynem tiltott téma volt. Aztán
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megírta a népi líra két háború közötti törté
netét: monográfiája máig az egyetlen na
gyobb szabású folyamattörténeti szakmunka
a modern magyar költészet tárgykörében.
Miközben ezen dolgozott, írt két portrémo
nográfiát: az egyiket Déry Tiborról, a másikat
Radnóti Miklósról. Amikor egy fél kutatóin
tézet késlelkedett a legújabb évtizedek iroda
lomtörténeti összefoglalásával, ő egyedül
megírta az egész korszakot, s rengeteg adat
tal világos, okos áttekintést adott róla. E kötet
egymaga is kitenne egy életművet. De köz
ben kutatott tovább, más területeken. Ihletett,
szép könyvben rajzolta meg Jékely Zoltán pá
Iyaképét. Közben a transzilvánizmus miben
létével is foglalkozott, de idevonatkozó kuta
tásai hosszú ideig nem kerülhettek publiká
lásra ideológiai-politikai irányultságuk miatt.
S mindeközben a fiatal írók egymás után fel
röppenő rajainak volt pártoló, támogató kri
tikusa. Még sok "mindeközben"-röl kellene
beszámolni, de hagyjuk abba a lexikonóm
szó-szerű felsorolást, úgysem lenne itt rá ele
gendő hely.

A coincidentia oppositorum megfontolt
szelleme járta és járja át ma is írásait. A legi
gazibb értelemben vett katolicitás. Ez az
ágyú alkatrész nevű irodalorntörténész-kriti
kus-irodalmi mindenes az ellentétek és szélső

pólusok, a különféleségek és eltérő alkatok
összefoglalója. Nyugati emigráció? Erdély?
Népiek? Urbánusok? Avantgárdisták? Poszt
modernek? Ez így együtt a magyar irodalom:
valami ilyesmit sugalmaznak írásai. Azt,
hogy az irányok, stílusok, vélemények, gon
dolatok különféleségeinek tisztelete vezethet
a teljes egész megértéséhez. ha van ilyen
megértés egyáltalán. Ez időszerű üzenet,
mert ebben az egyáltalán nem jó korszakban,
ebben a baljós időben országos gondjaink, ba
jaink közben bizony tragikusan szétzilálódott
a szellemi élet. Atomjaira hullott és vissza
esett abba a szolidaritás nélküli, jóindulat nél
küli, szervezetlen állapotba, amelyben Ka
zinczy fellépése előtt volt. Szorongva kérdem
magamban, segithet-e még ezen az elkötele
zett literátor-tudat, segithet-e az írástudó, aki
mindeközben mégis bízik az irodalom lelket
indító hatalmában?

KENYERES ZOLTÁN



POMOGÁTS BÉLA:
A NEGYEDIK ESZTENDŐ

Aki a Magyar Nemzetet és a Magyar Hírla
pot olvassa, rendszeresen találkozik a szerzö
felelősségtől áthatott, helyzetelemző írásai
val. Szemléleti genezisüket keresve a harmin
cas évek hazai katolikus reformmozgalmait
említhetjük, azt a szellemiséget, amelyet le
gértékesebben a Korunk Szava köre képvi
selt. De fontos ösztönzéseket kapott a népi
irodalom legnyitottabb képviselőitől is, kivált
Bíbó Istvántól. aki józan kritikai érzékkel,
higgadt, távlatot adó magatartásával hatott
rá. S említheljük végül Szekfű Gyulát is, ki
vált azokat az írásait, amelyekben a neoba
rokk társadalom gyengéit és igazságtalansá
gait tárta föl. Pomogáts Béla, mint ezt 6 maga
is hangsúlyozza, nem politikus, de az értel
miségnek ahhoz a rétegéhez tartozik, amely
az események értékelésekor és a jövő távlatait
latolgatva szükségszerüen politikai állásfog
lalásra kényszerül, s igyekszik a politikai éle
tet ideális szemlélettel és értékekkel gazdagí
tani. Ehhez meg kell találni a középutat, ame
lyen haladva elfogulatlan ítéletet mondhat a
szélsőséges megnyilatkozásokról és a türel
metlen indulatos gesztusokról. Ezek ugyanis
nemcsak a hazai közéletet mérgezik meg s te
lítik veszedelmes gyúanyaggal, hanem a ki
sebbségben élő magyarságnak is rengeteget
ártanak, az ő ügyük, sorsuk pedig Pomogáts
Béla munkásságának kezdettől mozgatója.
Nem véletlen, hogy élete első könyvét Kuncz
Aladárról írta, s arról a szellemiségről, ame
lyetaz Erdélyi Helikon képviselt.

Ujabb tanulmányának két vezérszava: ke
reszténység és liberalizmus. E kettő összebé
kítése ugyan nehéz feladat, hiszen az utóbbi
világnézeti elkötelezettséget, az előbbi pedig
vallásos hitet jelent, bár a keresztényi élet a
társadalommal való folytonos párbeszéd so
rán bontakozik ki, így - mint ezt a II. Vati
káni zsinat nyomatékosan hangsúlyozta - a
keresztény embernek feladata, küldetése van
a társadalomban is, ma gyakran emlegetett
szóval: evangelizálni kell azt. Ezt a küldetést
teljesíti Pomogáts Béla is. Az eszme szolgáló
jaként, tehát hívő katolikusként törekszik ar
ra, hogy az egyén szabadságának és a nemzet
szolgálatának elkötelezett szabadelvű, liberá
lis hagyományt megőrizva és azt korunk ese
ményeire alkalmazva teremtse meg azt a füg
getlen, de a krisztusi értékeknek elkötelezett
szemléletmódot, amely szinte minden írását
áthatja. Korunk nem kedvez e törekvésnek,
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bár a politika és az idealizmus elég nehezen
összebékíthető. mert az előbbiben újra meg
újra keresztezi a legjobb szándékokat is az
egyéni és a pártérdek. Abban sem vagyok tel
jesen biztos, hogy a mindenki által értékőrző

nek és érintetlennek tudott Pomogátsot nem
használja-e fel valamelyik párt saját érdekei
nek álcázásául. Erre a kérdésre azonban csak
a jóvö eseményeinek ismeretében válaszolha
tunk. Addig pedig nem a szándékokra tekint
sünk, hanem erre a fontos kötetre, egyfajta
bölcs, keresztény magatartás megvalósulását
köszöntve. (Balassi Kiadó)

RÓNAYLÁSZLÓ

A GREGORIÁNTÓl A GOSPELIG

A fenti figyelemreméltó álcímmel látott nap
világot az idei ősz egyik legjelentősebb

könyvújdonsága, a cardiffi Welsh College of
Music and Drama professzora, Andrew Wil
son-Dickson munkája, A kereszténység zenéje,
amely Vandulek Mária fordításában jut el a
magyar olvasóhoz.

A kötet összefoglalja Európa, Amerika és
Afrika keresztény zenéjének történetét. és
részletesen foglalkozik a keresztény egyhá
zakhoz kapcsolódó komponisták vagy zene
szerzői iskolák tevékenységével. A keresztény
zene szúletése círnű fejezet a zsinagógai tradí
ciót, a szerzetesrendek hatását és a gregorián
kialakulását elemzi, míg A renesZJÍnsz és a re
fonnáció Luther, a svájci és angol reformáto
rok, valamint a katolikus reformáció és az or
gonazene szerepét értékeli. Önálló fejezet tag
lalja az oratórium kialakulását, az angol gyü
lekezeti ének fejlódését, az anglikán egyház
és a traktáriánusok törekvéseit, valamint
Monteverdi, Schütz, Bach és Purcell egyházi
kompozícióit. A kötet második része a görög
és az orosz ortodox egyház, a kopt és etióp
egyház, valamint az afrikai és észak-amerikai
egyházak liturgikus gyakorlatát vizsgálja, és
áttekinti a 20. századi egyházzene helyzetét.

A magyar kiadás függelékében Tardy
László a magyarországi katolikus, Trajtler
Gábor az evangélikus, Fekete Csaba pedig a
református egyházzene történetét összegzi.
Tardy László tanulmányában kiemeli Liszt
Ferenc hatását, Harmat Artúr és a Magyar
Kórus szerteágazó tevékenységét, valamint
Bárdos Lajos, Lisznyai Szabó Gábor, Wemer
Alajos és Rajeczky Benjamin életművének je
lentöségét. Trajtler Gábor a gyülekezeti ének-



lés, a liturgia és az énekkari szolgálat hagyo
mánya mellett többek közőrt Zalánfy Aladár
Weltler Jenő, Fekete Csaba pedig Csomasz
Tóth Kálmán és Gárdonyi Zoltán munkássá
gát tekinti át.

A kiadvány kimagasló értéke a páratlanul
gazdag fotö-, dokumentum- és kottapélda
anyag; a pontos, precíz név- és tárgymutató,
valamint az alapvető egyházzenei fogalmakat
tisztázó szójegyzék. Szakemberek számára a
kötet néhány fejezetének túlzottan leegy
szenísített magyarázatai, közhelyszeni mon
datai, a fordítás apró pontatlanságai és a
szakJektorálás érezhető hiánya minden bi
zonnyal zavaró lehet; az egyházzene iránt ér
deklödóknek és a fiatal korosztálynak viszont
A kereszténység zenéje értékes és élvezetes ol
vasmányt jelenthet. (Gemini Budapest Kiadó,
1994)

RETKES ATTILA

KAMARÁS ISTVÁN:
BENSŐSÉGES BÁZISOK

Érdeklodéssel vettem kezembe Kamarás Ist
ván legújabb könyvét, amely az első átfogó
igényú .religiogréfia" a magyar katolikus bá
zis- illetőleg kisközösségekről. A kutatási pe
riódus tíz évet ölel át és különböző mélység
gel mintegy 150 közösséget. amely fel
tehetően 5-8%-os minta. Ismerve és szenved
ve a vonatkozó magyar irodalom szegényes
ségét a vállalás bátorsága előtt fejet illik haj
tanunk. Amit kezünkbe kapunk a kutatás
eredményeinek első riportja, köztes jelentés:
nem több, de nem is kevesebb. A számos fel
tételes módban fogalmazott mondat a majd
nem teljesen magányos kutató tisztességes
visszafogottságát jelzi, a jelentés száraz tárgy
szerúsége a tények iránti tiszteletet, a felgyü
lemlett anyag némiképp fogyaszthatóvá ren
dezett átadásának igényét. A szerzö külön ki
tér az előző könyveivel kapcsolatos kritikák
ra, melyek az egyház "kegyelmi természetére
hivatkozva a vallásszociológiai vizsgálódás
illetéktelenségét vetették szernére". "Már ak
kor is nagy szolgálatot tehet a vallásszocioló
gus, ha »megtisztítja a tárgyat«, ha leválasztja
a transzcendensről az evilági rárakódrnányt"
- írja. A társadalomtudományokkal szem
ben túlzottan szkeptikusak inkább ideolo
gisztikus énképüket féltik s kevésbé az egy
házban meglévő kegyelmet. Bizonyos, hogy a
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kutatási anyag jelen formájában nem nélkü
lözhető egyetlen leendő lelkipásztori terv ki
dolgozásakor sem, amennyiben azok tekin
tettel akarnak lenni arra az egyházi rétegre,
melyet VI. Pál pápa az "egyház reménységé
nek" nevezett, s amelyet mi, mai katolikusok
joggal tarthatunk Isten belénk vetett remé
nyének is.

A jelentés öt fejezetben tájékoztat: a beve
zető után tipizáló és a típusok viszonylagos
ságát nyomban jelző rövid, bemelegítő eset
tanulmányokat kapunk. A harmadik fejezet a
vizsgált közösségek történeti és múködési sa
játosságait mutatja be, míg a következő egy
szükebb mintán a közösségek tagságát, érték
rendjét, egyházképét és vallásosságát. A záró
fejezet még egyszer összefoglalja a legfőbb

megállapításokat, és beilleszti őket néhány
hazai szociológiai és teológiai értékelés ered
ményei közé. A takarékos, fejezetenként ta
golt jegyzetanyagot igen fontos angol nyelvű
összefoglaló követi.

Az anyag rendkívül tömör, gazdagon in
formál. A vizsgálati módszerek sokfélék, a
szerző sok laikus munkatárs segítségére tá
maszkodott, és lehetőségeihez mérten "ke
mény adatokról" is törekedett gondoskodni.
A vizsgált közösségek, talán azt is mondhat
juk, hogy általában a katolikus kisközössé
gek, nem törekednek önmaguk bemutatására,
ami jelen esetben a szerzöt sokszor "jelzés és
jellegfa" nélküli túrára kényszerítette. Ehhez
a közösségi szemérmességhez kívánt talán
igazodni Kamarás azzal a döntéssel, hogy a
szereplök nevét megmásította. A mú értékét
nem csökkenti adatainak helyenkénti bizony
talansága, hanem inkább az érintetteket szó
lítja fel a szükségtelen szemérmesség feladá
sára.

Alighanem igazat kell adnunk a szerzónek
abban, hogy a kisközösségek kapcsán egyhá
zunk számára a "kulcskérdés" valóban e kö
zösségek és a jelen magyar egyházszerkezet
plébániarendszerének olyan összehangolása
(109.0.), melyben rnindkettö levetheti azokat
a terheket, melyekkel megérkezett zsinat utá
ni és demokratikus jelenünkbe. az autonóm'
egyházépítés lehetőségének korszakába.
Ugyanakkor sajátos istentapasztalatuk és ma
gyarországi történetük még szamos isteni
üzenet hordozója. E jelentés után már első

sorban nem szocíológiai, religiográfiai feladat
e kérdés megválaszolása.

MÁTÉ-TÓTHANDRÁS


