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Nincs kedvesebb feladat barátunk méltatásánál,
érdemei, szerepe mérlegelésénél. Az ünnepeltet
még a piaristáktól ismerem, illő tisztelettel te-
kintettem rá, hiszen kettővel fölöttem járt, s mint
kitűnő tanulót minden tanév végén a külön is ki-
emeltek között méltatta Balogh igazgató úr. Taná-
rai a mennyek országából is nyilván elégedetten
figyelik pályafutását, mint a legtermékenyebb,
legsokoldalúbb irodalomtudósét és közéleti em-
berét, igaz barátét.

Pomogáts Béla nevét egykor úgy emlegetik
majd, mint a legtermékenyebb irodalomtörté-
nészét. Könyvei, sajtó alá rendezései akár egy
könyvszekrényt is megtöltenének, számuk alig-
hanem a kétszázat is meghaladja. Legfontosabb
művei azt bizonyítják, hogy tudását küldetésnek
tekinti. Öt súlyos kötetben foglalta össze az er-
délyi magyar irodalom történetét, megszámlál-
hatatlan írása szól a kisebbségi magyar irodal-
mak egyre szorongatottabb állapotáról, amelyre
újra meg újra lelkiismeretünket ébresztve hívja
fel figyelmünket, jelezve, ha politikai érdekek
szerint támogatjuk ezeket, gyengítjük őket, s
velük olvasóikat, a kisebbségi sorban élő ma-
gyar olvasókat is.

Értékközpontú irodalomszemlélete nyilatko-
zik meg azokban a könyveiben is, amelyekben
ismételten az irodalom elfeledtetett, szándéko-
san homályba száműzött alkotóira és művelőire
emlékeztet, azzal az elhatározással, hogy igazsá-
got szolgáltasson nekik, s visszaállítsa őket iro-
dalmunk folyamatába. A mélyen hívő irodalom-
történész a hittel átszőtt, abból fakadó irodalom
avatott ismerője, népszerűsítője. A munka tiszte-
letét és megbecsülését piarista tanáraitól tanulta,
munkaerkölcsét az a piarista szellemiség vezérli,
amely sok jelentős, maradandót alkotó magyar
művész és politikus tehetségének volt termékeny
ösztönzője. E mellett akkor is hitet tett, amikor
megvallani és terjeszteni nem éppen hálás tény-
kedésnek bizonyult.

Ebben a szellemben vállalta és teljesítette köz-
életi megbízatásait is. Nehéz kiemelni közülük
bármelyiket is, elsőként mégis a Magyar Írószö-
vetségben végzett tevékenységét kell méltat-
nunk, hiszen elnöksége idején a megértés szelle-
mét, a határokat nem ismerő egyetemes magyar
irodalom ügyét szolgálta. Mindenhonnan biza-
lommal fordulhattak hozzá segítségért, támoga-
tásért, mindennél fontosabbnak tartotta a ma-
gyar ság s vele a magyar nyelv ügyét, támogatta
és támogatja az ezt szolgáló civil szervezeteket

és intézményeket, s amíg módjában állt, anyagi
erőket is rendelkezésükre bocsájtott. Ma sem tud
minden hívásnak, felkérésnek eleget tenni, de
ahová idejéből futja, elmegy, előadást tart, felavat,
kisebbség-erősítő cikkeket, tanulmányokat ír.
Bár az utóbbi időben sok méltánytalanságot kel-
lett elszenvednie, aktivitása nem csökkent, ma is
a magyar kultúra utazó nagykövete, egyszemé-
 lyes intézményként eredményesebben működik,
mint némelyik hasonló céllal alakított, nagy pén-
zekkel támogatott hivatal. Egyik legutóbbi, Va-
rázskörben című tanulmánykötetében kesernyés
hangon számol be arról, hogy kitűzött céljának
elérése távolodni látszik: mert az irodalom vilá-
gában is teret nyertek a politikai csatározások.
„Bizalma fogyatkozóban” — írja. Mégis arra hi-
vatott, hogy folytassa jószolgálati küldetését, s
ehhez Isten adjon számára erőt, egészséget.

RÓNAY LÁSZLÓ

BÚCSÚ FILA BÉLÁTÓL

„Akik az igazságra oktattak sokakat,
ragyogni fognak, mint a csillagok.”

(Dán 12,3)

Fila Béla elment közülünk. Életének Ura, jóságos
Teremtője és Megváltója haza hívta. Szellemi iga-
zodási pont, mértékadó katolikus teológus, so -
kak-sokunk számára a magyar katolikus teoló-
giai gondolkodás egyik oszlopa, igazi magiszter,
tudós és lelki mester távozott közülünk. Barátai,
tanítványai, teológuskollégái és a lelkipásztori
gondoskodására bízott hívek is közelről tapasz-
talhatták, hogy a nagy betűs Igazságot, Isten Igaz -
ságát szenvedélyes szeretettel szerette, fáradha-
tatlanul kutatta és tanította. Akik vele találkoztak,
megérezhették, hogy Isten feltáruló-rejtőző Igaz -
sága egészen lebilincselte, s ez volt életének min-
deneket magához vonzó és elrendező gravitá-
ciós középpontja. Ebből a centrumból forrásozott
papi-teológusi élete. Isten, a Szent Titok szépsé-
ges és jóságos Igazságának a vonzásában élt, Be-
lőle és Róla szólt, az Ő erőterébe vonta hallga-
tóit. Élte és hirdette: Isten Igazsága az egyetlen
és teljes válasz életünk értelmének átfogó kér-
désére. Örömmel és magával sodró lendülettel
közvetítette az üzenetet: személyes életünk és a
valóság átfogó Értelme, Isten Logosza-Igazsága
egészen közel jött hozzánk Jézus Krisztusban,
hogy Isten legbelső Élete/Igazsága az ember
legbelső élete/igazsága legyen. Létünk átfogó,
teljes és végérvényes értelme az, hogy Jézussal
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