
san létét fenyegető veszélyeknek volt kitéve,
ám képes volt győzedelmeskedni a Iétválságo
kon, a pokol kapuit eltorlaszolta a hit sziklájá
val, s így a halál birodalma nem győzedelmes

kedhetett fölötte.
Két szempontból is megközelíthetjük azt a

világos szerkesztési elvet, amit a könyv 16 ta
nulmánya képvisel. Az első tanulmányt úgy is
értelmezhetjük, mint ami történelmi szempont
ból vizsgálja, hogya különböző korszakokban
miként nyilatkozott meg az egyház megtartó
ereje, Krisztusba vetett hite, majd az ezt követő

munkák a mai viszonyokra vetítve, egy-egy
konkrét kérdéskörre vonatkoztatva teszik fel a
hit megvallásának kor-szerű kérdését Egy másik
szemszögből látva az első tanulmány azt teszi
témá jává történelmi megközelítésben, hogy a
különböző időszakokban milyen sajátos vi
szonyt épített ki a társadalommal az egyház, az
ezt követő tanulmányok pedig azt próbálják
megvilágítani, a történelmi kitekintéstől sem
mentesen, hogy a jelenkor aktuális helyzeteiben
az adott területeken miként realizálódik ez a vi
szony, hol mutatkoznak hiányosságok, s a hely
zet javítása érdekében általánosságban véve
mik a teendők.

Ugyanannak a szövegtestnek a kettős értel
mezési megközelíthetősége a következetesen
képviselt szerzői alapállás eredménye. Máté
Tóth András szentségi, vagy drámai jelenlét
ként írja le az egyház világba, társadalomba tar
tozását. Ez a feszültséggel teli alaphelyzet a
beletartozás és a kívülállás egysége és egyensú
lya, olyan pozíció, amelynek mindenkor keres
nie kell a középutat az egyházra vonatkozó szél
sőséges szemléletmódok között. Ezeket a szerző

a krisztológiai eretnekségekrő! ekkleziológiai
monofizitizmusnak és ekkleziológiai doketiz
musnak nevezi el. Az elóbbiben a társadalmi
vonatkozás, az egyház szervezeti volta hangsú
Iyozódik túl, az utóbbiban a lelkiségi dimenzió
hatalmasodik megengedhetetlenül a szervezeti
keret, a társadalmi vonatkozás fölé. A szentségi
szemléletben a két szélsőség között egyensúly
teremtődik. A szent és profán feszültségében
való létezése magyarázza, hogy az egyházról, a
szentségi, drámai jelenlét ezen egyedülálló kép
viselőjéről szólva mindig egy kettős, társadal
mi-spirituális valóság tárul elénk. Máté-Tóth
András szövegeinek említett kettős értelmezési
megközelíthetősége annak a visszaigazolása,
hogya szerző nemcsak elvileg vallja az ekk
leziológiai szemléletmódok szélsőségeitől való
elzárkózás szükségét, hanem szövegeivel, téma
választásaival, tárgyalásmódjával a gyakorlat
ban is a középutat, a szélsőségek közti egyen
súlyt közvetíti.
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Az egyensúlynak a feszültséggel teli oldalát
is vállalja. Az egyháznak, a világban elhelyez
kedve, de az üdvösség felé irányulva min
denkor a szent és a profán ellentmondásossá
gában, ellentétes irányultságát kibékítve kellett
léteznie. Máté-Tóth András könyvében bátran
szembenéz ezzel a kényes témával, emellett tu
datosan vállalja a feszültség feloldásának gon
dolkodói-írói képviseletét is.

A szerző érett teológusi habitusa az ellenté
tes irányulások kitermelte feszültség feloldásá
nak példájaként tárulhat az olvasó elé. Ebben a
habitusban az egyensúlyra törekvés és a közép
út meglelése a vezérfonál, ami valamikor leg
alábbis benső feszültségektől sem lehetett telje
sen mentes. Erre utal a szerző vallomásszerű

megjegyzése: "A korábban született írások éle
sebb frivolabb hangvételét a későbbiek szelí
debb, töprengőbb megfogalmazásai váltják fel."
E mögött az állítás mögött egy benső érési folya
matot sejthetünk, ami nem mehetett végbe lelki
feszültségek, a személyiség benső rétegeiben
megvívott harcok nélkül. A könyvben ennek a
valószínűsíthető harcnak a végtermékével
szembesülhetünk, amit már a biztos egyensúly
érzete ural. Máté-Tóth András könyve kiváló
példája annak, hogya letisztult, érett szemlélet
ben a tudományos látásmód és a hitből kiinduló
megközelítés, az intellektuális szabadság és a
felsőbb tekintélyre hagyatkozás, a személyes
hittapasztalat és az egyház hite miként egyez
tethető össze és hogyan képes kölcsönösen ki
egészíteni egymást.

A teológusi habitus érettsége, egyensúlyra
törekvése megnyilatkozásának tekinthető az is,
hogy Máté-Tóth András tudatosan törekszik a
magyarországi témák megtárgyalására és a ma
gyar forrásmunkák megismerésére, felhasználá
sára. Ez példamutató, dicséretes vállalás, ami jó
volna, ha minél több követőre találna. (Agapé,
Szeged, 2006)

SÁFRÁNY ATTILA

A FORRADALOM TI5ZTA5ÁGÁÉRT

Ha jól számolom, Pomogáts Béla tíznél több
könyvet és antológiát adott ki 1956 történetéről

és utóéletéró1. A jelenlegi történések fényében
nemcsak leletmentést végez, hanem megpróbálja,
hogy a napjaink számára tiszteletet parancsoló
és tanulságokat kínáló eseményeket morális tel
jességükben idézze vissza, s ne oly szégyenletes
következményeit tárja elénk, amilyennek az el
múlt esztendő október 23-ája mutatta.

Ezért is örömmel nyugtázhatjuk, hogy leg
utóbb Pomogáts Bélának három különbözőmű-



fajú könyve is megjelent a forradalom ról és ar
ról a szánalmas folyamatról. ahogy az egyre
inkább különféle politikai célok játékszerévé
vált, s a hajdani egység mára széthúzás és gyű

lölködés okozója lett. Hovatovább szomorú
igazság: az 1956-os események során egyete
mistából, majd elítéltből mára - ahogy egyik
napilapunk írta - "a forradalom veteránja"
lett, az idősebbek sajnos a temetők lakói lettek,
s a másvilágon bizonyára békés egyetértésben
emlékeznek a múltra, nem úgy, mint napjaink
ban azok, akiknek köze sincs '56 szellemiségé
hez, mégis örököseinek lakkozzák magukat.

Pomogáts Béla három különbözö módon
igyekszik megtisztítani a forradalom és szabad
ságharc eseményeit és tanulságait a hazugságok
és ferdítések piszkától. Egyrészt antológiákat
szerkeszt versekből. naplójegyzetekből,elbeszé
lésekből. amelyek vagy közvetlenül az esemé
nyekkel egyidőben szűlettek, vagy később, köz
vetetten idézték föl a forradalmat. Ebben a
folyamatban segít eligazodnunk és tájékozód
nunk Irodalmunk szabadságharca című hatalmas
tanulmánya. A "hatalmas" jelző nem csak az
írás terjedelmére értendő, lenyűgöző a rendsze
rezése és anyagának gazdagsága is. Szerencsé
sen elegyedik benne történetiség és morális
emelkedettség. A tanulmányok egyikét kötele
ző olvasmánynak javasolnám '56 álörökösei
számára. A címe: 1956 (eltékozolt) erkölcsi öröksé
ge. Egy másik tanulmányában a következőket

olvassuk (meglátását igazolták a tavalyi esemé
nyek): ,,1956 igazságai ma is elevenek, és ezt,
fájdalom, talán jobban tudja Európa és a nagy
világ, mint mi magunk." Erró1a cseppet sem fel
emelő örökség-őrzéséről szól a jelzett írás.
1956-nak világtörténelmi jelentősége volt, tanul
ságait olyan nagyságok szűrték le, mint Romano
Guardini és Albert Camus. Mára sikerült proto
kolláris eseménnyé tenni, s még a megemlékezé
sek során is megalázták tiszteletet parancsoló
börtönbüntetéssel is sújtott szellemi őrzőjét. Ho
lott - joggal írja Pomogáts Béla: "A magyar '56
mindenképpen erkölcsi mintát jelent", viszont
sajnos "ennek a mintának az értékei kevéssé
épültek be a »rendszerváltás« után kibontakozó
közéletbe. ahogy nem épült be ebbe a szolidari
tás követelménye vagy a bátor és bölcs szemé
lyes elkötelezettség ethosza sem."

Hogy beleépüljön. azért éppen Pomogáts
Béla tett és tesz a legtöbbet, Mint jeleztem. kü
lönféle műfajokban. Otvenhat című kötetében az
eseményhez és utóéletéhez kapcsolódó cikkei,
Ötvenhat csillaga című válogatásában személyes
emlékei és összegzései olvashatók, tanulmánya
it pedig Szembenézni a történelemmel címmel vá
logatta könyvbe. Az újságcikkeket nem csak az
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alkalom szülte, bennük az író személyiségének
érlelődése és fokozódó felelőssége is megmutat
kozik, mégpedig éppen azzal az ethosszal,
amelynek elveszítését joggal fájlalja. Talán épp
ez az elkötelezettség lehet segítője, hogy Otven
hat valóban csillagként ragyogjon fölöttünk.
(Pomogáts Béla: Otvenhat. Közdok, Budapest,
2006; Otvenhat csillaga. Széphalom Könyvműhely,

Budapest, 2006; Szembenézni a történelemmel.
Hungarovox, Budapest, 2006)

RÓNAY LÁSZLÓ

JAKUS ILDIKÓ - HÉVIZI OTTÓ:
OTTLIK-VEDUTA

"Az Ottlik-felejtés éveiben járunk" - olvashat
tuk Kelecsényi László 2000-ben megjelent köny
vének, A szabadság enyhemámorának a hátlapján.
Szerencsére az utóbbi időben napvilágot látó,
Ottlik személyét középpontba állító kultikus
könyvek mellett (Képeskönyv) a műveivel foglal
kozó tanulmányok, könyvek is cáfolják ezt a ki
jelentést. Példa erre [akus Ildikó és Hévizi Ottó
rendhagyó könyve, az Ottlik-veduta is.

A könyv első részében a közelmúltban el
hunyt [akus Ildikó két tanulmányát olvashatjuk;
mindkettő új szempontokat felvető, zseniális
szövegelemző munka, mely képes új irányból
közelíteni a látszólag már "agyonelemzett" mű
vekhez. Ezeket az írásokat már olvashatta a
szakmai közönség különböző folyóiratokban (A
múlt csupán prolág: Ottlik Géza: Iskola a határon.
Hiány, 1992/7.3-7., Egy átírás tanulságai. A Haj
nali háztető!< változatairál. Holmi, 1992/12,
1744-1749.), az újdonságot így a könyv első ré
szében a Buda című regénnyel kapcsolatos vázla
tok adják, melyeknek azonban csak az eleje ki
dolgozott. Az elemzési vázlatok publikálása
kérdéseket vethet fel. Egy befejezetlen szépiro
dalmi mű kiadása még érthető, mivel fontos le
het az író munkásságának teljessége szempont
jából (bár már ez is problematikus). Egy
tanulmányvázlat megjelentetése azonban igen
csak vitatható, hiszen egy műelemző írás éppen
a szövegelemzés kidolgozása által kap értelmet,
jut el a végkövetkeztetésig, vázlatos formában
viszont csak a szerző számára érthető, hiszen
saját gondolatmenetét rögzíti.

A könyv második része, illetve az egész
könyv megszerkesztése Hévizi Ottó munkája.
Hévizi szerzőtársa gondolatmenetét viszi to
vább, viszont írásának kifejezésmódja nagyban
eltér [akus értekező stílusától. Sokszor esszéisz
tikus, szépirodalmi stílust követ, megszólítja az
olvasót. vagy önmagával vitázik, szerzőtársával
beszélget, saját életének momentumait is bele-


