
POMOGÁTS BÉLA 80

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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rábízzuk magunkat Istenre, engedjük, hogy a
Szent Titok rendelkezzék az életünkkel. Enged-
jük, hogy kezébe vegyen bennünket, hogy éle-
tünk igazsága belesimuljon Isten Igazságába.

Nyolcvanegy évvel ezelőtt, 1933. augusztus
31-én szólította létbe minden lét és ajándék For-
rása, a teremtő Isten egy szerető nagycsalád
ölén, a legkisebb, hetedik gyermekként. Korán
megérintette a papi hivatás, Isten titokzatos
módon rátette láthatatlan kezét. Vonzó papi
egyéniségek és olvasmányélményei hatására
fokozatosan érlelődött meg benne a megszólí-
tásra mondott tudatos igen a piaristáknál vég-
zett tanulmányi évei alatt. A bölcseleti érdek lődés
hamarosan megszületett benne, már gim nazis-
 taként izgalommal olvasta Pauler Ákos és
Brandenstein Béla filozófiai műveit. A váci egy-
házmegye és a Központi Szeminárium papnö-
vendékeként 1953-ban kezdte meg tanulmányait
a budapesti Katolikus Hittudományi Akadémián,
ahol 1959-ben teológiai doktorátust szerzett. Ve-
retes, újskolasztikus dogmatikát tanult a kiváló
és nagy tudású, a nehéz kommunista időkben is
példásan helytálló Takács József professzornál.
Licencia, majd laurea dolgozatát azonban a nyi-
tottabb szellemiséget képviselő és erkölcsteoló-
giát oktató Zemplén Györgynél írta Az erkölcsi lét
és az emberi természet összefüggése Szent Tamás nyo-
mán (1957), illetve Az erkölcsi érték objektivitás fogalma
(1959) címmel. Fila Béla szellemi érdeklődésének
kezdeti forrásvidéke Aqui nói Szent Tamás és a
Horváth Sándor által képviselt újtomista bölcselet
és teológia volt. Belülről és gyökerekig hatolóan is-
merte Tamás szabatos gondolkodásának és mo-
numentális rendszerének értékeit és határait, ez
maradt elsődleges szellemi hazája, s később is
innét kiindulva tájékozódott az új kérdésfeltevé-
sek felé. Néhány év lelkipásztori szolgálat után a
szegedi Hittudományi Főiskola filozófiai tanszé-
kén tanított bölcseletet 1963-tól 1970-ig. Közben
1965-től 1967-ig a római Pápai Magyar In tézet
ösztöndíjasaként a Gregoriana Pápai Egyetem Fi-
lozófiai Karán filozófiai tanulmányokat folytatott,
előbb licencia, majd 1972-ben laurea szigorlatot
tett. Abban az időben tanulhatott a jezsuiták
egyetemén, amikor a katolikus teológiai és filo-
zófiai gondolkodás megújulása sodró lendületet
vett. A huszadik század első felének biblikus,
patrisztikus, liturgikus megújulási mozgalmai-
nak gyümölcseit és a szisztematikus teológiai ref-
lexió új látószögű kérdésfelvetéseinek a saját ta-
nításába beépítő II. Vatikáni zsinat befejezésének
évében kezdte meg tanulmányait, s azokban az
években folytathatta, amikor útjára indult a kor
legnevesebb katolikus teológusai által írt, új
szemléletű és átfogó üdvtörténeti dogmatika-ké-
zikönyvsorozat köteteinek a megjelentetése

Mysterium Salutis címmel. Lévén, hogy bölcsele-
tet tanult, számára ennél is fontosabb lehetett a
katolikus filozófiában ekkor már ugyancsak zaj -
ló megújulásba való bekapcsolódás. Aquinói
Szent Tamás létfelfogásának újfajta értelmezé-
sére, a kanti transzcendentális filozófiával, a he-
ideggeri létgondolkodással, a hegeli szellemfilo-
zófiával és az egzisztenciabölcselettel való ko moly
számvetésre irányuló törekvések ideje volt ez. Az
új erőfeszítések egyrészt nyitást és párbeszéd-
 kész séget jelentettek a nem katolikus, nem-egy-
házi filozófia felé; másrészt a hit és a teológia kor-
szerűbb értelmi megalapozása lehetőségének
ígéretét hordozták. E katolikus bölcseleti megúju-
lásnak jeles képviselői tanítottak a Gregoriana
pápai egyetemen az ötvenes évek közepétől. Így
például 1953 és 1965 között a tamási ismeretel-
mélet egyik kiemelkedő továbbgondolója és a te-
ológiai kérdések területén is gyümölcsöztetője,
az új Tamás-értelmezés egyik kiváló alakja, Ber-
nard Lonergan (1904–1984). A másik jelentős je-
zsuita filozófus Johannes B. Lotz (1903–1992)
volt, aki 1952 és 1985 között a téli szemeszterek-
ben adott kurzusokat a Gregorianán, minden bi-
zonnyal Fila Béla is hallgatta őt. Lotz a „német
Maréchal-iskola” követője volt Rahnerrel együtt.
Kant, Hegel és Heidegger filozófiájával számot
vetve, Maréchal és Rousselot ismeretmetafiziká-
jából inspirálódva, tamási alapokon állva dol-
gozta ki a transzcendentális tapasztalat átfogó
elméletét. Bár a lotzi transzcendentális tapaszta-
latelemzések megkülönböztető sajátosságai nem
mutathatók ki bizonyossággal Fila Béla filozó-
fiai gondolkodásmódjában, a transzcendentális
tomizmus szemléletmódja, a transzcendentális
tapasztalat középpontba állítása és a lét dinami-
kus értelmezése a lét esszencialista felfogásával
szemben, döntő hatást gyakorolt az ő bölcsele-
tére is. Feltételezhetően éppen római évei alatt,
tanárainak köszönhetően jutott el Rahner transz-
cendentális ismeretmetafizikájának és Heidegger
hermeneutikai ontológiájának az elmélyültebb
megismeréséhez. Valószínűleg a transzcenden-
tális tapasztalat végső metafizikai feltételének és
a vallási tapasztalatnak az összefüggését firtató
kérdéstől vezetve találhatott rá filozófiai disszer -
tációjának témájára, írta és védte meg doktori ér-
tekezését Rómában 1972-ben Az emberi megismerés
szakralitása Peter Wust szerint címmel. Konzu-
lense a főként Hegel és Blondel szakértőként is-
mert svájci jezsuita, Peter Henrici volt. Fila Béla
hazatérve Rómából nagykőrösi plébános lett,
ám Nyíri Tamás meghívására 1978-tól a buda-
pesti Hittudományi Akadémia levelező tagoza-
tán tanított. Az oktatáshoz vezérfonalként már
ekkor Karl Rahner A hit alapjai című munkáját
használta, mely 1983-tól magyar nyelven a hall-
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gatók számára is elérhetővé vált. 1982-ben ké-
szítette el habilitációs dolgozatát és tartotta meg
habilitációs előadását a Hittudományi Akadé-
mián A transzcendentális módszer dogmatikai alkal-
mazása Karl Rahner nyomán címmel. 1985-ben Gál
Ferenc neki adta át a Hittudományi Akadémia
dogmatika tanszékének a vezetését. Tizennégy
éven át dolgozott tanszékvezető professzorként,
elődjének kerügmatikus-biblikus súlypontú dog-
 matikája után meghonosítva és magas szinten
művelve a spekulatív szemléletű dogmatikát.

Fila Béla azok közé a katolikus filozófusok-
teológusok közé tartozott, akik Rahnernek a
transzcendentális tapasztalatot feltáró filozófiá-
ját különösen is alkalmasnak tartották arra, hogy
a kanti metafizikakritika meghaladásán túl meg-
felelő választ adjon a 20. század második felé-
nek magyar társadalmát és szellemi életét ideo-
lógiailag alapvetően meghatározó feuerbachi és
marxista valláskritikára is. Úgy tekintett a rah neri
filozófiára, mint amely lehetővé teszi az istenkér-
dés újszerű és meggyőző tárgyalását, ép pen a
minden szellemi aktusában szükségképpen Is-
tenre irányuló ember titkának és méltóságának a
felmutatása által. Fila Béla Rahner spekulatív
erejű és ugyanakkor az általános egzisztenciális
tapasztalatokra támaszkodó filozófiájában-teo-
lógiájában egyfelől alkalmas eszközt látott arra,
hogy a hittől eltávolodott értelmiségiek felé az
istenhitre megnyitó közvetítő legyen; másfelől
arra, hogy a hívő embert hite értelmességének
és lényegi tapasztalati magjának a felfedezéséhez
elvezesse. Az istenkérdés megfelelő filozófiai tár-
gyalása mellett azért tartotta követendőnek a
transzcendentális módszer rahneri alkalmazását
a dogmatika különböző területeinek tárgyalá-
sára, mert ez az antropológiai látószögű megkö-
zelítés egyszerre tudta lehetővé tenni az egyes
dogmatikai traktátusok belső összefüggésének
és a keresztény üzenet döntő és egyetemes je-
lentőségének a felmutatását a végső létértelem
kérdésének a szempontjából. Amint publikációi
is mutatják, a transzcendentális módszer mellett
Rahnernek a dogmafejlődéssel, dogmaértelme-
zéssel és az eszkatológiával kapcsolatos herme-
neutikai megfontolásai kerültek Fila Béla vizsgá-
lódásainak az előterébe, s ezzel összefüggésben a
transzcendentális módszerű metafizika/teoló-
gia, valamint a történetiséggel hangsúlyosan
számot vető hermeneutika viszonyának a prob-
lémája. Ebben a kérdéskörben Rahner mellett el-
sősorban Martin Heidegger fenomenológiai-her-
meneutikai ontológiája vonta magára kutatói
figyelmét. Vizsgálta a heideggeri egzisztencia-
analízis és időértelmezés teológiai gyökereit, s
igyekezett kitapintani azt a filozófiai ajánlatot,
melyet a heideggeri idő- és történelemhorizontú

létértelmezés tud kínálni a keresztény teológiai
reflexió számára, mely lényege szerint mindig is
a történelmileg megvalósuló kinyilatkoztatás -
ese mény, s az általa hordozott végérvényes isteni
igazság hermeneutikája kell, hogy legyen. Rahner
és Heidegger mellett filozófus vita-, illetve be-
szélgetőpartnerei közé került Jean-Paul Sartre ate-
ista és Gabriel Marcel keresztény ihletettségű eg-
zisztenciabölcselete és létértelmezése, Edith Stein
fenomenológiája és tamási alapokon nyugvó on-
tológiája, valamint Martin Buber dialogikus-per-
szonalista filozófiája. Tervbe vette, hogy a lét ér-
telmére vonatkozó alapvető kérdés mentén
szembesíti egymással e nagy gondolkodók vá-
laszkísérleteit. Sajnos, erő és egészség híján, ez a
nagyszabásúnak és eredetinek ígérkező átfogó
munka, a nagy szintézis nem készülhetett el. Azt
azonban örökül hagyta tanítványainak, hogy a fi-
 lozófiát a lehető legkomolyabban kell vennie a te-
ológiának, elsősorban nem kihívást és problémát,
hanem a teológiának tett ajánlatot kell látni a
bölcseleti létértelmezésekben, amelyek tudva
vagy tudatlanul mindig is magukban hordoz-
nak valamiféle teológiai apriorit.

Fila Béla egyszerre volt ízig-vérig teológus és
filozófus. Az egyetlen, átfogó Igazságot kutatta
teológusként és filozófusként. Ezt nemcsak ha -
zai és nemzetközi filozófiai konferenciákon tar-
tott előadásai, bölcseleti témákban megjelent
magyar és idegen nyelvű publikációi bizonyít-
ják, hanem az is, hogy dogmatikája tudatosan és
vállaltan spekulatív igényű dogmatika volt,
mely erőteljesen magán viselte a filozófiai lét-
gondolkodással folytatott szenvedélyes párbe-
széd nyomait. Spekulatív dogmatikáját európai
színvonalon oktatta a Hittudományi Akadé-
mián, majd a Hittudományi Karon. Itt is elsőd-
legesen a skolasztikus-tomista forrásvidék és
Rahner transzcendentális módszerű teológiája
jelentette számára a legotthonosabb szellemi tá-
jékot, de Romano Guardini és Hans Urs von
Balthasar teológiájának értékeit is nagyra becsül -
te. Fila Béla tudósi-oktatói habitusát egyszer re jel-
lemezte a spekulatív-bölcseleti és a konkrétumra
fókuszáló fenomenológiai gondolkodásmód.
Ahogy e kettő átjárta egymást, úgy talált egységre
benne a lelkipásztori/spirituális beállítódás és az
elmélyült, spekulatív teológiai reflexió. Gondol-
kodásának ritmusa a konkrét tapasztalat fenome-
nológiájától, a konkrétban megmutatkozó egye-
temes és végső feltárásán át, a konkréthoz való
visszatérésig ívelt. A töredékesből feltárni a Tel-
jességet, majd a Teljesség felől értelmezni a töre-
dékest — ez volt a kulcsa annak, hogy magával
ragadó előadásaiban a konkrét-tapasztalati és a
spekulatív mozzanat teljesen átjárták egymást.
Kurzusainak anyagát hat kötetben jelentette
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meg Dogmatikai előadások címmel 1989 és 1992 kö-
zött. Nagy szolgálatot tett hallgatóinak és a hazai
katolikus teológiának azzal is, hogy Jug László
közreműködésével lefordította és Az Egyházi Ta-
nítóhivatal megnyilatkozásai címmel meg jelentette
a magisztérium legfontosabb megnyi lat kozásai-
nak Heinrich Denzinger és Adolf Schön  metzer
által szerkesztett latin szövegválogatását (Örök-
mécs, 1997).

Fila Béla tizennégy év lelkes és termékeny ok-
tatói-kutatói munka után súlyos egészségi prob-
lémák miatt 1999-ben abbahagyta a dogmatika
egyetemi szintű tanítását és lemondott a tanszék
vezetéséről. Az akadémiai élettől visszavonulva,
keresett lelkivezetőként és a lelkipásztori mun-
kában szolgálatot teljesítőként is megmaradt
azonban vérbeli teológusnak. Teológusnak, aki a
hit éltető igazságait a maguk szépségében, értel-
met és szívet meggyőző erővel, az embert újból és
újból életének lényegi középpontjára tájolva köz-
vetíti az éltető isteni Igazságra vágyó testvéreinek.
Nyugállományba vonulása után is jelentek meg
bibliai elmélkedései az Új Emberben, egy-egy
írása tanulmánykötetekben, vele készített beszél-
getések folyóiratokban és különböző napilapok-
ban. Továbbra is szerkesztett emlékköteteket és
szívesen vállalkozott ajánlás, előszó írására tanít-
ványai munkáihoz. Érdeklődő figyelemmel kí-
sérte a teológiai közéletet, olvasta a teológiai fo-
lyóiratokat és a legújabb teológiai könyveket.

Életének szinte utolsó napjaiig tanácsaival segí-
tette tanítványait, teológustársait. A Vigilia hálá-
val fogadta, amikor korábban rendszeresen pub-
likáló szerzője készséggel tett eleget a felkérésnek,
s meggyengült egészségi állapotában is vállalko-
zott egy-egy írásra vagy interjúra. Így összessé-
gében mintegy húsz publikációja jelenhetett
meg a folyóiratban. Fila Béla betegségében is
áldás, oszlop, menedék, igazodási pont maradt
azoknak, akik felkeresték. Olyan mester, teoló-
gustárs és jó barát, kinek közelében lenni jó, vele
találkozni ünnep, kegyelem. Kinek személyes fi-
gyelme, tapintatos érdeklődése, bátorító kritikája
kíséri tanítványai lépteit. Kire tekintve magától
értetődő evidenciával mondjuk: így érdemes. Így
érdemes teológusnak, papnak, kereszténynek,
embernek lenni. S bár nem adatott meg neki,
hogy megírja a nagy filozófiai-teológiai szinté-
zist az élet átfogó Értelmének, végső Igazságá-
nak kérdéséről, a legfontosabbat mégis sikerült
megtennie: elültette tanítványaiban az Igazság
szenvedélyes szeretetének és fáradhatatlan ku-
tatásának a lelkületét. Úgy áll előttünk alakja,
mint kiválósága azoknak, „akik az igazságra ok-
tattak sokakat”, s ezért „ragyogni fognak, mint a
csillagok” (Dán 12,3). A szépséges isteni Igazság
éltető és boldogí tó fénye, örök világossága ra-
gyogjon neki mind örökké.

PUSKÁS ATTILA
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