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Passuth László
A legnépszerűbbek egyike volt. Bármelyik statisztikát, könyvtárost faggat juk

is, neve a legelsők között szerepel a népszerűségi listákon. Mert nagyon -sokat tu
dott, félelmetes ismeretanyagot halmozott föl gazdag élete során, s bírt azzal a
képességgel, hogy mindezt ízgalmasan, érdekesen, tanulságosan mondja el. Nagyon
sokan vannak, akik igen szerény művelődéstörténeti ismeretekkel rendelkeznek,
de ők is ismerik bizonyára Cortez kapitány regényes felfedező útját, az Esőisten

siratja Mexikót cselekményének központi magvát. S azok száma sem kevés,
akik Passuth László regényeiből szerezték történelmi ismereteiket, akik egy-egy
műve elolvasása után éreztek olyan igényt, hogy fellapozzák a tudományos alko
tásokat, s így bővítsék ismereteiket.

Izgalmas sorsokhoz vonzódott, de ezek felidézése csak keretéül szolgált igazi
szándékának: a történelmi múltban tett kalandozásoknak, amelyek ezer színnel,
váratlan fordulattal csábították írói fantáziáját, s bilincselik le az olvasót.

Passuth László a húszas évek legelején került a fővárosba. Elek Artur·
mutatta be a legendás szerkesztőnek, Osvátnak, s attól kezdve, laza szálakon
ő is a Nyugathoz kapcsolódott. Cikkei, esszéi, kultúrtörténeti írásai a kornak
szinte minden fontos folyóiratában teltüntek, egés\en addig, amíg az Eurázia meg
jelenése után bele nem kóstolt a sikerbe, meg nem érezte a regény, a történel
mi freskók és tablók festésértek lázas Izgalmát, Volt ebben a gesztusában vala
miféle menekülés is: az olyan ember érdeklődésével. nem szűnő kiváncsiságával
faggatta és kalandozta be a múltat, akinek kissé terhére van a. jelen, aki pon
tosabban ismeri ki magát a történelem apró íntímításaí között, mint az adott kor
valóságában.

A maga médján költő volt. Érzékletesen, színesen írta le a jelenségeket,
eseményeket, titkon talán egy hatalmas eposz tervét hordta magában, melybe
a szerelem felizzó érzesei épp-úgy belefértek volna, mint a történelmi múlt tragi
kus árnyai. Egész életműve ennek a költői alkotásnak egy-egy fejezete, s ahogy
az igazi költők, ő is engedélyezett magának apró megpíhenéseket; némelyik műve

inkább készülődés, de még ebben is ott izzik a szándék nagysága, az ismeretanyag
gazdagsága. Amikor egy-egy igazán nagy történelmi hössel találkozott alkotói fan
táziája - mint például Zrínyi Ilonával a Sasnak körme kezöit-ben -, akkor érez
ni igazán, mily találékony volt a jellemek életre keltésében, mily magától értetődő

könnyedséggel színezte, alakította a kép legfontosabbnak érzett vonalait, árnya
latart.

Történeteit szinte készen hordta magában, Ez\ a magyarázata, hogy hősei 
még a szíve számára legkedvesebbek is - rítkán fejlődnek, alakjai készen, vég
érvényesen állnak előttünk a regények legkezdetén. A cselekmény fordulatos bo
nyolításában, a leírásokban lelte igazán kedvét. Ki feledheti el a metszőn kék
egű Itália rajzát A mantuai herceg muzsikusában? Érezni, hogy ez a különben
halk, szerény, csendes ember, aki legszívesebben könyvei és tervei közé húzó
dott, képes volt anyagával teljesen azonosulni, s míndig meg tudta teremteni a
hitelesség Illúzióját. Képzeletében - mely áradóan gazdag, olykor szertelen volt
- hatalmas szímfőnia tételei zengtek. s ennek megfoghatatlan, de nosztalgikusan
búgó hangja szövi át legtöbb alkotását, kivált azon regényeinek világát, melyek
ben egy zenészsors nyomon követésére tett kísérletet.

Szívesen, kedvvel utazott, sokfelé járt. Néha Byen odüsszeuszi kalandozá
sai során érett meg benne következő regényének terve. A Közel-Keleten utaz
gatott éppen, amikor képzeletét hirtelen megragadta II. Endre magyar király
alakja, s körvonalaiban felsejlett benne a Hétszer vágott mező terve. S talán
egyetlen műve előtt sem végzett ilyen alapos forráskutatást, egyszer sem vágyott
ilyen mélyre hatolni a történelembe. Nem az a fajta történeti író volt, aki
megelégszik a tudományeredményeivel. Újat akart mondani, s ennek érdekében
nem sajnálta a fáradtságot, az aprólékos kutató munkát. A Hétszer vágott mező

éppúgy polemizál a történettudományeredményeivel, mínt a Zsigmond király
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korát és alakját idéző Tört királytükŐr, mely annak is tükörképe, hogyan vál
hatik valaki jelentékeny személyiséggé szemben a korral, annak közhelyeivel.

A hatvanas évektől egyre többször tűnt fel a könyvtárak olvasótermeiben.
Nemcsak a múltban játszódó műveihez gyűjtötte az anyagot, hanem önéletírá
sához is, melynek kötetei egymás után jelentek meg. Egyfajta fejlődésregény ez,
melyben azt a folyamatot ábrázolja, ahogy lépésről lépésre közelebb került az
irodalom világához, míközben feje fölött egyre komorabb és sötétebb lett a tör
ténelem égboltja. S ha sokszor szemére vetették is kritikusai, hogy regényeiben
a történelem elmosódik" a Kutatóároktól a Gyilokjáróig ívelő sort épp a történelmi
háttérrajz avatja érdekes olvasmánnyá.

Ma, amikor oly sokat beszélünk az ismeretterjesztés jelentőségéről, különös
fájdalmat érezhetünk, amikor Passuth Lászlót búcsúztatjuk, hiszen olyan író
volt, aki mindig vonzó, színes elevenséggel igyekezett jelenné varázsolni a múl
tat, felvillantv a annak gazdag, kimeríthetetlen tanúlságaít.

RONAY LASZLO

KATOLIKUS DOGMATIKA

A hazai katolikus könyvkiadá~ 1979.
évi első és bizonyára legnagyobb alan
déka a szaktudomány és az olvasóközön
ség számára Előd István Dogmatikája, a
Szent István Társulat gondozásában.

Már a könyv külső megjelenése is im
ponáló. A Szentírás mellett az utóbbi
évtizedek legnagyobb és legszebb kiállí
tású könyve, majdnem 800 oldalnyi ter
jedelemmel. Tipográfiája, 9~10 fajta
betűtípusa, jó tördelése a Franklín-nyom
dát dicséri, de a külső csak a szerzői

szándék hű tükre, amely tudatosan a
kezelhetőségre, áttekinthetőségre töreke
dett. Ez a tulajdonsága alkalmassá teszi
a könyvet az aránylag könnyű és gyors
tájékozódásra is ~ nagysága és összefog
laló kézikönyvjellege ellenére, hiszen
azok általában nem folyamatos "olvasás
ra" készülnek.

Mindez pedig végső soron összefüggés
ben van a könyv keletkezéstörténetével,
amint arról az Előszóban Szennay András
főapát, mint a Magyar Katolikus Püs
pöki Kar teológiai referense tájékoztat
(5. o.), A Püspöki Kar ui. "a zsinati
rendelkezéseknek megfelelőerr folyamato
san igyekszik megújítani az egész teoló
giai oktatást. 1972 óta jelennek meg sok
szorosítva a különféle szaktárgyak jegy
zetei. E kiadványok közül dr. Előd Ist
ván piarista teológiai főiskolai igazgató
dogmattkáját most nyomtatásban adhat
juk papnövendékeink, valamint az érdek
lődő papok és világi hivők, Isten népe
kezébe". E könyv tehát azoknak a dog
matikai jegyzeteknek foglalata, kisebb
átdolzozásban, amelyeket a szerző 1972
és 1976 között 7 füzetben folyamatosan
adott ki .Jcfsérletí tankönyvként". Már
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itt meg kell jegyeznűnk, hogy erre az
egész jegyzetkiadó-vállalkozásra (főszer

kesztője Szalay János, győri teológiai ta
nár), s azon belül kiemelten szerzőnk

publikációira fölfigyeltek nyugati teoló
giai szakkörökben is, igen pozitív, érté
kelést adva róluk (pl. a római Alszeghy
professzor a Teológiai Kis Könyvtár
-sorozat Bevezetésében, 97~98. o.).

Nálunk, legalábbis a teológiai iroda
lomban nem szokás a szerzőkről pl. a
könyvek borítóján fényképes, vagy élet
rajzos portrét hozni. Pedig az életrajzi
adatok nemcsak a kiváncsiság kielégí
tését, vagy bizonyos elismerést képe
sek szolgálni, hanem egy mű belső

megértéséhez is hozzásegítenek. E meg
győződésben jelezzük, hogy szerzőnk

1912-ben született Nagykanizsán, az ot
tani piarista gimnáziumban érettségi
zett, s 193D-ban belépett a Piarista
Rendbe. Teológiát a Pázmány Egyetem
Hittudományi Karán tanult, ahol az
ugyancsak piarista Schütz Antal volt a
dogmatika professzora. 1938-ban nála
doktorált, tíz éven át rendi gimnáziu
mokban volt hittanár, majd 1946 óta a
piaristák hittudományi főiskoláján tanít,
negyedszázada dogmatikát, és 1967 óta
a főiskola igazgatója is.

Már e puszta tények mutatják, meny
nyire az életmű egészéből ~ külső sors
szerűség és belső elkötelezettség!
született meg a Katolikus Dogmatika.
Előd István élete, alkotó munkássága a
Rend szellemének megtelelűen egészen a
tanítás szolgálatában állott. Aki a tár
gyi tájékozódásen túl ilyen szempontból
is kereső lélekkel és beleérzéssel olvas
sa a müvet, föltétlenül fel fogja ismer
ni a vérbeli tanár és igazi pedagógus
kézjegyét a könyv minden lapján. Erről


