
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



tanúskodnak: a stílus világossága, az ért
hetőségre való törekvés, a fogalmi tisztá
zások, a minden homályosságtól mentes
elemzések, rngekülönböztetések (német
forrásaival ellentétben ll, az anyag átte
kintő taglalása, pontokba foglalás, a sok
fajta cím és alcím stb. Még az olyan
látszólag formális dolgok is, mint a vé
gén található, nagyon hasznos Tárgymu
tató, vagy az idézések, zsinati okmányok
precíz, következetes utalási, rövidítési
rendszere (ld. 737-38. o.). E szempont
ból is igazán követendőerr példaszerű,

rnert az újabb teológiában nálunk is igen
sokféle variánssal találkozhatunk, s
ezeknek egységesítéséhez - átgondolt
logikáiával, a legjobb külföldi példák
nyomán - sokban hozzájárulhat ez a
mű.

Ugyancsak a szívvel-lélekkel tanár
-ember étosza és szellemi nyitottsága
magyarázza azt a további tényt, hogy
szerzőnk a szaktárgyán túl elismert te
kintély pl. a modern lélektan, vagy a
vallástudomány terül etén. Az Aquinói
Szent Tamás Társaságban és a Szent
István Akadémián tartott előadásaiban
Szent Agoston bizonyos vitatott kérdéseit
a modern lélektan' módszereível és meg
közelítéseivel szembesítette. Az említett
Teológiai Jegyzetek sorában nemcsak a
dogmatikasorozatot készítette el, de' az ő

tolla alól kerültek ki az Egyháztan, a
Lélektan és a Vallásosság és vallás CÍ
mű jegyzetek is, egyenként 100-150
oldalas' terjedelemben.

Magát a Katolikus Dogmatikát, mínt
főművét még jobban tudjuk értékelni,
ha két horizontot felrajzolunk mögé. Fi
gyelembe kell vennünk ui., hogy magyar
nyelven 1937-ben jelent meg utoljára
rendszerező teológia; 42 évvel ezelőttadta
ki ugyancsak a Szent István Társulat
Schütz. Antal két-kötetes Dogmatíkáját
(L kiadását 1922-ben, a latin Summa
riumot pedig 1935-ben). Ráadásul hason
ló vállalkozás alig akad a Zsinat óta
nyugaton is - a teológiai szakirodalom
áradása ellenére (csak Schmaus, Lais
művei, és az Auer-Ratzinger-, ill. Mys
terium Salutis-sorozatok). Ez összefüg
gésben van a század elejével megindult
és a Zsinat által legalizált "új teoló
gia" szemléleti változásával, s főképp a
sokszínűvé gazdagodott, de labilissá és át
tekinthetetlenné vált teológiai pluraliz
mussal. Azelőtt egy dogmatikai-tanárnak,
vagy szerzőnek legfeljebb 2-3 "hivata-

, los" teológiai iskola, s azon belül néhány
kiemelkedő reprezentáns teóríájára kel
lett figyelemmel lennie. Ma még nem
kristályosodtak ki a dolgok. A teológiá
ban kezdő, de még a valamennyire tá-

[ékozott is zavartan kapkodja a fejét a
különböző elméletek, új értelmezések
özönében. Halványan - a jobb szeműek

számára már kivehetően - kezdenek
mégis földerengeni az újabb megközelíté
si modellek Irányvonalai. Ebből a szem
pontból is nagy szelgálatot tesz a hittu
dománynak és a magyar olvasóknak Előd

István. Roppant olvasottság és tudás
anyag birtokában, biztos kritikai ér
zékkel (és nem szédülve meg a "szen
zációs" újdonságoktól), a hittudós és ne
velő felelősségével - rnegszűri a leg
valószínűbb és legjobban meggyőző új
véleményeket, ezeket becsületesen ismer..
teti, nem kötve le magát általában
egyik mellett sem. Igy korrekt a komoly'
teológusokhoz. akik a korral együtt-ví
vódón, annak mentalitásán át igyekez
nek megközelíteni és .Jcorszerűen" be
mutatni-érzékeltetni a titkok világát, de
nagylelkű az olvasóhoz is, és meghagy
ja az állásfoglalás szabadságát, az ér
vek erejére (és az időre) bízva a dön
tést. ..

A . mai teológiában jártas előtt nem
ismeretlen (a kezdő tájékozódó viszont
tehertételként kapja), hogy ez az új'
teológia nemcsak tartalmi újszerűségek

kel, új szavakkal és fogalmakkal lep
meg, de stílusában és külső szerkezetí
megoldásaiban is szakított a múlttal,
Megszűnt a skolasztikus teológia meg
szokott sémája, beosztása, s helyette
valami folyamatos, belső sodrású, de ne
hezebben áttekinthető, áradó tárgyalási
mód érvényesül. Minden egymásból fo
lyik és egymásba kapcsolódik, s igen
nehéz kihámozni a lényegi mondanívalót,
a tételeket, az állásfoglalást. Ez a dog
matika esetében különösen hátrányos,
mert a hittitkok világában egyértelmű
en • kell tudni: mi az, ami kinyilatkoz
tatott, mi az egyház biztos tanítása,
vagyis a hittétel, s mík a vitatható igaz
ságok, vagy értelmezések, teóriák. Előd

könyve ezt a tisztánlátást és stabilizálást
is megadja, ami a mai körűlmények kö
zött az egyik legnagyobb érték. Világosan
megmondja mindig egy-egy hitigazság
teológiai minősítését (hittétel, biztos teo
lógiai' igazság, elmélet stb.), jelzi, hol
kaphat helyet a szabad reflexió, s ezek
ben meddig mehetünk. Ez nem azt je
lenti, hogy Előd Dogmatikája kevésbé
"progresszív" és "új teológia", mint pél
dául az előtte járó Gál Ferenc hittu
dósunk hasonló művei (amelyekből sa
ját bevallása szerint sokat merített).
Egyszerű különböztetéssel talán azt
mondhatnók, hogy szerzőnk formai, szer
kezeti és stiláris szempontból inkább a
klasszikus módszerre emlékeztet (azon
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nevelődött), de tartalmilag mindazt tud
ja és nyújtja is, amit a mai teológia 
érettnek bizonyuló értékként - adni tud.

Néhány konkrét utalással szeretnénk
ezt be is mutatni.

Megtalálható és következetes alkalma
zást nyer Elődnél például az "inkarná
cíós"- és, "szakramentalitás"-elv - a
kegyelemtanban és az egyháztanban, ami
az új teológia "felfedezése". Ugyancsak
döntően érvényesül teológiai módszeré
ben a történetiség, mint alapkategórta.
És ez nemcsak az egyes dogmák kiala
kulásának történetét jelenti (mint régen),
hanem a dogmák .,lefordíthatóságának"
elvét. A dogmák ui. a kinyilatkoztatás
tartalmát bizonyos korok nyelvi és böl
cseleti adottságainak forma-ruhájába öl
töztették. S ahogyan a modern Biblia
-kutatásnál döntő szerep jut a hermaneu
tikának (tehát a korabeli nyelvi; kul
turális stb. köntösből való kibontás
nak), ugyanilyen hermeneutikai feladat
jelentkezik a dogmák mai nyelvre való
lefordításában is. Imponálón gazdag fe
jezetek találhatók szerzónknél e modem
teológiai attitüd jegyében, például az
áteredő bűnről, a krisztológiai titokról
(Krisztus istenemberi öntudata), az em
ber testi-lelki összetettségéről, a halha
tatlanságról és feltámadásásr61.

Ugyancsak érvényesül nála - bár a
skolasztika intellektualizmusának bizo
nyos nyomaival - az üdvtörténeti szem
lélet, amit a szentmise Credo-ja így fe
jez ki: "pro nobis", értünk. A kinyi
latkoztatás, a megtestesülés és Krisztus
maga, minden a mi üdvösségünkért tör
tént, s e "proegzisztenciás" alapelv to-

B'O'CS'C·
Szép, fzléses kitíllftásban jelent meg

Hajnal Anna posztumusz verseskötete.
Valóban szelíd "alkonYfény" önti el a
tájat: a búcsúzó nap még egyszer vé
gigtekint a világon, de a hegyek mö
gött már borongó fellegek kelnek, ké
sziti előőrseit az éj. S ezzel az utolsó
pályafordulóval Hajnal Anna az egész
életet végigjárta: ifjúságában TheokritóSz
modorában irt idilleket és himnuszokat,
majd élete delén ódai szárnyalású köz
életi versekkel jelentkezett, hogy érett
költőként térjen vissza ismét az iroda
lomba, alkalmat adva legjelesebb kor
társainak, hogy ismét fölfedezzék költé
szetének egyéni ízeit, zamatát, tltolérhe-

• Hajnal Anna: Alkonyfény (MagveM, 1978)
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vább konkretizálódik az antropológiai és
perszonalisztikus szemléletben (például a
kegyelemtan, szentségtan területen). A
görög bölcseletre épülő skolasztika hát
térbe-szorulása, s e modern és mégis
ősi, blblikus-perszonalisztikus szernlélet
előtérbe jutása komoly lehetőséget je
lent az ökumenikus párbeszéd, sőt a vi
lággal való mélyebb találkozás perspek
tívájában is. Ilyen konzekvenciák ugyan
csak sokhelyütt jelentkeznek a könyv
ben, pl. a történelern és munka teoló
giájánál (152-4. o.), a világ fejlődése

és megdicsőülése témakörében (691-3.
o.). E szempontból egyébként a könyv
címébe felvett "katolikus" jelző nem
szűkítést, hanem az eredeti értelemben
vett "egyetemességet" jelenti.

A könyv forrásai túlnyomó részben
németnyelvűek voltak. De .századunk
teológiai fejlődésének ismerői jól tud
ják, hogy az első évtizedek francia
kezdeményezése és virágzása után a
negyvenes élrektől fokozatosan átment
a vezetés a német nyelvterületre, és ma
a legtöbb teológiai lexikon és összefog
laló munka németül jelenik meg.
Előd István könyve mindenképp nagy

szerű mű a maga nemében - nemzet
közi szinten is. A, hazai teológiai okta
tás és az igehirdető papság, valamint
híveinek elmélyülést kereső önképzése
számára pedig nélkillözJtetetleft kézi
könyv a Katolikus Dogmatika, amelyet
majdnem félszá;mdos hiány után ismét
egy piarista hittudós, Schütz mélté ta
nítványa adott kezünkbe - Isten népé
nek örömére.

KONCZ LAJOS

tetlen sdnező fantáziáJát, biztos épftke
zését. S aztán a gyász: az elveszített
kedves sírja. és emléke fölötti fájdalmas
tépelődés, mely az elégia.' borongását
lopta lírájába.

Sokfelé irányuló érdeklődését, verselé
sének feszitő ellenpólusait nagyszertlen
érzékelteti Tavasz címl1 verse:

Most nagy fák ébredöben,
árnyékom eltűnőben,

bokrok zöld suhogásban
füvek hajladozásban,
vad jácint: vadul kéklU{.
pitypang vadsárgán fénylik,
s én? én újjongva, félele!
mert élek l élek! élek!


