
haladó, bonyolultabb kategória, a bonyolultabb rend világába tartozik." Mészöly újabb
novelláiban az emlékező tudatmozgásnak megfelelő, anekdotikus álarcot maga elé emelő

formát találja megra cselekmény fő szála sokszor csak egyetlen érzület, mint például a
megbocsátás, vagy például a megörökítés, viszont a tárgyi anyag az anekdota szétpergő,

első pillantásra kaotikus mozgása, lazább rendje szerint formálódik. A különálló cselek
mény-labdacsok összességükben viszont rejtélyt árasztanak magukból, mint egykor, sőt a
kaotikus mozgásra emlékeztetnek, hiszen az emlékezés mechanizmusa maga is rejtélyes
és kiismerhetetlen. Az újabb elbeszélések a káoszban halásszák a rendet, de úgy, hogy köz
ben tradicionálisabb prózaformákat is átszellemitenek. Ha megváltozott vagy újraértel
meződött a történethez való viszony, ha megváltozott a történet és a tiszta forma látható
aránya az etObbi javára, akkor tulajdonképpen arról a tartalmi, szemantikai változásról
van szó, hogy a tárgyhoz közel hajoló, rátapadó tekintetet fölváltotta a szélesen pásztázó
panoráma-látás. Közelképek helyett nagytotálok, és ezeknek időbeli, ritmikai konzekven
ciái; gondoljunk novellisztikájának egyre növekvő áradására, szélesedő lélegzésére és az
ívek lassabb kibontakozására. Most messzebbről néz, mínt egykor, mindössze ebben áll az
átalakulás. Ez a messzebb tekintet az emlékezés által még külön megnyúlik. E fölény és
távolság előfeltétele viszont olyan egyszeri és egyedi mozzanat, mely levezethetetlen.
megfoghatatlan, kiszámíthatatlan és váratlan. Mondjuk így: a megbocsátás a történtek
nek, a létezésnek, az őseinknek, mindannak, ami olyan, amilyen - adott. Nem feledés, ha
nem megbocsátás.

.Mészöly most az adott világ regisztrálásának tehetetlen realizmusától eljut az adott vi
lágnak szóló, realizmusából-tényszerűségéből mitsem engedő megbocsátásig és főhajtá

sig. A hála vagy az elnézés, me ly motivációs értelemben összetartja a káoszban halászó,
mintegy anekdotikus, rendkívül cselekményes Mészöly-novellát; a hála tehát nem emo
cionálisan, hanem mintegy bölcseleti-formai módon értendő. Nem öreges elérzékenyülés,
nem a kéz reszketése, hanem minden eddigi ténytiszteleténél tényszerűbb és reálisabb
felengedés a létezés belső megoldhatatlanságával, töredékességével s törékeny kímélet
lenségével szemben. Valóban, ahogyan a Megbocsátásban az írnok látja a havat, melyet
meggyóntatott guanónak nevez. Nem megadó, hanem elfogadó tekintet ez. Az engedé
kenység annak felismerése, hogya káoszon belül legfeljebb csak számunkra kiismerhe
tetlen a rend, mivel nem figyelünk eléggé. Mészöly művészetének rnost-ja az egykori fi
gyelmet mélyítette, fordította át új formává. Egyébként - természetesen - most is, mint
egykor, a damaszkuszi úton van.

Teológia

A katolikus egyház
története

Az Ecclesia Könyvkiadó 19B3 karácso
nyára megjelent kötete igazi karácsonyi
ajándék volt. Dr. Szántó Konrád ferences
teológiai tanár egyháztörténeti nnivének 1.
kötete 711 nagyalakú oldalon az egyház
történetét alapításától a reformációig tár
gyalja. A szerző előszavában is utal arra a
közismert tényre, hogy szellemi iírt tölt be

nnivének megjelenése, mível 1948 óta ide
haza nem, volt hozzáférhető egyháztörté
neti kézikönyv.

A "katolikus szemlélet" - amint a szerző

is kifejti könyvének bevezető részében 
nem jelent tudománytalan, mindent rózsa
színben láttató, "apologetikus" módszert.
A katolikus egyháztörténet tudományos
módszereket alkalmaz, a teljes igazság fel
tárására törekszik, nem kendőzheti a gyar
lóságokat sem, nem nyújthat féligazságo
kat. De teológiai tudomány, vagyis "tárgya
annak vizsgálata, hogy az üdvtörténeti rea-
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litásként szemlélt egyház a történelem fo
lyamán mit tett az emberek természetfelet-

. ti istenközössége érdekében", hogyan telje
sítette természetfeletti küldetését. A kato
likus történészt és hivőt tehát nemcsak az
egyház mint intézmény, annak politikai,
társadalmi szerepe érdekli, hanem belső

élete, a lelkiség, lelkipásztorkodás fejlő

dése, az egyház önismeretének alakulása,
tehát az egyház sajátos küldetésének meg
valósítása, amennyire az a történeti forrá
sok alapján megragadható.

A katolikus történész, mint hivő ember,
természetesen szereti az egyházat, hisz az
egyházban. Szántó Konrád könyvének min
den sorából érezhető ez a szeretet és hit.
Nem "steril", pozitivista, "pártatlan", ha
nem nyíltan vallja teológusi mivoltát és az
egyház természetfeletti küldetésébe vetett
hitét. Valójában nincs is "steril" történet
tudomány. Ez természetes mindaddig, amíg
tudomány marad, tehát a tényeket nem
hallgatja el, nem hamisít, sőt nem fél az
egyház negatív vonásainak felmutatásától
sem. A forrásokhoz tartja magát, elmélyült
forráskritikával. Szántó Konrád mindvégig
erre törekszik. Az eseményeket a kor
összefüggéseibe állítva értelmezi, majd jel
zi a mai szemléletet, főleg a II. Vatikáni
zsinat szellemére tÖrténő utalásokkal.

A középkori eretnekségek jellemzésénél
(439. kk. old.) például elmondja a társa
dalmi-gazdasági okokat, az árutermelés és
pénzgazdálkodás kialakulása következté
ben súlyosodó feudális terheket, továbbá a
sokszor vallási köntösben kifejeződő társa
dalmi törekvéseket, de rámutat a bennük
kifejeződő nemes vallási törekvésekre és
a középkorí ember lelkületére is. Tehát az
anyagi, gazdasági és szellemi összetevők

egészét igyekszik bemutatni, így mintegy
belülről világítja meg ezeket a mozgalma
kat. Az inkvizició bemutatását követő érté
kelésében pedig elismeri, hogy az "az em
beri méltóságot és igazságosságt súlyosan
megalázta", de ez sajnos "az emberiség tör
ténetének egyáltalán nemcsak középkori és
egyházi jelensége" volt. A kor viszonyainak
és gondolkodásának összefüggéseiben érté
kel, majd jelzi, hogya II. Vatikáni zsinat
miként. vallja a lelkiismereti és vallás
szabadságot.
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Az előbbi példák arra is rámutathatnak,
hogy Szántó Konrád ismeri az elmúlt év
tizedek magyar történeti irodalmát és rnód
szereit, Alkalmazta azokat a módszerbeli,
szemléleti eszközöket, .amelyek a nem
marxista ember számára is elfogadhatók,
sőt hasznosak. Ilyen értelemben is "mai és
magyar" ez az egyháztörténet; a katolikus
szemléletet a jelenkori magyar művelődés

és tudományosság összefüggésében - an
nak részeként - képviseli a párbeszéd je
gyében. Ez nem gyengíti, hanem erősiti a
könyv katolikus szemléletét, mely sohasem
vonatkoztathat el és zárkózhat el mások ér
tékeitől.

Rendkívül alaposan kidolgozott az egy
ház kezdeteiről szóló fejezet. A helleniszti
kus-római világ, azon belül a zsidóság ko
rabeli társadalmi, gazdasági, politikai vi
szonyai után részletesen bizonyítja Jézus
Krisztus történelmi valóságát, hiszen isko
lai történelemkönyveink hosszú időn át
kétségbe vonták ezt, sőt Pál apostol törté
netiségét is. E fejezetek tárgyalásánál szo
líd, modern biblikus, teológikus alapon áll,
világosan rámutat az egyházszervezet fejlő

désére, nem egyszerűsítve le a bonyolult
folyamatot.

A rendkívül bőséges irodalomjegyzék és
jegyzetanyag, s az egész mű azt tükrözi,
hogy Szántó Konrád a magyar egyháztörté
netírás eddigi nagyjainak nyomdokain, év
tizedek alapos munkájával, kitűnő szinté
zist alkotott. Az egyháztörténetírásban,
mint minden tudományban, semmi sem be
fejezett és végleges, e könyv azonban
hosszú időre korszerű kézikönyv marad,
amelyet csak a .továbbí kutatási eredmé
nyek nyomán lehet majd továbbfejleszteni.

Külön ki kell még emelni a kötet olvas
mányosságát. A történeti szakirodalomban
korántsem általános erény ez. Tudomá
nyos színvonala, kézikönyv-jellege mellett
.stílusa nem száraz, fárasztó, hanem gördü
lékeny, világos. Feltétlenül ott a helye az
egyházi műveltségére,-tájékozottságára va
lamit is adó ember könyvtárában.

'Az első kötet után érdeklodéssel várjuk
a másodikat, mely a reformációtól napjain
kig tartó, időben rövidebb, de bonyolul
tabb történeti korszakot öleli majd fel.

Rosdy Pál


