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KERESZTY RÓKUS: BEVEZETÉS AZ
EGyHÁZ TEOLÓGlÁJÁBA

Keresztény életünk az egyházban folyik, benne
jut el hozzánk Istennek Krisztusban felénk hajló
és a Szentl élek által bennünk lakó szere tete, raj
ta keresztül vezet utunk Istenhez. Mégis, az
egyház nap jainkban sokszorosan vitáknak és
kri tikáknak a kereszt tüzébe kerü lt.

Melyik Krisztu s igazi egyháza? - vetődött

fel a kérdés a reformáció idején. A kérdésre vá
laszul a katolikus teológia apo loge tikus célza t
tal dolgozta ki az egyházról szó ló tan ítást , iga
zolás t keresve arra, hogy a katolikus egy ház
Krisztus igazi egyháza. (Mik ő zben a reform áto
rok is a saját egyházukat tartották igazin ak.) Igy
alakult ki a fundamentális teológiában a keresz
tény-katolikus hitet megalapozó hármas téma
kör: a kinyil atkoztatás, annak beteljesedése a Jé
zus-eseményben, majd folytatód ása a Krisztus
alapíto tta egyházban.

Az utóbb i évtizede kben, fóleg a II. Vatikán i
zsina t nyomán , az azt megalap ozó, majd tovább
folytató teológiai irányza tokban egy re nyilván
valóbbá let t: az egyház tan a dogm atik ának (is)
sze rves része. Nem annyira érve kre és érvek cá
folatára van szükség, hanem az egyház igazi 
egy szerre égi és földi - valóságán ak feltárására
ahhoz, hogy megsejtsük: a "személyes kapc so
lat Krisztussal és az Egyház sze retete nem elIen
tétes, hanem egymás t feltételező, valóságok".

Kereszty Rókus, az Egyesült AIIamokba n élő

cisz terci teológu s professzor nem funda me ntá
lis, hanem dogm atik ai feld olgozását adja az
egy háztannak: "cé lunk az egyházról adott ki
nyilatkoztatás hittel elfogadott megértése" . Aki
azonban végigolvassa könyvét, az elju t a (kato
liku s) egyháznak nemcsak megértéséhez, ha
nem hittel való elfogadásához is.

A szerző a zsinat által ajánlott dogm atikai
módszert alkalmazva építi fel ekkléziológiá ját:
az első, tört éneti részben a Bibliában megjelenő

egy házat mutatja be, folytatv a ez t az egyháznak
és evvel párhuzamosan az egyház teológiáján ak
történetével. A második, rendszerező részben
az egyház négy ismertetőjegyét - egy, sze nt,
katolikus és apostoli - ismerteti, majd az egy
ház hármas, pap i, pr ófétai és királyi küld etését.

Ritkán kerül a teológiával foglalkozóknak a
kezébe olya n kézikönyv, amely ennyi re olvas 
mán yos és érthető, ennyire sza ba tos és világo
sa n tagolt , a tudomán yosság és a tan ítóh ivatal
iránti hűség sze mpontjából egyaránt kifogásta-
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lan, ugyanakkor ennyire követi a mai ember
gondolkod ásmódját, problémavilágát, és ennyi
re az ő nyelvén szólal meg. Akárhány kifejezé
sét idézhetnénk, amely "fején találja a szöget" .
Látszik rajta, hogy "évtizedes egyetemi oktatás
ból nőtt ki" a könyv. Hogy csak néhány példát
idézzünk frappáns, találó megfogalmazásaiból,
meghatározásaiból: Izrael " Isten iskolájában
egy szükséges, de később túlhalad ott fázis", "az
egyház sze ntségei a földi Jézus prófétai jelként
végreha jtott cselekményeit folyt atják", "az egy
házat elözönlötték a konjunktúra-lova gok". A
reformációval folytatott hitvitákban "k ét egyol
dal ú ekklézio lógia ütközött" . A II. Vatikáni zsi
nat előtt az egyházban ,,»ostr oml ott vár " han 
gulat" uralkodott, után a viszont helyenk ént
"mohó és kritikátlan párbeszéd " indult.

Különösen megragad ó, hogy a szerző

mennyire hitelesen és igazul, ugyan akk or
mennyi sze retettel és tapintattal tekin ti át az
egyháznak hibáktól, sőt bűnöktól egyáltalán
nem mentes t őrt énetét. Nem riad vissza például
az ilyen megáIIapításoktól: "a hit és keresztén y
élet egységéért felelős római püspök és az evan
gélium helyi viszonyokra való alkalmazásáért
felelős egy há zmegyei püspökök között időn

ként szü kségszerűen feszültségek alakulna k
ki". Nagyszerű arányérzékk el mutatja be az
egyház egységét és egyetlenségé t, másfelől a
missziók sz ükségességét, az egyház sze nt és bű

nös voltát, a katolikus egyház és a többi keresz
tények kap csolatát, az egy ház apostoliságát és a
péteri szo lgá lat szerepét. (Sokak szá mára bizo
nyára újdonságként hat, aho gy a szerzö Szent
Pált Péter apos tol melIé álIítja, s a római közös
séget mint Péter és Pál egyházát mutatja be.)
Csak sajnálkoz ni vagy bosszankod ni lehet rajta,
hogy a nyomda ördöge ez t a kitűnő kön yvet
sem kímélte meg . A történeti rész 9. fejezete ez t
a címe t viseli: " Az egyházszakadás évszázada",
holott a helyes cím nyilvánvalóan "Az egyház
évszázada", Con gar kifejezését idézve.

A szerző egyetemi és főiskolai tankönyvnek
szá nja művét. Csak ajánlani lehet tankönyvként
való bevezetését minden magyar teológiai főis

kolán . A teológus halIgatók melIett azo nban
mind enki sokat meríthet a könyvből , aki tuda
tos és elkö teleze tt életre törekszik anya -szent
egyházunkban. (Christianus - O.M.c. , Budapest
Bécs, 1998)
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RÁBA GYÖRGY: REMÉNYEK ÉS
CSALÓDÁSOK

Aki eddig nyomon követte Rába György alko
tásait, verseit, műfordításait, irodalomtörténeti
könyveit, tanulmányait, esszéit, bizonyára meg
lepetéssel forgatja noveIIáinak kőretét. Aki
azonban tisztában van igényességével, erkölcsi
következetességével, magas mércéjével, aligha
lepődik meg azon, hogy ebben a műnemben is
számot vet életével, amelyről aligha állíthatjuk,
hogy szerenesés korszakon ível át. Ifjúságát a
háború keresztezte, az Ujholdat a kultúrpolitika
söpörte el, kutatásainak tárgya és módszere a
hivatalos elvárásokkal nem egyezett, ezért foly
tonos gyanakodást keltett, s míg szerencsésebb,
kisebb-nagyobb megalkuvásokra hajlandó pá
lyatársai tudományos karriert csináltak - erre
tényleg ez a megfelelő kifejezés, valóban "meg
csinálták" magukat, ő azon kevesek közé tarto
zik, akik sosem alkudtak meg, így egy képzelet
beli rangsor élén állnak, a "hivatal" azonban
nem vett róla tudomást. Vagy ha nagyritkán
ímmel-ámmal, kényszeredetten koncot vetett
volna neki, azt ő utasította el, a rá annyira jel
lemző szilárd következetességgel.

Az írók életében azonban mindig eljön a pil
lanat, amikor úgy érzik, ki keII írniuk magukból
a múltat. S mert a vers áttételes őrivallomás.

adott a próza, amelyben a nevek lehetnek rej
tök, az eseményekre azonban ráismerhetünk, s
a bennük szereplők is megnyílnak előbb-utóbb.

Ebben a kötetben van egy zseniális elbeszé
lés, az Egy királya sivatagban. Alcíme ez lehetne:
egy megszáIIott műgyűjtő az '50-es, '60-as évek
ben. Ismerjük a korszak hasonlóan ironikus és
önironikus ábrázolását, azt Mándy Iván írta
Előadók, társszerzók címmel. A kétféle megköze
lítést az önéletrajziság rokonítja, meg a "siva
tag" reménytelensége, egyhangúsága. Rába si
vatagában a festmények - oázisok. Egy lelkes
szerencsejátékos, hogy szenvedélyének hódol
hasson, eladja festményeit. Cadányitól. Egrytől,

Szőnyitől lehet képeket szerezni nála, részletre
is, s a fiatalember - akiben nem nehéz a való
ságos személyre ismernünk - egyre szenvedé
lyesebben gyűjti a festményeket. Király lesz a
kor sivatagában: Tornyival és a többiekkel tár
salkodnak, ott virrasztanak íróasztala fölött, óv
ják szeIIemi szuverenitását.

Az előzményeket A puska részei tartalmazza.
A hetedikes gimnazistát azzal bízzák meg, hogy
szerezzen előfizetőketa Szebb jöv{ft! című leven
teújságra, ő azonban megtagadja a kívánság tel
jesítését, meglehetősen óvatlanul azt is elmond
ja, miért. Igazgatója hadbíróság elé állíttatná, ta
nárai haIIgatnak vagy megfutamodnak. végül
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Vajthó László menti ki szorult helyzetéből.Köz
ben, pár szavas utalásokból megismerhetjük né
hány osztálytársát is. Micsoda sorsok! Az egyik
nyilaskeresztesként esik el a fővárosi harcok so
rán, a másik munkaszolgálatosként végzi a
fronton. Egy marék történelem ez is. Mint
ahogy az Arany-töredékre utaló Daliás idók is.
Szép kis idők voltak! Egy mikroközösség, tudo
mányos műhely adja keretét. A megbízatásokat
rendszerint "föntről" kapják, az elvárások pe
dig egyértelműek: nem a tudományos tények,
hanem a "haladás szolgálatának" megmutatása.
a rejtelmes tartalmú szocialista realizmushoz
való igazodás a lényeg. Kiváló tudósok sora
munkálkodik ezen. Hogy mit gondolnak legbe
lül, azt annyira titokban tartják, hogy csak sok
kal később, a nagy történelmi változások után
mondják ki és írják meg. Addig szolgai módon
hallgatnak, s néma megvetéssel szemlélik, vagy
buzgón akadályozzák a másként gondolkodó
kat. A Daliás idók hőse kivetett kutató. Megbé
lyegzett, gyanús ember, joggal érzi úgy, hogy el
van átkozva. Bármerre lépne is, szüntelenül
akadályokba ütközik: tanulmányait visszadob
ják, előadásai miatt letolják. lektorai valósággal
följelentik. Amikor úgy érzi, betelt a pohár,
nyugdíjba megy, de a maga kialakította élet
rend szigorú keretei között dolgozik tovább.

Novellák? Formailag tényleg azok, kitűnő no
veIIák. Am ha lehántjuk róluk a műfaji meghatá
rozókat, döbbenten eszmélhetünk rá, hogy egy
sokat próbált tiszta ember rejtőzik az elbeszélé
sekben. Ember, akit kora keményített meg, s lett a
sivatagban is kiráIIyá. (Orpheusz, Budapest, 2(00)

RÓNAY LÁSZLÓ

ZSÁVOLYA ZOLTÁN: HOLLANDI
BOLYGÓ

Zsávolya Zoltán első regénye harminchárom vál
tozatos, néha szinte szeszélyesen sokszínű, legin
kább a töredékesség benyomását keltő fejezetból
szövődik össze. A hatásosan megformált fölütés
ben a SvaIizsér Mihály írói álnevű elbeszélő azt
ígéri, egyik hányattatott sorsú barátja élettörté
netét fogja elénk (avagy a rejtélyes, homályosan
Szent Péter alakjára utaló Péter Bátyám elé) tárni
- a girnnáziumból való kicsapatástól tragikus
haláláig. Zsávolya korábbi műveiben is kedvelte a
szerepló1< sorsának visszatekintő elmondását,
amely a homályba vesző (lelki) történések bemu
tatásakor szűkségszerúen szorul rá a képzelőerő

segítségére, ekként hozva létre a szépprózákban
kibomló világ sajátos kitaláltságát. Az egyszerre
pszichologizáló és fantasztikus elbeszélői atmosz
féra, az elemző forma pedig magától értetődő



módon alapozza meg a visszatekintő személy
szólamának kiemelését, gondolati s történetfor
máló mozgásterének megnövelését, miáltal az
emlékezés vagy föltárás gesztusához az önelem
zés cselekedete társul.

A határozottan intellektuális prózanyelv, a
sokszor esszébe, annak paródiájába hajló meg
szólalási mód az önmagát hangregényként
megnevező műben is jelen van. Méghozzá oly
annyira, hogy a szöveg előre haladtával mind
kevésbé lesz fontos a cselekmény, s a könyv lap
jain végül is alig-alig bontakozik ki abeígért
klasszikus élettörténet, amely amúgy is fölol
dódni látszik a való világ határait elhomályosí
tó, a sikerült borítórajzon is megidézett látomá
sos hajózásokban. A regénybeli elbeszélésszövet
önértelmező - néha a didaxis határán billegő

- vonulatának és látomásos burjánzásának az
egybefonódása teremt lehetőséget a különféle
szövegsíkok, korok és terek egymásra vetítésé
re, motívumok összehangzására. A megder
medni képtelen világ dúlását megjelenítve ko
pírozódik például Németalföld története és
földrajza a Dunántúléra, vagy íródik egymásba
a bolygó hollandi és Ahasvérus, a nyugalmát
nem lelő bolygó zsidó toposza. A nyelvben rej
lő, a hangzás megdöbbentő-bizarrhasonlóságá
ból vagy a meggyökeresedett szófordulatok ki
forgatásából fakadó váratlan gondolattársítások
szintén a mű szövetének szétterjedéséhez, az
összetartozó szálak eltérűléséhez-szétágazásá

hoz járulnak hozzá.
A Hollandi bolygó nehéz könyv. Olvasását

nem könnyíti meg, hogya hajózás látomásos le
írásai egy idő után kissé hosszadalmasnak hat
nak, miként egy ponton túl a perverzitástól sem
mentes testiség jelenléte is túlzottnak mondható.
Annál érdekesebb viszont az a feszültséggel teli
játék, amely a megszólalások gyakorta hangsú
lyozott szóbelisége, valamint a könyv, a jegyzetek,
levelek és idézetek írásossága kőzőtt bontakozik
ki. Míg az előbbi közvetlenséget és személyessé
get feltételez, az utóbbi teret enged aszövegháló
alig korlátozható bonyolódásának. Míg az elbe
szélő kiléte kezdetben világosan körvonalazódni
látszott, utóbb mind nehezebben, egyre kevésbé
kűlőníthetők el az egymást és mások szövegeit is
idéző, éppen megszólaló hangok. A különböző

szereplök egymásban tükröződő alakmásoknak
bizonyulnak. A szerzőség elbizonytalanításának
és a beszélök (rnitikus) hasonlóságának szorosan
kapcsolódó kérdése az azonosságban rejlő kü
lönbség és a különbségben rejtőző azonosság
észlelésére sarkallhatja a Hollandi bolygó gyanút
lan olvasóit. (Orpheusz, Budapest, 2001)

BENGI LÁSZLÓ
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DR. SZIGETI JENŐ: LETŰNT KOROK,
RÉGI TITKOK

Szigeti Jenő könyve váratlan és örömteli meg
lepetés a Bibliát rendszeresen olvasók számára,
de azok számára is, akik csak a hírét hallották.
Olyan bibliás ember műve ez, aki mindennapi
kenyeréről vall, mégis a mindig új fölfedezés el
nem múló izgalmával. Otthonosan mozog e vi
lágban, mégis az "ásatásokat végző régész" ku
tató izgalmával. Nem szakkönyvet ír, hanem
kutatásra ösztönző olvasmányt a Könyvek
Könyvéről.Arról a könyvről, amely hírt ad egy
régi, az emberek többségének ismeretlen, titok
zatos világról. A héber kultúra elevenedik meg
előttünk, hétköznapjaival és ünnepeivel, szoká
saival és tárgyaival , családi és egyéni életével.

A Szentírásról szóló könyvek többsége két
csoportba oszthatók. Az egyikbe tartoznak a tu
dományos igénnyel megírt szakkönyvek, a má
sikba pedig a Szentírásról szóló, az Irás által ih
letett elmélkedések. A szerző rögtön az előszó

ban kijelenti, h9.8Y műve nem tartozik egyik
csoportba sem. O "az olvasás, a fölfedezés örö
mét" akarja megosztani olvasóival. S ezt a célját
bizonyára sikerül is elérnie, hiszen a keresés
nek, a rejtélyek megoldásának izgaimát kelti föl
az olvasóban, egy tárgynak, egy szónak vagy
éppen egy szokásnak magyarázatát adva. Lexi
konokra való, óriási ismeretanyag rejlik e
könyvben, ám ez nem száraz szócikkekbe ren
deződik, hanem fordulatos történetekben eleve
nedik meg, pontos, mégis élvezetes stílusban.

Ami a könyv kritikusainak első olvasásra
szembeötlik, azt maga a szerző is tudja: hiá
nyoznak könyvébőlaz utóbbi évtizedek kutatá
si eredményei, forrásai nagyrészt a 20. század
első feléből valók, pedig azóta nagyot fejlődött

a bibliatudomány. Néhol közől pontos jegyzet
anyagot, néhol nem, s a közölt jegyzetek sem
egyformán rendezettek. A könyv valóban "in
kább beszélgetésre emlékeztet, mint egy pontos
kézikönyvre", ahogy az utószó írja. Talán egyet
lehet hozzátenni a szerző önkritikus megjegy
zéseihez. A könyv nagyszerű bevezetést ad a
Biblia csodálatosan gazdag világába - de an
nak inkább csak földi dimenzióit tárja fel.
Nemigen sejlik föl benne a~, hogy zsidók és ke
resztények egyaránt Szent Irásnak tartják a Bib
liát, amelyen keresztül a magát kinyilatkoztató
lsten szól hozzánk, emberekhez. Reméljük,
hogy aki a szerző nyomába szegődik, az indí
tást kap ahhoz is, hogy tovább lépjen, a túlvilág
személyes jelentkezését fürkésző figyelemmel.
(Esély Mozaik Kiadó, Budapest, 1999)

LUKÁCS LÁSZLÓ
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