
Tőle következik a Szent életrajza: .Isten szeu énve" (11- 92). az alábbi fejezetek
kel : Bevezető. Az ember. A döntés, Háború . J:rtetlens ég. Nlepokalanow, Mugenzai no
seibo no kishi, Újra Lengyelországban. Megszállás, Az áldozat, A szent.

Assisi Szent Ferenc buzditása f iaihoz. Balássy László muzs lkálő fordít ésában. egyik
gyöngyszeme az új Kolbe-kötetnek (93). - VI. Pál pápa Imája következik. amelyet
Kolbe atya boldoggá avatási rnlsélén mondott 1971. okt . 17-én. A .Szemelvények Szent
Max imilIán Kolbe írásalböl" (95-175) c. részben lelkigyakorlatos feljegyzések. leve
lek. naplójegyzetek találhatók 1918-tól. Egy-két mondat fzelitőnek : .Szeretnék rnlnd
többet dolgozni azért a lélekért. aki ennyire megbántotta a Szep l őte l e nt . - Erkölcsi
erényeiddei, s ne fiz ikai erőddel akarj k itűnnI. - A béke út ján legjobb vezértönk az
engedelmesség. - Szűntelenül bizzál a szeret etben és a békében. - Ne szennyezd
be magadban az lsten képét . - lsten megismerésében hinnünk kell. - Hagyjuk ma
gunkat a Szeplőtelentől vezetni: Az uto lsó 1941. jún. 15-én irt auschwitzi lapja: . Drága
Anyám, ne aggódjék értem és egészségemért. hiszen a Jó ls ten mindenütt jelen van,
és mindnyájunkat végtelenüI szeret ."

Fültanúk feljegyzéséből veszem ezt a ki jelentést : . Egy szent legyen bátor és gyors.
telve kezdeményező er ővel" (180) . - Balássy László himnuszából az uto lsó verssza
kot: .Márlának szent lovagja, földi termés égi fán. tisztaság s vér koronája tündököl
a homlokán . Oltárodnál esdve kérünk: könyörögj a mennyben értünk. Kolbe Maximi·
lián· (182).

.Emlékezések· hosszú sora (183-218) gazdagítja Ismeretei nket a szent életé ről

volt auschwitzi fogolytársai nak és kort ársainak Ir ásalb ól. kie gészülve Balássy László
és a nemrég elhunyt Hajdók János költői hódolatával.

Az évszámok szerinti áttekintés (221-231) részletesen tájékoztat a minorita ferenc
rend új szentjének életéről. születésétől egészen szentté avatásának elhatározásáig
1982. febr. 19-én. Tiszteletét bizony it ják a nevére épült templomok és kápolnák (232
234) Lengyelországban . hazánkban és sok más országban.

A könyvet Balássy Péter Utószavát követően 56 egész oldalas fénykép vagy rajz
zárja (241-296). szemléltetve Kolbe életét, .tanúságul és tanulságui minden Id őknek

és minden nemzedéknek:
Rákos Raymund OFMConv.

Dr. Pir igyl Istvén: A g ö r ö g k a t o I I k u s m a g y a r s á g t ö r t é n e t e. Görög·
katolikus Hittudományi Főiskola. Nyiregyháza, 1982. 194 o.

E főiskolai tankönyv megirása feltétlenül nyereséget jelent a kele t i keresztény
(magyar és egyetemes) egyháztörténet számára. hiszen dr . Timkó Imre görögkatolik us
püspök több mint egy évtizede megjelent műve (.Keletl kereszténység, keleti egyhá·
zak", Szent István Társulat. Bp, 1971 , 544 o.I, általános egyháztörténetí jellegénél
fogva, csak kevésbé részletesen foglalkozhatott a magyar görögkatollclzmussal.

PIrigyi professzor e könyvében - sokéves fő iskola i előadása i nyomán -. gazdag
levéltári anyagra ls támaszkodva, négy főrészben adja elő tárgyát . Illetve a magyar.
ság és keleti kereszténység másfélezeréves kapcsolatának történetét : 1) A magyarság
és kereszténység kapcsolatainak kezdetétől az Arp ád-kor] bizánci szertartású kolostor i
közösségek megszűnéséig ; 2) A keleti ezert art ású néptömegek bevándorlásának meq
Indulásától a munkácsi egyházmegye felállitásálg; 3) A bizánci szerta rtású püspökök
bécsi értekezletétől a hajdúdorogi egyházmegye felállltásálg ; 4) A hajdúdorog i egy·
házmegye és a miskolci apostoll kormányzóság története (1980·lg).

A könyv nagy értéke a gazdag bibliográfia és a jelentékeny rnenny ls éqü, sokéves
levéltári kutatás, lIIetve hivatkozás. (Teljességre ezen a téren sem t örekedhetett. már
csak az anyag gazdagságánál fogva sem. de azért Itt-ott szembetűnik, hogy némelyik.
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vis zonylag újabb szerzö munká lrő l nem tört énik em llt és.l Egészében véve a 21 oldalt
kitevő bibliográfia Igen sokolda lú; olyko r az ellentétes véleményeket tárgyaló művekre

ls utal. ami Igen hasznos az egész könyv objektlvltása szempont jából ls, mert segít
egyes történeti állgazságok leküzdésében. (Vö. különösen Karácsonyi János egyház.
történész merev álláspontját a magyar görögkatolikusok k I z á r ó I a g o s a n nem
magyar eredeté ről, s vele szemben a végletesen ellentétes állItásokat!)

A könyv hézagpótló [elent ös éqét elIsmerve és mindvégig szem előtt tartva , egy·
két klegészltenl valóra ls szeretném felhivni a szerzö figyelmét. Egy történelmi tan
könyv nem nyelvészeti rnü, de ha nyelvészettel akad dolga, a lehetőség szerinti pon
tosság nem elhanyagolhatól Gordasz (Ungorda) hún fejedelem neve nem az .oaur",
hanem az .onoaur" népnévből származik (.on·ogur' jelentése .t íz törzs', eredetileg
talán ,tlz nyil'). amely szó az .ugor' és a középkori latin ,(Hl Ungarus' népnévnek
ls forrása. - Testvére, Mudgerlsz nevében pedig valóban a .mogyerl" (.magyar')
népnév fedezhető fel - de mint ok, nem pedig rnlnt következmény. Az onogur törzs.
szövetség hún-bolqár jellegű volt, s ennek a finnugor magyarság (egy részel ls alko 
tóeleme lehetett, de aligha képezhette e törzsszövetség vezető rétegét. (A .Iehér
maqyar" és ,fekete maqyar" elnevezés kettőssége a középkorban nemcsak az anya
jogú és apajogú társadalmi rend különbségét jelenthette, hanem a vezető (központI)
és alárendelt (peremjellegű) törzsek különbségét ls .)

Mindezek azonban. szorosan véve, nem egyháztörténeti problémák, a mO alapvető

értékét nem érintik. A könyvet általában becsessé teszi az objektív Igazságra törekvés,
az ellentétes álláspontok okainak felismerése , a . nemcsak - hanem . . . Is' meglátása
a gyakran kétar cúnak feltárulkozó valóság megállapltása érdekében, tehát az oknyomo
zó történelem módszereinek minél teljesebb alkalmaz ása. E módsze r teszi képessé ,
hogy - Timkó püspök könyvének és több szerz ö cikkeinek felfogásához hasonlóan 
meglássa a magyar keleti kereszténység mintegy másfélezeréves történetében a .ve·
zetö mot lvurnot" : egész Idő alatt valahogy mindig jelen van, de nem mindig ugyanazok
a népcsoportok képviselik. hanem először a magyarság és a társnépek egy része , ké
sőbb elsősorban a betel epedő keleti szertartású szomszédos néptömegek (amelyek
közé a keleti keresztény magyarság ls jórészt beolvad), majd - ezek egyrészének
fokozatos magyarosodásával ls - lassan kialakul a jelenlegi , mintegy 300 OOO körüli
létszámú görögkatolikus magyarság (és - később - a kb. SOOO lelket kitevő magyar
görögke leti admlnlsztratúra).

Pirigyi professzor könyve alapj án ls joggal elmondható Timkó püspök könyvének
megáll apítása: .A magyar keleti kereszténység másfél évezredet átfogó története 
szinte az antik drámák mintájára - a t ézls-antlt ézts hármas tagolását mutatja, mi nt
sorsának jegyét: (I. m. 367.0.)

PIrigyi professzor műve arra is jól rávllágít, hogya magyar görögkatolIcizmus t ör
ténetében az utóbbi 130 évben egyre jobban aktlvlzálódott a világ i ért elmi ség, s egyre
fokozódó szerepet vitt a magyar oltárnyelvért és egyházmegyéért, sőt általában: a
magyar görögkatolikus tudatért vivott harcban. Bár e küzdelem promi nens világi
vezetőinek nevét megem líti, s a társadalmi szervez etek rnüködését ls Ismerteti
(MAGOSZ, SZEMISZ, Vasvári Pál Kör). szerény véleményünk szerint egy·ké t oldalt
szentelhetett volna még a klemelkedőbb kulturális (tudományos , sz éplrodalml. rnü
v észetl) teljesítm ények, Illetve szerzők méltatására ls. M indössze a bibliográfiai jegy·
zetben szerepel pl. Tartally Ilona : .!Okes vlráqszá!" c. művének és szerzőjének eml í
tése . pedig e könyv tárgya a máriapócsi kegykép könnyezése , tehát a görögkatolikus
h i vő lelkiség egyik f öfcrrása.

Hasonlóan mostoha elbánásban részesül az egyko ri hajdúdorogi Görögkatolikus
Tanltóképző és Uceum ls, ahol pedig annak Idejé n a görögkatolikus kantorok képzése
ls történt. Erről a könyv mindössze ennyit ír : . Dud ás püspök 1942·ben feiállItotta az
egyházmegye első jelentősebb kulturális Intézményét, a hajdúdorogi Tanítöképzöt. Az
Intézet pedagógusai világ i tanárokból , ezerretea- és paptanárokból kerültek kl: - Az
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Intézet Igazgatója (Estók Bertal an) és tanárai közül a még élOk. valamint a többnyire
szintén tan árrá szakosodott egykor i növendékek bizonyára szárnos adatot szolgáltat·
hattak volna err ől az lnté zményröl, amel ynek Irattári anyaga részben Nyfregyházán.
részben Hajdúböszörményben megtalál ható. Tanári szakdolgozat ls jelent meg Nyir·
egyházán e témáról. Reméljük, egy újabb kiadás majd pótolja a könyve hiányosságát,
legalább egy oldalt szente lve e mindössze egy évtl zedet megélt. de a mal magyar
északkeleti megyék görögkatolik us érte lmisége [elent ös részét felnevelt Intézménynek.

E klegészltéseket hozzáfűzve, befejezésül megismételjük: hézagpótló munka ez a
görögkatolikus egyháztörténet ; majdani b övít ése . Illetve továbbfolytatása vezérfonalul
szolgálhat a magyar görögkatolikus egyháztört énet oktatásához és további kutat ásé
hoz.

Dr. Molnár Nándor

Petényi Károly: •.. . I c h II e b t e d I e L I e b e . . . ' Alcim: Aurelius Augustinus
und die Mod erne. Hlmberg/Wlen, 1982.

A szerzö Szent Ágoston élete és tanitása nyomán foglalkozik a modern ember né
hány fö vallás i probl émájával. Szándéka túlmutat azon, hogy csak egyes olvasóknak
nyújtson ellqazltást. Különbözö összejövetelekre ls anyagot kiván adnI. if júsági . nOI
és férfi egyesületeket, karlt ész-ül éseket és hasonló összejöveteleket tartott szem
előtt.

A müböl megismerjük Ágoston eltévelyedései t. de egyben azokat a gondviselés·
szerO élményeket ls , amelyek hozzájárultak megtéréséhez. Igy rámutat arra. hogy
Ágostont fiatal korában meleg barátság fOzte egykori tskolatérs ához, s a fiatal ember
halála rendkivül mély hatással volt rá. Az egyik legfinomabb nOI léleknek , Ágoston
édesanyjának életpéldája, konvertlt ák drámai p álfordulása. találkozá sa Szent Ambrus
sal, mindezek hozzájárultak nagy dönt és éhez. és ezek nagyon érdekessé teszik a rnü 
vet. Olyan , mint egy lélektan i regény.

Ágoston irásaiból a Vallom ások a tő forrása. Ez ma csukott könyv Intelligens hl.
velnk nagy többsége számára ls . A sze rz ö számtalan Idézeten át megismerteti a mal
emberrel a vIlágirodalomnak ezt a remekmOvét .

Szentünk életútjával kapcsolatban tárgyalja a nemi erkölcs IdOszerO kérdéseit. A
Hittani Kongregáció nyilatkozata nyomán rámutat azokra az eszk örökre. amelyeket a
tisztaság erényének megőrzésére az Egyház mindig ajánlott és ma ls ajánl. Ezek nap
jainkban még szükségesebbek, mint valaha. Ilyenek az érzékek megfegyelmez ése,
éberség, a bOnre vezető alkalmak kerülése . A mértékletesség, az egészséges elfog·
laltság , a buzgó lma, a bOnbánat szentségének és az Oltáriszentségnek gyakori vétele
la mind Ide tartoznak. Ehhez járul még a Szent SzOz tisztelete és a feitekintés a szen
tek példájára .

Ezek az Irányelvek nem újak, de égető IdőszerOségük mindjárt nyilvánvalóvá válik,
mihelyt a jó házasság feltétel eir e gondolunk . Ahhoz a jelenben ls sz üks éqes a t lszta
ság nyújtotta lelki szabadság. Csak ezen az alapon nyugvó családban találják meg a
gyermekek Igazi otthonukat, a nő méltós ágát és a férf i emberhez méltó fegyelmét.
A tapasztal at azt rnutat la, hogy ennek biztositására, ha szükséges ls, de édeskevés
az, amit a részlettudományok, a biológia. pszichológia és az orvostudomány nyújtanak .
Az orvosság ma ls ott van, ahol a szenvedélyes Ágoston tüneményes életének íorrá.
sára talá lt, a rómaiakhoz irt levél t izenharmadik fejezetében. A kinyilatkoztatásnak
ez a nagy Intelme, de egyben igérete ls , meghall gatása esetében megmenti a csalá
dot. ezen keresztül a társadalmat és a jövőt ls . Könyvünk nagyon IdőszerOen ebbe az
Irányba mutat .

Kerny Géza
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