
mált" , melyeket a lélektől kap az Egyház javára. Tehát Jézus vezetösttlusa az Iránya·
dó. Ez segltl az egyéni lelk IIsmeret kibontakozását és a karizmák teljes érvényesülését.

A szarz ök minden témakör után alkalmazást nyújtanak, és az olvasót elmélkedésre
ösztönzik: ehhez biztosit ják még a pontokat ls.

McCaslin és Lawler a diakónusképzés terén szerzett tizen négy éves tapasztalatu,
kat dolgozták bele könyvükbe és salamoni feleleteket adnak. Miért ezentel ünk állandó
dlakönusokat , ha a hivek végezhetik mindazt, amit ő? - Válaszuk : Mert a diakónus
mutatja meg, mlt jelent laikusnak lenni és kifejezi , mi tesz i a papot pappá. Hogyan
egyeztethető össze a házasság és a diakónusszentelés? - A házasság egymás szol
gálatára ezentell fel a diakónusjelöltet és jegyesét, mig a diakónusszentelés a nép
szolgálatára rendel (83. o.l . MI a különbség laikus és diakónus között? - Ezt 
válaszo lják - maga a szentség adja. A diakónus nemcsak a fels zente lés szentségében
részesül, maga ls szentség (118. o.) : kifejezi , mIvé kellene váln Ia rntnden meqkere sz
teltnek. Mint az "Egyház szentségi jele' , Jelzi és megvalósltja az Egyházat a világban
(49. o.). Az Egyház viszont Jézus szentsége , mert őt Jelzi és jelen itI meg. Az ember
Jézus pedig lsten szentsége, megmutatja és megismerte ti az Atyá t . Ezért a diakónus
szolgál ati st ílusa Jézus st llusa, amit sajátságos an példáz a Zakeus-eset (lk 19,1,10).

Az állandó diakónus alap tulajdonságal : szolq álat- és alkalmazkodókészség vala
mint team -lelkület . Hajtóereje : élvezi az emberekkel való foglalkozást ; Igénye, hogy
megelégede ttek legyenek vele, s végül hivatásán ak tartja a szolqálatot. I:rtékrend·
szere : a szeretet parancsa, a családközpontúság és a rendk ivüli akt ivitás.

A Zsinat megerös ltl a dlakonátust. mint .állandó állapotot" (lG 29, AG 161. VI. Pál
pedig elrendeli és szabályozza (Sacrum Ordinem Dlaconatus, 1967) vlsszaállftását.

Finn asszony dékánhelyettes a wertonl teológ ián. Fő fele l őssége, képeznI az egye·
tem laikus hallgatóinak lelkiségét . Könyvében vizsgálja az önkéntes egyházi szolqálat.
ban áll ó laikus lelkiségének alapja it és elemeit .

A szolgálat nem szönoklás . nem tanácsosztogatás, nem önkinyilatkoztatás, nem
ceremónia és nem progr amte ljesltés . AlappIIIére, a . föld-sö ja": és a .szeresd-íele.
barátodat" lelkület megvalós itása . Ez a lelkiség a .kl vagyok" és a .m lt csinálok"
egysége (11. o.l ,

Az egyházi szolgálatban müködö laikus szándéka: Istenből Igyekszem táplálni apos
tolkod ásomat! HIvatástudata: Meg kell új ltanunk a világot! Ezt követi életének alap
tétele : Jézus követője nem apostolkodik Imádság nélkül és nem Imádkozik aposto lko.
dás nélkül. Szolgálatának mozgatója : az Úrért, az Egyházért ös önmagunkért! KIInduló .
pontja : Jézus, aki hiv és munkára küld: az Egyház, mert minden tev ékenységünk egy·
házi (AA 10, 30; lG 4) ; önmaga, mert önként áll t be a sorba, de nincs egyedül , mert
az Istennel , az Egyházzal és az embertestvérekkel dolgoz ik .

A laikus Ilyen lelkülettel él : vet, öntöz és arat . Közben soha sem téveszti szeme
elől az Úr Intését: "Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem
semmit sem tehettek" (Jn 15,5J .

Csak dióhéjban Ismert ethettük ugyan e négy könyvet, de e pár sorból ls kiveheti
az olvasó, hogyan vezeti a lélek a laikusokat a világ ra, az Egyházra és a klérusra
Irányuló szolgálatra . Telek i Béla

P á z m á n y P é t e r e m I é k e z e t e , Halálának 350. évfordulóján. Szerkesztették:
Lukács László SJ és Szabó Ferenc SJ. Róma, 1987. 484 o.

A teo lógia, egyháztörténelem, kultúrtörténet és könyvészet magyar szakemberei
kiváló munkával gazdagitották a néhány éve tek int élyesen megújult és megnövek edett
Pázmány-Irodalmat . Ez a közel félezer oldalas összeál lf tás méltó emléket ál lf t a 350
éve elhunyt magyar teológusnak, Irónak és főpásztornak , akinek arcképe az elmúlt
évt izedekben nem minden részletében felelt meg a történelmi tényeknek.

A páratlanul tartalmas kötet forrását kétségtelenül az 1984-ben elhunyt Ory Miklós
SJ több évt izedes kutatásaiban kell keresnünk . Pázmány avatott kutat ója és mélt atója
már nem érhette meg a Pázmány-lrodalorn váratlan vlrágbaborulását. n élküle azonban
nem kerülhetett volna sor a jelen mü kiadására sem.

Az összeállltás - Lukács László rendtörténész és Szabó Ferenc SJ - vezetésével
sikeres csoportmunka révén született meg. Odahaza és külföldön élö szakemberek
hódoltak Pázmány előtt és vállaltak részt "ércnél rnaradand öbb" emléke méltatásában .
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A kötet kétötöde a teológus Pázmánnyal Ismerteti meg az olvas ót. Öry Miklós post
humus tanulm ánya Pázmány kegyelemvltáJának grazi mIl ló jét . el őzményeit. a teológiai
karon elhangzott e l őadás a i t . majd magát a kegyelemről szóló vltát és az ezzel kapcso.
latos cenz úra-k érd éseket Ismerteti. A tanulmányhoz fűzö tt - sajnos az átlagolvasó
számára nyelvileg megköze líthetetlen - hatvankét lapnyi dokumentáció a Pázmány
bírálatával ös szefüggő lat in leveleke t . jelentéseket és fogalmazványokat gyűjt i csokor.
ba. I:rt ékes rendi és teológiatörténeti . csemeqe" .

Szabó Ferenc a grazi De Fide-traktatus alapján kimerítő tanulmányt szentel Páz
mány sajátos hltelemzésének. Miután Agostontól kezdve felvázolta a hítelemz és tör 
t énet ét, megkeresi a De Flde-tr aktatus hely ét a pázmányi életműben és elemzi annak
tartalm át. Keresi továbbá a választ arra a kérdésre. mennyiben volt Pázmány eredeti .
vizsgál ja a fiatal teológust ért hatásokat. taglalja a rendi cenzúra érve lt . végül rámutat
Pázmány Krisztus-központú hitének jellemzőire.

Tanításának fon tos szempontjait t árja tehát fel. S evvel úttörő munkát is végez.
mert a nagy kardinális azorosan vett teológiai felfogása nagyrészt még mindig klakná
zatlan.

A két teolőgus után az i rodalomtört énész veszi át a szót: Bits key István. a debre
cenl Kl TU docense - akinek nemrégiben a Gondolat KIadónál a Magyar História soro
zatban egy remekbe szabott Pázrnány-rnonoqr áh ája látott napvIlágo t - Pázmány e lső

vitairataival foglalkozik . Bemutat ja a Keresztyén l imádságoskönyvet és a De ecclesias
tica libertate c. latin nye l vű értekezést. Mindezzel a Kalauz egy részle tesebb és hite
lesebb elem zését kívánta előkészíteni.

I:rdekes kérdést boncolgat Lukács l ászló rend tört énész. nevezetesen azt. hogy
jezsuita maradt-e Pázmány. vagy sem. Tárgyila gosan Ismertet i a Pázmány körüli híresz 
tel éseket. Pázmány belső válságának állomásait. majd a következő konklúzlóra jut :
. Pázrnány nemcsak személyes meggyőződése szerln t, hanem jogerősen is jezsuita
maradt' (216). Az érdekfeszítően megírt tanulmá nyt bőséges és olasz nyelvü doku
mentáció egészíti ki.

Szántó Konrád ferences egyháztört énész kiváló tanulmányában Pázmánynak a ma
gyar kato li cizmus megújul ásában játs zott szerepét rnéltatja. Pázmány a három részre
szakadt ország elismerten legnagyob b hatású írója. sz önoka, gondolkodója és - bl·
zonyos értelemben. Bethlen mellett - politIkusa volt. Elvből ellenzett mlnden erő

szakos átalakítást. tér ítést. inkább bel ülről akart a megújítani A szíveke t és az intéz
ményeket. Ezt szolgálták prédikációi . írásai . az egyházmegyei zsinatok (jó llehet érseki
székhelyét a tö rök miatt soha nem tud ta elfog lalnil . a le lkipásztori vizitációk. a neve
léssel foglalkozó szerzetesrendek letelepítése és - mindehhez - a megfelelő anyagi
alap előteremtése . •Minden magyarnak meg kell hajtan ia el őtte a hála és az elisme
rés zászlaját' (304) .

Mészáros István a XVIi. századi magyar iskolaügy újjászervezőjének tev ékenységét
méri fel. Pázmány a papképzéstől kezdve az alapfokú népoktatás megszervezéséig
sz ívén viselte a fiatal nemzedék szelternl -lelk t kibon takozását . Erre a szétágazó tevé
kenységre vetnek fényt a vizi tációk alkalmával készült jegyzőkönyvek . összesítése k.
Pázmány elévülhetetlen érdemeket szerzett nemcsak az alap- és középfokú. hanem a
felsőfokú oktatás megterem tésével ls . Legmaradandóbb rnüve. a nagyszombati egye.
tem. többszöri költözés után ma Budapesten működ ik . Pázmány nagy gondot fordított
a leányok nevelésére. prédikációiban pedig a szül öknek fejtette kl a szeretetre alapo
zott igénye s pedagógia alapelveit.

Fricsy Adám. kiegészítve az előző tablót . a hódoltsági terület katolikus Iskoláit
mutatja be. Az olvasó meghatódva adózik azok emlékének. akik a török alatt szenved ö
országrészek ben és a .végeken" ébren tartották a magyar nyelvet és kultúrát Szatmár
tói Belgrádlg. Temesvártól és Tolnától Pécslg.

Gyúr ás István és Herner János egy·egy irodalmi részletkérdést taglaln ak: Pázmány
Kalauzának latin ferd ít ésa. III. Pázmány Péter és Istvánffy Históriájának kiadása.

Harglttay Emil Pázmány polit ikaelméleti felfogását elemzi. azt .ez Ideálisnak el
képzelt társada lm i képet . amel yben az ország élén lsten rende l ésébő l uralkodik a fe.
jedelem. aki megőrzi a társadalmi hierarchiát. kormányzásában betart ja és betartatja
a törvényeket. hiszen a törvény az Igazsággal egyenlő' (443) . Pázmány gyakor/atl po.
lIt1kal tevékenységének áttekintése és tárgyil agos érté kelése még a jövő faladata.
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A tanulmánygyűjteményt Polgár László jezsuita rendtörténész rendkivüli alapos.
sággal megszerkesztett tematikus bibllográfl ája teszi teljessé. A tanulmány Irók és a
biblio gráfus nemcsak megrajzolták a 350 éve elhunyt magyar főpásztor alakjának kör.
még a páfránylevél ls ehető. nemcsak a fiatal t ökszar meg a levele . Puskely Márla

HAROM KONYV APAPARÖl:
Paul Poupard: M i é r t v an p á p á n k ? A pápa szolgálata Szent Pétertől II. János
Páli g. Szent István Társula t. Budapest. 1986. 175 oldal.

Orömmel üdvözöljük Paul Poupard fr ancia bíboros magyarra fordított könyvét. amely
egyháztörténet . apológ ia és egyháztan egyszerr e. Három részre oszlik : I. Az evanq é
li um öröksége és a történelem súlya; II. KI a pápa és mi a fe ladata? III. Korunk pápár.
avagy lsten és a szabadság. A Befejezés: Miér t van p ápánk, avagy az ökumen ikus p ár
beszéd. - Ez a szakszer üen és hittel megírt munka helyre igazít számos torzlt ást ,
egyolda lúságot .

Msgr. Paul Poupard 1959·től 1971-íg a vatikáni Allamtltkárságon dolgozott (lehát
Rómában közelrő l követ hette a II. Vatik áni Zs inatot és az utána megindult erjed ést},
majd tíz évig a pár izsi Insti tut Catho liq ue rekto ra vo lt . Jelenleg a Nem Hívők Fltkár
sága elnök e (ilyen minőségben járt okt. elején Budapesten és elnökölt a katol lkus
marxista szlmpózionon) . Ezenkív ül gyakorlatilag ő vezet i a Kultú ra Pápai Tanácsá t is.
a II. János Pál által lét rehozott fia tal vatiká ni dlkaszt érlumot. Paul Poupard számos
könyvet írt a pápaságról, a Vatikánrói. a II. Vat ikáni Zsina tról. amelyeket más nyelvek.
re ls lefordított ak. 1980·ban Budapesten magyarul megjelent .Bev ezetés a kato li kus
hi tbe' c. füzete. Körkérdéseire adot t válaszokbó l összeál11tott .H tszünk Jézus Kr lsz
tus ban" c. könyve jórészét mi tettük közzé Rómában a . Jé zus Krisztus tegnap és ma"
c. kötetben. A . Mié rt van pápánk? fordltói: Baán Is tván. Papp Tamás. Tarjányl Zoltán .
Török József nagyon sz ép munkát végeztek. A könyv magyarul ls élvezetes olvasmány.

Paul Poupard könyvel nek sajátossága éppen a lendüle tesség, a könnyed stílus. a
fr ancia szellemesség. valamint a szerz ö széles műve l tsége . A szakszerű táj ékoztatást
helyenkInt személyes élmé nyekkel szlnezl . külö nösen amikor a kortárs pápákról sz öl.
akikkel szoros kapcsolatban áll t hivatalá nál fogva ls . Nem egy Információját elsőkéz

ből veszi . pl. ami t a . Populorum progressio' kezdetú körl evél ről mond . Vagy ugyan.
csak VI. Pállal kapcsolatos a kis anekdota. amely Hans Küngre vona tkozik : . Egy nap
VI. Pál szomorkás humor ral azt mondta nekem róla: .Nern akarj a a pápa t évedhetet
lenségét elismerni. De ő azért tévedhetet lenül jelenti kl ezt !' . . .. (56)

Mi ért van pápánk? Az uto lsó oldalon Igy összegez: . A pápa hivatala. mint ahogy
Péter hivatala is. abból áll . hogy hird et i a Kr lsztusba vet ett hitet. életével tanúságot
tesz és szolgálja az egyházakat : A hármas felada t görög szavakkal: kérügma. martürla
és diakonia.

Paul Poupard jó l Informált. amik or v it atott történeti vagy elvi (egyháztani) kérdése.
ket Ismertet: a jó értelemben vett apologetikus szándék vezeti . tehát a hamis vádakat
megcáfolja. a torz ltásokat helyrelgazlt ja (pl. XII . Plus és a nácizmus viszonyában a
Hochhuth által megf ogalmazott vádakat) . De ezen tú lmenően - számolva az ökurnenlz
mussal , hiszen éppen a pápai primá tus és az ezzel összefüggő kérdések a legfőbb

nehézség az egységtörekvésben - t isztáz nehéz egyháztani kérdéseket (főleg az I.
részben). Nagyon lényeges ez, hiszen a Magyarországon megjelent marxista egyház.
tö rté neti kiadvá nyokban éppen az hiányzik, am i az Egyház misztériumát és ezen belül
Péter. III. utóda szerepét teológiali ag megvIlágítaná. helyes fénybe ál lí taná. E tömör
megfogalmazást olv assuk a IV. fe jezetben (32-33. o.I : . Fel kell Ismern i . hogy az Egy.
ház élete nem vezethető le racionális okfejtésse l a dogmat ikai el öfelt ételekböl , hanem
misztériuma fokozatosan táru lkozlk fel a tö rténelem folyamán, amelyet - annak el
lenére. hogy az emberek . legalábbis látszatra. állandóan összekusz álnak - a Szent
léle k vezet és irányít. Ebben a történelemben Péter és utódai minden kétséget klzá.
róan egyedl helyet foglalnak el . de mégsem állnak kIvül a történelmen . Mindig ls
létezett az a kisértés. hogy szembeál lítsák a pápát a püspökökkel. mint Pétert az
aposto lokka l. Am vil ágos. hogy az evangéliu mban Péte r nem valami . szuperp ű spö k" .

Louis Bouyer mondja, hogy Péter az az apostol , akiben megvan mínden, amit az apos
toll testület te ljessége közösen birtokol. (. . .) Péter és a több i apostol k öz ő rt nincs
szembenállás és nem Péter dtkt áturna vet véget (az I. Jeruzsálemi Zsinaton) a többiek.
kel való vitának. I:ppen ellenkezőleg . a végső nyilatkozat . melyet felejthetetlen sza
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