
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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vakban fogalmaztak meg, lényegében kife jezi a zsinat i eseményeket : ,A Szent lélek és
ml magunk Igy döntöttünk' . Nincs Péter az egyik oldal on. és vele szemben a többiek .
hanem együtt vannak a Szentl élekben:

Nagyon hasznos a könyvb en a Római Kúria dlkasztérlumalnak lelrása. A pápai dlp
lomác láró l szólva ki tér annak keleti politikájára, részletezve A. Casarol i ezerepét. fel.
fogását a keleti országokkal fol ytatot t tárgyal ásokról. A dlkaszt érlurnok nevének ma.
gyar megfe l e lőjét a Budapesten megjelent Almanachból vették át . A legtöbb elf oqad
ható; de pl. Kléruskongregáci ó helyett Papi Kongregáclót mondunk, miként - ugyan·
olyan lati n szerkezet fordltásaként - Püspöki Kongregácló t . Néha az egyszerűség is
szempont; pl. "A Népek evangelIzációjának Kongregációja" helyett ezt mondjuk: .Hlt
terjesztésl Kongregáció" .

" N e f é I j e t e k I" André Frossard és II . János Pál pápa párbeszéde. Szent István
Társu lat . Budapest 1986, 237 o. Franciából magyarra ford Itatták: Dr . Pápai l ajos, He
ményl Judit és Dr. Kiss Lászl ó.

Ez a p árbesz éd-köte j jó l kiegészltl Poupard bíboros rnunkáját, amely elsősorban

nem a jelenlegi pápáról szól , hanem Inkább a pápa hivataláról és a Római Kúrláról.
elhelyezve a p ápas áqot a történelem és a teológia [egyháztan) összefüggésében. A.
Frossard konvert it a író [me gtérését .Isten létezik, talátkoztam Vele" c. könyvében
mondta el) Interjúsorozata bemutatja Karol Wojtyla, II. János Pál személyét - éspedíg
személyes vall omások alapján, Tájékoztat a pápa eszmevilágáról , a h i tről és az er
köl csről . az Egyházról és a világról alkotott fe lf ogásáról . valamint az [1981. máj. 13·án)
ell ene elkövetett merényletről. !öppen az teszi é rdekfeszltővé a könyvet - sok más
életrajz zal és mél tatással szemben -, hogy maga II. János Pál vall önmagáról. Terrné
szetesen , Frossard számos forrást áttanulmányozott már ahhoz ls , hogy kérdezni tud
jon; ezenkívül. amikor a beszélgetése ket könyvvé alakitotta , sok ponton kiegész ítette.
megv il ágitotta a pápa közl ése tt. Ali ez főleg a Szeritatya tan ít ás éra. a Zsinat doku
mentuma lra, III. a pápa megnyilatkozásaira. A szerz ö Igy je ll emzi bevezetésében . hö
s ét" : .Azon az októberi napon. amikor elöszőr jel ent meg a Szerit Péter-templom lép.
ca öln (. . .l. sem a teret betöltő. arcát új fény felé emeló megdöbbent tömeg, sem a
szomszédalm - akiknek arcán könnyek peregtek végig - sem a magam számára nem
volt semmi kéts ég: a kereszténység éle tében valami új kezdödött. Ismételten felkelt
abból a slrböl . amelyet a vil ág már végérvényesen lepecsételtnek hitt. Ez a pápa a
keresztény megújulás pápája lesz. az el tű n ő remény megerősödve tér ve le viss za kö
zénk. Nem lesz sem tradicionalIsta pápa - mint ahogyan azt majd később belénk
akarják suly kolnl - , sem pedig trad icion ális pápa. hanem a tra dició folytatójaként
munkálkodó pápa. (. . .) Az már ma ls nyilvánvaló, hogy rendkivül gyors történelmi
átalakulás Idő sza kán haladunk át, amelyben minden erkö lcs i vagy racion áli s támpont
hiányzik . Felhlgul t értékek és elv lzenyósödött ideológiák Interva llumában élünk. emlkor
az előbbre haladni akaró számára az egyetlen lehetséges magatartás: hajland ö-e a
. vi zen járn i" . A hit képviselője Rómában azok közé tartozik , akik nem félnek a Krl sz
tus bárkájából é rkező felh ivásra válaszolnI. Ne félj etekl - mondja. !Ös a hangja v isz.
Messzire visz .. :

Frossard lendületes szövegét hűségesen ford ftották magyarra, amint néhány szúró
próbából megállapltottuk. Elismerés Illeti a ford itók at és a kladót e sz ép könyv mea
jelentetéséért .
Gergely Jenó: I I . J á n o s P á I, Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1986, 221 o.

Ezt a könyvet akár a Szent István Társulat is közz é tehette vol na: tárgyil agosság
tekintetében aligha kIvánhatnánk többet egy rnarxi sta történésztől, aki nem a katolikus
egyház híve , és a pápával sem ért het egyet bizonyos pontok on. Gergely Jenő . akinek
előző rnűvel ls a pápaság. III. a magyar egyház újabb történetével foglalkoztak, nem
csak Karol Wojtyla szern élyét, életútját mut atja be, hanem tájékozta t a kato li kus egy·
ház legújabb t ört énet éröl. a Zsinat utáni egyházi forrongásról. a pápa tan ításáról (mln
dig tárgyilagosan Ismertetve megnyilatkozásait. mégha utó lag jelzi ls a marxista ál
l áspon tot l . Némi összképet kapunk a világegyház helyzetéről ls ; még statiszt ikai ada.
tokkal ls szolqál a szerzö . Különösen ls figyel a magyar vonatkozásokra , akár az egy·
ház Jelenlegi he l yzetérő l . akár a Vat ikán kele ti politikájáról sz61 ; néhány lapon (172
177) bemutatja II. János Pál és a magyar katolikusok kapcsolatait . A Pápa szem élv é
ről mindig rokonszenvvel és t isztelettel 8z61. Bizonyos sarkItások Inkább ott forduln ak
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el ö, ahol egyes római dlkaszt érturnok (pl. Hittani Kongregáció) intézke dései rOI vagy
vezető i ről van sz ö, vagy pl. amikor a jezsui ta rend és a pápa kapcsolatait érzékelteti
(ezek a pont atlanságok vagy értelmezések is Inkább a fel használt források - a nyugati
sajtó - megbízhatatlanságának kövezkezményeil. Mi ndent egybevetve csak örülhe
tünk annak, hogy áll ami kiadónál megjelent ez az alapjában véve tárgyil agos és rokon·
szenves életrajz II. János Pál pápáról. Szabó Ferenc

Szántó Konrád O. F. M .: A k a t o I i k u s e g y h á z t Ő r t é n e t e . II. Ecclesia .
Budapest . 1985. 935 o.

Szántó Konrád egyháztörténete elsó köte tének megjelenése eseményszámba ment
Magyarországon, de minden magyarul tudó tört énésznél ls. Igy nagy az örömünk, hogy
a második köte t sem várato tt magára sokáig. Annál is inkább. mert az utolsó évszáza
dok mégis csak közelebb ál lnak hozzánk és jobban érdekelnek , hiszen hatásukat ma
ls érezzük az egyház életéb en.

A hitsz akadás, a reformáció, a vallási háborúk története fájdalmas olvasmánya
keresztény számára. Ennek a korn ak szakszerű , szenvedélyektől mentes, kiegyensúlyo.
zotr tárgyalása nehéz fel adat . Me lyi k személyre vagy eseményre kell a fOhangsúlyt
helyezn i . s ezt milyen részl etesen tárgyaln i : erós önuralmat . a források és az anyag
biztos. alapos Ism eretét téte lezi fe l. Az egyháztörténészek emlékezetébe n van még a
nagy Jedln-f éle kézikönyv e kor ral foglalkozó kötete. Kétharmad része roleg l uther
reformációját ism er teti . Kálvi nnal a harmincegy fej ezetbő l csak kettó foglalkozik; a
kato l ikus refo rmra, a Trident i Zstnatra, a missziók keletkezésére mindössze a kötet
egyharmad a maradt . A szerz ö nem esett ebbe az aránytalanságba . A reformáció és a
katoli kus reform tört énetét pontosan és kimerltóen tárgyalja, amely bárkinek például
szolgálhat . Talán kissé jobba n kl lehetett voln a dombo ritani a Tridenti Zsinat , akatoli·
kus megújhodás és a hithirdetés fell endülésenek tárgyalásakor Spanyolország és Itália
d önt ő szerepét. Ezen a területen a reformáció nem tudott tért hódí tanI. Ezt a hiányt
érezni lehet a köz épeur öpat, fő l eg német nyelvü, egyháztörténet i művekben ls. melyek
ezzel a korral foglalkoznak.

Dicséretes alapossággal tárgyalja a szerzö a k övetkez ő korok tőrténetét is. Nagy
érdeme. hogy mindig megtal ál ja a kapcsolatot a világtörténelemmel, és a korok kul .
túrájáva l. Az egyes korszakok általános bevezetőiben átv eszi a magyarországi marxista
törté nett udomány szóhasználatá t. Ez azonban érth etO és jogosnak is tekinthető , hiszen
egyháztö rténetét e ls ő so rban a magyarországi olv asóközönségnek szánta . melynek Java
része már Igy tanulta a tö rté nelmet , és e szer int a termino lógia szerint közeledhet
hozzá.

A szerzö cgyháztörté nelmét napjainkig vezeti el . ami nem könnyü vállalkozás . A
legújabb keresz tény kor tárgyalásának egyes fejezetei . mint pl. . Az egyház életének
fObb eseményei Európában' vagy . Az egyház sorsa a többi vil ágrészen' Igen haszno.
sak és egy kis egyházi kézikönyv ezerep ét töltik be, amennyiben fontos ismereteket
közölnek az egyház mai helyzetéröl a különbözö országokban .

Amint már az el ső köt etben is tett e, a szerzö az egyes korszakok végén tárgyalja a
magyar egyház t ört éne im ét. bel eágyazva az egész egyház nagy folyamatába . Mivel
rn üv ér a mal kor ig vezeti . az olvasó kív áncslan keresi . mit mond a szerz ö a magyar
egyház legújabb t ört énet ér ől . Ebben a fe jezetb en különöse n nagy nehézségekkel kel 
lett megküzdenie. Egyrészt az események közelséqe miatt hiányzik a történettudomány.
ban annyira fontos történelm i távla t . Másrészt - ami talán még súlyosabb - a szer
z ö nem juthatott hozzá döntően fontos forr ások hoz. Ez minden kortörténettel foglal ·
kozö kutatónak a legnagyobb problémája. Gyakran kell neki másodkézből dolgoznia.
Ismerve a magyarországi marxista szer zök kortörténeti rn űvelt, az a benyomás. hogy
ők - egyes kérd ések tárgyalásánál - differenciáltabb megfogalmazást ls használnak.

Ezek a megjegy zések semmiképpen sem befolyásolhatják a nagyon ls pozlt ív véle.
ményt Szántó Konrád egyháztörténetérő l. Külön kl kell még emelnünk a nagy tudo.
mányos gonddal összeállftott könyvé szeti adatokat és jegyzeteket. Bőséges lránymu
tatast nyújtanak mindazoknak, akik egyes kérd ésekbe mélyebben be akarnak hatolnI.
Hasonlóan jó szolg álatot tesz az Igen részletes Időrendi táblázat valamint a római pá.
p ák és a jelentősebb államok uralkodóinak jegyzéke. Jól összeállftott és hasznos a
n év-, hely- és tárgymutató ls . Dicséret illeti a kladöt a klá llftásért. Ilyen összefoglaló
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