
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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történeti munkának lényeges k iegészítő i a képek és a térképek, amelyek bőségesen

helyet kapt ak ebben a müben.
Az egyháztörténelem a hit út ját mutatja a vil ágban. Ezt - legalább nagy vonalak.

ban - minden hívő embernek ismernie kel l. Szántó Konrád jóvoltából és évti zedes
alapos kutatásainak és munkájának eredményeképpen megbízható útmutató könyvet
kaptunk kézbe. Nagy egyház. és Igazságszeretett el megírt tö rténet , mely mutat ja az
anyaszentegyház igazi arcát, amelyen átsugárzik a hit fénye. Azt az egyházat, mely
Krisztus megváltói müvének folyta tója, Krisztus miszti kus teste. Köszönetünket a
szerz önek azzal fejezhetjük ki leginkább, ha minél gyakrabban fo rgatj uk a két szép
kötetet. Szi las László

Jean Vanier : A k ö z ö s s é g . A kiengesztelődés és ünneplés helye. OMC , Bécs,
1986. 248 o.

A magyar lelkiségi irodalom rendkívül ien érté kes gyöngyszemmel gyarapodott Jean
Vanier írásával. Olyan szempontok at szólaltat meg, amelyeket nem könnyen találunk
meg egyéb könyvekben . Radikális következetességgel és mégis minden kényszer n él
kül vezet egyre mélyebbre közöss éql életünk keresztény alakításának kérdé sei ben.
Korunk egyik égető lelki Igényére tal álunk el igazításokat ebben a nagyon i dő sze rű

kiadványban.
M inden lapj án é rezhető , hogy a szerzö nem elvont , könyvekbő l összeollózott szép

mondatokat Ismétel , hanem élett apasztalatokat közöl, amelyek kiállották a hit és re.
mény próbáját. Jean Vanler több mint 20 éve kötelezte el magát arra, hogy megossza
életét értelmil eg fogyatékosokkal. Ahogya kiadó előszava írj a: .Meglátta : a szell emi
fogyatékosok , a nyomorékok is lehetnek az isteni üzenet közvett tör. ezért alkalma sak
a közösség i életre: Elképzelhetjük, hogy aki ezen az emberi leg kényes és rendkívül i
tala jon képes volt kiépíteni egy szeretetközösséget , amelyikben mi ndenkí - k épes
ségel szer int - élheti emberi méltóságát, az gazdag ki ncstárat nyithat meg átla gos
emberi és keresztény közösségek tagjainak.

A könyv egyi k zsenialitása abban rejl ik , hogy bár Jean Vanler végigvezet a tőle

alap itott közösség : a Bárka életén, nem merül kl ennek Ismertetésében. Ez mintegy
csak a hátt eret képezI. Túl sok részlet az életükbő l azt a benyomást kelthetné, hogy
csak a tőlük Járt úton alakulhat kl igazi keresztény közöss éq. Kezdeményezése blzo
nyos fokig modellt állit szemünk elé, de tudatosí tja ls bennünk, hogy nem lehet min 
denkit és minden közössége t egy kaptafára húzni (vö . pl 66. 0.1.

Első pillanatra úgy tűnhet , hogy rendszer nél kül veti oda gondolata it . Ebben van
egy adag igazság, mert nem a tudós kutató vagy rendszerező tollát forgatja . Egy-egy
címszón belül aIIg néhány, máskor pedig tízné l ls több pont ban kötetlenül elm élkedtet
a kérdés fon tosabb összetevölr öl. S mégis mély pszíchológial ismeret és érzék fonja
egybe ezeket a fejez eteket .

Az e l ső részben: .Egy szív, egy l élek " , megtalálhatjuk kezdeményezésének s rnln
den tartós emberi közöss énnek alapmeglátásait. A második .Szövetsé get kötünk", a
közösség kezdet ét IsmertetI. A harmadik, a leghosszabb fejezet érzékelteti , hogya
mindenn apokban együtt jár az öröm és a feszültség : a növekedő közösség fejl öd és ét ,
sodródásait ecsetelI. Pár cimszó ebbő l a fejeze tből : A hősko rtó l a hétköz napokig: Ha
valaki megválIk tőlünk ; Eszményk épekre szükség van; Szeressünk együtt lenni ; A meq
gazdagodás veszélye . . , A le lki erőforrások c . fejezet t árj a fö l, hogy honnét merít ik
ő és közöss énel a bátorságot és tartalékot célj uk megvalósítására. A kere szténysé
gen kívül is lét ezik közösség i élet, de Jézus szeretet-közösségre hív (vö . 9. 0.1. Ehhez
a nagyszerü valós ághoz pedig csak az lsten képes tápl álékot nyújtani (148. 0.1. Külön
fejezetben rajzol ja meg a . felel ös" arck ép ét . Egy másik a .d e hoqyan?" kérdés sajá
tosságait tárgyalja , amelyre következnek az .Osszejövetelelnk" . . H étk öznapok" és
. Dnnepelnk" fejezetek.

Jaan Vanler neve talán nem anny ira ismert még min t Teréz anyáé, bár a Bárka
szintén terjed az egész vil ágon. A Lélek sugall atára ő is képes volt megragadni korunk
egyik sóvárgását: Jézus szerinti, .istenl s emberi arc ú" közöss égeket kia lakítani. En
nek út ját próbálja élni ő maga, s ezt sugározzák Bárka-közösségeI. iOppen ezért nél
külözhetetlennek t ünlk ez a kis könyv mindazok számára, akik őszintén törekednek
arra, hogy családjuk, kisközösségük, egyházközségük vagy szerzetes életük minél ln-
kább átúltethesse az életbe Krisztus szellemét. Benkő Anta l
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