
azokat az eredményeker. melyeket a fekete
földrésszel foglalkozó tudomány egy és ne
gyedszázad alatt gyűjtögetettössze.

Bármennyire érdekesek is azonban a régi
recenziók és ismertetések Magyar múvéröl, a
legnagyobb hangsúllyal a munka azon részle
teiről kell szólnunk, melyeket Magyar a jelen
kor tudományossága számára villantott fel.
Nem az egész horizontot beborító reflektor
fények ezek, hanem csak villanások. Olyan
fényje lek, melyeket csak korunk társadalom
tudományi gondolkodása tudott felfogni és
tükrözni. Magyar László adatai - melyeket
többnyire nem is tudatosan, csak ösztönös
megérzéssel és kitűnő érzékkel gyűjtött - az
afrikai társadalmak fejlődési sajátosságainak
olyan mozzanataira irányítják a figyelmünket,
rnelyek, amint könyvének egykori méltatója
írta a Pesti Naplóban 1859-ben: "az emberiség
története" szempontjából érdekesek.

Magyar László adataira támaszkodva alkot
hat magának elképzeléseket korunk afrikanis
tája a rabszolga-kereskedelem különleges ala
kulásáról - e kereskedelem koncentrálódási
folyamatáról - a XIX. század második negye
détől, és arról a súlyos gazdasági-társadalmi
válságról, melyet az "élő áru"-val folytatott
kereskedelem korlátozása váltott ki a száza
dok óta "rabszolgaáru" termelésére és értéke-

Történelem

Szántó Konrád: A katolikus
egyház története II.

Dr. Szántó Konrád ferences professzor szinte
egyszemélyes "munkaközösségként" készítette
el e régóta hiányzó mú második kötetét is.
Gazdagabb országok professzorai intézeti segí
tőtársak hadával sem tudnának túlmenni ezen
a teljesítményen. Szántó Konrád pedig nem
egyetemi tanár, és egyedül dr. Tilly Károlynak
mondhatott köszönetet mostani kötete elő

szavában az anyag összegyűjtésében nyújtott
segítségéért.

Az Egyháztörténetnek ez a második kötete
is, mint az első, bő és kitűnő bibliográfiával,

sítésére berendezkedö afrikai társadalmak
ban.

Ugyancsak Magyar László adatai vezetnek el
a társadalmi fejlődés azon ismeretlen mozza
natához, amely a "szökött rabszolgák szabad
szállásain" és a "rejtőző népek" közösségeiben
a rabszolgasággal szembeni társadalmi ellen
állás folyamán szcrvezödö, önigazgatású mik
rotársadalmak kialakulásához vezetett.

Magyar Lászlónak ezerr új, a modern tudo
mány számára is sokat jelentő és új összefüggé
sek feltárásához vezető adatainak eredetisége
mellett megbízhatóságukat, feltétlen hitelességü
ket is ki kell emelnünk. A XIX. századi Afrika
kutatók népes táborában Magyar volt az egyet
len, aki - említett házasságával - valósággal be
testesült az őt befogadó nép közegébe, és ezáltal
módja volt belülről tanulmányozni a társadal
mat, a szokásokat, az afrikai valóságot és az em
bert, a rabszolgától az uralkodóig,

"De nem dicsérgetem tovább Magyar mun
káját" - befejezvén e "történelmivé" formált
ismertetést a régi recenzens szavaival - "és a
hozzácsatolt jegyzeteimről sem szólok, csak
azt óhajtom, olvassák bár minél többen a meg
jelent kötetet, s adja Isten, hogy további mű
veit is mielőbb kiadhassuk." (Panoráma, 1985)

Krizsán László

jegyzetekkel, időrendi táblázattal, pápák és
uralkodók listájával, képekkel és térképekkel.
A feldolgozott és idézett művek jegyzéke
persze csak akkor lehetne teljes, ha könyvtá
raink teljesebb nemzetközi anyagát kornpu
terizálva használhatnánk.

A második kötet az elsőhöz hasonlóan kriti
kusan katolikus szemléletű.A reformációt pél
dául nem csupán egy régi korszakban lejátszó
dott és befejezödött történelmi eseménynek
tekinti, hanem olyan mai eseménynek, mely
megismétli a lutheri problémát: a mai helyzet
ben milyennek kell lennie a Krisztus által el
gondolt és akart anyaszentegyháznak. "Ez a
sorsdöntő kérdés arra sarkall, hogy a választ
ne csak a reformáció által adott feleletek me-
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rev tagadásával találjuk meg!" (21. old.) Szántó
Konrád egyháztörténetírása nem apologetika,
hanem tárgyilagosságra törekvő történelmi
panoráma.

A tridenti zsinat bemutatása és jclcntóségé
nek megrajzolása után hiányosságairól is ol
vashatunk igaz megállapításokat (például a
világi hivek beleszólásának és bekapcsolódá
sának elmulasztott rendezése), de a negatí
vumok alapokát, a zsinat túlságosan defenzív
jellegét nem említi.

Az összefoglalásnak talán legnehezebb fel
adata lehetett az egyházi tudományok fejlödé
sét, a teológiai fejlödést korszakonként bemu
tató fejezetek megírása. Ezek valóban össze
fogott, részletekben nem elvesző fejezetek. A
szellemi élet egészének összefüggésébe állítják
bele az egyház történetét. E horizont mellett
most is érvényesül az egyes korszakok gazda
sági, politikai viszonyainak összefoglalása.
Ezért irtam már az első kötetről is, hogy "mai
magyar" egyháztörténet: alkalmazza az olvasói
által ismert, megszokott és tudományosan in
dokolt rnódszereket, fogalmakat is.

A Galileiről szóló két oldalon érzékelhetö a
kérdés zsinat utáni kezelése, de nem merül fel
az utóbbi években felvetett szempont. hogy
Galilei elítélése voltaképpen politikai perben
történt, hogy a pápai állam terjeszkedésének
útjában álló Firenzét alázzák meg vele. Az idő

közben könyvben kiadott periratok további
tisztázódást eredményezhetnek majd.

Csak helyeselni lehet, hogya protestantiz
mus és az ortodoxia irányzatairól. mozgalmai
róI is tájékoztatást kapunk, és ez nemcsak
ökumenikus szempontból fontos, hanem azért
is, mert enélkül a katolikus fejlődés is nehe
zebben volna érthetö. Itt kell megjegyeznünk,
hogy e második kötet évkörében az egyháztör
ténet csak úgy lehet egyetemes, ha figyelembe
veszi az Európán kívüli missziós tevékenysé
get és az észak- és dél-amerikai katolicizmus
történetét. A szerzö azonban források hiánya
ban, terjedelmi okokból és talán az érdeklő

dés arányában szükre szabta közléseit.
X. Pius "konzervatív reformpápaságá'l-ról

szólva a modernizmus ellen kitört hajsza, a
Vigilantia-bizottságok munkája is kellő meg
világítást kap. Hozzátehetjük, legalábbis a
magyarországi Vigilantia-bizottságok "ügyei·
nek" többségében: még csak nem is szoros ér
telemben vett teológiai vádak szerepeltek, ha
nem a magántulajdon körüli "eltévelyedések"
(nemcsak Prohászka "Diadalmas világnézete"
ügyében). - A magyar katolikus egyház 1914
előtti nemzetiségi problémáival kapcsolatban

554

a német szakirodalomban Monika Glettler
müncheni történész széles körű levéltári fel
tárással erősítette meg, hogy a magyar egyház
mindig szem előtt tartotta az anyanyelvi lelki
gondozás igényét, és csak a 20. század első év
tizedében éleződtek ki például a szlovák nem
zetiségi mozgalmak. Ezt a kötet adatai is alá
támasztják (509. old.), csak nem kap hang
súlyos következtetést.

Vitatható, helyes volt-e a legeslegujabb ko
rig vinni az egyháztörténet fonalát. Igaz, hogy
az 1978-at megelőző évekről kevesebb értéke
lést, inkább adatokat közöl a szerzö, de maga
is megjegyzi idézett nyilatkozatában: .....
éreztem bizonyos nehézségeket. amelyek a
kellő idő távlat hiányából fakadtak ... " Mel
lettc szól viszont, hogy múve a hetvenes évek
egyházi eseményeit illetően almanach jellegű

összefoglalást pótol, és lesznek olvasók. akik
az eseményeket innen ismerik meg. A közel
múltra vonatkozó egyes megállapításait meg
kérdőjelezhetőnek érezzük.

A bevezetőben említett elismerő tisztelet - a
felemlített néhány megjegyzés ellenére - mél
tán megilleti a szerzöt azért is, rncrt sikerült
könyvében nem csupán adatokat, tényeket.
történeti összefüggéseket feltárnia, hanem azt
is megéreztetni. hogy az egyház megújulóké
pessége Krisztus ígéretében gyökerezik. Az
egyház földi arcán is felfedezi az istenit, az
örök Krisztus-arc vonásait. (Ecclesia)

Rosdv Pál

Soós Imre: Az egri
egyházmegyei plébániák
rövid történetének
áttekintése

A római katolikus egyház hatalmas, szigorúan
hierarchizált szervezetében a legkisebb egység
a plébánia. Kicsinysége azonban (eltekintve
attól, hogy már maga e fogalom nagyon is vi
szonylagos) nem jelenti azt, hogy funkcióinak
köre is kisszerü vagy szúk lenne. Hiszen az
egyháznak éppen a hívők legszélesebb töme
geivel legközvetlenebb módon érintkező funk-


