
mentumhoz önálló jegyzetkötet lenne kívánatos,
mivel „ezt különösen indokolja annak a nagy
terjedelmű, 168 kéziratoldalt kitevő, túlnyomó-
részt latin nyelvű jegyzetanyagnak a közlése,
amelyet Pázmány a Tíz bizonyság egyik — a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kéz-
 irattárában található — példányába írt be”.

A Tíz bizonyság-jegyzetkötet előmunkálatai
során több publikáció is jelent meg a szerkesztő,
Ajkay Alinka és a közreműködők, Báthory Orso-
lya és Varsányi Orsolya tollából. Külön is kieme-
lendő e szempontból az a Pázmány-konferencia,
melynek előadásai 2006-ban napvilágot is láttak
(Textológia és forráskritika: Pázmány-kutatások 2006-
ban. Szerk. Hargittay Emil, PPKE BTK, Piliscsaba,
2006, „Pázmány Irodalmi Műhely — Tanulmá-
nyok, 6”). A Jegyzetkötet munkatársai kapcsolódó
előadásukkal és tanulmányukkal ugyanis azt iga-
zolták, hogy a munka egy-egy részterülete is szol-
gálhat önálló kutatásra érdemes tanulságokkal
(lásd Ajkay Alinka: Pázmány forráshasználata a Tíz
bizonyság című vitairatban; Báthory Orsolya: Rey-
nolds és Schlüsselburg művei: Pázmány forráshasz-
nálata a Tíz bizonyságban). Mindez azt bizonyítja,
hogy rendkívül alapos és sokrétű előmunkálat —
több kutató összehangolt tevékenysége — előzte
meg a jegyzetkötet kiadását.

A kötet első része az általános bevezetőt tartal-
mazza, a Tíz bizonyság ismert példányainak leírá-
sával. Különösen jelentős, hogy a kapcsolódó
RMNy-közléshez képest az új kutatási eredmé-
nyeket, illetve a jelen állapotot is figyelembe veszi.
A második részben először a Tíz bizonyság szöve-
géhez kapcsolódó tárgyi jegyzetek találhatók.
Ezek sokféleségét jól mutatja, hogy a szómagya-
rázatoktól a fordításokon át a lexikonok szócikke-
ire emlékeztető hosszabb adatcsoportokig terjed
„műfajuk”. A 21. század embere számára már-már
elképzelhetetlenül sok (az appendixben közölt
műével együtt összesen 2001) jegyzet rendkívül ala-
pos kutatói munkát feltételez. A harmadik részbe
Pázmány kéziratos bejegyzései kerültek. Ezek
sokfélesége (a kisebb módosítási igényektől egy Páz-
mány által saját kezűleg bemásolt leveléig) ön-
magában is komoly feladat elé állítja a segédlet ké-
szítőjét, ám a jelen kiadványban ezen túlmenően
jelentős elméleti megoldások is találhatók. Ilyen az
a táblázat is (12–14.), amely néhány Pázmány-jegy-
zet alakulását mutatja be a különböző, kapcsoló-
dó szövegkiadásokban. A jegyzetkötet negyedik ré-
szébe az 1605-ös kiadás appendixeként megjelent
rövidebb írás, a Mahomet vallása hamisságárúl jegy-
zetei kerültek — részletesen, sokszínűen és szak-
mai alapossággal tárgyalva az első magyar nyel-
vű Mohamed- és iszlámismertetőre vonatkozó
tudnivalókat. Az ötödik részbe kerültek a külön-
féle mutatók. Ezek imponáló sokfélesége (két rö-

vidítésjegyzék, bibliai könyvek analizált mutató-
ja, hely- és személynévmutató) rendkívüli módon
megkönnyíti a használó dolgát. (Vélhetően már ön-
magában nagy segítséget nyújt például az ötféle
Konstantin névmutatóbeli megkülönböztetése.)
Kiemelendő, hogy a névmutatók analitikusnak te-
kinthetők, hiszen a 19–21. századi kutatók nevei ti-
pográfiai szempontból is elkülönülten, más betű-
típussal jelennek meg. A hatodik részben gon-
dosan válogatott mellékletek vannak, amelyek
meggyőzően szemléltetik a különböző típusú Páz-
 mány-bejegyzéseket. A kötethez egy CD-melléklet
is tartozik, amelyen a Tíz bizonyság 2001-es kritikai
kiadása és az MTA Könyvtára Kézirattárában őr-
zött munkapéldány fakszimiléje található.

A kiadvány szerkezete a műfaj kívánalmainak
megfelelően logikus és áttekinthető, kielégítve
mind a kutató, mind az érdeklődő olvasó igényeit.
Előbbi használói csoport tekintetében kiemelen-
dő, hogy eredendően is meglehetősen sokszínű,
hiszen a Tíz bizonyság összetettségéből adódóan
az egyház-, irodalom- és eszmetörténészek épp -
úgy témájukba illőnek érezhetik, mint a teológu-
sok vagy az orientalisták. Ez már önmagában véve
is heterogén olvasóközönséget sejtet — nem köny-
nyítve meg a segédlet létrehozóinak munkáját.
Ezen összetett feladatot azonban kiválóan meg-
oldotta a szerzői gárda: az alapos és informatív fe-
jezetek pontosak, szakszerűek és közérthetők.

Összességében elmondható, hogy az évszá-
zados szakmai igényeket messzemenőkig kielé-
gítő kiadvány egyszerre tanít pontosságával és
gyönyörködtet sokszínűségével. (Universitas —
EditioPrinceps, Budapest, 2012)

MACZÁK IBOLYA

BARTUSZ-DOBOSI LÁSZLÓ: 
AKI HITÉT VESZTI, ELMERÜL
Báró Eötvös József katolicizmusa

Thomas Carlyle szerint a történelem a nagy em-
berek életrajza. Egy másik brit történész, Lord
Acton szerint viszont „semmi sem okoz annyi
tévedést és tisztességtelenséget az ember törté-
netszemléletében, mint az, ha az érdeklődést
egyéni jellemek keltik fel”. Talán e két idézet is
elégséges annak bizonyítására, hogy mennyire
ingoványos talajra lép, aki életrajzot, főleg ha
történeti életrajzot kíván írni.

Nos, Bartusz-Dobosi László munkája megfe-
lel a történeti életrajz kritériumainak: a 19. szá-
zad egyik meghatározó politikusának, vásáros-
na ményi báró Eötvös József kétszeres vallás- és
közoktatásügyi miniszternek kíséri végig az éle-
tét. Történelmi források alapján feltárja a családi,
baráti, eszmei, politikai hátterét, fogadtatását,
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írói működését, bemutatja a reformkori és a sza-
badságharc, valamint a kiegyezés időszakában
működő politikus tevékenységét, szól magán-
életéről. A munkát kronológia, Eötvös válogatott
műveinek, illetve a felhasznált irodalomnak a
jegyzéke, valamint névmutató (névlexikon) zár -
ja. Így akár egy szokványos „nagy ember élet-
rajza” lehetne. Ezek azonban csak a felszínt, a
„kül ső embert” — a szerző szavai szerint vi-
szont (paradox módon) a „vázát” — írják le.

Bartusz-Dobosi László azonban „hússal kitöltött
valóságos képet” akar adni Eötvös Józsefről, így az
általa fellelt anyagot más szempontokat is követ-
ve, alkotó módon használja fel. Nem hagyományos
értelemben vett életrajzot ír tehát, hanem jellem-
rajzot. Éppen ezért nem a tudományos művek meg-
szokott feszes logikája vezeti tollát, hanem egy —
jó értelemben vett — koncepció, célzatosság,
mondhatni apologetikus törekvés. Sokszor ismé-
tel, szinte sulykol, vissza-visszatér alapvetéséhez,
ami pedig Eötvös katolicizmusa. A gondolatmenet
így egy belső logikát követ, mely a szigorú kro-
nologikus rendtől néha eltérve, de az egész élet-
művet páratlan módon egyben látva és láttatva ké-
pes rejtett összefüggéseket felfedni.

Stílusa is éppen ezért egyedi, céljához illő.
Alap vetően esszéisztikus, néha didaktikus — elő-
tűnik a tapasztalt tanárember! —, olykor dialo gikus,
néha pedig — jó pozitivista módján — elhalmoz ci-
tátumaival. Az így kibontakozó Eötvös-kép való-
ban egyre jobban életre kel. A munka lassanként két
komoly, elmélyült férfi — az író és hőse — párbe-
szédére kezd hasonlítani, melyet időnként szen-
vedélyes argumentáció, időnként pipafüstbe bur-
kolózó tűnődés jellemez.

A jó könyv azonban mindig dialogizál — el-
sősorban olvasójával. A recenzens — nem lévén
a kérdés szakértője — ebbe a dialógusba csak
néha — talán nem is mindig a leglényegesebb
pontokon — tud bekapcsolódni. Éppen ezért az
alábbi megállapítások inkább esetlegesek, mint
fundamentálisak.

A kiindulópont talán éppen a munka sajátos-
ságát jelentő jellemábrázoló célzat. Ez a — ki nem
mondott, stílszerűen: talán nem is tudatosult, de
véleményem szerint megcélzott — pszichobio -
grafikus igény sikamlós terület a mai történeti
diskurzusban és egyáltalán nem arat osztatlan
el ismerést az ilyen próbálkozás. Az, hogy a cse-
lekmények mozgatórugóját a személyiség legmé-
lyébe, vagy — mint itt látjuk — a személyiség for-
málódásának folyamatába vezeti vissza, igen
kényes kérdéseket vethet fel az olvasóban. A néha
kissé nagy ívű lezárások — például egy-egy állítás
„alátámasztja az egész könyv alapfeltevését” —,
nem teljesen okadatolt következtetések a kritikus
történész számára azt a nézetet erősítik, hogy az

ilyesfajta próbálkozások meghaladják egy törté-
neti mű kompetenciáit. Joggal vetődhet ugyanis
fel a kézenfekvő kérdés: kétszáz év távlatából
vajon megismerhető-e egyáltalán az ember?

Az ilyesfajta kérdésekre megint csak kézenfek-
 vő válasz lehet a forrásokhoz való visszautalás. Az
eszmei fejlődés dokumentálására például nagyon
alkalmasak a könyvjegyzékek. A leltárszerű szám-
bavétel mellett azonban recenzens hiányolja a sta-
tisztikus összehasonlítást az akkori könyvtermés-
sel, esetleg kortárs könyvtárakkal, könyvjegyzé-
kekkel való összevetést, mely jobban kirajzolhat-
ta volna Eötvös egyéni arcélét. Hasonló lehet az ol-
vasó hiányérzete az utókor ítéletét olvasva: az eset-
leg várt historiográfiai áttekintés helyett „város-
védő” kesergést kap, a személyiség formálódása he-
lyett pedig a személyiségkép formálódásáról tájé-
kozódhat ebben az alfejezetben.

Bartusz-Dobosi László mindazonáltal kitűnően
ragadja meg ezt a személyiséget — recenzens vé-
leménye szerint legjobban az író Eötvös József
portréjában. Ugyanakkor talán itt ragadható meg
legjobban az az irály, mely a művet jellemzi, innen
plauzibilis az egész okfejtés Eötvös katolicitásáról.
A címmel ellentétben szándékoltan így írva, nem
katolicizmusként! A közvélekedés ugyanis vala-
miféle pejoratív tartalmat, mellékzöngét tulajdo-
nít mindenfajta izmusnak — nem kevés joggal, te-
gyük hozzá! A szerző azonban módszeresen,
kö vetkezetesen tárja fel az író, politikus és ma-
gánember döntéseiben, megnyilvánulásaiban rej -
lő mély keresztény hitet és katolikus elkötelezett-
séget, így a katolicizmus Eötvösnél valóban nem
tartalmatlan vagy rosszízű külsőség.

Pedig a politikai katolicizmus kérdéskörében
értelmezett közéleti tevékenysége okot adhatna
erre. Bartusz-Dobosi László — talán éppen ezért
— az Eötvös miniszterségeivel kapcsolatosan
korrekt történeti összegzést, körültekintő háttér-
rajzot ad. Igaz ez akkor is, amikor — főleg máso-
dik minisztersége kapcsán — inkább apologikus
attitűdöt képvisel: főhőse álláspontját, vélemé-
nyét is szem előtt tartva erősen kritikusan érté-
keli az Andrássy-kormányt. Ebben a vonatkozás-
ban ugyanis sajátos biográfiai műfaja szabályai
szerint jár el: a pszichobiográfia az életrajzi té-
nyeket szubjektív igazságként kezeli — nem úgy,
mint a történeti életrajz. Talán helyénvaló felhívni
a figyelmet a két kormány eltérő történelmi hely-
zetére, az eltérő kihívásokra, melyek egészen más
karaktereket kívánnak. Ebben a közegben főhő-
sünk valóban kiváló, kívülálló, emlékezésre
méltó. Neki állít emléket illusztrációival is, me-
lyek zömmel a szerző felvételei. Mindenekelőtt
pedig egyfajta megemlékezés, tisztelgés maga a
mű báró Eötvös József, az író, politikus, elsősor-
ban pedig a katolikus előtt.
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De hogy milyen is végső soron ez a főhős, an -
nak megítélését az olvasóra bízom. Nem bánja
meg e szellemi kalandot. Az írás árulkodik a
hősről — és egyben az alkotóról is… (Kairosz,
Budapest, 2011)

PETE JÓZSEF

MICHAEL HESEMANN: A PÁPA,
AKI SZEMBESZÁLLT HITLERREL
XII. Piuszról — ferdítések nélkül

Amikor 1958. október 9-én XII. Piusz életének
83., pápaságának 20. esztendejében visszaadta
lelkét a Teremtőnek, az egész világ nagy pápa-
ként emlékezett meg róla, s csak idő kérdésének
látszott, hogy mikor avatják boldoggá, majd
szentté. Ám minden másként alakult. Michael
Hesemann német történész könyvében azt vizs-
gálja, miért történt ez így?

Alig telt el fél évtized XII. Piusz halálát köve-
tően, amikor 1963-ban a berlini Szabad Nép-
színpadon bemutatták Rolf Hochhuth A hely-
tartó című színdarabját, amelyben XII. Piusz egy
jéghideg, álszent bürokrata, akit jobban érdekel-
nek a Vatikán atkacsomagjai, mint zsidók millió-
inak halála, és aki nem akarja elutasítani Hitlert,
mert a bolsevizmus elleni védőbástyaként szük-
sége van rá. Hesemann megnevezi Hochhuth in-
formátorait. Egyikük egy német pap volt a vati-
káni államtitkárságról, Bruno Wüstenberg, aki
bosszút akart állni XII. Piuszon, mert világias
életvitele miatt sohasem léptette elő. A másik in-
formátor Alois Hudal volt, „a barna püspök”,
akinek 1952-ben a pápa utasítására le kellett
mon dania a német papi kollégium rektori tiszt-
ségéről, mert régi nácikkal állt kapcsolatban, és
közülük többnek is segített abban, hogy Dél-
Amerikába szökhessen.

Michael Hesemann könyvének megírását
rend kívül alapos kutatómunka előzte meg, a
szerző legfőbb forrása a Vatikáni Titkos levéltár,
de felhasználja XII. Piusz munkatársainak a visz-
szaemlékezéseit is, többek között a Szent Kereszt-
ről nevezett rend nővérének, Pascalina Lehnert -
nek az emlékeit, aki negyven éven át volt Eugenio
Pacelli házvezetőnője.

Hesemann emlékeztet rá, hogy Ion Mihail
Pacepa, a román Securitate tábornoka 1978-ban
Nyugatra szökött, s elárulta, hogy az 1960-as évek
elején részese volt annak a XII. Piusz elleni akció-
nak, amelyet a szovjet titkosszolgálat, a KGB szer-
vezett Nyikita Hruscsov első titkár megbízásából.
Ennek része volt a Hochhuth-dráma megszüle-
tése és előadása is. Michael Hesemann doku-
mentumokkal bizonyítja, hogy Eugenio Pacelli
már 1924-ben, németországi nunciusként felismer -

te, hogy a nácik legfőbb, elpusztítandó ellen-
ségüknek tekintik a katolikusokat és a zsidókat.
A nácikkal szemben mindig kritikusan nyilat-
kozott, ezért amikor 1939-ben pápává választot-
ták, a német sajtó úgy mutatta be, mint a náciz-
mus kérlelhetetlen ellenségét.

A XII. Piusz elleni legfőbb vád az, hogy a II.
világháborúban nem ítélte el nyíltan a zsidók ül-
dözését. Hesemann idéz Pascalina nővér önélet-
írásából: eszerint 1942 nyarán a pápa már meg-
szövegezte a zsidók védelmében írt nyilatkozatát,
de akkor érkezett a hír Hollandiából: miután a
holland keresztény egyházak közösen tiltakoztak
a hollandiai zsidók deportálása ellen, a németek
bosszúból negyvenezer zsidót — s mellettük né-
hány ezer nem árja, kikeresztelkedett zsidót —
deportáltak, köztük Edith Stein kármelita nő-
vért, akit még abban az évben meggyilkoltak
Au schwitz ban, s akit II. János Pál pápa 1999-ben
Európa védőszentjévé nyilvánított. Ezért XII.
Piusz elégette a már megírt nyilatkozatot. S bár
nyíltan valóban nem ítélte el a zsidóüldözést,
1942-es karácsonyi szózatában így fogalmazott:
„Az emberiség a béketeremtés fogadalmával
azoknak a százezreknek tartozik, akiknek önhi-
bájukon kívül, gyakran csak nemzeti hovatar to-
zásuk vagy származásuk miatt a halál vagy a
lassú pusztulás jut osztályrészül.” Szavaira a ko-
rabeli sajtó is felfigyelt, a New York Times szerint:
„Ezen a karácsonyon a pápáé az egyetlen lázadó
hang a néma kontinensen…”

Michael Hesemann meggyőződése, hogy XII.
Piusz nyílt kiállásával nem tudott volna tenni
semmit a pusztulás ellen, s a Katolikus Egyház
minden leplezetlen fellépése Hitler birodalma
ellen „nemcsak hogy az öngyilkossággal lett
volna egyenlő, hanem zsidók és papok tömeges
meggyilkolását eredményezte volna”. XII. Piusz
pedig nem akarta, hogy „néhány szépen megfo-
galmazott mondatért mások a vérükkel fizesse-
nek”. 1942 októberében bizalmasának, Pirro
Scavizzi atyának azt mondta: „Újra megfontol-
tam, hogy kiátkozom a nácikat, hogy a világ
előtt vádolhassam meg a zsidógyilkosságok bes-
tialitását. Sok könny és ima után azonban belát-
tam, hogy a tiltakozás nem használna az üldözöt-
teknek, sőt, a zsidók sorsát tovább nehezítené.”
A könyvből az is kiderül, Róma német megszál-
lásakor a nácik komolyan fontolgatták, hogy el-
rabolják XII. Piuszt. A pápa tudott erről, ennek
ellenére végrehajtotta a Vatikán legnagyobb tit-
kos akcióját az egyház történetében, amelynek
keretében a Katolikus Egyház 700–850 ezer
zsidó embert mentett meg Európában a biztos
haláltól, menedéket adva nekik a plébániákon,
a kolostorokban, a nunciatúrákon. Ez történelmi
tény. „Lehet, hogy XII. Piusz pápa nem beszélt
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