
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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sokat a népirtásról, de ő legalább határozottan
fellépett ellene” — írja a kötet szerzője.

Michael Hesemann könyvének legnagyobb ér-
deme, hogy szigorúan tényeken alapszik. Meg-
próbál igazságot szolgáltatni egy olyan pápának,
aki a történelem talán legszörnyűbb időszakában
volt Krisztus földi helytartója, s abban a helyzet-
ben mást nem tehetett, mint amit Jézus tanácsolt
tanítványainak, akiket bárányokként küldött a
farkasok közé: „Legyetek tehát okosak, mint a kí-
gyók, és egyszerűek, mint a galambok” (Mt 10,16).
(Ford. Laki Ferenc, utószó Perger Gyula; Magyar
Nyugat Könyvkiadó, Vasszilvágy, 2013)

BODNÁR DÁNIEL

CSÓKA ÚRTÓL GÁSPÁR ATYÁIG
Ünnepi kötet Csóka Gáspár OSB 75.
születésnapjára

Nagyon ötletes és találó címet találtak rendtársai
a 75. születésnapját ünneplő győri bencés tanár-
nak, akinek mind szerzetesi életútja, mind ta-
nári, nevelői tevékenysége, mind pedig tudo-
mányos munkássága jelentős. Mindezt hivatott
megköszönni az a vaskos kötet, ami a diákok és
tanártársai, rendtársai tiszteletének jele a szüle-
tésnapját tartó Csóka Gáspár bencés előtt.

Életútja a Sopron megyei Bükkön indult, gim-
náziumba Pannonhalmán járt, beöltözése 1956-
ban volt, ünnepélyes fogadalomtétele és pappá
szentelése 1961-ben. Az ELTE-n történelem, görög
és latin szakot tanult. A szerzetes- és gimnáziumi
élet szinte minden fokozatát végigjárta: tanár, pre-
fektus, levéltáros, igazgatóhelyettes, főiskolai ta -
nár, igazgató, perjel, házfőnök. Munkásságát
mind egyházi, mind pedig világi vonalon kitün-
tetésekkel ismerték el. Írásai, tanulmányai, köny-
vei, fordításai jegyzéke is megtalálható az ünnepi
kötetben.

A kötet tulajdonképpen hat nagy részre oszlik,
a szerint, amit a jubiláns tanárban felismertek, ér-
tékeltek, amit neki köszönnek: hála a bencésnek,
az egyháztörténésznek, a levéltárosnak, a görög-
tanárnak, a barátnak és a tudományok kedvelőjé-
nek. Átfogó gyűjtemény, egy teljes életút. A hat
nagy témakörben olyanok szólalnak meg, akiket
tanított, akik bizonyos témának mesterei, szak-
emberei, s akik írásaikkal Gáspár atyát köszöntik.

Mindet nem lehet itt felsorolni, de egyet-egyet
hadd emeljünk ki! A bencést egy jezsuita jó barát,
Szentmártoni Mihály köszönti először, kiderül,
hogy a kötet címe is tőle való. Az egyháztörténé-
szek között ott találjuk Beke Margit, Hatos Pál,
Horváth József, Molnár Antal és Somorjai Ádám
bencés írását. A levéltáros tiszteletadást többek kö-
zött Ásványi Ilona és Érszegi Géza fejezi ki. A gö-

rögtanárra különösen is egykori dákjai emlékez-
nek írásukkal: Orosz Atanáz püspök, Gérecz Imre
és Tóth Konstantin bencések, Schmatovich János
teológiai tanár. A barátok sora bizonyára végte-
len, kiemelkedően szépek Áment Lukács bencés,
Kukorelli István, Smuk Péter és Keller Péter ta-
nulmányai, valamint az egykori osztálytárs, Bá-
lint Csanád írása. A tudományok kedvelőjének
szóló záró fejezetbe kerültek Bakos Gergely ben-
cés, Tóta Péter Benedek és Gulyás Balázs agyku-
tató dolgozatai.

A könyv külső kiállítása méltó a belső tarta-
lomhoz: sötétkék kemény táblás, rajta egy régi
magyar festő Szent Benedek-képe. A belső címlap
bal oldalán az ünnepelt szelíden komoly, mosoly-
gós fényképe látható, míg a kötetben igen sok
ábra, színes kép és grafikon egészíti ki a monda-
nivalót. Talán a könyv hátsó borítójára odafért
volna a tanár rövid életútja, kiemelve a díszkötet
elején lévő Curriculum vitae-ből, valamint az olda-
lak „élőfeje” lehetett volna mindig az adott tanul-
mány szerzője és a tanulmány (rövidített) címe (az
egész kötetben minden lapon ugyanaz található,
ami annyi, mintha nem lenne). Szép, méltó tisz-
telgés és olvasmányos tanítás egy örökké oktató,
nevelő szerzetes köszöntése kapcsán másoknak is,
akár olyanoknak, akik nem is voltak bencés diá-
kok, de érdeklődéssel forgatják a könyvet. Hová is
helyezem ezt a kötetet a könyvespolcomon? Je -
lenits István Útjaidon és Lukács László Látó szívvel
jubileumi kötetei közé, hála érte a szerkesztőknek,
az íróknak, Gáspár atya tisztelőinek! (Szent Mór
Bencés Perjelség, Győr, 2013)

PÁKOZDI ISTVÁN

VÁLÓCZY JÓZSEF: 
A MEGOSZTOTT LOGOSZ
Posztmodern gondolkodás és 
a kereszténység újrafogalmazásának
kísérletei a teológiában

Miről szól a teológia? Egészen egyszerű a kérdés,
mégis azt tapasztaljuk, hogy mégsem olyan köny-
nyű válaszolni rá. Hiszen a hittudományi szak-
irodalom el tud jutni igen absztrakt világokba is,
meg tud felelni soha fel sem tett kérdésekre úgy,
hogy közben újra és újra megszólal a hang az ol-
vasóban, a befogadóban: Miről is szól ez az egész?
Válóczy József kötete nem ilyen: felfrissítő teoló-
gia, mert bár nehéz témába vágja fejszéjét, mégis
azt érezzük végig, hogy a mi valóságunkról van
benne szó. És hát a jó teológia a valóságról szól,
méghozzá nem kioktatólag vagy fensőbbséges-
séggel, hanem érzékenyen, nyitottan.

A szerző hosszú évek óta foglalkozik azzal a
tárgykörrel, amit most az olvasók elé tár. Teológiai
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