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Bevezetés

„Ezeken túl, fiam, ne kutass!
A sok könyvírásnak se vége, se hossza,

és a sok tanulás elfárasztja a testet.”
Préd 12,12

Távol álljon tõlünk, hogy meghazudtoljuk a Prédikátor kijelentését, amelyet könyvünk mot-
tójául választottunk; ez azonban nem jelenti azt, hogy abban is egyetértenénk vele: „min-
den csak hiábavalóság és szélkergetés.” A történeti kutatást például biztosan nem mond-
hatjuk felületesnek és illuzórikusnak, még akkor sem, ha annak a hívõnek a szemszögébõl
vizsgáljuk, aki az emberi vállalkozások tekintetében hajlamos a pesszimizmusra. A kato-
licizmus számára egyebek mellett azért fontos a történeti kutatás, mert rámutat: ma már
nem lehet úgy hinni, ahogyan a régmúlt korok – vagy akár a bennünket megelõzõ korsza-
kok – emberei hittek. Megváltoztak a hihetõ határai, ha másért nem is, a tudomány ered-
ményei miatt. Annak megfelelõen, ahogyan az egyes ember autonómiája fokozatosan na-
gyobb hangsúlyt kapott, más lett a szövegekhez és az emberekhez fûzõdõ viszony: a szövegek
vagy az emberi élet értelmét már nem egyetlen tekintély biztosítja. A bûnbánatot gyakor-
ló egyházra másképp tekintenek a hívõk ma, mint abban a nem is olyan távoli korban, amely-
ben az egyház szentségét úgy fogták fel, mint ami egyfajta garanciát jelent a bûn ellen: el-
képzelhetõ volt, hogy egyes esetekben bizonyos emberek hibákat követtek el, a tökéletes
közösségként tekintett intézményt magát azonban nem lehetett kritika tárgyává tenni. Ez
a tanítás – bár sokáig védelmezték – mára érvényét vesztette (amiben a történeti kuta-
tásnak is volt némi szerepe). Ráadásul nemcsak azok a feltételek változtak meg, amelyek-
ben a katolikus ember megéli a hitét, hanem a vallás maga is fejlõdött az évszázadok so-
rán. A kereszténység kétezer éves történelme során számos dogmát és fegyelmi intézkedést
vezettek be vagy módosítottak. Ma tehát nem lehetünk ugyanúgy katolikusok, mint
egykor, ahogy zsidók sem lehetünk ugyanúgy, mint a Krisztus elõtti 3. században, akkor,
amikor a Prédikátor könyvét lejegyezték. A történelem egyebek mellett abban segít,
hogy az emberek – nem utolsósorban a hívõ emberek – tisztábban lássanak általa.
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A jelen könyv célja pontosan az, hogy tisztábban lássuk azt a vallást, amely ma több
mint egymilliárd embert érint, és amely különbözõ földrészek különbözõ társadalmaiban
más-más szinten ugyan, de meghatározóvá vált. A katolicizmust – sematikus meghatáro-
zással – központi hitvallása és szervezeti felépítése alapján ragadhatjuk meg. Ami az elõb-
bit illeti, azt a 4. századi egyetemes zsinatok során fogalmazták meg, 325-ben Nikaiában,
majd 381-ben Konstantinápolyban: Jézusról egyszerre állíthatjuk, hogy valódi ember és va-
lódi Isten, aki megszületett, majd meghalt a kereszten, és harmadnapon feltámadt. Isten
egyedüli Fiaként az Atyával és a Szentlélekkel együtt alkotja a három különbözõ, de
egyenrangú személybõl álló egyetlen Istent. A Szentháromság titkában való hit önmagá-
ban nem teszi egyedivé a katolikus vallást a keresztény család többi tagja között: ki kell
egészíteni azzal a csak rá jellemzõ összetevõvel, amit a pápai autoritás jelent. Bár külön-
bözõ korokban másképp fogták fel és másképp fejezték ki, a pápa a katolikus egyházon
belül elsõdleges bírói joghatóságként mûködik. Ezt az elõjogot arra hivatkozva dolgozták
ki, hogy Jézus sajátos küldetést adott Péternek, és a mindenkori pápa Róma püspökeként
ennek az örököse. Hatalma, mely a többi püspök fölé helyezi, elméletileg képessé teszi
arra, hogy garantálja a hit egységét, valójában azonban ez az egyik kiindulópontja a keresz-
tények közötti nézeteltéréseknek. A pápai primátus kérdése magán a katolicizmuson be-
lül is – a nemzeti egyházak jogának tekintetében – súlyos vitákhoz vezetett, és azoknak
a teológiai okfejtéseknek is a központi kérdésévé vált, amelyek nagy gondot fordítanak ar-
ra, hogy a döntéshozatalban elõmozdítsák a püspöki kollegialitást.

A katolicizmus szervezetében római, ambícióját tekintve egyetemes. A katolikus
szó alapját képezõ katholikosz görög kifejezés pontosan azt jelenti: ’egyetemes’. A 107 kö-
rül meghalt Antiochiai Ignác püspöknek a szmürnai közösséghez írt levelében fordul elõ
– a fennmaradt forrásokban – elõször ez a kifejezés: „Ahol Krisztus jelen van, az egyház
katolikus.” Az egyház tehát bárhol, bárki számára nyitott, aki elismeri Krisztus messiási
természetét: az egyház nem néhány kiválasztott számára van fenntartva, és messze túl-
mutat a már létezõ helyi közösségeken. A 4. század közepén egy másik püspök, Jeruzsá-
lemi Cirill rendszerezi és jóváhagyja ezt a fogalmat Katekézisek címû mûvében, melyet a
keresztségre várók számára írt. Cirill kifejti: az egyház katolikus, mert teljes mértékben
egyetemes küldetéssel bír, tanítása minden szükséges dogmát felölel és minden emberre
vonatkozik, etnikumtól, társadalmi helyzettõl vagy bármilyen más egyéni sajátosságtól füg-
getlenül. Ez az egyetemesség, amely kezdettõl fogva meghatározta az egyház hitvallását,
nem maradt érintetlen az évszázadok folyamán, elsõsorban azok miatt a viszályok miatt,
amelyek számos keresztényt kivontak Róma püspökének fennhatósága alól. Az 1054-es
egyházszakadás és a 16. századi reformáció volt a két legnagyobb törés a kereszténység
történetében. Az így létrejött egyházak nem mondtak le a „katolikus” jelzõrõl, hiszen hû-
nek tekintették magukat az elsõ évszázadok egyházának tanításához, a „katolicizmus” fõ-
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név azonban, mely a reformáció kontextusában született meg, kizárólag a pápai autori-
tás alá tartozó keresztény felekezetet jelöli.

Ezek a törések sok keresztényt eltávolítottak Rómától, de késõbb sokan vissza is
tértek hozzá: a 16. század óta a keleti egyházak számos tagja megtért a katolikus egyház
kebelére. Létrejöttek a keleti katolikus, más néven unitus egyházak, melyek Rómához tar-
toztak ugyan, de megõrizték a maguk hagyományát. Ezeknek az egyházaknak egy része
Litvániában, Lengyelországban és Ukrajnában eredetileg ortodox volt, majd az 1596-os Bresz-
ti Zsinat után unitus lett, késõbb pedig, a 17. századtól fogva és az orosz valláspolitika ha-
tására, mely az ortodoxiát támogatta, más-más fejlõdésen ment keresztül (visszatérés az
ortodoxiához, csatlakozás a katolicizmushoz, az unitus egyház megtartása). Aki a kato-
licizmus történetének megírására vállalkozik, annak kutatása tehát valami olyasmire vo-
natkozik, aminek a centruma jól körülhatárolt, körvonalai azonban olykor változók; ez a
kutatás egyben a 11. századi szakadást megelõzõ keleti kereszténység történetének isme-
retét is feltételezi (ami nem jelenti a keleti múlt kisajátítását).

Az Urbs és az orbis, a római központ és az egyetemesség igénye között feszülõ ka-
tolicizmus nem kapcsolódik kifejezetten egy-egy nemzethez. Igaz ugyan, hogy a katoli-
kus egyház történetének nagyon fontos eseményei „íródtak” bizonyos területeken, így pél-
dául Itáliában, abban az országban, amely néhány kisebb epizódtól eltekintve otthont adott
a pápai hatalomnak, a katolicizmus kétezer éves történetét azonban nem lehet úgy meg-
írni, hogy kizárólag Itáliára, Európára vagy más kitüntetett földrajzi egységre koncentrá-
lunk, hiszen ez a vallás más-más szinten ugyan, de minden földrészen elterjedt. A kato-
licizmus a Közel-Keleten született meg és Európában virágzott ki, miközben az iszlám
nyomására szinte elenyészett abban a régióban, ahol megszületett. Európában, ahol pe-
dig a civilizációt ez a vallás alakította ki, a katolicizmus ma súlyos válságon megy keresz-
tül, miközben legbiztosabb bázisa az a Latin-Amerika, ahol csak a 15. század végétõl fog-
va van jelen. Valójában azonban ma már Latin-Amerika katolicizmusára is nagy veszélyt
jelent az igen gyorsan terjedõ protestáns pünkösdista mozgalom. A katolicizmushoz tar-
tozó területeknek ez az átalakulása alapjaiban változtatja meg a historiográfiát is. A tör-
téneti kutatás hosszú idõn át szinte kizárólag a Bécs, Brüsszel, Cádiz és Nápoly által kije-
lölt négyszögben kereste a maga forrásanyagát, mert ott figyelhette meg, mintegy saját
otthonában, a katolicizmus legfontosabbnak, sõt legszentebbnek tartott vetületét. Rómá-
nak mint az egyház szívének közelsége is szerepet játszhatott ebben: a késõbb meghódí-
tott és az ortodox hatásoknak kitett peremterületektõl való távolságtartás jelentette az
igaz tanítás legfõbb garanciáját. Valójában azonban a germán, a nagy-britanniai, az észak-
amerikai vagy a dél-amerikai egyház és más egyházak szintén hozzájárultak annak a val-
lásnak a kialakításához, amelyrõl nem állíthatjuk, hogy az elsõ évszázadokban egyszer s
mindenkorra elnyerte volna a maga végleges formáját, és amely történelmének egyetlen
pontján sem ért el valamiféle mintaszerû tökéletességet.
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A katolicizmus kifejezõdési formáinak sokfélesége iránti figyelem hiábavaló vol-
na, ha engednénk az apologetika vagy a vádbeszéd gyönyörûségének, amely oly csábító tud
lenni azok számára, akik meghatódva tekintenek a maguk egyházára, vagy azoknak, akik,
az egyház ellenfeleként, legszívesebben továbbra is és mindörökké „eltipornák a gyaláza-
tost”. A történetírás ebben az értelemben is jelentõs fejlõdésen ment át. Természetesen
ma is igaz, hogy „a történelem elválaszthatatlan a történésztõl”.1 Ugyanakkor, még ha a
mérleg elbillen is a megbocsátás vagy a neheztelés irányába, az elemzés akkor is kiegyen-
súlyozottabb, mint egykor, ami elsõsorban annak köszönhetõ, hogy Európában lecsillapo-
dott a vallásellenes szenvedély (ez persze nem jelenti azt, hogy a diktátorok, a maffiózók
vagy más vallások fanatikusai ne végeznék ki többé az általuk gyûlölt hívõ nõket és férfiakat).2

A médiában figyelemmel kísérhetõ kortárs viták nagyon visszafogottak azokhoz a szit-
kokhoz képest, amelyeket a hajthatatlan katolikusok és antiklerikális ellenfeleik vágtak
egymás fejéhez a múlt században, és akkor még nem említettük sem az 1930-as évek Spa-
nyolországának, az 1920-as évek Mexikójának vagy a forradalmi Franciaországnak a ka-
tolikusellenes dühöngéseit, sem az egyház által oly sokáig gyakorolt erõszakot. A fe-
szültség csökkenésével párhuzamosan az egyházban – a II. Vatikáni Zsinat (1962–1965)
jótékony hatására – alábbhagyott az ostromállapot-hangulat: az ellenségesnek tekintett kör-
nyezõ világgal szembeni bizalmatlanságot jóval pozitívabb magatartás váltotta fel.

A látásmódnak ez az átalakulása magukat a katolikusokat is hozzásegíti ahhoz,
hogy derûsebb olvasatát adják az eseményeknek, ami a feszültség további enyhülését
hozhatja magával. Természetesen nem kell sokáig kutakodnunk ahhoz, hogy aláaknázott
területekre leljünk, összességében azonban elmondhatjuk, hogy a katolicizmus története
ma már nem csatatér. Deo gratias.

Derûvel vagy anélkül, a történészek a 4. századi Caesareai Euszebiosz Egyháztör-
ténete óta számos mûben tettek kísérletet arra, hogy megjelenítsék a katolicizmus múlt-
ját. Sokaknak úgy tûnhet, hogy a kutatás lezárult: a katolicizmus történetét nagyon rég-
óta ismerjük, és nem valószínû, hogy további ismeretekkel bõvíthetjük erre vonatkozó
tudásunkat. A kortárs kutatások életereje azonban, amelyet a társadalmat és a katolikus
kultúrát érintõ gyors változások egyaránt ösztökélnek, új szempontokat nyit meg elõttünk.
A tõlünk nem messze zajló dekolonizációs folyamatok nem múltak el következmények
nélkül: a harmadik világban élõ katolikusok például egyre nagyobb figyelmet kapnak.
A missziók története már korábban is fontos területe volt a kutatásoknak, a gyarmato-
sított népek emancipációjának hatására azonban az európai kolonizációs stratégia vizs-
gálata helyett a helyi visszahatások és reakciók elemzése kapott nagyobb hangsúlyt. A hit-
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1 Henri-Irénée MARROU ismert mondása, melyet a történész a De la connaissance historique (Paris, Seuil, 1954) második
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siècle, Paris, Plon/Mame, 2002) pontos és a katolicizmus perspektíváján is túlmutató összefoglalását adja a történteknek.



térítés vizsgálata kiegészült annak kutatásával, hogy az adott közösségek miként fogadták
el és értelmezték újra az evangéliumot, illetve milyen ellenállást tanúsítottak vele szem-
ben. A dekolonizáció által érintett történészekre a II. Vatikáni Zsinat is sokkolóan ha-
tott, és levonták belõle a konzekvenciákat. A 20. század közepének reprezentatív törté-
neti munkáját, Augustin Fliche és Victor Martin Egyháztörténetét még nagymértékben
meghatározták a hierarchikus és intézményes aspektusok;3 a késõbbi munkák viszont
már inkább a vallásos életre és „Isten népére” koncentráltak. Azt, hogy a kutatók új ge-
nerációja lépett színre, már egy 1979-ben megjelent könyv címén is lemérhetjük: His-
toire vécue du peuple chrétien (A keresztény nép megélt története).4 Nem mintha a fe-
lülrõl (a társadalom felsõ rétegének szemszögébõl) szemlélt társadalom történetének ne
volnának meg a maga érdemei: a kutatásnak ez a területe is nagyon fontos. A pápák, a
Római Kúria tagjai, a teológusok és a szentek joggal népesítették be a történelemköny-
vek lapjait, cselekedeteikre azonban az is nyilvánvaló befolyással volt, hogy az egyszerû
hívek nyomást gyakoroltak rájuk, vagy hogy a velük ellentétesen vélekedõk felléptek el-
lenük. Természetesen nagy figyelmet érdemelnek az egyházi tekintélyek által elõírt dog-
mák, de nem ezeknek a dogmáknak a recepciója-e az – mely többé-kevésbé megfelelt a
hivatalos megfogalmazások finom megkülönböztetéseinek –, ami igazán lényeges, ha
meg akarjuk érteni maguknak az embereknek a történetét?

Az újabb történeti kutatás ebben a tekintetben nagyon sokat segített a katoliciz-
mus megértésében. Kifejezetten termékenynek bizonyult a más tudományokkal, mint pél-
dául a szociológiával vagy az antropológiával való együttmûködés, mert a kutatók gazda-
gítani tudták a történeti kérdésfeltevést például azáltal, hogy világossá tették az akkulturáció
különbözõ modalitásait, vagy hogy a kvantifikáció segítségével új fényben mutathatták be
a katolikus egyházat felépítõ társadalmi csoportokat. A kvantitatív módszereket régeb-
ben elsõsorban a klerikusok utánpótlásával kapcsolatban használták, újabban azonban en-
nek segítségével pontosan fel tudják vázolni azokat a társadalmi mozgásokat, amelyeket
eddig csak töredékesen ismertünk. A prozopográfiai módszer azért jelentõs, mert ha si-
kerül létrehoznunk az emberek valamely kisebb-nagyobb csoportjára vonatkozó adattá-
rakat, akkor feltárhatjuk közös mozgási pályájukat: így például lehetõségünk nyílik arra,
hogy megalkossuk a püspökök csoportjának közös portréját vagy fantomképét anélkül,
hogy egy olyan ideálképet dolgoznánk ki, amelyet néhány híres püspök jellemzõi alapján
alkotunk meg, és amely ebben a formában nem feltétlenül tekinthetõ reprezentatívnak.5
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3 Histoire de l’Église depuis les origines jusqu’à nos jours, alapító szerkesztõk: A. FLICHE–V. MARTIN, Paris, Bloud et Gay,
1934–1964, 24 kötet. A befejezetlenül maradt mû (több tervezett kötet nem jelent meg) a katolikus intézetekben és a
közintézményekben dolgozó történészek közremûködésével jött létre.

4 Histoire vécue du peuple chrétien, I–II, szerk. J. DELUMEAU, Toulouse, Privat, 1979.
5 Ezt a módszert alkalmazta Jacques-Olivier BOUDON, aki 515 személy vizsgálata alapján mutatta be a katolikus elit történetét,

lásd L’épiscopat français à l’époque concordataire, 1802–1905, Paris, Cerf, 1996. Néhány évvel korábban Claude LANGLOIS

publikált egy nem kevésbé figyelemreméltó, a kvantitatív módszeren alapuló munkát, melyet kiegészített egy jóval átfogóbb
csoportot, mintegy 200 ezer embert felölelõ tanulmánnyal. Lásd Le catholicisme au féminin. Les congrégations françaises
à supérieure générale au XIXe siècle, Paris, Cerf, 1984.



E megközelítéseknek köszönhetõen a katolicizmus történetének kutatása új területekkel
és értékes adatbázisokkal bõvült, amint azt az Histoire du christianisme nemrég megje-
lent tizennégy kötete is bizonyítja.6 A történészek új generációja egyetlen évtized lefor-
gása alatt olyan összefoglaló munkát hozott létre, amely a maga nemében páratlan a fran-
cia történetírásban: a kutatás bemutatja az elmúlt kétezer évben mindazoknak a
tevékenységét, akikben közös a Krisztusra való hivatkozás, és a tapasztalatok olyan túl-
áradó bõségét tartalmazza, amely már önmagában is elegendõ ahhoz, hogy új szemmel te-
kintsünk a katolicizmusra.

A történetírás és a történelem folytatódik, hiszen a múltra vonatkozó kérdéseink
megélt tapasztalatainkban gyökereznek. Ma elsõsorban a magatartásmódok egyre növek-
võ önállósulása az, ami megragadó. Szemünk láttára alakul át gyermekkorunk vallásossá-
ga, és eddig soha nem látott mértékben kezd el érdekelni bennünket, hogy milyen körül-
mények között fejlõdött ki a katolicizmus azokon a területeken, ahol elterjedt. Ez azt is
jelenti, hogy feltesszük a kérdést: mi a kapcsolata a mai kultúrával. A katolikus vallás töb-
bé-kevésbé jól azonosult azon társadalmak kultúrájával, amelyek befogadták: ennek meg-
felelõen talált termékeny talajra vagy terméketlen földre. Így például az, hogy az apolo-
géták: Jusztinosz, Tertullianus vagy Órigenész kapcsolatban álltak az antik kultúrával,
elõkészítette a keresztényeknek a Római Birodalomba való integrációját, ami segített
meghaladni a keresztényüldözést, és a 4. században megnyitotta az utat a keresztény bi-
rodalom megszületése elõtt. A katolicizmus modern, emancipált kultúrájának létrehozá-
sa és elterjedése ezzel szemben az Európa nyugati felén levõ államokban és társadalmak-
ban azzal járt, hogy a katolicizmus jelenléte elhalványult. A katolicizmus hosszú válsága
nyugaton egy posztkeresztény társadalom kialakulásához vezetett. Az e kultúrában élõ
férfiak és nõk minden kapcsolatukat elveszítették a katolicizmus világával, amellyel sen-
ki nem ismertette meg õket, miközben ennek ismerete továbbra is elengedhetetlen ahhoz,
hogy megértsék azt a társadalmat, amelyben leélik az életüket és meghalnak.
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6 Histoire du christianisme, szerk. Jean-Marie MAYEUR és mások, Paris, Desclée de Brouwer, 1990–2000, 14 kötet. A francia
egyetemi tanárok által szerkesztett ökumenikus freskó munkálataiba más nemzetek tudósait is bevonták.


