
GÁSPÁR D O R O T T Y A 

A Basilica Constantiniana 

i. 

Általánosan elfogadott nézet, hogy a Constantinus által emelt, ma temp
lomként használt és bazilikának nevezett épületek ókeresztény templo
mok. E véleménynek azonban több gyenge pontja van: keresztény temp
lomra csak a reneszánsz óta használják a basilica megnevezést; illetve Con
stantinus említett épületei eredetileg nem templomnak épültek, csak 
később lettek azzá. A hagyományos bazilikaformát azonban még Vitru
vius írta le, 1 és útmutatása kánonná vált a későbbi - pogány, majd ke
resztény - korok számára. Terminológiai bizonytalanságot - ezáltal újabb 
félreértéseket - okozott az a tény, hogy Constantinus nem csak a keresz
tényeknek épített bazilikát: „pogány" rendeltetéssel épült például a. Ba
silica Maxentii et Constantini.2 További zavart okoz az olyan terminológiai 
tévedés, amikor bazilikának mondják a Constantinus által fia, Romulus 
számára épített konszekrációs templomot. 3 Ebben az esetben csupán egy 
kis kerek templomról van szó, amely semmiképpen nem bazilika, leg
alábbis alaprajzát tekintve nem az. 

Részben a gyenge pontok, részben a terminológiai tévedések miatt fel 
kell tennünk néhány kérdést. E kérdések ugyanúgy érintik a Constanti
nus által emelt, basí/ícának nevezett épületek csoportját, mint a nem ke
resztény korban épült, de hasonló néven szereplő emlékeket.4 A már em
lített félreértésekből ered, hogy az ásatások során feltárt apszisos épüle
teket - akár Pannoniában, akár egyebütt - az ásatok az apszis miatt 
ókeresztény templomnak határozzák/határozták meg. így lett egy gor-
siumi villa fürdőtraktusából5 vagy Ostiában egy igen reprezentatív villa 
fürdőjéből templom. 6 Az apszis azonban nem keresztény újítás, így elő
fordulása nem jelent egyértelműen keresztény templomot, 7 sőt még „po
gány" értelemben vett bazilikát sem. A keresztény vagy „pogány" hátterű 
bazilikára egyként vonatkozó ismeretek ma is érvényes összefoglalását ol
vashatjuk Ernest Langlotz és Friedrich Deichmann közös szócikkében, 
amelynek alaprajzi mellékleteiből (1-8. kép)8 kitűnik, hogy az apszist igen 
különböző rendeltetésű, keltezésű és alaprajzú, nem keresztény épülete
ken is alkalmazták. Ezeket az épületeket a modern kutatás egyképpen ba
zilikának nevezi. A nem keresztény ókoriak - akár a görögök, akár a ró
maiak - oszlopcsarnokra is, lakótérre is használhatták a basilica szót.9 A 



rómaiaknál az igazságszolgáltatás háza, a vásárcsarnok, a fürdő, a császári palota trón
terme vagy a magánház vendégfogadásra alkalmas, díszes helyisége ugyanúgy basili-
cának nevezhető.10 E változatosság sok kutatót arra késztetett, hogy elemezze a basilica 
szó ókori szövegekben való előfordulását, jelentésváltozatait, valamint azt a folyama
tot, hogyan szűkül le ez az átfogó jelentéstartalom a keresztény templomra. Az elneve
zéssel kapcsolatos kutatásokat ugyancsak Langlotz foglalta össze. A legrégebbi meg
jelölés - szerinte - a basilike stoa vagy a basileios stoa, amely a királyi díszteremre vagy 
trónteremre vonatkozott: ez a megnevezés csak a hellenizmus idején vált Keleten gya
korivá.11 A Nyugat az i . e. 2. században veszi át az épülettípust, .amelynek basileios jel
zője itt már kevésbé gyakorlati, mint inkább - látni fogjuk - szakrális értelemben hor
dozza a „királyi" jelentést. (Éppen ezért, amikor a gyakorlati funkción van a hangsúly, 
az általánosabb „pompás, nagyszerű" jelentéssel is fordítható a basileios.)12 Egy másik 
kutató, Lorenz két írásos emlékből indul ki , amelyek Constantinus építkezéseire utal
nak. Az egyik a Liber Pontificalisban olvasható: „...eodem tempore Constantinus Au-
gustus fecit basilicam beato Petro Apostolo". 1 3 A másik egy mozaikfelirat Castellum 
Tingitanúmból: hasonló szöveget tartalmaz, mint a Liber Pontificalis (9. kép).14 Fenn
maradt továbbá a Basilica Constantiniana15 név, amelyet a később San Giovanni in Late-
ranóként1 6 ismert épület kapott. 1 7 

Az eddig elmondottakból az alábbi következtetés vonható le: egykor - az ókorban -
a különböző rendeltetésű, de hasonló alaprajzú épületeket a basilica összefoglaló meg
nevezéssel illették, amelyet a modern kutatás is átvett. Amikor azonban a megnevezés 
új keletű volt, még világosan tudták, miért alkalmazható ez a név egészen különböző 
rendeltetésű épületekre is. Ma viszont a szóhoz már olyan képzeteket társítunk, ame
lyek az idők folyamán tapadtak az eredeti jelentésre, jócskán le is szűkítve azt. Ebből 
fakad az a félreértés, amely az említett „gyenge pontok" kialakulásához vezetett. 

II. 

H. Drerup azt írja tanulmányában, hogy a görög épületek az immanens világ szépsé
geit gazdagítják, míg a római építészet a transzcendensbe vezet.18 Ez a tanulmány azért 
fontos számomra, mert felhívja a figyelmet a római építészet misztika iránti érzékeny
ségére. (Az ajtó például a szakrális tér határát, a szakrálisba való bejutást jelzi .) 1 9 

Vitruvius szerint a bazilikatípust Róma az egyiptomiaktól vette át. 2 0 A típus megfe
lelt az egyiptomi palotának, amely háromhajós volt: középső hajójában, a bejárattal 
szemben állt a trón. A bejáratnál viszont átrium, chalcidicum volt . 2 1 Az alaprajz lénye
gében megfelel az általunk ismert bazilika alaprajzának. 

Langlotz megemlíti Heródes jeruzsálemi csarnokát, amely erősen hasonlított az 
egyiptomi palotára. Hozzáfűzi azonban, hogy a csarnok a kereskedelem céljait szolgál
ta, 2 2 ahogy a császárkori Rómában és Itáliában is más-más céllal emelték az ilyen épü
leteket. Vásárcsarnok volt a B. Porcia ( i . e. 184.), B. lulia, B. Aemilia ( i . e. 1. sz. vége), 
B. Ulpia (i. sz. 112) , 2 3 Úgy tűnik azonban, építészeti megoldásaikban eltérnek egymás
tól a különböző rendeltetésű bazilikák. Nemcsak a hajók, hanem az apszisok száma is 



változhat: lehet belőlük egy, kettő, három, de az is előfordul, hogy egészen elmarad az 
apszis. A palota típusú bazilikák a táborok zászlószentélyeivel mutatnak rokonságot:24 

főleg a misztériumvallások szertartásait szolgálták az ilyen épületek; legtöbbjük az 
i . sz. 2-3. századból való.2 5 Legfontosabb közülük a basilica Sotterranea.26 Hangsúlyozni 
kell, hogy az i . sz. 4. században főleg Aesculapiusnak építenek bazilikát.27 Megemlítem 
továbbá a zsinagógaként használt, palota típusú bazilikákat: ezek hatalmas épületek. 

Mivel egyetlen típus különböző rendeltetésű változatairól van szó, önként adódik a 
kérdés: melyik, milyen rendeltetésű változat lehetett a keresztény bazilika előképe? 
Langlotz szerint a császári trónterem: Isidorus Hispalensisre hivatkozik, aki szerint a 
bazilikában mindannyiunk királyának, az Istennek mutatnak be áldozatot.2 8 

Bármilyen rendeltetéssel épült a basilica, nevének eredeti értelme: királyi.29 További 
fontos támpont a vitruviusi közlés, hogy a basilica építését Egyiptomtól tanulta meg az 
ókori világ. A basileia pedig a boldogok szigetének királyi székhelye, s így az ősi arany
kor szimbóluma.3 0 Az elsüllyedt, kör alakú boldogok szigetéről (Atlantisz) Platón 
számol be Kritón és Timaiosz című műveiben.31 Megemlíti azonban, hogy ezekről a régi 
dolgokról az egyiptomi papok beszéltek Szolónnak.3 2 A boldogok szigetét így írja le: 
közepén állt a királyi palota és a templom, amelyeket koncentrikus körökben vettek 
körül a fürdők, a testgyakorlóhelyek, végül - legtávolabb - a kereskedők helyei. 3 3 A 
sziget közepén egy oreikhalkosz oszlop is állt az isten, jelen esetben Poszeidón rendel
kezéseivel: i t t ültek törvényt.34 

Ha Platón leírását és a basilica változatos felhasználási módjait összevetjük, azt ta
pasztaljuk, hogy a basilica az egykori boldog élet, az aranykori élet minden fontos te
rületét megtestesíti, így mintegy újra elhozza a földre az aranykort. Ezért lehet a kü
lönböző rendeltetésű épületeket ugyanazzal a szóval elnevezni: egyetlen szóval, amely 
nem a részletekre, hanem az élet egészére vonatkozik. Feltételezem, hogy a basilica a 
rómaiaknál - gyakorlati céljától függetlenül - mindig az aranykori állapotra utal. Az 
elsüllyedt Boldogok Szigete vagy Atlantisz olyan hagyományon keresztül éled újjá, 
amelynek letéteményese a basilica. Nem véletlen, hogy eredettörténetét az egyiptomi 
papok mondják el Szolónnak, s hogy a bazilikaépítést ugyancsak az egyiptomiak örö
kítik az utókorra. S i t t kapcsolódik a gondolatmenetbe az említett oreikhalkosz oszlop: 
ha obeliszknek nevezzük,35 könnyebben értelmezhetjük szerepét a római építészet 
misztikájában. Elsősorban arra a két obeliszkre gondolok, amelyeket Augustus elhoza
tott Egyiptomból, és a Mars-mezőn, illetve a Circus Maximuson állíttatott fel. 3 6 A két 
emléket - mint Augustus vallási programjának részét - a Pantheonnal, a horologium-
mal, az arapacisszal és a császár saját mauzóleumával együtt értékelte a kutatás.3 7 Am-
mianus Marcellinushoz hasonlóan az augustusi obeliszkekkel együtt említem meg a 
Constantinus által elhozatott és a Circus Maximuson felállított nagy obeliszket. Erről 
Ammianus Marcellinus azt írja, hogy eredetileg ugyan a Napisten templomában ál
lott, Constantinus mégsem sérti a vallást az elszállításával, hiszen Rómában, „az egész 
világ templomában állítja föl". 3 8 Nem szabad megfeledkeznünk Sol Invictus kultuszá
ról, amelyet Constantinus különösen szorgalmazott. 

Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy a basilica a rómaiaknál a császárkorban 
válik gyakorivá mint az augustusi aranykor építészeti megfogalmazása. Augustus korát 



sokan értelmezték és elemezték aranykorként,39 amikor „betelt az idő". 4 0 A basilica 
megőrzi eredeti jelentését: királyi lakosztály, trónterem. Ebben a minőségében válik 
majd keresztény templommá, mindannyiunk Királyának, az Istennek adva helyet, 
amint Isidorus Hispalensis írja. Ez a tény befolyásolja alaprajzát: hosszanti4 1 ugyan, 
mint a trónterem, apszisa azonban őrzi a boldogok szigetének kör alakját. E ponton 
kell a római építészet transzcendens vonatkozásaira gondolnunk: Róma a „pogány" 
világ temploma volt, de Roma Aeternaként ma is világközpont, valószínűleg éppen I . 
Constantinus építkezései és intézkedései következtében. Fontos tény az obeliszkek 
felállítása: olyan cselekedet, amely összeköti Augustus (i . e. 31-i . sz. 14) és I . Cons
tantinus (324-337) korát. 4 2 

III. 

I . Constantinus bazilikái43 között legfontosabb a Basilica Constantiniana. Constantinus 
építkezéseivel kapcsolatban terjedt el az a nézet, hogy minden olyan 4. századi emlék, 
amelyen apszis van, keresztény templom vagy keresztény bazilika. Ez az állítás azonban 
igen bizonytalan - mint az eddigiekben már láttuk -, és vizsgálata több kérdést is 
felvet. 

Mi t is épített Constantinus: keresztény templomokat vagy a keresztények megaján
dékozására szánt középületeket, amelyek egy „pogányul" gondolkodó uralkodó tiszte
letadását és elismerését fejezik ki? Ha az utóbbi feltevés helyes, akkor eredetileg mire 
használták ezeket az épületeket? Mikor váltak templomokká? Amikor pedig templo
mokká váltak, mely részük milyen funkciót töltött be? Magyarázható-e az ókori funk
ciókból a középkori eredetű Lettner (szentélyrekesztő) használata? 

A Basilica Constantiniana ókori (inkább feltételezett, mint bizonyított) története az 
alábbi.4 4 Felszentelésére 312-ben vagy 318-ban került sor, mert Szilveszter pápasága 
alatt ebben a két esztendőben esett november 9-e vasárnapra. (Baronius ugyanis Mar-
tyrologiumábstn november 9-ére teszi a templom felszentelését az év megjelölése nél
kül.) Ekkor nyeri el a templom a Basilica Salvatoris nevet.45 Van azonban egy dedicatiós 
felirat, amely a 428. évre keltezhető, és talán az apszis újrafestésére vonatkozik. Vala
mennyi föltevés elsősorban a Liber Pontificalison alapul. Egyes történelmi események 
azonban cáfolják a dátumokra vonatkozó következtetéseket. Constantinus csupán 
312. október 28-án győzte le Maxentiust: addig a napig Maxentius székelt Róma vá
rosában, tehát Constantinus ott nem építkezhetett.4 6 Ebből következik, hogy 312. 
november 9-én templomszentelésről nem lehetett szó. A kereszténység sem volt még 
religio licita az egész birodalomban.4 7 A 318. év is bizonytalannak tűnik, hiszen az épí
tés idejére és tartamára vonatkozó számítások nélkülözik a forrásokat.48 Egyedül az 
építtető személye biztos 4 9 - ezért viseli az épület a Basilica Constantiniana nevet. A 
köztársaság korában épült bazilikák szintén az építtetőjükről kapták nevüket, vagy 
arról a személyről, akinek dedikálták őket. Mind a Basilica Constantiniana, mind a köz
társaság kori bazilikák elnevezésénél ugyanarról a nyelvi jelenségről van szó: az építtető 
nevéből képzett melléknevet a basilica szóhoz kapcsolták. Tehát az eddig felsorolt ada-



tok alapján nem kell keresztény templomra gondolnunk, 5 0 sőt kezdetben még a keresz
tény használat is bizonytalannak látszik. I . Hadrianus pápa egyik levelében a követke
zőket olvashatjuk: „...basilica Salvatoris domini nostri Iesu Christi, quondam Cons
tantiniana".5 1 I t t a quondam (egykor) jelzi, hogy a 8. századi levélíró számára az egykori 
constantinusi bazilika már éppúgy történelem, mint a későbbi keletű, a felszentelés
kor nyert Salvator titulus. I . Hadrianus azonban világosan különbséget tesz a kettő 
időbelisége között. 

I I I . Valentinianus 432-440 között egy ezüst fastigiumot adományoz a bazilikának, 
pótolni akarván a korábbit, amely még Constantinus adománya volt. A constantinusi 
fastigium említése megerősíteni látszott azt a gondolatot, hogy a bazilika eleve keresz
tény templomnak épült. A fastigium azonban nem csupán a keresztény templom saját
ja, hiszen Suetonius a Caligula-életrajzban is beszél róla: Caligula fastigiumon állva 
szór pénzt a népnek. Tehát pogány épületben is előfordulhatott a. fastigium,52 ezért 
Constantinus adománya sem jelez feltétlenül keresztény templomot. 5 3 A vandál táma
dás után I . Leó újabb adományokkal látja el a bazilikát, az apszist pedig újrafesteti. 
455-461 között építkezik is: „cameram fecit". 5 4 Hormisdas pápa 514-523 között „ar
cúm argenteum ante altare" készített. 5 5 Ennek az ívnek a készítése szintén fontos 
esemény: az oltár előtti külön rész nyilvánvalóan a tér megosztását hangsúlyozza, 
amelyre valamilyen okból szükség volt. 

Az építkezésekkel és a felszenteléssel kapcsolatban ismét szólni kell a már említett 
dedicatiós feliratról, amely az ásatás alkalmával került elő az apszisban.56 A feliratot 
Flavius Felix 5 7 és felesége, Padusia helyeztette el, s megtudjuk belőle, hogy az apszist 
- fogadalmuknak eleget téve - saját költségükön építették (fecerunt). Flavius Felix -
teljes nevén Flavius Constantius Felix - 428-ban volt consul Ordinarius.58 (Ismert még 
egy elefántcsont diptychon is, amely a 428. év consulára vonatkozhat.) 5 9 A feltételezé
sek szerint - feleségével együtt - újra kifestette az apszist: ezt örökítette volna meg a 
felirat. 6 0 A feltevéssel kapcsolatban nyelvi szempontból lehet ellenvetésünk: használ
ható-e afacio a festés műveletének kifejezésére? Más feliratokon ugyanis ez az ige az 
építkezést jelenti. 6 1 

Az analógiák alapján úgy vélem: nem csupán festésről, hanem építésről van szó. Ez
után következett a felszentelés, így a Salvator titulust az V. századra kellene tennünk. 

Az 1934-38-as ásatások6 2 alkalmával azonban arra is fény derült, hogy a templom
hajó egy katonai tábor helyén épült (10. kép).63 E tábor a Castra Nova Equitum Sin-
gulariorum, 6 4 az Equites Singulares egykori állomáshelye. Számunkra fontos, hogy a 
táborból még Diocletianusra és Maximianusra utaló feliratok is kerültek elő. 6 5 A tábor 
megléte pedig bizonyára késleltette egy nem katonai építkezés kezdetét, ugyanakkor 
bizonyítja, hogy csakis császár építkezhetett.6 6 

Az ásatási és egyéb adatok feldolgozása során már a Corpus Basiiicarum Christianarum 
Romae összeállítói kifejezték kétségeiket, amikor a legendás constantinusi építkezésről 
vagy Silvester legendás templomszenteléséről írtak; ugyanakkor hangsúlyozták, hogy 
a Constantinus-kori basilica csak feltételezések alapján rekonstruálható (11-12. kép).61 

Erveik között az is szerepel, hogy a Liber Pontificalis a 6. századból való, leírása tehát a 
6. századi állapotot tükrözheti.68 Ezek az elszólások arról tanúskodnak: a Corpus szer-



zői igen valószínűnek tarthatták, hogy a constantinusi épület nem templom. Richard 
Krautheimer a Corpuson kívüli összefoglalásában kimondta, hogy Constantinus épü
letei emlékhelyek, ahol a keresztények imádkozni és énekelni ugyan összegyűltek, de 
rendszeres misebemutatás i t t nem volt . 6 9 

IV. 

Végkövetkeztetésül elmondható, hogy az emlékhely vagy memoriális basilica egy „po-
gányul" gondolkodó uralkodó szemében nem más, mint audienciaterem, trónterem az 
adott mártír tiszteletére; illetve - a lateráni basilica esetében - Róma püspökének trón
terme, amely nemcsak audienciaterem, hanem a tanítás és a bíráskodás helye is. 7 0 Ha 
a császárt, a világi hatalom képviselőjét megillette a basilica, akkor basilica járt az egy
házi hatalom képviselőjének is. így feltételezem, hogy Constantinus szemében a late
ráni basilica kezdetben semmivel sem lehetett több, mint egy császári palota trónter
me; 7 1 azaz nem keresztény templom, hanem a kereszténység elismerésének építészeti 
dokumentuma, a legitimitás záloga és transzcendens irányultságának szimbóluma. 
Ettől kezdve a keresztények is a megújított aranykor részesei, püspökük pedig mint
egy legitim uralkodója a Városnak. 

Itt érkeztem el a basilica értékeléséhez az adott történelmi helyzetben, azaz I . Cons
tantinus egyeduralkodásának idejében (324-337). Constantinus az egész birodalom, 
tehát keresztények és pogányok császára. Uralkodása nem más, mint egyensúlyterem
tés az ellentétes oldalak között.7 2 Ennek egyik eredménye a memoriális bazilika, ahol 
sokan összejöhetnek tanulni, imádkozni és énekelni.73 Olyan hely, ahol találkozhatott 
az antik hagyomány és a keresztény irodalmi és énekkultúra. Az ének a „pogány" ró
maiaknak ismert volt, hiszen ők még kevésbé szólaltak meg mondott beszéd formájá
ban. Az időmértékes antik verselés és a zsoltárok ritmusa azonban különbözött. Felté
telezem, hogy Constantinus bazilikái - méretüknél fogva - alkalmasak voltak nagyobb 
létszámú érdeklődő befogadására és tanítására, olykor a közös imádkozásra. Templom
má azonban csak az 5-6. század folyamán váltak. A Basilica Constantiniana - ezen túl
menően - Róma püspökét megillető trónterem, a legitimitás hirdetője. 

Egyes félreértések miatt hangsúlyoznom kell, hogy a Constantinus korára datálható 
bazilikális épületek ugyan keresztény használatra épültek,7 4 de nem voltak templo
mok. Ezen a téren majd az 5. és a 6. század hoz változást. Tapasztalatom szerint sokan 
figyelmen kívül hagyják azt a liturgikus fejlődést, amely a 2. századi kenyértörés és az 
5. századi miserend között játszódott le. 7 5 Ezért nem tesznek különbséget a háztemp
lomok és a későbbi, bazilikális elrendezésű templomok között: sem funkcionálisan, 
sem pedig a felszentelt és felszenteletlen tér tekintetében, jóllehet ezek lényeges kü
lönbségek. A templom mindenekelőtt liturgikus tér, és csak másodsorban épület. 

A Basilica Constantiniana esetében az egyik változtatás - amely az apszishoz kapcso
lódik - 428-ra tehető. A másik változtatás - az oltár előtti ív (rész) elkészítése - 6. 
századi. Ez az ív mintha az ajtó - fentebb már említett - szerepét töltené be: amióta a 
mise bemutatása állandósult, csak az ív mögötti rész, vagyis az oltár helye minősül 



szentnek.76 A hosszhajó továbbra is a tanítás helye, de nem szent tér. I t t minden bi
zonnyal fegyelmezetlenség is előfordult, ezért kellett a szent teret építészetileg is el
határolni. Feltételezem, hogy a középkorban hasonló elgondolás vezetett a lettner, azaz 
a szentélyrekesztő kialakulásához. Nem a laikusok, hanem a beszélgetők, rendetlen-
kedők távoltartása volt a cél: azaz a lettner szerepe nem azonos az ikonosztázéval. 

Függelék 

Kiegészítésként néhány szót szólnék a Donatio ConstantinirőX. I . Constantinusnak Szil
veszter pápához írt levelében szó esik a császár meggyógyulásáról. Leprás volt, de meg
gyógyult; épp annak következtében, hogy Szilveszter pápa megkeresztelte.77 „A császár 
ezért adománylevelével őt és utódait az egész keresztény egyház feletti primátussal 
ajándékozta meg, világi hatalomban részesítette Itáliában és a nyugati területeken, 
császári jelvényekkel látta el, átadta Rómát, illetve lateráni palotáját is." 7 8 Erről a tu
dósításról Lorenzo Válla a 15. században kimutatta, hogy 8. századi betoldás.7 9 Azóta 
egyszerűen hamisításnak tekintik az adomány történetét,.arra hivatkozva, hogy nem 
Constantinus korában írták le. Meg kell azonban jegyezni, hogy korántsem egyedi 
esetről van szó. Gyakorta látjuk, hogy egy betoldott szövegrész keltezése, jelentése, 
értékelése ugyan számos kérdést vet föl, de a szöveg mégsem „hamisítvány": tudniillik 
lényegi tartalmához képest elhalványul a történetfilológiai szempont. Az ilyen forrást 
más szemmel kell néznünk: valahogy úgy, mint a mítoszokat. A mítosz egy római szá
mára valóság. „A művészetnek és filozófiának megkülönböztetése más megkülönböz
tetéseket is von maga után: elsősorban is a művészet és mythos között. Mert a my-
thos annak számára, aki hisz benne, a valóság kinyilatkoztatásának és megismerésé
nek látszik az irrealitással szemben, és a vele meg nem egyező hitvallásokat hamis 
illusiókként utasítja vissza. Művészetet csak annak számára jelenthet, aki már nem 
hisz benne és a mythológiát csak metaforának használja, tehát az istenek komoly v i 
lágát csak egy szép világnak, az Istent csak a fenségesség egyik képének tartja. A my
thos tehát, ha őseredeti voltában vizsgáljuk, a hívők lelkében vallás és nem puszta 
fantazma."80 A mítosz tehát igaz, csak meg kell értenünk a mondanivalóját. S ha ilyen 
szempontból nézzük, akkor a császár valóban leprás volt, de nem testileg, hanem lel
kileg. Nyomorúságából - a szöveg értelmében - a keresztség által gyógyult föl. Csak
hogy azt is tudjuk, hogy megkeresztelésére sokkal később, és nem Szilveszter által 
került sor. Ennek ellenére, amikor Constantinopolisban a 6. század elején helyreállít
ják Szent Polyeuctus templomának oromzatát, a mozaik Constantinus Szilveszter ál
tali megkeresztelését ábrázolja.81 A munkákat Hormisdas pápa alatt végezték, amikor 
egy időre helyreállt az egység a császár és a pápa közt: ezt az egységet fejezi ki a mozaik. 
Vagyis Constantinus megkeresztelkedéséről nem csupán írtak, hanem ábrázolták is 
már a 6. században. Kulcsfontosságú esemény volt, amely által Constantinus mintegy 
archetípusa lett az egységnek és az egyensúlyteremtésnek.82 Tudjuk, hogy a keresztény 
vallás az ő tevékenysége által lett religio licita, s hogy a keresztényeket igen sok kedvez
ményben részesítette. Tevékenységét mind a szövegben, mind az ábrázolásban a ke-



resztség foglalja össze. S minthogy pápaként Szilveszter volt a kortársa, az egyházat, 
a kereszténységet az utóbbi jeleníti meg ebben az egyensúlyban. A császár békejobbját 
egy másik békejobbnak kellett fogadnia, s ez nem lehetett másé, csak a kortárs Szilvesz
teré. Ha ilyen szempontból nézzük az elbeszélést, akkor mondanivalóját is igaznak kell 
tartanunk. A mítosz a lényeget mondja, s a donaíídról szóló történet ugyancsak a lénye
get fogalmazza meg. A 8. századi lejegyzés pedig arra utal, hogy akkoriban már félni 
kezdtek: feledésbe merülhet az archetípus, vele együtt pedig feledésbe merül majd az 
egyensúlyra való törekvés is. Sejtésük beigazolódott, mert Lorenzo Válla már le merte 
írni, hogy a donatio hamisítvány. 
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a problémát): Auctores Varii, Prolegomena PL CD-ROM Vol. 008, Col 0803: Ekkoriban építtette Cons
tantinus Augustus azokat a bazilikákat, amelyeket fel is ékesített, a Basilica Constantinianát is, ahol az 
alábbi adományokat helyezte el (az i t t következő hosszú felsorolásban olvasható az ezüst fastigium). Vö. 
Theodor Klauser: Die konstantinischen Altäre der Lateranbasilika. RQ, 43 (1935), 179-186. o. Cikké
nek lényege a következő: Minden ókori szövegtanú azt állítja, hogy egy keresztény templomban csak egy 
oltár van. Az ellentmondást csak úgy lehet feloldani, ha feltételezzük, hogy a bejárati részen helyeztek 
el oltárokat az adományok számára. Ez a szokás azonban nem korábbi, mint az 5. század. A fastigium-
mal kapcsolatban a CBChR szerzőinek a véleménye, hogy a 6. századi állapotot örökítette meg a leírás. 

5 0 A negyedik századról lévén szó, templomon azt a keresztény épületet értem, ahol rendszeresen celeb
ráltak misét. 

5 1 (Az Üdvözítőnek, a mi urunk Jézus Krisztusnak bazilikája, az egykori Constantiniana.) M G H Epistulae 
Merovingici et Karoli, Tom V. Aevi 3. (Berolini apud Weidmannos 1899) 15/36-37. A szövegből az is 
kiderül, hogy i t t a 791. évben conciliumot tartottak. 

5 2 Suet. Cal. 37 (C. Suetonii Tranquilli duodecim Caesares et minora quae supersunt opera. Baumgartenii - Crusii. 
Commentario excursibus Ernestii et annotationibus variorum novisque illustravit. B-Hase. Parisiis, 
1828.) 2. köt. 48. o. C. Suetonius Tranquillus: A Caesarok élete. Budapest, 1975. Ford. Kis Ferencné. 
190. o. 

53 LPM 1. 52/10-17. Leírásában szerepel egy Salvator szobor, ezt is Constantinusnak tulajdonítják, de 
bizonyos, hogy csak a felszentelés után készülhetett, amelyre viszont - mint fentebb láttuk - nem Cons
tantinus alatt került sor. A 6. században, amikor a Liber Pontificalist összeállították, a szobor már a 
bazilikában volt. 

54 LPM 1. 105/3: bolthajtást épített. 
55 LPM 1. 130/13: az oltár előtt ezüst ívet... 
56 CBChR 5. 10. o.; Dessau is írja: Romae ol im in basilicae Lateranensis abside... (egykor Rómában, a 



lateráni bazilika apszisában...). Véleménye, hogy a felirat 428 év 430 között keletkezett. ILS 1293.; 
szövege közölve még ILCV 68. Az ásatásokat 1934-1938-ban H . Josi végezte. Feltárta a hajót és a cast-
rumot. Újabb ásatás 1957-58-ban volt. Ekkor az ásatásokat R. Krautheimer és S. Corbett vezette, akik 
egyúttal a CBChR szerzői. 

5 7 Flavius Felix consul Ordinarius, patrícius és magister utriusque militiae. 
5 8 Otto Seeck: „Flavius Felix". RE 6. 2167/12. Van egy másik felirat is: ILCV 72 = CIL XIV 2824. Ez a fel

irat két személyre is érvényes: az egyik Flavius Constantius Felix, a 428. év consul ordinariusa, és a másik 
Flavius Felix, aki 51 l-ben volt consul. Vö. John Robert Martindale: The Prosopography of the Later Roman 
Empire. 2. AD 395-527. Cambridge-London stb., 1980. 475. o. E késő korszakra nézve a consulatus mint 
hivatal és a consul mint elöljáró a kutatásban több körültekintést igényel, mint a korábbiak; erről lásd 
Richard W. Burgess: Consuls and consular dating in the Later Roman Empire. Phoenix, 1989/2. 143-
157. o., különösen 143., 156. o. I t t a császároknak Rómában tett látogatásairól is szó van, annak ritka
ságát jelezve: Constantinus 312-313, 315, 326. I I . Constantius 357 (hangsúlyozva, hogy nem 353). 
Theodosius 389. 

59 ILS 1298. 1: Fl. Felicis v. c. com ac. mag. 2: utrq. mi i . patr. et cos. ord. = CIL X I I I 10032, 1: Fl(avii) 
Felicis v(iri) c(larissimi) com(itis) ac mag(istri) utr(ius)q(ue) mil(itiae) patr(icii) et co(n)s(ulis) 
ord(inarii). 

60 CBChR 5. 10. o. 
6 1 A „pogány" és korábbi (3. századi) feliratokon az építkezést „exstruxit" fejezi k i . 
6 2 Korábbi ásatásokról: Enrico Josi: Notize. Scoperte nella basilica Constantiniana al Laterano. Rivista di 

archeológia cristiana, Roma, 11 (1934), 335. o. 
63 CBChR 5. fig. 11. 
6 4 J. Brian Cambell: „Equites singulares". DNP 4. 1998. 37-38. o. A. Brunt: C. Fabricius Tuscus and Au

gustus Dilectus. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphie, 13 (1974), 161-185. o. A Castra Novát Sep-
timius Severus építtette. 

6 5 Antonio Ferrua: Nuove inscrizioni degli Equites Singolares. Epigraphica, 13 (1951), 96-141. o., ott 
141. o., nr. 120: „...két bázist emelt az equites singulares Maximianus és Diocletianus tiszteletére...". 
A felirat 297-298 közé keltezhető. 

6 6 Polgári építkezés a légiós tábor helyén: a téma a territorum legionis és a prata legionis kérdéséhez kap
csolódik, amelyről - többek között - Mócsy András írt: A prata legionis kérdéséhez (Zu den prata legionis). 
Budapest, 1964. /Dissertationes archaeologicae ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando 
Eötvös nominatae 6./ 87-94. o. A. Mócsy: Zu den prata legionis. In: Studien zu den Militärgrenzen Roms. 
Köln, 1967. 211-214. o. A. Mócsy: Das Problem der militärischen Territorien im Donauraum. 
ActaAntHung, 20 (1972), 133-168. o. Továbbá kérdésesek a tulajdonviszonyok, ugyanis elterjedt to
posz, hogy e területet Constantinus először feleségének, Faustának, majd Miltiadesnak, Róma püspö
kének adományozta. S. Sylvester: Prolegomena. Patrologia Latina CD-ROM Vol. 008, Col. 0803D. Erről 
a kérdésről ír Nash 1976, 1-21. o. Azt állítja, hogy a terület egy Fausta nevű keresztény nő tulajdonában 
volt, s a Fausta Augusta tulajdonlásáról szóló téves állítás a névrokonságból fakad. 

6 7 A 11. kép az ásatáson előkerült ókori részeket mutatja a CBChR 5. fig. 15. alapján, a 12. kép pedig az 
épület rekonstrukcióját a CBChR 5. fig. 78. alapján. Meg kell jegyezni, hogy Deichmann (lásd 4. jegyz.) 
ennek az épületnek már egy középkori alaprajzát közli. Kereszthajó nem tartozott az ókori épülethez. 

68 CBChR 5. 66., 12-11. o.: alaprajz és a 78. kép, 88. o.: fastigium és oltár kérdése, 89. o.: a Liber Pon
tificalis 6. századi összeállítás. Az összeállítás I I . Bonifacius alatt (530-532) történt. 

6 9 Richard Krautheimer: Early Christian and Byzantine Architecture. London, 1965. 34. o. 
7 0 Apszisa abba az épületbe lett beépítve, amelyben Róma püspöke, Miltiades a donatista vitát tárgyaló 

zsinatot tartotta, s ahol ítélkezett is az ügyben. Nash 1976, 8. o. 
7 1 Ennek még a felsorolt adományok sem mondanak ellent. Az adományok felsorolását lásd LPM 48/1-17. 
7 2 Lásd Gáspár Dorottya: Bazilika I . Katekhón, 3 (2005), 28-41. o. 
7 3 Dobszay László: Mire való a zene? Magyar Egyházzene, 2002-2003/1. 3-6. o., i t t 5. o.: „A szöveg az 

antik ember számára csak akkor volt közösségi érvényű, ha megfelelő zenei formában hangzott el." 
Dobszay László: A rítus és cantus Romanus klasszicitása. Előadás a V I . Magyar Ókortudományi Konfe
rencián. Budapest, 2004. május 27. Előadásában a gregorián énekben fellelhető római hatásról volt szó. 

7 4 Tehát nem állítom, hogy nem keresztények számára készültek. Csak azt állítom, hogy nem voltak temp
lomok. 



' 5 Válogatás a liturgia magyar szakirodalmából: Dobszay László: Jegyzetek a liturgiáról. Új Ember, Budapest, 
2001. Dolhai Lajos: Az ókeresztény egyház liturgiája. Jel, Budapest, 2001. Dolhai Lajos: A liturgia teológi
ája. Jel, Budapest, 2002. Mihályi Gilbert: Az egyház liturgikus élete. TKK Róma, 1980. Radó Polikárp: Az 
egyházi év. Budapest, 1957. Radó Polikárp: Enchiridion liturgicum. 1-2. Herder, Freiburg, 1961-1966. 
Radó Polikárp: A megújuló istentisztelet. Budapest, 1973. 

' 6 Vö. Renate Pillinger: Ephesos under Christian influence. Berkeley, 1999. /Occasional Papers No. 7./ 12-13. o. 
7 Franz Joseph Dolgen Die Taufe Konstantins und ihre Probleme. In: Konstantin der Grosse und seine Zeit. 

Gesammelte Studien. Hrsg. Franz Joseph Dölger. Freiburg i . Br., 1913. 377-447. o. 
8 Piti Ferenc: A Constantinus-i adománylevél (Donatio Constantini - VIII. sz.). Szeged, 1995. /Documenta 

Historica 19./ 3. o. (Megjelent még: Világtörténet, 1996 tavasz-nyár. 21-35. o.) 
9 Lorenzo Válla: Defaiso credita et ementita Constantini donatione. Hrsg. Von W. Wetz. Weimar, 1976. / M G H 

Quellen zur Geschichte der Mittelalters 10./ 
; u Benedetto Croce: Az aesthetika alapelemei. Budapest, é. n. 23. o. 

1 Garth Fowden: Constantine, Silvester and the Church of S. Polyeuctus in Constantinople. Journal of 
Roman Archaeology, 7 (1994), 274-284. o. 

2 A bizánci udvar sokáig példaképként tisztelte Constantinusi. Utánozta is eljárásait. Még az álomlátás is 
megfelelő elismerést kapott az utódoknál. 
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NÉMETH JÜDIT 

A bárány megöletik... 
Luther katolikus ellenfeleinek misefelfogása 

Az alábbi tanulmány inkább rövid vázlat, mint részletes elemzés. A bevezető részben 
azonban így is szánnom kell néhány mondatot a kora újkori katolikus egyház általá
nos jellemzésére, valamint a misefogalom történeti kialakulására és Luther misekriti
kájára. Szeretném bemutatni, hogy ez a kritika mennyire serkentően hatott a kortárs 
miseteológiára, amelynek tartalmi gazdagságából, misztikus kultúrájából talán a váz
latszerűség is képes valamit visszaadni. 

A kora újkori katolikus egyház jellemző vonásai 

A külső történések terén az újkor kezdete - a nagy földrajzi felfedezéseket leszámítva 
- nem válik el a középkortól. A változás sokkal inkább az európai kultúra egyfajta na
gyon mély szellemi „átrétegződésében" mutatkozik meg, amely folyamat azonban 
hosszabb időt vett igénybe. Kezdeteit már a középkor zenitjén megfigyelhetjük, meg
határozó szakasza azonban a késő középkor: a maradandó irányvonalak ekkor alakul
nak k i . 

A modern kultúra első zárt formája a reneszánsz (humanizmus) volt. Kialakításában 
és fenntartásában az egyház még igen jelentős szerepet játszott. Mégis észre kell ven
nünk, hogy ez a kultúra lényegét tekintve nem egyházi, hanem erősen - néha szinte 
teljesen - világi jellegű. Az élet középkori egysége felbomlott, megszűnt a hit, a szo
kások és a gondolkodás egységes rendje. Az újkor szellemi és vallási forradalmai vég
legesítették ezt a helyzetet. Az eredmény (minden nagyszerű vallásos teljesítmény 
dacára) nem a világ megszentelése, hanem ellenkezőleg: az egyháznak, a szentnek az 
elvilágiasítása volt. A humanizmus - legalábbis gyakorlatában - szembekerült a ke
resztény tanítással, később magával az egyházzal is. 

Az egyházi vezetők - az egyházellenes mozgalmak hatására - nem a felelős munka
társi viszonyból fakadó önkéntes alárendelődésre, hanem a fennálló állapot megőrzé
sére és a passzív engedelmességre helyezték a hangsúlyt. Ez a viszonyulás újabb töme
geket ösztönzött szakításra. Az egyházon belül azonban a középkori klerikalizmust 
még az „ancien régime" időszakában sem sikerült legyőzni. Az uralkodó álláspont 
képviselői lényegében azt vallották, hogy a klérusból, illetve a hierarchiából áll az egy
ház. A népet a lelkipásztorkodás tárgyának, objektumának tekintették, ahelyett, hogy 
az egyház létének szubjektumává alakították volna át. 



Amikor a középkori egyház kultúrát teremt, lényegében azt a mélyen gyökerező 
missziói szándékot szólaltatja meg, hogy az egész létező szellemi-anyagi mindenség 
vettessék Krisztus uralma alá; de az újkor belső tisztulási és megújulási mozgalmai -
kimondva-kimondatlanul - ugyancsak céljuknak tekintették, hogy a kultúrát vissza
nyerjék az egyház számára. Míg azonban a barokk időszakban még jelentős sikereket 
értek el, a 18-19. században már alig-alig tudtak a kor alaperőinek (felvilágosodás és 
demokrácia) keresztény töltetet adni. 

Az újkorban a katolikus egyházi élet minden területén (tanítás, fegyelem, liturgia 
stb.) megfigyelhető, miként erősödik a legkisebb dolgokig menően a Róma-központú
ság. Az egyház ezzel a módszerrel próbálta felvenni a harcot az egyik nagy veszéllyel, a 
nemzeti individualizmussal, amellyel igen eltérő formákban (katolikus és protestáns 
nemzeti egyházak, állam és egyház egyházellenes célú elválasztása, pápaellenes episz-
kopalizmus) találkozott. 

A másik nagy veszély az a spirituális egyházfogalom volt, amely a számtalan formá
ban jelentkező vallási szubjektivizmus talaján született meg. Először a dogmák lénye
gének világos megfogalmazását állították vele szembe, különösen az egyháznak mint 
krisztusi alapításnak a látható sajátságait - papság, hierarchia, szentségek - hangsú
lyozták (Tridentinum, Vaticanum I.) . A nyílt reakció veszélyét csak a legújabb korban 
kezdte elhárítani az egyház a szentségi élet előmozdításával, valamint annak a gondo
latnak a középpontba helyezésével, hogy az egyház Krisztus misztikus teste. 

Az egyházellenes szubjektivizmus utolsó következménye a teljes autonómia, az 
Isten nélküli lelkiismeret, a hitetlenség. A hitetlenség a különféle formában jelentkező 
relativizmusból származott, és a harmadik nagy veszélyt jelentette az egyház számára 
az újkorban. Defenzív, de tárgyszerű válaszok születtek: megvédelmezték megismeré
sünk objektivitását, a tudományos hitvédelem lehetőségét, a kinyilatkoztatás való
diságát, az élő, fejlődő hit tartalmának változatlanságát (Vaticanum I . és a modernis
ta vita). 

Számos tényező hatására a vallási életben is erősödik a szubjektív, individuális szem
lélet, nagyobb hangsúlyt kap az egyéni kegyesség. Ezzel szemben a liturgiában egyre 
több az előírás és a szabály; a külsőségek mind nagyobb hangsúlyt nyernek. A teoló
gusok által tárgyalt kérdések elvontak, alig érintik az egyszerű emberek, a hívek gya
korlati vallási életét. 

Összefoglalásképpen így fogalmazhatunk: az újkor fő jellemzője, hogy olyan új, 
egyoldalúan az emberi értelemre visszavezethető világkép jött létre, amely matemati
kai-természettudományos alapokon állt, és amelynek tudományos állításait a 19. szá
zadban egy antiklerikális nemzedék nagy felszínességgel átfogó igazságnak tekintette. 
Az a tény, hogy e világkép kidolgozásában hívő gondolkodók (például Descartes) is 
részt vettek, az alaphelyzeten nem változtat. Az újkorban az egyház az emberi életnek 
egyre szűkebb szeletét fogja csak át. Az egyháztörténet szempontjából ez a korszak 
úgy is bemutatható, mint az egyháztól távolodó, sőt egyházat támadó mozgalom, az 
autonóm szellemi élet egyik időszaka. 



A mise fejlődése a reformáció koráig 

A magyar mise szó a latin missa kifejezésből származik. A missa a nyugati egyházban az 
5. századig kétféle jelentéssel bírt: az ősi római liturgia területén dimissio, vagyis elbo
csátás értelemben használták; a gallikán liturgiában ezzel szemben kezdettől fogva 
áldozatot (proszfora) jelentett. A későbbiekben az utóbbi jelentés lett általánosan el
fogadottá.1 

„Az eucharisztikus áldozat az egész keresztény élet forrása és csúcspontja" - fogal
maz a I I . vatikáni zsinat (1962-1965) Lumen Gentium című, az egyházra vonatkozó 
konstitúciója,2 hiszen „...az Eucharisztiában benne van az Egyház egész kegyelmi 
gazdagsága, maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk és élő kenyerünk".3 A katolikus 
teológia szerint a szentmise 

- áldozat, amely a keresztáldozatot jeleníti meg köztünk; 
- emlékünneplés, amelyben Jézus halálára és feltámadására emlékezünk; 
- szent lakoma, amelyben az Úr testének és vérének vétele által részesülünk a megvál

tás javaiban.4 

Bár a szertartás formája és neve az évszázadok során változott, a mise már az őske
resztény időktől kezdve az egész keresztény nép gyakorlati hitéletének központját 
képezte.5 Történelmi szempontú vizsgálata ezért különösen is tanulságos. 

Az első két században minden gyülekezet életében központi szerepet játszott az az 
összejövetel, amelyre az Úr napjának előestéjén, magánházaknál került sor. A szertar
tást ekkor még kenyértörésnek vagy az Úr vacsorájának nevezték, és ennek megfelelően 
közösségi lakoma jellege volt. Énekek, imák s az apostoli tanítás után a város püspöke 
Jézus rendelése szerint megáldotta és szétosztotta a kenyeret és a bort. 

Az ünneplésnek többféle változata alakult ki , ezek közül az egyiket Jusztinosz vér
tanú leírása mutatja be Apológia című munkájában,6 egy másikat a 2. század elején 
Szíriában létrejött Didakhé (A tizenkét apostol tanítása) alapján ismerhetünk meg.7 A 
3. századtól - a közösség létszámának növekedésével - a lakoma jelleg mindjobban 
háttérbe szorul a hálaadó imádsághoz képest: a kenyértörésből eukharisztia lesz. 

A 313-as türelmi rendelettel, majd később a kereszténység államvallássá válásával az 
eukharisztia társadalmi szerepe megváltozik: nyilvános kultusszá lesz, egyre többen 
vesznek benne részt, hangsúlyosabbá válnak a külsőségek. Az utolsó vacsora újraélése 
helyett a liturgia által bemutatott üdvösségtitok szemlélése a cél. A 4-6. században a 
szertartás számos új elemmel bővül, majd I . (Nagy) Gergely pápa (f604) és közvetlen 
utódai alatt rögzítik. Ettől kezdve használják a mise megnevezést is az egész szertartás 
jelölésére. 8 

Az ókor eukharisztiatanának hátterét Platón filozófiája képezte, amely szerint a 
valóság (eikón) és a képmás (typos) szerves egységet alkot, a képmásban a valóság tény
legesen jelen van. A középkori misében egyre hangsúlyosabb Krisztus szentségi jelen
létének szemlélése és imádása, míg a közösségi jelleg háttérbe szorul. A germán népek 
gondolkodása - a platóni szemlélettel szemben - a konkrét, megfogható valóságra he
lyezi a hangsúlyt. Egyre inkább szétszakad a jel és a dolog, a szimbólum és a valóság. 
Már nem azt mondják: valóságos, mert adott a képben, hanem alternatív módon kér-



deznek: kép vagy valóság?9 Ez a szembeállítás már a l l . század közepén megfogalma
zódott, el is ítélték. 1 0 

A skolasztika az arisztotelészi bölcselet fogalmaival - substantia, accidens - próbálja 
magyarázni a misztériumot: a pap krisztusi szavain át ható isteni erő által a kenyér 
substantiája. (lényege) Krisztus testének substantiájávi alakul, míg a kenyér accidensei 
(járulékos tulajdonságai) változatlanul megmaradnak. 

A hittudósok figyelme egyrészt Krisztus szentségi jelenlétének módjára, másrészt 
a kenyér és a bor átváltozásának módjára irányul.11 Számos kérdés azonban még nem 
merül fel, és ezért tisztázatlan is marad, mint például a mise áldozati jellege, amely 
később, a reformátoroknál már központi kérdés lesz. 

Az 1215-ös IV. lateráni zsinat hivatalossá tette a fenti skolasztikus értelmezést. 1 2 

Egyben előírta, hogy évente legalább egyszer minden felnőtt kereszténynek a bűnbánat 
és hálaadás szentségéhez kell járulnia. 

Az alábbiakban ismertetett hitviták egyik eredményének tekinthetjük, hogy az át-
lényegülés (transsubstantiatio),13 a valóságos jelenlét 1 4 és a miseáldozat15 katolikus ta
nát a trentói zsinat második és harmadik ülésszakán (1551-ben és 1562-ben) az addigi 
legteljesebb formában sikerült megfogalmazni. 

Luther kritikája 

Luthernek a korabeli misegyakorlattal szembeni álláspontját a következő idézettel 
világíthatjuk meg: „Ha az embernek Istennel kapcsolatba kell kerülnie, és Tőle kell 
valamit elfogadnia, annak úgy kell történnie, hogy nem az ember kezdeményez, és nem 
ő teszi le az első követ, hanem egyedül Isten az, aki az ember bármilyen keresése és 
vágyakozása nélkül előáll, és ígéretet tesz."16 

Luther tanításának középpontjában az a meggyőződés áll, hogy az üdvösség egyetlen 
forrása afiducia, az Istenbe vetett feltétlen bizalom. Ez a bizalom Isten ígéretéből táp
lálkozik, amelyet igéjében nyilvánít ki számunkra. Az ember hívő szívvel fogadhatja a 
felkínált isteni kegyelmet: ennél többre azonban nem képes, mert az emberi cselekvés 
- amely az ősbűntől fogva teljesen az önszeretet igájában van - nem tudja befolyásolni 
Isten akaratát.17 Luther felfogásában nincs helye az áldozatot bemutató papság kegye
lemközvetítő szerepének, a szentségek fontossága pedig - katolikus bírálói szerint -
eltörpül nála a szentírásolvasás és a hithirdetés jelentősége mellett. 1 8 

Luther gondolatai szükségképpen a mise kritikájához vezettek, de kétségtelen, hogy 
kritikájának élét az egykorú misegyakorlat súlyos torzulásai nagyban fokozták. 

Az Ein Sermon von dem Neuen Testament, das ist von der heiligen Messe című röpirat 1520 
áprilisában jelent meg. Luther misefelfogásának legtöbb elemét már megtalálhatjuk 
benne. Krisztus utolsó vacsorán mondott szavait: testamentumát, az általa kötött új 
szövetséget és a bűnbocsánat ígéretét állítja a középpontba. Elveti azonban azt a taní
tást, amely szerint a pap a bűnök bocsánatáért áldozatot mutat be Istennek. Szerzetesi 
tapasztalatai ugyanis arra a meggyőződésre juttatták Luthert, hogy az üdvösség kér
désében nincsen különbség klerikus és laikus között. Ez a felismerés már az 1519-es 



nagy vitairatokban feltűnt, és most is ebben a szellemben gondolkodik, amikor nem 
tekinti a papot közvetítőnek, és nem tekinti a misét áldozatnak. Úgy ítéli meg, hogy a 
mise mint áldozat háttérbe szorította az ige ünneplését: „Látjuk tehát, hogy az összes 
szentségben és a misében a legjobb és legnagyobb dolgok Isten szavai és ígéretei, me
lyek nélkül azok halottak és semmik..." 1 9 

Nem fogadja el azt a tanítást, hogy a szentség ex opere operato működik, vagyis az 
egyén hitétől függetlenül kegyelmet közvetít: „Hiszen a szentségnek önmagában, hit 
nélkül, semmi hatása nincs..." 2 0 

Elveti a szentségi élettel kapcsolatos kötelező előírásokat: „Minél kevesebb törvény, 
annál nagyobb igazságosság, minél kevesebb parancs, annál több jócselekedet." 2 1 A 
Krisztus „első miséjéhez" való visszatérést hirdeti: „Hiszen amikor maga Krisztus 
először ünnepelte ezt a szentséget és a misét szerezte, nem volt tonzúra (szerzetesi 
hajviselet), kazula (miseruha), ének és pompa, csak hálaadás Istennek és élés a szent
séggel."2 2 Luther úgy gondolja, másfél ezer év alatt számos felesleges gyakorlat rakó
dott a misére: ezeket szeretné eltávolítani. Mindenekelőtt azt követeli, hogy a misét 
mindenki anyanyelvén hallgathassa, hogy értse, amit ünnepel: „Hogyan is volna ért
hető, mi a mise, hogyan kell azt ünnepelni és megtartani, amikor nem szabad érte
nünk azokat a szavakat, amelyeken az egész dolog áll vagy bukik?" 2 3 

Az 152l-es De abroganda missa privata című írásban olyan szempont jelenik meg, 
amelynek a későbbi hitvitákban igen fontos szerepe lesz: Luther a Zsidókhoz írt levél 
szövegrészei alapján fejti ki Krisztus váltsághalálának egyszeriségét és egyetemessé
gét, így a mise áldozati jellegével szemben felsorakoztatja döntő érveit. 

A lutheri értelemben vett „új misének" új istentiszteleti formákra lett volna szük
sége, a reformátor azonban ellene volt a szigorú előírásoknak. Az 1522 márciusában 
Wittenbergben tartott Invokavitpredigtekben határozottan fellép azok ellen, akik új 
istentiszteleti és gyülekezeti rendszabályokat akarnak bevezetni. 

Az 1523-as Formula míssaeben „megtisztítja" a misét az áldozati jellegre utaló ré
szektől, 1525-ben pedig kiadja a Deutsche Messet. Az utóbbi mű három elfogadható 
istentiszteleti formát jelöl meg, azonban még ezeket sem teszi feltétlenül kötelezővé: 
ha ugyanis a keresztény gyülekezet megértette Krisztus evangéliumát, akkor a hit 
szabadságában korról korra megkeresheti és alkalmazhatja a számára legmegfelelőbb 
formákat. Luther a mise kifejezést megtartja, a latin nyelvű szertartást pedig a hallga
tóság jellegétől teszi függővé. Krisztus valóságos, testi jelenléte sohasem volt kérdé
ses számára, de az átlényegülés, a transsubstantiatio dogmáját - hogy a kenyér és a bor 
már csak külsőleg kenyér és bor - elutasítja, és a consubstantiatiót tartja helyesnek: e 
szerint a kenyér és a bor megőrzi ugyan saját anyagi lényegét, Krisztus testét és vérét 
mégis fizikai értelemben foglalja magában: in, cum et sub (Krisztus valóságos testét és 
vérét a kenyérben és a borban, a kenyérrel és a borral, a kenyér és a bor által rejtetten 
vesszük magunkhoz). 

Luther a harmincas években megújult szenvedéllyel fakad ki a római misefelfogás -
az áldozati jelleg gondolata és a közvetítő papság gyakorlata - ellen, és az 1537-38-as 
Schmalkaldeni cikkekben kifejti, hogy a pápasággal már sohasem állhat helyre az egy
ség. 2 4 



Luther katolikus ellenfeleinek miseértelmezése 

Luther kérlelhetetlen kritikája a katolikus hit egyik központi kérdését érintette. Már 
nem csupán arról volt szó, hogy egyes visszaélések ellen protestál: a szentség lényegé
hez nyúlt. Rövid időn belül számos vitapartnere támadt. 

A reformáció első évtizedeiben még nincs szó a mise szisztematikus, kiforrott teo
lógiájáról sem katolikus, sem pedig protestáns oldalon. Éppen a hitviták indították el 
azt a folyamatot, amelynek köszönhetően a mise teológiája hivatalos megfogalmazást 
nyert. 

A központi kérdés Krisztus áldozatának egyszerisége, hiszen Luther erre hivatko
zott, amikor a mise áldozati jellegét elutasította. Hogyan viszonyul a miseáldozat 
Krisztus keresztáldozatához, vagyis az általa végrehajtott újszövetségi áldozathoz? A 
Luther korabeli katolikus teológusok nem adnak ugyan egységes választ erre a kérdés
re, abban azonban megegyeznek, hogy a misében szentségi áldozat, vagyis az egyetlen 
áldozat szentségi megjelenítése valósul meg; tehát nincs szó ismételt, véres feláldo
zásról.2 5 

A pontosabb látás érdekében azonban külön-külön is bemutatom Luther jelentő
sebb vitapartnereinek misefelfogását. 

Thomas Murner26 ferences szerzetes volt a legelső, aki a mise védelmében vitába szállt 
Lutherrel. 1520 elején jogi doktorként érkezett vissza Strassburgba, ahol már széles 
körben elterjedtek a reformátor tanai. Murner kötelességének érezte, hogy fellépjen 
ellenük: még ugyanabban az évben négy vitairata jelent meg Luther ellen. Most csak 
az elsővel foglalkozom, mert Murner misefelfogása i t t jelenik meg a legteljesebb for
mában. 

A Christliche und brüderliche Ermahnung27 (Keresztényi és testvéri intés) a fent már 
említett Ein Sermon von dem Neuen Testament, das ist von der heiligen Messe című Luther-
mű cáfolatául íródott. Hangvétele békülékeny. Előzetes megjegyzésében türelemre inti 
Luthert: „Ha egy prédikátor a visszaéléseket kárhoztatja, keresztényi mértékletességgel 
kell azt tennie."2 8 Murner elismeri ugyan, hogy bőven vannak visszaélések, de Luther
től is nagyobb megértést kíván: „Elismerem neked, hogy sok visszaélés van a keresz
tény Szentegyházban. Mondj azonban csak egy olyan rendet a földön, egyházit vagy 
világit, melyben nem betegeskednek a tagok." 2 9 

Murner a továbbiakban kifejti: abban ugyan igaza van Luthernek, hogy Krisztus 
egyszeri áldozata elégséges volt a mennyek kapuinak megnyitásához, de a miseáldo
zattal szembeni kifakadásaiban téved. Hiszen Krisztus maga buzdít, hogy szellemi 
értelemben ismételjük meg egyszeri áldozatát: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az 
újra megvalósuló áldozat érdeméből részesülünk minden szentmiseáldozatban: „...ha 
Krisztus szenvedése egyszer érdemszerző volt..., úgy érdemszerző marad szent szen
vedésének a misén való szemlélése közben is." 3 0 

A mise külsőségeivel kapcsolatban Murner kifejti: Krisztus és tanítványai sem ülték 
meg az utolsó vacsorát külsőségek nélkül. A termet minden bizonnyal feldíszítették, 
az előírt zsidó imádságokat pedig elmondták.31 



Végezetül Murner bírálja a reformátor spiritualizmusát, elképzelését egy szigorú 
szabályok nélküli lelki egyházról, „lelki miséről". A ferences szerzetes szerint ez nem 
felel meg az emberi természetnek: „...a testben test nélkül élni, ez annyi, mint ebben 
a testben lelkileg élni, ez pedig mennyei élet; hiszen a földön a lélek keveredik a test
te l . " 3 2 

Hieronymus Emser,33 György szász fejedelem titkára és udvari káplánja elsősorban hu
manista volt: meglehetősen jártas a történettudományban, a Bibliában és az egyház
atyák írásaiban, de nem igazi teológus. 

Panaszkodik a búcsú körüli visszaélések miatt, és reformokat sürget. Kezdetben 
abban bízik, hogy Luther fellépése megszünteti majd a visszásságokat, és jótékony 
reformot eredményez. A lipcsei hitvitán Emser is részt vett: ettől fogva már szemben 
állt a reformátorral. 

Éppen a mise körüli viták teszik számára világossá, hogy Luthernél többről van szó, 
mint az általában tapasztalható visszásságok megszüntetéséről: „Ha keresztény Dok
tor lenne, vagy keresztény szívet bírna testében, nem tanácsolná azt, hogy vessük el, 
töröljük el, szüntessük meg szinte az összes keresztény szentséget, az egyház rendel
kezéseit és törvényeit, melyek nagyobbrészt Krisztustól és az apostoloktól származnak; 
és csak azért, mert egyesek visszaéléseket követnek el velük."3 4 

Emser sem írt önálló miseteológiát, csak Luther nézeteit próbálta megcáfolni: pont
ról pontra, mondatról mondatra. Ezt a módszert olyan mechanikusan követte, hogy a 
mellékes kérdésekre néha nagyobb súlyt fektetett, mint a fontosakra. 

A reformátor wittenbergi istentiszteleti rendjére válaszul írta meg a Missae chris-
tianorum contra Luteranam missandi formulám assertiót (1524). Egy másik Luther-mű -
Von dem Greuel der Stillmesse, so man Kanon nennt (1525) - ellen fogalmazta meg az Auf 
Luthers Greuel wider die heilige Messe Antwort (1525) című munkáját. Meggyőződése 
volt, hogy a német birodalom szerencsétlenségének egyik fő oka a misére vonatkozó 
tévtanítás. 

Emser érveléséből három gondolatot emelek ki : a szentmise 1. áldozat; 2. megerősíti 
az egységet Krisztussal és az egyházzal; 3. élőkért is, holtakért is bemutatható. 3 5 

Luther álláspontját - miszerint Krisztus egyszer áldozta fel magát, ezért a mise nem 
lehet áldozat - Emser a hagyományból és a Szentírásból vett érvekkel támadja. Kifejti, 
hogy Krisztus ugyanazon a napon három alkalommal és három különböző módon 
áldozta fel magát: „...először a vacsorán zsidó módon, a húsvéti bárány alakja alatt és 
árnyékában..., másrészt a vacsora után keresztény módon a kenyér és a bor színe alatt, 
harmadszor pedig láthatóan és valóságosan a keresztfán".36 

Emser tehát különbséget tesz az egyszer s mindenkorra érvényes keresztáldozat, 
valamint a szentségi miseáldozat között. Az utóbbi naponként bemutatható: „A testet 
és a vért a mi szentmisénkben nem olyan értelemben ajánljuk föl, mint ahogy ő igazán 
és valóságosan ajánlotta fel magát a kereszten. Az az áldozat az egész világ bűneinek 
kiengesztelésére csak egyszer történt meg. ...azonban az Úrnak ugyanezt a testét és 
ugyanezt a vérét naponta fölajánljuk a kenyér és bor színének misztériumában."3 7 

Emser az Ószövetségből Melkisédek pap példájára hivatkozik, aki kenyeret és bort 



áldozott Istennek.3 8 Ha Jézus Melkisédek rendje szerint való pap, amint a Zsidókhoz 
írt levélben áll, akkor neki is be kellett mutatnia a kenyér- és a boráldozatot, amelyet 
meg is tett az utolsó vacsorán. 

Luther nem fogadja el a papság közvetítő szerepét. Emser ezzel szemben kifejti, 
hogy a pap az egész népért Krisztus nevében misézik: „Úgy tartom, a pap a misében 
inkább Krisztust jeleníti meg, mint az egész közösséget. Igaz ugyan, hogy a misét úgy 
mondja, mint szolga, követ és közvetítő Isten és ember között; az egész gyülekezetért, 
és mindannyiunk nevében mondja, de nem bennünket jelenít meg." 3 9 Krisztus testé
nek és vérének vétele az egész egyházzal egyesít: „Ha valaki az egyházzal egységben 
méltóképpen eszik és iszik, akkor nemcsak hogy rábízza magát Istenre, hanem egyesül 
vele és egy test lesz vele, úgyhogy már önmagában bírja Isten országát."40 

Emser a közbenjáró imádságot is védelmezi: ha a pap az egész közösség képviselője
ként áll az oltárnál, „...akkor bizonyos, hogy az ilyen ima hasznos és Istennél meg
hallgatásra talál az élőkért és holtakért".41 Emser számos biblikus és a hagyományból 
származó érvet sorakoztat fel. Utal arra, hogy Krisztus is imádkozott a kereszten a 
körülötte lévőkért, másrészt „...az ősegyház régi hagyománya nemcsak az, hogy misét 
mutat be a halottakért, hanem az is, hogy minden misében megemlékezik róluk".42 

Johannes Cochlaeus43 szintén humanista volt, Willibald Pirckheimer köréhez tartozott. 
Kezdetben ő is nagy reményeket fűzött Luther fellépéséhez, de 1520 után már szem
befordult a reformátorral. Cochlaeus sem volt teológus, inkább csak kötelességtudat
ból foglalkozott teológiai kérdésekkel. Emserhez hasonlóan pontról pontra, mondatról 
mondatra próbálja cáfolni Luthert. Átfogó ismeretek híján a polémia szintjén marad, 
írásaiban azonban érezhető mély és őszinte személyes vallásossága, az oltáriszentség 
iránt érzett szeretet és aggodalom.4 4 

Vitairataiban főként az átváltoztatás tanát és a mise áldozati jellegét védelmezi. Az 
Emstliche Disputation von heyligen Sakrament des Altares (Drezda, 1530) című munkájá
ban azt állítja, hogy Luther a mise elleni támadásával a mise alapítóját, vagyis Krisztust 
gyalázza: „Ki az a te új Krisztusod, aki a misét meg akarja szüntetni, nem tudom. De 
azt tudom, hogy a mi régi Krisztusunk és Úristenünk a misét maga alapította, a tanít
ványoknak pedig megparancsolta, hogy tartsák meg az ő emlékezetére."4 5 

A mise áldozat jellegének védelmében számos, különböző forrásból származó érvet 
vonultat fel. A Szentírásból megemlíti Ábel, Nóé, Melkisédek és Ábrahám áldozatát, 
valamint a pászkaáldozatot. De hivatkozik a következő igehelyekre is: 2Móz 29,38k; 
4Móz 28,3; Zsolt 39,7; Zsolt 49,9; Mal l,10k; M t 26; Lk 22; ApCsel 13,1; lKor 9,13; 
lKor 10; lKor 11; Zsid 5;8;13,10.46 Hivatkozik továbbá az egyetemes zsinatok dönté
seire, az egyház ezerötszáz éves hagyományára, valamint az egyházatyák írásaira. 

Osztja Emser véleményét, miszerint Krisztus háromszor áldozta fel magát, és min
den alkalommal más módon. Lelki értelemben már az utolsó vacsorán megtörtént az 
áldozat: „Krisztus mondja: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. M i más ez a csele
kedet, mint misebemutatás? Te azonban azt mondod: ott nem áldozta fel magát. De 
hol van megírva, hogy ott nem áldozta fel magát? Világosan beszél: ez az én testem, 
mely értetek adatik, ez az én vérem, mely értetek kiontatik." 4 7 A Von der heyligen Mess 



und Priesterweyhe Christlicher Bericht... (Lipcse, 1534) című vitairatában Krisztus áldo
zatát főpapi mivoltával kapcsolja össze: „...aki tagadja, hogy a vacsorán feláldozta 
magát, az tagadja Melkisédek rendje szerinti papságát is ." 4 8 

Cochlaeus kifejti, hogy a mise nem újabb áldozat, hanem a keresztáldozat titokzatos 
megismétlése. Más a keresztáldozat és más a miseáldozat, mégis ugyanarról az áldozat
ról van szó: Emserrel szemben Cochlaeus tehát hangsúlyozza, hogy az áldozat egyet
len. Luthert azzal vádolja, hogy a Szentírásból kiragad egyes mondatokat, amelyeket 
aztán önkényesen értelmez: csak ezért képes tagadni, hogy a misében áldozatbemuta
tás történik. Cochlaeus az Üdvözítő szavaival érvel: „Krisztus is megmondta: ezt cse
lekedjétek az én emlékezetemre." 

A katolikus hitvitázó az egyház és a szolgálati papság szerepét is védelmezi: Krisztus 
csak az apostoloknak adott megbízást, hogy az ő emlékezetére megismételjék az utol
só vacsorán elhangzott szavakat. A Glos und Comment auff den XIII. Artickel von rechtem 
Messhalten... (1523) című írásában Cochlaeus kifejti, hogy az áldozat csak a katolikus 
egyházzal egységben érvényes. Krisztus nem csupán áldozat, hanem egyben örök főpap 
is, aki saját magát áldozza fel, és akinek a papságát nem veszi el senki. Ez a gondolat 
idővel egyre hangsúlyosabbá válik Cochlaeusnál, különösen gyakran tér vissza az 
1540-es években írott munkáiban.49 

A klerikusok és a laikusok szerepét élesen szétválasztja, és a mise áldozati jellegét 
és szentség jellegét is eszerint különíti el: „Azt mondjuk azonban, hogy a mise mind 
áldozat, mind pedig szentség: áldozat Krisztus kereszten való szenvedésének és áldo
zatának emlékezetében. Szentség pedig a vételben." 5 0 Végezetül Cochlaeus is hang
súlyozza, hogy a misét be lehet mutatni élőkért és holtakért, hiszen az élők és a holtak 
valamennyien Krisztus egy testének tagjai. 

Kaspar Schatzgeyer51 ferences szerzetes csak életének utolsó éveiben kezdett publikálni. 
Hitvitázóként kiemelkedik említett kortársai közül: békés, türelmes hang és derűlátó 
szemlélet jellemzi. Schatzgeyer már nem mondatról mondatra cáfol, hanem rendszerbe 
foglalja válaszát. Luther nevét viszonylag ritkán említi. Bár küzd a reformáció ellen, 
mégis elismeri annak pozitív hatását a katolikus vallásosságra. Abwaschung des unflats 
so Andreas Osiander dem Gaspar Schatzger in sein Antlitzgespihen hat... (München, 1525) 
című munkájában például ezt olvashatjuk: „Hiszen sok jó gyümölcsöt látok, melyek 
a lutheri tévelygésből származnak; bár nem önmaga, hanem az isteni kegyelem jóvol
tából."5 2 A viták tisztítják a vallásgyakorlatot, másrészt a tanítás világosabb, tökélete
sebb megfogalmazására, a Szentírás gyakoribb olvasására, elmélyültebb kutatására 
késztetnek. 

Schatzgeyer elsőként megjelent művének, zScrutinium divinae scripturaenak (Bázel, 
1522) az érvelése még gyenge lábakon áll, de későbbi, az eukharisztia védelmében 
megfogalmazott írásai már alapos, rendszeres munkák. Az egyházatyákat keveset idézi, 
inkább bibliai érvekre támaszkodik. 

A Von dem heiligsten Opfer der Mess, samtlichen dreyen fürnemlichsten und wesentlichsten 
taylen. Das ist von der Consekrierung, Opferung und Empfangung des hochwirdigsten Fron-
leychnams Christi (Augsburg, 1525) című vitairat a misét három részre osztja: 1. átvál-



toztatás (Konsekration), 2. áldozat (Opferung) és 3. úrvacsora (Kommunion). Ez a három 
rész Krisztustól származik. Külsőséggel, pompával az egyház egészítette ki a szertar
tást, de Isten dicsőségére tette, a szentség iránti tiszteletből. 

Az átváltoztatás Isten mindenhatóságán alapul. Abban a kérdésben, hogy a kenyér 
és a bor lényege, szubsztanciája mindeközben megmarad-e, vagy teljesen Krisztus 
testévé alakul át, idővel változott Schatzgeyer véleménye. A Replica contra periculosa 
scripta (Augsburg, 1522) függelékében még azt állítja, hogy a Szentírás nem ad választ 
erre a kérdésre. A Tractatus de Missa (Tübingen, 1525) már az egyház hivatalos állás
pontját vallja, miszerint a kenyér és a bor lényeg szerint egészen átalakul, csupán lát
szat szerint marad az, ami volt. 

Krisztus egyszeri áldozata „...Istennek, az Atyának örökké jelenvaló és tetsző". 5 3 

Ezt az áldozatot jeleníti meg a mise, nem csupán lelkileg, hanem látható formában. 
Schatzgeyer egyik központi gondolata, hogy i t t nemcsak emlékezésről, hanem valódi 
történésről van szó. 5 4 Ha csupán emlékezés lenne, úgy minden keresztény „misézne", 
amikor fölidézi magában Krisztus szenvedését. Másrészt azt is hangsúlyozza Schatz
geyer, hogy a szentmisén ugyan nem ismétlődik meg a véres áldozat, de a szentségi 
áldozat - in mysterio - megvalósul: „Nincs tehát szükségünk újabb halálos áldozatra, 
Krisztus újabb szenvedésére és halálára a bűnökért. Mivel azonban naponként vétke
zünk, szükségünk van Krisztus szenvedésének és áldozatának - melyet Isten, az Atya 
előtt a bűnökért vitt végbe - naponkénti megjelenítésére."5 5 

A mise áldozati jellegének védelmében bibliai helyekre is hivatkozik Schatzgeyer: 
Mal 1,1 l-re, valamint Ezs 53,7-re. Krisztus áldozata örökkévaló, az idő nem korlátozza, 
ezért bizonyos szempontból már az ószövetségi áldozatokban is jelen volt: 5 6 „Krisztus 
áldozata két különböző módon valósult meg: egyik módja szerint a lélekben, az elrej-
tettségben, a hitben; másik módja szerint valóságosan a kereszten. Mindkét mód ese
tében ugyanaz a Krisztus..., ugyanaz, akit feláldoznak, és ugyanaz, aki áldoz."5 7 

Schatzgeyer részletesen foglalkozik a miseáldozat és a papság, illetve az egyház vi
szonyával. A főpap Krisztus: „...az Új Szövetség papjai nem lépnek Krisztus helyére, 
nem ismernek el mást, mint Krisztus papságát, mint ahogyan más áldozatot sem is
mernek el." 5 8 Erősen hangsúlyozza Krisztus és az egyház egységét: ha az egyház Krisz
tus misztikus teste, akkor Krisztus a fej, tehát áldozata egyben a tagjait képező egyház 
áldozata is: „...aki áldoz: a teljes Krisztus, a fej és a tagok".5 9 Schatzgeyer egyrészt iga
zolni akarja a szolgálati papság létét, másrészt a hívek egyetemes papságát is hangsú
lyozza: Krisztus testének tagjaként minden egyes keresztény áldozatot mutat be Krisz
tussal együtt, és így részesül az ő papságában. 

A misében Krisztussal együtt az egész egyház végzi az áldozatot, és ebből követke
zik, hogy az egész egyház részesül az áldozat gyümölcsében, vagyis a mise kegyelmet 
közvetít. A tisztítótűzben szenvedők ugyancsak tagjai az egyháznak, így Krisztusnak 
is: nyilvánvaló, hogy a mise őket is részesítheti az áldozat gyümölcseiből. Végül meg 
kell említeni, hogy Schatzgeyer fontosnak tartja a mise közbeni elmélyült figyelmet: 
„Ha a mise áldott gyümölcseit fel akarjuk szedni a kereszt fája alól emlékezetünk ko
sárkájába, úgy találjuk, hogy a misében Krisztus szenvedése megújulva és egészében 
jelen van, éppen úgy, mintha az Úr a mi szemeink előtt szenvedne."60 



Johannes Mensing61 dominikánus szerzetes, magdeburgi, majd dessaui udvari prédikátor 
igen jól képzett teológus volt. 1526-ban három vitairatot adott k i a szentmise védel
mében, 1527-ben a magdeburgi klérus előtt két beszédet tartott a szentségi papságról, 
1529-ben pedig az oltáriszentségről tett közzé egy írást.6 2 Saját bevallása szerint ellen
feleinek dühe késztette a nyilvános fellépésre. Első írására - Von dem Testament Christi 
unsers Herren und Seligmachers (Leipzig, 1526) - még a polémia jellemző, i t t még mon
datról mondatra cáfol, később nyugodtabb lesz a hangneme. 

A mise áldozati jellegének védelme nála is központi helyet kap. Főként szentírási, 
pontosabban ószövetségi bizonyítékokat tár föl „...először az atyák áldozatából, aztán 
Melkizedek áldozatából, harmadsorban Malakiás prófétáéból".63 

Az ószövetségi atyák áldozata csak Krisztus későbbi áldozatának fényében lehetett 
kedves az Atya előtt. A lényeg szerint már az Ószövetségben is Krisztust áldozták, 
hiszen „Krisztus áldozata a bűnök bocsánatát eredményezte, már mielőtt megtörtént 
volna". 6 4 Mensing a keresztáldozatot történelem és idő felettinek tekinti. S ha Krisz
tust már történeti születése előtt feláldozhatták, akkor az is lehetséges, hogy történeti 
halála után is valóságos áldozat legyen. Ezt a gondolatot később mégis finomítja Men
sing, hangsúlyozva az ószövetségi és újszövetségi áldozat közti különbséget. 

A keresztáldozat folytonos szentségi megismétlése azért szükséges, hogy azok is 
részesüljenek benne, akik Krisztus halála után születtek: „A kereszten értem még nem 
kellett meghalnia, hiszen még nem születtem meg... ezért mondom, hogy Krisztus 
keresztáldozata engem még nem szentelt meg." 6 5 

A második érv Krisztus Melkisédek rendje szerinti főpapságára támaszkodik. Mel
kisédek kenyeret és bort áldozott,66 „...mivel azonban az Úr másutt nem áldozott ke
nyeret és bort, kényszerít az írás, hogy ennek az utolsó vacsorán kellett történnie". 6 7 

Mensing Malakiás prófétát is idézi: Hiszen napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a 
népek között, és mindenütt jó illatú áldozatot mutatnak be nevemnek, és az tiszta áldozat! (Mai 
1,11a) A dominikánus hittudós szerint i t t csak a miséről lehet szó: „Sem ima, sem 
pedig Isten dicsérete nem lehet ez a tiszta áldozat, mert egy ember sem mentes a tisz
tátalanságtól."68 Az Újszövetségből is igazolni próbálja a miseáldozatot. Krisztus sza
vát: „quod pro vobis datur" - amely tiértetek adatik (Lk 22,19) - úgy értelmezi, hogy az 
már az utolsó vacsorán beteljesedett:69 „Hiszen ha a vacsora csak étkezés lett volna és 
nem áldozat, a »vobis« [nektek -pro vobis, vagyis értetek helyett] szó szerepelne; és ha 
a keresztáldozatról lenne szó, a „dabitur"-nak [adatni fog] kellene szerepelnie a szö
vegben."7 0 A misén ugyanazt kell tennünk, mint amit Krisztus tett az utolsó vacso
rán: „Ha Krisztus kenyeret és bort áldozott a vacsorán, és megparancsolta, hogy mi is 
úgy tegyünk, ahogy ő, akkor ebből nyilvánvaló, hogy kenyeret és bort kell áldoz
nunk." 7 1 

Krisztus papságáról, és ezzel összefüggésben az egyházról mint Krisztus testéről 
ugyancsak szó esik Mensingnél. Krisztus Örökké főpap, ezért áldozata is örökké jelen
való: „Krisztus áldozatában nincs változás, mintha Krisztust ma egyszer feláldoznák, 
aztán holnap még egyszer, ahogy azt a mi érzéki, földi létmódunkban elgondoljuk. 
Hiszen tudjuk, hogy Krisztus papsága örök, mint Dávid mondja, és ezért állandó is. 
Tehát állandóan be is kell töltenie hivatását, amíg csak tart a bűnök bocsánata." 7 2 



Az egyház mint Krisztus teste a szentmisén keresztül kapcsolódik be az Üdvözítő 
áldozatába. A Replica. Auff das Wutige und unchristliche schandbuchlin Eberhardts Wey-
densche... die heylige Messe belangende (1526) című munkájában Mensing kifejti, hogy 
Krisztus teste és vére „...a keresztények egymással és Krisztussal megvalósult fizikai 
egységét jelenti". 7 3 Ezért a mise nemcsak a jelenlévők számára közvetíti Isten kegyel
mét, hanem távollévőkért és holtakért is bemutatható. A k i azt mondja, hogy „senki 
sem ehet a másik helyett", az nem értette meg Krisztus testének misztériumát. 

Johannes Eck74 a reformáció kezdeti szakaszában Németország legjelentősebb katolikus 
hitvitázója volt . 7 5 Humanista műveltségén kívül alapos teológiai képzettséggel rendel
kezett. A mise körüli disputába viszonylag későn, 1525-ben kapcsolódott be. Katoli
kus oldalról az ő munkásságával zárhatjuk le a hitviták első korszakát. 

Az Enchiridion locorum communium adversus Lutheranos (Landshut, 1525) összefoglaló 
mű, amelynek 16. (az 1532-es kiadásban 17.) fejezete tárgyalja a misét: De missae sac-
rificio. Eck azonban hamarosan önálló művet szánt a témának: De sacrificio missae 
contra Lutheranos libri tres (1526). A továbbiakban főleg az utóbbi vitairat alapján ismer
tetjük Eck miseteológiáját. 

Előszavában így fogalmazza meg szándékát: „.. .fáradozásunk célja az, hogy a mise ál
dozat jellegét érvényre juttassuk. Főként azt fejtjük ki , hogy a miseáldozatot az ószö
vetségi próféták lelke már előre meghirdette, Krisztus érvényre juttatta, az apostolok 
áthagyományozták, és az egész egyház megőrizte."7 6 

Az első fejezetben bibliaidézeteket közöl a mise áldozati jellegének igazolására. Az 
Ószövetségből 13 helyet idéz latinul (Vulgata), görögül (Septuaginta) és héberül. A 
szövegkörnyezettel nem foglalkozik, ezért bizonyításmódja felszínes: Eck nem vállal
kozott az idézetek alaposabb elemzésére. Az Újszövetség esetében kevesebb az idézet, 
de a teológia jóval mélyebb. A szerző az Ószövetség húsvéti bárányát úgy tekinti, mint 
amely Krisztus áldozatának előképe: a gondolat a patrisztikus hagyományból ered és 
Szentviktori Hugó elevenítette föl. Az utolsó vacsoráról szóló újszövetségi tudósítá
sok - Eck megítélése szerint - áldozati jelleget fejeznek ki . Jézus kifejezetten utasít, 
hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, vagyis az egyház a világ végezetéig naponként 
ismételje meg áldozatát (reiteratio).77 Jézus olyan szavai, mint az értetek adatik és az ér
tetek kiontatik, nyilvánvalóan a keresztáldozatra utalnak, és azt bizonyítják, hogy a mise 
az utolsó vacsorának nem pusztán emlékezete.7 8 

A második fejezet az egyházi hagyományra épül. Bizonyítékokat hoz a misekánon
ból, a görög és latin egyházatyáktól, a korai pápák dekrétumaiból és a zsinati határo
zatokból. Ezeket az idézeteket Eck nagyon alaposan feldolgozza. Kérdés azonban, hogy 
miért a hagyományra épít, noha tudja, hogy Luther a bibliai locusokat tekinti perdön
tőnek.7 9 A válasz a következő: Eck elsősorban katolikus olvasóknak írt. „Noha az eret
nekek nem becsülik a zsinatok tekintélyét, a katolikusoknak jobb és egészségesebb 
érzékük van ehhez: ők tisztelik és becsülik az egyház elöljáróit. Tehát az ő vigasztalá-
sukra idézzük a zsinatokat." 8 0 Meg kell azonban jegyeznem, hogy Luther és a többi 
reformátor számára is fontos volt az egyház történelmi dimenziója: az ősegyház hagyo
mányaira hivatkoznak, de idézik az egyházatyákat is. 8 1 



Eck a harmadik fejezetben ellenfeleinek támadásaira válaszol. Inkább csak az egyes 
kérdéseket próbálja kivédeni, átfogó kifejtést nem ad. Luthert azzal vádolja, hogy a 
misét csupán memóriának (emlékezet) és repraesentatiónak (Eck értelmezésében szent
ségi áldozás nélkül megült eukharisztia) tekinti. It t feltűnik az értelmezésbeli különb
ség. A memoria (emlékezet) és repraesentatio passionis (a szenvedés megjelenítése) kife
jezést a katolikus teológia is használja, de kissé más értelemben. A repraesentatio pas
sionis a szenvedés valódi megjelenítése, de nem a maga véres történelmi eseményeivel, 
hanem mint „oblatio Christi sacramentalis in mysterio" (Sa XLIIv), azaz „Krisztus 
szentségi felajánlása a misztériumban". Az ószövetségi áldozat még jelképesen, a mi
seáldozat már közvetlenül (expressior modus significandi) jeleníti meg Krisztus váltság
halálát. 

A keresztáldozat és a miseáldozat egysége abban áll, hogy mindkettőben Krisztus az 
áldozat: „Ugyanarról az áldozati adományról van szó, amelyet a szentmisében és a 
keresztfán mutatnak be", „a bemutatás módja azonban különböző".82 Mivel az áldozó
pap nem a saját nevében, hanem az egyház nevében cselekszik, így a mise értéke sem 
a résztvevőkre gyakorolt hatásában, hanem önmagában van. Ecknél hiányzik az a gon
dolat, hogy a mise valódi bemutatója maga Krisztus, a főpap. 

A Zsidókhoz írt levél azon kijelentése, miszerint Jézus halála feleslegessé teszi a 
további áldozatokat, csupán a véres keresztáldozatra vonatkozik, így nem áll ellentét
ben a miseáldozattal. Az utóbbit Eck alia oblatiónak (másik felajánlás) és alterum sac-
rificiumnak (másik szentség) nevezi. 8 3 

Összegzés 

Eckkel lezárhatjuk a reformáció korabeli hitviták első szakaszát. Mint láthattuk, nagy 
teológiai gazdagság, fogalmi árnyaltság jellemző erre a korszakra. 

Az ütközés ugyan szomorúsággal tölt el bennünket, mégis el kell ismernünk, hogy 
a hitviták segítettek a keresztény tanítás pontosabb, alaposabb tisztázásában mind 
katolikus, mind protestáns oldalon. 

Ez azonban nem csak a múltban volt így. A nyitottság, az igazság őszinte keresése 
ma is termékeny párbeszédet eredményez. 
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kenyér és a bor, amelyeket az oltárra helyeznek, az átváltoztatás után nemcsak szentségi jel, hanem a mi 
Urunk Jézus Krisztus valódi teste és vére..." DS 690. 1079-es hitvallása: „...megvallom, hogy a kenyér 
és a bor, amelyet az oltárra tesznek, a szent imádság titka és a mi Megváltónk szavai által szubsztan-
ciálisan átalakul Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak valódi, saját és életadó testévé és vérévé." DS 700. 

1 1 Ez különösen John Wyclif tanainak elutasításával kapcsolatban merült fel. Már az 1382-es és 1396-os 
londoni zsinatok elutasították több tételét, de felsorolták és elítélték tévedéseit a konstanzi zsinaton is 
1415-ben: „A kenyér anyagi szubsztanciája és hasonlóképpen a bor anyagi szubsztanciája megmarad az 
Oltáriszentségben." DS 1151. „Krisztus nincs jelen ugyanebben a szentségben azonosságában és való
ságosan, saját testi jelenvalósággal." DS 1153. „Nincs megalapozva az evangéliumban, hogy Krisztus a 
misét rendelte volna." DS 1155. „...Johannes Wyclif negyvenöt... fent említett tétele nem katolikus, 
hanem egyesek ezek közül hírhedten eretnekek, egyesek tévesek, mások meggondolatlanok és lázítók, 
ismét mások a jámbor érzületet megsértik." DS 1251. 

1 2 „Egy pedig a hívek egyetemes egyháza, amelyen kívül egyáltalán senki sem üdvözül [vö. Karthágói Cip-
rián: Levél Iubaianushoz az eretnekek megkereszteléséről 256-ból, cap. 21. : „Salus extra Ecclesiam non 
est." In: Patrologia Latina CD-ROM, vol. 3, 1123B], amelyben ugyanaz a pap és az áldozat, Jézus Krisztus, 
akinek testét és vérét az Oltáriszentség a kenyér és a bor színe alatt valósággal tartalmazza, miután Isten 
erejénél fogva átlényegült a kenyér testté, a bor pedig vérré, hogy az egység titkának megvalósulásához 
m i magunk megkapjuk az övéből azt, amit ő megkapott a miénkből." DS 802. 

1 3 „Mivel pedig Krisztus, a mi Megváltónk azt, amit a kenyér színe alatt felajánlott, igazán az Ő testének 
mondta, ezért az Isten Egyháza mindig meg volt győződve, és ezt most a jelen szent zsinat újból kinyil-
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vánítja: az átváltoztatás a kenyér és a bor átalakulásával jár, a teljes lényege szerint lesz a kenyérből 
Krisztus Urunk testének szubsztanciája, a bor teljes lényege válik az O vére szubsztanciájává. Ezt az 
átváltozást a szent, katolikus Egyház megfelelően és sajátosan az átlényegülés szóval i l l e t i . " DS 1642. 
„A szent zsinat először is azt tanítja, és nyíltan és egyszerűen megvallja, hogy az Eucharisztia áldott 
szentségében a kenyér és bor átváltoztatása után a mi Urunk Jézus Krisztus, igaz Isten és ember, igazán, 
valóságosan és lényegileg az említett érzékileg tapasztalható dolgok színe alatt jelen van." DS 1636. „Ha 
valaki tagadná, hogy a legméltóságosabb Oltáriszentségben igazán, valóságosan és lényegileg jelen van 
a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére, együtt az O lelkével és istenségével - s emiatt az egész Krisztus -, 
hanem azt mondaná, hogy ez csak jel vagy ábra, vagy erő szerint van: legyen kiközösítve." DS 1651. 
„Ezért nagyon is igaz, hogy bármelyik szín alatt és mindkét szín alatt is benne van mindene." DS 1641. 
„Ha valaki tagadná, hogy a tiszteletreméltó Oltáriszentség mindkét színében, és bármely színnek bár
melyik részében elkülönítve is az egész Krisztus van jelen: legyen kiközösítve." DS 1653. „Az aposto
lok... még nem is vették az Úr kezéből az Oltáriszentséget, amikor O már állította róla, hogy az valóban 
az Ő teste, amit nyújtani fog, és ez a hit mindig élt is az Isten Egyházában, hogy azonnal az átváltozta
táskor az Úr valódi teste és valódi vére van a kenyér és a bor színe alatt, s egyben ott van lelke, sőt is
tensége is." DS 1640. „Ha valaki azt mondaná, hogy az átváltoztatás után az Oltáriszentség csodás 
szentségében nincsen Krisztus teste és vére, hanem csak a gyakorlati használatánál, amíg magunkhoz 
vesszük, de előtte és utána nem; és az átváltoztatott ostyákban vagy részecskékben, amelyeket az áldoz-
tatás után félretesznek vagy fennmaradnak, már nem marad meg Krisztus valódi teste: legyen kiközö
sítve." DS 1654. 

„Ez a mi Istenünk és Urunk tehát, noha halálával önmagát egyszer s mindenkorra kész volt feláldozni a 
kereszt oltárán, az Atyaistennek önmagát egyszer ajánlotta fel, hogy az örök megváltást megszerezze, 
de mivel halála nem szüntette meg papságát, az utolsó vacsorán... testét és vérét a kenyér és a bor színe 
alatt az Atyaistennek fölajánlotta, és ugyanazon dolgok színei alatt az apostoloknak nyújtotta, hogy 
magukhoz vegyék: őket akkor az Újszövetség papjaivá tette, és ezen szavaival megparancsolta nekik és 
a papságban utódaiknak, hogy ők is ajánlják föl: Ezt tegyétek az én emlékezetemre, amint ezt a katolikus 
Egyház mindig is így értette és tanította." DS 1740. „Miután ugyanis megünnepelte a régi Húsvétot, 
melyet az Egyiptomból való kivonulása emlékére Izrael fiainak sokasága áldozott fel, új Húsvétot alapí
tott, hogy önmagát majd az Egyház által feláldozhassa, éspedig a papok által, látható jelek alatt, ebből 
a világból az Atyához történő átmenetének emlékére, amikor saját vérének kiontásával megváltott 
minket.. ." DS 1741. „Ha valaki azt állítaná, hogy ezen szavakkal: Ezt tegyétek az én emlékezetemre, Krisz
tus nem tette az apostolokat papokká, avagy nem is rendelte, hogy ők és a többi papok is átváltoztassák 
az O testét és vérét: legyen kiközösítve." DS 1752. „Mivel a misében történő isteni áldozat ugyanazt a 
Krisztust foglalja magában s áldozza fel vértelenül, mint aki a kereszt oltárán egyszer saját magát adta ler
ontásával áldozatul, ezért a szent zsinat azt tanítja, hogy ez az áldozat valóban engesztelő. így már meg
történhet, hogy ha igaz szívvel és helyes hittel , félelemmel és tisztelettel, töredelmesen és bűnbánóan 
járulunk Istenhez, irgalmat találunk és kegyelmet kapunk, amikor segítségre szorulunk. (...) Egy és ugyanaz az 
áldozat, ugyanaz a felajánló is - most a papok szolgálata által - , mint aki akkor a kereszten önmagát 
föláldozta, csakis a feláldozás módjában van különbség. Eme (valóban véres) fölajánlás gyümölcsét mi 
e vértelen áldozatban nagyon termékenyen kapjuk meg, s nagyon is távol esik hitünktől, hogy a vértelen 
áldozat által a kereszt értéke bármi módon is csökkennék. Épp ezért nem csupán az élő hívek bűneiért, 
büntetéseiért, elégtételeiért s más szükségleteiért, de a Krisztusban elhunytakért is, ha még teljesen 
meg nem tisztultak volna, az apostolok hagyományai szerint szabály szerint föl lehet ajánlani." DS 
1743. „Ha valaki azt állítaná, hogy a szentmise áldozata csakis dicséret és hálaadás, vagy csupán vissza
emlékezés a kereszten történt áldozatra, és nem engesztelő áldozat; vagy hogy csak annak használ, aki 
veszi; és sem élőkért, sem halottakért, sem azok bűneiért, büntetéseikért, elégtételükért és más szük
ségleteikért nem szabad felajánlani: legyen kiközösítve." DS 1753. 

„Wenn der Mensch mit Gott in Verbindung kommen und von ihm etwas empfangen soll, muss es so 
zugehen, dass nicht der Mensch beginnt und den ersten Stein legt, sondern Gott muss allein ohne jedes 
Suchen und Begehren des Menschen zuvorkommen und ihm eine Zusage geben." Das neue Testament, das 
ist die heilige Messe. Wittenberg, 1520. LTA 3. 58. o. Ford, a szerző. 
A Luther-féle megigazulástan alapgondolata, miszerint a megigazulás Isten irgalmának ingyenes ajándé
ka, megegyezik a katolikus tanítással. Ütközésre azért került sor, mert a reformátor megigazulástanát 



összekapcsolta a papság és a hierarchia elvetésével. Szántó Konrád: A katolikus egyház története. 2. Buda
pest, 1985. 29. o. 

1 8 Nemeshegyi 1975, 106. o. 
1 9 „So sehen wir, dass die beste und grösste Sache aller Sakramente und der Messe die Worte und Ver

sprechungen Gottes sind, ohne die die Sakramente tot und nichts sind..." LTA 3. 66. o. Ford, a szerző. 
2 0 „...denn das Sakrament allein, ohne den Glauben, wi rk t nichts..." LTA 3. 75. o. Ford, a szerző. 
2 1 „Je weniger Gesetze, um so besseres Recht; je weniger Gebote, um so mehr gute Werke." LTA 3. 54. o. 

Ford, a szerző. 
2 2 „Denn als Christus selbst und zuerst dieses Sakrament einsetzte und die erste Messe hiel und feierte, 

da gab es keine Tonsur, keine Kasel, kein Singen, kein Prangen, sondern nur die Danksagung Gottes und 
der Gebrauch des Sakraments." LTA 3. 57. o. Ford, a szerző. 

2 3 „Wie sollte es möglich sein, dass wir wüssten, was die Messe ist, wie sie zu feiern und zu halten ist, 
wenn wir die Worte nicht wissen dürfen, mit denen die Messe steht und fallt?" LTA 3. 65. o. Ford, a 
szerző. 

2 4 Iserloh 1952, 11. o. 
2 5 Iserloh 1952, 58. o. 
2 6 Ferences szerzetes, író és szatirikus, jogász, hitvitázó teológus. 1475-ben született Oberehnheimben 

(Elzász). A strassburgi latin iskolát látogatta, majd 1490-ben belépett az ottani ferencesekhez. 1494-
ben pappá szentelték, 1495-től egyetemi tanulmányokat folytatott Freiburgban, Kölnben, Párizsban, 
Rostockban, Krakkóban, Prágában, Bécsben, Trierben és Bázelben. 1498-ban magister artium fokozatot 
nyert, 1506-ban teológiai doktori címet szerzett Freiburgban, 1519-ben a világi jog és az egyházjog 
doktora lett. 1520-tól bekapcsolódott a hitvitákba. 1523-ban rövid időt töltött Angliában. 1524-ben 
Oberehnheimbe, majd 1525-ben a parasztháború miatt Luzernbe ment, ahol 1527-től lelkipásztor volt. 
1526-ban részt vett a badeni disputáción. 1529/30-ban visszatért Oberehnheimbe, ahol 1533-tól 
haláláig (1537) a St. Johanneskirche lelkipásztora volt. Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon: 
www.kirchenlexikon.de. További irodalom: Kawerau, Waldemar: Murner und die deutsche Reformation. 
Halle, 1891. Kawerau, Waldemar: Murner und die Kirche des Mittelalters. Halle, 1890. Thomas Murners 
deutsche Schriften. Berlin, 1927. 

2 7 Teljes címe: Ein christliche und briederliche ermanung zu dem hochgelerten Doktor Martino Luter Augustiner orden 
zu Wittenberg (das er etlichen reden von dem newen testament der heiligen messen getan) abstände und wieder mit 
gemeiner Christenheit sich vereinige. 1520. 

2 8 „...ein Prediger, so er Missbrauch straft, soll das tun in christlicher Massigkeit." Murner 6. 39. o. Ford, 
a szerző. 

2 9 „...ich wi l l es dir zugeben, dass viel Missbrauch in der hl . Christlichen Kirche sei. Nenne mir aber einen 
Stand auf Erden, geistlich oder weltlich, in dem nicht alle Glieder siechen." Murner 6. 39. o. Ford, a 
szerző. 

3 0 „...und ist das Leiden Christi einmal verdienstlich gewesen... so bleibt es auch noch verdienstlich in der 
messischen Betrachtung seines heiligen Leidens." Murner 6. 64. o. Ford, a szerző. 

3 1 Iserloh 1952, 15-16. o. 
3 2 „...denn in dem Fleisch ohne Fleisch zu leben, das ist in diesem Leib geistlich zu leben, das ist himm

lisch; denn auf Erden ist der Geist mi t dem Leib vermischt." Murner 6. 75. o. Ford, a szerző. 
3 3 1478-ban született az Ulmhoz közeli Weidenstettenben. 1493-tól Tübingenben, 1497-től pedig Bázel

ben folytatott egyetemi tanulmányokat, 1499-ben elnyerte a magister artium címet. 1502 előtt pappá 
szentelték, 1502/03-ban mint titkár és mint káplán kísérte Raimund Peraudi bíborosi követet, aki né
met földön jubileumi búcsút hirdetett és a török elleni háborúra szólított fel. 1504-ben az erfurti egye
temen humanista előadásokat tartott, amelyeket Martin Luther is látogatott. 1505 elején Lipcsében 
teológiai baccalaureus lett, később jogi licenciátust is szerzett. 1509-ben Drezdában Szász György her
ceg titkára és káplánja lett. 1527-ben halt meg ugyanitt. Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexi
kon: www.kirchenlexikon.de 

3 4 „Denn wenn er ein christlicher Doktor wäre, oder ein christlich Herz in seinem Leibe hätte, würde er 
nicht raten, schier alle christlichen Sakramente, die Ordnungen und Satzungen der Kirche, die gröss
tenteils von Christus und den Aposteln aufgesetzt und so lang herkommen sind, also geringlich zu ver-



werfen, zu tilgen und abzutun, allein darum, weil sie von etzlichen missbraucht werden." Luther und 
Emser. 1. 60. o. Ford, a szerző. 

3 5 Iserloh 1952, 22-23. o. 
3 6 „Erstlich im Abendessen nach jüdischer Art und unter dem Schatten und der Figur des Osterlammes... 

zum anderen nach dem Abendessen christlicherweise unter der Gestalt von Brot und Wein und zum 
dritten sichtbar und wahrhaftig an dem Stamme des Kreuzes." Luther und Emser. 1. 125. o. Ford, a szerző. 

3 7 „Leib und Blut werden aber in unserer Messe nicht auf dieselbe Weise dargebracht, wie er sich selbst 
wahrhaft und wirklich am Kreuze dargebracht hat. Dies Opfer zur Sühne der Sünden der ganzen Welt 
geschah nur einmal. (...) Aber doch wird derselbe Leib und dasselbe Blut des Herrn von uns täglich dar
gebracht im Mysterium unter den Gestalten von Brot und Wein." Missae christianorum contra Luteranam 
missandi formulám assertio. Ford, a szerző. 

3 8 lMóz 14,18: Melkisédek, Sálem királya kenyeret és bort vitt ki eléje. Ő a felséges Isten papja volt... 
3 9 „So halt ich, dass der Priester die Mess mehr lese in der Person Christi als in der Person der ganzen 

Gemeinde. Wohl ist wahr, dass er sie liest als ein Diener, Bote und Mittler zwischen Gott und dem Men
schen für die ganze Versammlung und in unser allen Namen, aber nicht in unser allen Person." Luther und 
Emser. 2. 149. o. Ford, a szerző. 

4 0 „Wenn einer in der Einheit der Kirche würdig isst und trinkt, dann vertraut er sich nicht nur Gott an, 
sondern er vereinigt sich mit ihm und wird ein Leib mit ihm, so dass er schon das Reich Gottes in sich 
hat." Missae christianorum contra Luteranam missandi formulám assertio. E IVr. Ford, a szerző. 

4 5 „...so ist es gewiss, dass solch Gebet nützt und bei Gott gehört wird für Lebende und Verstorbene." 
Luther und Emser. 1. 127. o. Ford, a szerző. 

4 2 „So ist es eine alte Überlieferung der Urkirche, nicht nur Messen für die Verstorbenen zu feiern, sondern 
überhaupt in jeder Messe ihrer zu gedenken." Missae christianorum contra Luteranam missandi formulám 
assertio. D Ir. Ford, a szerző. 

4 3 Eredetileg Dobenecknek hívták. 1479-ben született Wendeisteiben, paraszti családban. Humanista elő
képzettségét Nürnbergben szerezte. 1504-től Kölnben tanult, 1510-ben a nürnbergi St. Lorenz latin 
iskola rektora lett. 1515-ben Will ibald Pirkheimer három unokaöccsét kísérte el házitanítóként egy 
hosszabb itáliai tanulmányútra. Bolognában a humanista és teológiai stúdiumok mellett jogot is tanult, 
1517-ben a teológia doktora lett. Rómában pappá szentelték, 1518-ban esperes lett a frankfurti Lieb-
frauenstiftben. Mint Hieronymus Aleander pápai nuncius barátja részt vett a wormsi birodalmi gyűlésen 
1521-ben. 1522-től jelentek meg vitairatai Luther ellen. 1528-tól György szász választófejedelem ud
vari káplánja és tanácsosa volt, 1530-ban az augsburgi birodalmi gyűlésen azon római teológusokhoz 
tartozott, akiket az Ágostai hitvallás cáfolatának kidolgozásával megbíztak. 1539-ben, miután György 
herceg meghalt, Breslauban kanonok lett. 1543-48 között Eichstättben volt kanonok, majd 1549-ben 
visszatért Breslauba. 1552-ben halt meg ugyanitt. Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon: 
www.kirchenlexikon.de 

4 4 Iserloh 1952, 39. o. 
4 5 „Wer dein neuer Christus sei, der die Messe wi l l abtun, weiss ich nicht. Weiss aber, dass unser alter 

Christus und Herr Gott die Messe hat selbst eingesetzt und sie zu halten in seinem Gedächtnis den 
Jüngern befohlen hat." Missae christianorum contra Luteranam missandi formulám assertio. D Ir. Ford, a szer
ző. 

4 6 Iserloh 1952, 34. o. 
4 7 „Christus spricht: Dies tut zu meinem Gedächtnis. Was ist nun dieses Tun anders als Messhalten? Du 

sprichst aber, er habe da nicht geopfert. Wo steht aber geschrieben, dass er da nicht geopfert habe. Er 
spricht ja klar: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben, und mein Blut, das für euch vergossen wird." 
Ernstliche Disputation von heyligen Sakrament des Altares. F Hr. Ford, a szerző. 

4 8 „Wer da leugnet, dass er im Abendmal geopfert habe, der leugnet auch sein Priestertum nach der Ord
nung des Melchisedech." Ernstliche Disputation von heyligen Sakrament des Altares. C IIv. Ford, a szerző. 

49 Sacerdotii ac sacrificii novae legis defensio... (Ingolstadt, 1544) és Necessaria et catholica consyderatio super 
Lutheri articulis, quos uelit concilio generali proponi (Ingolstadt, 1546). 

5 0 „Wir sagen aber, dass in der Messe beides, Opfer und Sakrament ist: Opfer in dem Gedächtnis des Lei
dens und Opfers Christi am Kreuz. Sakrament in der Empfangung." Ernstliche Disputation von heyligen 
Sakrament des Altares. F IVr. Ford, a szerző. 



5 1 1463/64-ben született Landshutban. Szülővárosában az ottani obszerváns ferencesek tanították, majd 
1480-tól Ingolstadtban ismerkedett a szabad művészetekkel, ahol baccalaureus artium címet nyert. Teo
lógiai tanulmányait tovább folytatta valószínűleg Tübingenben, Heidelbergben vagy Bázelben. 1482-ben 
fogadalmat tett a ferences rendben. A rend három tanulmányi házában működött: először Landshutban 
(1487-től), majd Ingolstadtban (1489-1496), ahol a fiatal növendékek magisztere is lett, 1496-tól 
pedig Münchenben, ahol 1498-ban lektor, 1496-1498-ig helyettes házfőnök, majd 1499-1508 között 
házfőnök volt. Visszatért Ingolstadtba, ahol 1508/1510-1514 között prédikátor és lektor volt. 1514— 
1517-ben ferences rendi tartományfőnök volt, 1520-1523-ban az újonnan szerveződött német ferences 
provincia élén állt. Ezután 1527-ben bekövetkezett haláláig a müncheni kolostort irányította mint ház
főnök. Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon: www.kirchenlexikon.de 

5 2 „Denn ich sehe viele gute Früchte, die aus dem lutherischen Irrsal entspringen, nicht durch sich selbst, 
sondern aus göttlicher Gnade." Abwaschung des unflats so Andreas Oslander dem Gaspar Schatzger in sein 
Antlitz gespihen hat... A Iv. Ford, a szerző. 

5 3 „Das Opfer, das Christus einmal am Kreuze geopfert hat, ist Gott, dem Vater, ewiglich gegenwärtig und 
wohlgefällig." Vom hochwirdigsten Sakrament des zartten fronleichnam Christi. München, 1525. A IVr. Ford, 
a szerző. 

5 4 Iserloh 1952, 42. o. 
5 5 „Wir bedürfen also nicht mehr eines neuen tödlichen Opfers für die Sünden durch ein neues Leiden und 

Sterben Christi. Weil wir aber täglich sündigen, so bedürfen wir auch einer täglichen Vergegenwärtigung 
des Leidens und Opfers Christi für die Sünden vor Gott, dem Vater." Von dem heiligsten Opfer der Mess, 
samtlichen dreyen fürnemlichsten und wesentlichsten taylen. Das ist von der Consekrierung, Opferung und Emp
fangung des hochwirdigsten Fronleychnams Christi. C IVv. Ford, a szerző. 

5 6 Iserloh 1952, 43. o. 
5 7 „Die Opferung Christi ist geschehen in zweierlei Weise. Eine im Geiste, in der Heimlichkeit, in dem 

Glauben. Die andere wesentlich geschehen am Kreuze. In beiden Weisen ist ein Christus, ein Glaube, 
einer, der geopfert wird, einer, der opfert." Abwaschung des unflats so Andreas Osiander dem Gaspar Schatz
ger in sein Antlitz gespihen hat... H IV. Ford, a szerző. 

5 8 „Die Priester des Neuen Bundes treten nicht an Christi Stelle, bekennen auch kein anderes denn allein 
das Priestertum Christi, wie sie denn auch kein anderes Opfer bekennen." Von dem heiligsten Opfer der 
Mess, samtlichen dreyen fürnemlichsten und wesentlichsten taylen. Das ist von der Consekrierung, Opferung und 
Empfangung des hochwirdigsten Fronleychnams Christi. D IIv. Ford, a szerző. 
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PINTÉR G A B O R 

Fides et história* 
J ó - e valamire a történelem? 

„A múlt idegen ország, ahol az emberek mindent másképpen csinálnak." 
L. P. Hartley 

„A múlt idegen ország, ahol az emberek éppúgy viselkednek, mint mi." 
Douglas Adams 

„Bölcs emlékezés és bölcs feledés, ebben rejlik minden." 
Thomas Carlyle 

I . 

A történelem folyamatát többféle módon közelíthetjük meg. Közismert a latin mon
dás: história est magistra vitae - a történelem az élet tanítómestere. Milyen gondolko
dást rejt magában ez a kijelentés? Mire tudja használni a jelen a múltat? Érdekel-e 
minket egyáltalán az, ami elmúlt? 

Ha csak felszínesen nézünk körül, azt láthatjuk, hogy - a könyvolvasó korokban -
a történelmi regények, illetve - vizuális jelenünkben - a kosztümös filmek jelentős 
közönséget vonzanak. A közízlés hajlik a romantika felé, olyan történetre vágyik, amely
ben a jó és a rossz egyértelműen felismerhető. Vajon minek tarthatjuk ezt? Katarzis
vágynak? Menekülésnek a valóság elől? A mindennapokban ugyanakkor ennek általá
ban az ellenkezője tapasztalható. A kicsi döntések, a hétköznapi megalkuvások kényel
mes relativizálása és ideológiamentesnek tűnő liberalizmusa elmossa a határt a fekete 
és a fehér között. 

Viszonylag modern kérdés, hogy tudomány-e, s ha igen, akkor milyen tudomány a 
történelem. Összefügg ez azzal is, hogy magának a „tudomány" szónak a jelentéstar
talma hogyan változott meg, hogyan szűkült le a 16. század tájékán - elsősorban a 
neolatin nyelvekben - a természettudomány területére, s vált végül a főleg empirikusan 
érzékelhető jelenségek puszta leírásának kifejezésévé. A tudományos jelenségek isme
rete és leírása azonban nem azonos a tudással. Hosszú időn keresztül a történetírás 

* Pintér Gábor írása két és félezer évet ölel fel, így érthető, hogy bizonyos szempontból inkább vázlat. 
Remélem, hogy a későbbiekben a szerzőnek módja lesz egy-egy kérdésfölvetésének, meglátásának aprólé
kosabb kifejtésére. - A szerk. 



feladata nem az emberi tapasztalás által megismert események leírása volt, hanem az, 
hogy megmutassa, hogyan tükröződik vissza a megélt történésekben az őskép, az ar
chetípus.1 Az idők folyamán ez a célkitűzés egyre jobban elhalványodott, míg végül a 
tényszerűségre törekvés jegyében a 19. században teljesen természettudományos jelle
get öltött. A történelemben az évszámok, az események ismerete jelenti a tudományt, 
de megértésük és főleg következményeik megértése már kívül esik a (történettudo
mány határain. 

Természetesen ez a folyamat nem nélkülözte a vitákat. Tudós érvek és ellenérvek 
csaptak össze, és újabb megközelítések is körvonalazódtak. Ebben a tanulmányban ezt 
a folyamatot és a különböző irányzatokat kísérelem meg vázlatosan, néhány példán 
keresztül bemutatni. 

Korunkban - mint minden más korban is - különböző kulturális divatáramlatok ural
kodnak a szélesebb értelemben vett nagyközönség körében ugyanúgy, mint a tudósok 
kutatási irányaiban. Korszerű, tehát divatos dolog ostobának nézni eleinket, és saját 
fogalmainkat, gondolkodásmódunkat, intézményrendszerünket, ízlésünket, hitünket 
és hitetlenségünket visszavetítve számon kérni tőlük azt, amit nem is ismerhettek. 
Mircea Eliade, a 20. század egyik legjelentősebb vallástörténésze írja, hogy „...a »kul-
turális divat« egyik elbűvölő aspektusa éppen az, hogy nem érdekes, a szóban forgó 
tény és annak értelmezése igaz-e vagy sem. Egy irányzatot semmilyen kritika nem tud 
lerombolni. Van valami »vallasos« ebben a kritika iránti érzéketlenségben, még ha ez 
csak kicsinyes, szektás értelmű vallásosság is." 2 „Minden történetírón erőt vesznek 
kisebb-nagyobb mértékben kora fogalmai", fogalmazta meg ugyanezt a problémát 
Salamon Ferenc 1873-ban.3 A különböző divatos kutatási irányok-irányzatok arról is 
árulkodhatnak, hogy az adott korban milyen rejtett, tudattalan nosztalgiák rejtőztek 
a felszín alatt. 

„Mindennél fontosabb talán azonban, hogy elkerüljük annak csapdáját, hogy egy 
korábbi kor világszemléletét modern korunk világi mércéjével mérjük. A történelem 
tanúsága szerint a középkor keresztényei számára hitük alapvető tételei nem az Egyház 
tekintélye kicsikarta elvont hiedelmek, hanem tapasztalásuk valós szubsztanciája. 
Isten, vagy az ördög, vagy a Szűzanya cselekedetei, a bűn és az üdvözülés állapota, a 
Mennyek Országára való várakozás - a kereszténység világa mögött meghúzódó, tény
legesen ható, élő elv valamennyi. Fel kell tételeznünk, hogy a sajátosan keresztény 
valóság középkori tapasztalata pontosan annyira kézzelfogható és magától értetődő 
volt, mint az istenekkel és istennőkkel teli klasszikus mitológiai valóság ókori görög 
tapasztalata, vagy az egyén szubjektív pszichéjétől tökéletesen különváló, személyte
len, anyagi objektív valóság modern tapasztalata. ... Bizonyos értelemben nem csupán 
egy világszemlélettel, de egy külön világgal van dolgunk." 4 

A történelem interpretálásával sok irányzat, iskola foglakozott és foglalkozik. A sok
féleség bizonyos értelemben azonban csak megtévesztő látszat: lényegében két ellen
tétes szemlélet áll ezek mögött: a materiális és a mitikus. A két szemlélet kétféle mód
szert is jelent, főleg az értelmezés terén. A materiális történelemszemlélet elsősorban 



eseménycentrikusan leír, politikai-gazdasági szempontokat érvényesít, de nincs igazi 
középpontja. A mitikus szemlélet számára az események kronológiája nem cél, hanem 
eszköz; megérteni igyekszik és középpontja van. Ez a középpont pedig nem más, mint 
Isten, akit ugyan a különböző helyen és időben létező történelmi korszakok eltérően 
neveztek, írtak körül, de mindig centrumnak tekintettek. 

Az igazi tudás az isteni világ törvényeinek ismeretét jelenti, a hit pedig Isten létének 
elfogadását. A kézzelfogható bizonyosságra törekvő modern ember számára Isten léte 
csak „hit", amely ma hiszékenységet jelent. Eszerint hinni tudománytalan, erre csak az 
ostoba képes; a gondolkodás és annak eredménye, a tudomány teszi emberré az embert. 
A gondolkodás viszont a kételkedés szinonimája lett, s ezzel erénnyé vált a hitetlenség. 

Az úgynevezett hagyományos (archaikus) társadalmak emberei számára nem volt 
„magánügy" a vallás és a hit kérdésköre. Ez a világ nem ismerte a „profán" cselekvést. 
Minden, ami létezik, valamilyen formában részt vesz a szentségben. Ez a szentség a 
Teremtőből és a teremtésből fakad. A teremtés alkotás, amely a káoszból létrehozza a 
kozmoszt, eszköze pedig a szó. így végső fokon a történelem is a teremtésből ered. Az 
egyedüli, igazi valóság az isteni cselekedet. A kozmosz metafizikai szinten fejezi ki a 
jogot, az igazságot, a valóságot. Az ember tettei és alkotásai csak akkor válhatnak va
lóságossá, ha ismétlik, utánozzák a teremtést, az isteni művet, az archetípust. így válik 
az ember történelme imitatio deivé. 

Ezt az archaikus világot pogánynak szoktuk nevezni, s különböző jelzőket és hatá
rozókat illesztünk hozzá: hitetlen, bálványimádó. Milyen nagyfokú általánosítás ez! A 
bálványimádás csak akkor következik be, ha valamit (szobrot, képet, jelet) Isten helyé
be tesznek, s elveszítve-elfelejtve eredeti funkcióját, az emlékeztetést, magát a dolgot 
kezdik imádni, nem azt, akire emlékeztet. Meg kellene barátkoznunk azzal a gondolat
tal, hogy a pogánynak nevezett világ embere mélyebben tudott hinni modern korunk 
emberénél; s egész kultúrája nem önmagára, hanem Istenre irányult. A mitikus világ 
embere felfelé nézett, a materiális vagy lefelé, vagy horizontálisan.5 

Az isteni teremtést az ember a rítus által képes utánozni. Ez mindig különleges 
alkalom, hiszen erre az időre mintegy megszűnik, felfüggesztődik a profán idő, az 
ember ideje, vagyis az emberi időben zajló történelem. Erre különleges alkalmakkor 
(szertartások, ünnepek, étkezés, nemzés, munka, háború) kerül sor, amikor az ember 
a szent idő részese lesz. Az archetípus ismétlése teszi lehetővé, hogy az ember elhagy
ja a saját világát és eljusson a szakrális, mennyei világba.6 A szent idő az istenek ideje, 
vagyis az örökkévalóság; a profán idő az ember ideje, vagyis a mulandóság.7 

A vallási tevékenység központjában a világ periodikus megújhodása-megújítása áll. 
Az élő szervezetként elképzelt világegyetemnek - mint minden élő szervezetnek - idő
ről időre meg kell újulnia. A megújítás az ünnepek és a rítusok segítségével valósítható 
meg. A szent idő lényege éppen a visszafordíthatóság, a ciklikusság. „Hogy a dolgok 
megmaradjanak, ismételni kell őket... a mindenség egésze, valamint keletkező és mú
ló világunk ideje körben forogva határozatlan számú ciklusok egymásutánjában telik. 
(...) A kör megfordultával ugyanaz az ember tér vissza, aki már egyszer volt, és lesz 
újra. A mindenség ideje ismétlés és anaküklószisz, örök visszatérés."8 

Az archetípusok ismétlődésének igénye azt jelzi, hogy az ember az igazi, végső va-



lóságra vágyakozik, és retteg, hogy a profán létezés értelmetlenségébe merülve elve
szíti önmagát.9 

E felfogásnak a jegyében az ókori ember a saját, kortárs történelmét a mitikus gon
dolkodás segítségével tette érthetővé önmaga számára. Úgy fogalmazták és úgy értel
mezték az eseménynek sorozatát, hogy megfeleljen a mítosz időtlen mintájának. Nem 
a konkrét és megélt események voltak számukra lényegesek, hanem az üzenet, az is
teni tanítás, amely ugyanaz volt a teremtéskor kezdetben, s ugyanaz marad az ember 
ideje végéig. Ilyen értelemben az archaikus lelkület történelemellenes. De ez nem a tör
ténelem mint múlt tagadását jelenti, hanem magasabb, isteni szférába emelését. A mi
tikusán értelmezett történelem által az isteni példa megjelenik az emberiség előtt. 1 0 

A modern ember számára ez a hozzáállás teljesen értelmetlen és értelmezhetetlen. 
Tudatos mesegyártásnak tűnik; nem véletlen, hogy az ókori történetírókat sokan vagy 
fantasy-íróknak, vagy politikai propagandistáknak tartják. 

II. 

Az első mai értelemben vett oknyomozó, az objektivitás szándékával a tényekre alapo
zó történetíró a görög Hérodotosz volt (Kr. e. 484-425). 1 1 A görög-perzsa háborúról 
írott művét még mai értelemben is alapos kutatás után készítette el. Helyszíni tanul
mányokat folytatott: elutazott Egyiptomba és a perzsák közé is, hogy szavahihető ta
núkat keressen. Az egymásnak ellentmondó információkat igyekezett pontosan közöl
ni: „Nekem, miközben történeti munkámat írom, az a kötelességem, hogy mindenki 
szavát meghallgassam, s amit elmond, följegyezzem."12 Általában megfogalmazta saját 
véleményét is, de gyakran az olvasóra bízta a döntést. Elfogulatlanságra törekvése és 
a történeti okok és összefüggések keresésének igénye munkásságát elődeinek teljesít
ménye fölé emelte. „Az a törekvése, hogy bizonyítékok alapján különbséget tegyen 
valódi s kitalált történeti elbeszélés közt, a 20. századi történészekhez teszi őt szá
munkra hasonlóvá."1 3 

Valóban sokban hasonlít a mai történészekre, mégis más. Művében ugyanis teljesen 
keveredik a történetíró és a novellista. Hérodotosz - úgy tűnik - elsősorban szórakoz
tatni akarta olvasóit. A novellisztikus elbeszélés mögött háttérbe szorul az események 
pontos datálása. A színes és érdekfeszítő leírások, amelyek megörökítik az adott nép 
kultúrájának, mentalitásának egy-egy részletét, lekötötték az ókori olvasókat is, de ma 
is élvezettel vehetjük kézbe művét. Amint egy „recenzense" írta: „Hérodotosz, jól tud
ván, hogy minden hosszadalmas előadás, ha bizonyos pihenőket iktat közbe, kelleme
sen érinti a hallgatók lelkét, ha viszont megmarad ugyanazon dolgok tárgyalásánál, 
bármennyire is jól sikerült is különben, kimeríti a hallgatóságot a túltelítettséggel -
éppen ezért Homérosz utánzójaként tarkítani igyekezett írását. Mert ha kezünkbe 
vesszük könyvét, az utolsó szótagjáig kedvünket találjuk benne és mindig többet sze
retnénk belőle..." 1 4 

Hérodotosz a korábban bemutatott archaikus gondolkodástól is eltérő képet mutat. 
Egyrészt istenfogalma elég bizonytalan. Ugyan nem nevezhető ateistának, hiszen hisz 



egy konkrét név nélkül emlegetett istenségben, amelyet mintha a Sorssal azonosítana, 
de magukat az isteneket költők alkotásainak tartja. 1 5 Leírja ugyan, hogy adatközlői 
szerint az istenek hogyan avatkoznak bele az emberiség életébe, de saját véleménye 
szerint - bár a Sors kereke forog - az emberi szerencse és boldogság mindig az emberi 
mértéktartás vagy mértéktelenség következménye. Másrészt nem törekedett archetí-
pusos ábrázolásra, a valóságos események mitikus értelmezésére, de „...arra használja 
a múltat, hogy a szituációkat s a jellemeket kora számára szemléltető anyagként mu
tassa be".16 Saját kora közfelfogásával ellentétben nem nézte le, nem tekintette szelle
mileg alacsonyabb rendűnek a »barbarokat«, a nem görögöket. A különböző kulturális 
hagyományokkal rendelkező népek és emberek szokásait tiszteletben akarta tartani, el 
akarta fogadni és fogadtatni. Ebben az összefüggésben bátran mondhatjuk, hogy Hé
rodotosz a liberális eszmeiség szószólója a Kr. e. 5. században. 

III. 

A Római Birodalom minden szempontból heterogén volt: sokféle nép lakta, sokféle 
vallást követtek, az egyes provinciák adottságai is eltérőek voltak. Ezen a szinte kao
tikus állapoton lett úrrá Róma. Ma hasonló problémák esetén politikai-diplomáciai
katonai megoldások jutnának eszünkbe. Róma számára ezek csak másodlagosak vol
tak. Nem annyira katonai erővel, mint inkább hivatástudatával és eszmeiségével győ
zött: egy történelem feletti ideát követett.17 Egységre törekedett egy olyan eszme által, 
amely vallásos töltetet hordoz: az égi fény, az igazi világosság tisztelete lehet csak a 
valódi birodalom, a valódi egység alapja. A rómaiak tiszteletteli istenfélelme18 szorosan 
kötődött hivatástudatukhoz, amelyet legkifejezőbben Vergilius fogalmazott meg: 

Más faj - elismerem - élethűbb ércszobrokat alkot, 
s arcot olyant farag, úgy, hogy szinte beszél az a márvány, 
jobb ügyvéd is akad, s ki leírja a csillagok útját 
mérőbotjával, vagy számontartja kelésük: 
ám a te mesterséged, római, az, hogy uralkodj, 
el ne feledd - hogy békés törvényekkel igazgass, 
és kíméld, aki meghódolt, de leverd, aki lázad!19 

Róma történelemszemlélete szoros összefüggésben van ezzel az eszmei alappal; leg
kézzelfoghatóbb megnyilvánulása maga a birodalom, vagyis az Imperium. A birodalom 
az égi kép, a metafizikai rend, a kozmosz földi mása,2 0 ahol a jog, az igazság és az igaz
ságosság, a béke, vagyis a törvény uralkodik. Egyedül az isteni törvények nevezhetők 
a szó teljes értelmében törvénynek: Isten minden hatalomnak és jognak a forrása -
Dominus dat legem. Az ember alkothat hasznos szabályokat, de ezek nem minősülnek 
törvénynek. Az isteni törvény parancsának mindenki köteles engedelmeskedni, annak 
megszegése szentségtörés. Az Imperium eredeti jelentése: a parancs hatalma.2 1 Ebben 
az értelemben egyáltalán nincs territoriális jellege, az csak később kapcsolódik hozzá. 



Azt fejezi k i , hogy Róma ősi erkölcsi rendjét2 2 minden ellenkező áramlattal szemben 
érvényre kell juttatni. 

Nemcsak a birodalom egészének, hanem mindennek (a városnak, a katonai tábor
nak, de még a családnak is) meg kell felelnie az égi képnek. Ennek leglényegesebb ele
me a középpont kijelölése. A kozmoszban a középpontnak a sarkcsillag a jelképe. A 
birodalomban ezt a szerepet az uralkodó tölti be: ő maga a középpont. Ahogy a Teremtő 
a kozmosz létrehozója, úgy az „isteni jogú király" a birodalom megalkotója. Ennek az 
alkotásnak vagy „kialakításnak" szellemi, és nem politikai vagy gazdasági alapja van. 
Ez az eszme történelem feletti, ezért megvalósítása bármely korszakban lehetséges. Az 
uralkodó kapja Istentől a törvényt, amely elsősorban erkölcsi, s nem politikai-jogi 
fogalom: ez a mos maiorum23. Ehhez az eszméhez szorosan kapcsolódik a hierarchia 
fogalma. A hierarchia számunkra elég sok negatív felhangot tartalmaz: a hatalom, az 
elnyomás, a korlátozás gondolata kötődik hozzá. Rómában ezzel szemben a működő
képes rend, a stabilitás biztosítéka: ez teszi lehetővé, hogy mindenki megtalálja a 
helyét és a törvény védelmét a társadalomban.24 A római társadalom történetében a kü
lönböző rétegek küzdelmét a korunkban divatos felfogások szerint elsősorban anyagi 
és politikai kérdésnek, mintegy a modern pártküzdelmek ókori előzményeinek állítják 
be. Pedig Rómában nem maga a hatalom, hanem annak helyes gyakorlása, a hierarchia 
volt az igazán lényeges kérdés.2 5 

„A halandók életét a lélek vezérli és kormányozza, s ha az erény útján tör a dicsőség 
felé, magában is elég erős, hatalmas és messze fénylő: nem szorul a szerencsére, hiszen 
az derekasságot, elszánást s más jó tulajdonságokat sem adni, sem elragadni nem tud. 
(...) Minthogy ugyanis az ember testből és lélekből áll, minden foglalatosságában, va
lamennyi törekvésében hol a test, hol pedig a lélek természetét követi. Külső szépség, 
nagy gazdagság, testi erő és más efféle azonban hamar elenyészik, de a szellem kiváló 
művei, miként a lélek, halhatatlanok. (...) oly sok, oly különböző foglalatosság vezet
heti el a lelket a tökéletesség fényéhez. Ám ezek közül szerintem a polgári és katonai 
hatalom, egyáltalán, az állami hivatal manapság a legkevésbé kívánatos, minthogy a 
megtiszteltetés nem az érdemet jutalmazza, s azoknak sem szerzi meg a biztonságot 
vagy a tekintélyt, akik görbe úton juthattak hozzá. (...) A szellemi tevékenységek kö
zül viszont különösképpen hasznos a történetírás." 2 6 

Az előbbi idézet nem valamely keresztény moralistától származik, hanem a Kr. e. 1. 
században élt, demokrata érzelmű Sallustiustól (kb. Kr. e. 86-35). 2 7 Az ókori értékelés 
a legnagyobb történetírók között tartotta számon, jóllehet irodalmi munkásságának 
jellege már akkor is sokkal inkább a történeti publicisztika, mint a feltáró igényű tör
ténetírás körébe utalta. 

Sallustius a történések összefüggését akarta bemutatni. Nem a kezdeti, legendás 
homályba burkolózó idők érdekelték. A múlt eseményei csak annyiban voltak lényege
sek a számára, amennyiben azok saját jelenének viszonyait előkészítették és érthetővé 
tették. A jelenről (vagy közelmúltról) ír a jelennek. Ezekben a vonatkozásokban sok 
hasonlóságot fedezhetünk fel közötte és számos jelenkori publicista között. 

Műveiben alig említi meg az isteneket, de valamilyen formában mindvégig jelen 



vannak, ugyanis az istenek tisztelete a helyes és jó erkölcsi rend egyik talpköve.28 Ha 
ez a rend megbomlik, és nem állítják helyre, akkor Róma is elvész. Nem annyira a 
házastársi hűség hanyatlása, a nemi erkölcs romlása, a magánéleti visszásságok és a 
léha szórakozások háborítják fel, hanem sokkal inkább a politikai erkölcstelenség, a 
politikai élet züllése. Azt is észreveszi, hogy a morális süllyedés hátterében a hagyo
mányos értékrend megváltozása, elanyagiasodása, a pénzéhség áll. A kontraszt, ame
lyet Sallustius az olvasó elé tár, éppen a régi idők jó erkölcsi rendje és a jelen megrom
lott erkölcsi állapota között van. 

„...háborúban-békében ápolták a jó erkölcsöket, teljes volt közöttük az egyetértés 
s ritka a kapzsiság; jog és igazság nem annyira a törvények, hanem inkább a természet 
parancsára érvényesült. (...) polgár a polgárral az erényben versenyzett. Az istenek 
tiszteletében pazarlók, otthon takarékosak, barátaikhoz hűek voltak. Két tulajdonság
gal óvták meg önmagukat s az államot: bátorságot tanúsítottak a háborúban, s mihelyt 
eljött a béke, méltányosságot."29 

Sallustius tehát Róma alapvető erkölcsi kódexéhez, a mos maiorumhoz való vissza
térést sürgeti. Egy reformtervezetben hangot is ad ennek, amikor azt javasolta Caesar
nak, hogy véget kell vetni a pénz mindenható uralmának. Meggyőződése szerint csak 
így lehet Rómát megmenteni. 

Nem hivatkozik mítoszra és nem is mitizál, mégis az örök és időtlen mintát állítja 
az olvasó elé mint követendő példaképet. Szemére vetik, hogy idealizált, megszépített 
s ezért nem teljesen igaz múltképet rajzol. Marxista beállítottságú értékelői szerint 
pedig „...inkább a válság korának látható jelenségeit vetíti elénk, mintsem ennek a 
kornak anatómiáját: a felszín mélyében végbement gazdasági és társadalmi folyamato
kat. (...) Kétségtelen, hogy azt a válságot, amelyet mi már gazdasági és társadalmi 
összetevőiben szemlélünk és azokból akarunk megérteni, Sallustius elsősorban erköl
csi válságnak fogta fel és ennek szellemében ábrázolta."30 Valóban, megállapításai oly
kor elég sommásnak tűnnek, és az események „valódi" lefolyásától időnként eltérnek. 
Figyelmes olvasással azonban ráébredünk, hogy csak modern reflexeink léptek műkö
désbe, ha tudatos ferdítéssel, történelemhamisítással vádoljuk meg. Sallustius nem 
csúsztat, ő az archetípust, a mélyebb és valódibb történelmi igazságot akarja meglát
tatni erőteljes és meggyőző következtetéseivel, a tettek, események és portrék biztos 
kezű, szinte pszichológusi megrajzolásával. Mindig a tárgyra és az elvi lényegre kon
centrál, ehhez igazítja írásainak kompozícióját, arányait és stíluseszközeit. Olvasóit 
szinte az elbeszélt események részesévé teszi azzal, hogy ritkán tár eléjük kész ítéletet, 
a véleményalkotást gyakran rájuk bízza. 

Eszmei mondanivalójának tükrében - mai fogalmaink szerint - talán leginkább az 
„intelligens konzervatizmus" Kr. e. 1. századi képviselőjének nevezhetjük.31 

A római történészek közül Liviust (Kr. e. 59-Kr. u. 17) 3 2 érdemes még közelebbről 
megismernünk. A kor, amelyben élt és alkotott, a birodalom egyik legjelentősebb for
dulópontja: a principatus kezdete, az augustusi aranykor. 

Augustus uralkodói programjának lényege a mitikus teremtő királyok által alkotott 
igazi rend, vagyis a mos maiorum helyreállítása: tegyük azt, amit atyáink tettek, de job-



ban. Ez több mindent takar. Nemcsak a vallást, a kultuszt kell visszaállítani eredeti 
méltóságába, nem csupán a katonai fegyelem és aszkézis megszilárdítását kell elvégez
ni, hanem az emberek jólétét is meg kell teremteni. Helyre kellett állítani a senatus te
kintélyét is, hiszen a senatorok közül többen méltatlanok lettek erre a tisztségre. 
Mindennek érdekében olyan közjogi megoldást kellett találnia, amely minden félnek 
megfelelő: a monarchikus államformát. Augustus a történelem azon kevés uralkodója 
közé tartozik, akinek sikerült megvalósítania programját, és akit tiszteltek és becsül
tek alattvalói. 

Livius ennek a korszaknak hivatásos és reprezentáns történetírója, Augustus köz
vetlen barátja és pártfogoltja volt, bár nem mindenben tudott a principatus rendsze
rével azonosulni. Célkitűzését a Város történetét alapításától elbeszélő, ránk már csak 
töredékesen maradt műve előszavában fejti k i : 

„Szeretném, ha minden olvasóm inkább arra ügyelne, hogy milyen volt az élet, mi
lyen az erkölcs: milyen férfiak munkálkodása, háborúban és békében milyen tulajdon
ságok révén sikerült a birodalmat megteremteni és ily naggyá formálni; majd a fegye
lem lassú lazultával először az erkölcsi alap süllyedését, azután az egész építmény 
fokozatos roskadozását, még később hirtelen összeomlását figyelje, amíg odáig nem 
jutottunk, hogy sem hibáinkat, sem azoknak orvosszereit nem tudjuk elviselni. A 
történelem megismerésében épp ez az üdvös és gyümölcsöző, hogy az ember minden
fajta eseménynek intő példáit szemlélheti mintegy messziről látható emlékművön; 
innen válogathatja maga és közössége számára, ami követésre méltó, innen (ismerheti 
meg), mit kell kerülnie: ami gyalázatosnak indult és gyalázattal is végződött."33 

Livius egyáltalán nem titkolja, hogy egy eszményt, archetípust kíván elénk állítani 
mint követendő példaképet, amely megoldást nyújt a jelen gondjaira, hiszen ezek a 
problémák mind az erkölcsi hanyatlásból fakadtak. A mai gazdasági-politikai összefüg
gésekben gondolkodó olvasó számára éppen ezért könnyen közhelyszerűnek, olcsó 
moralizálásnak vagy éppen politikai propagandának tűnik számos megállapítása. Ez 
már csak azért sem igaz, mert nem politikai elkötelezettség vezérelte, hanem mély 
patriotizmusa, Róma iránt érzett, mindent felülmúló szeretete.34 A római eszmények 
(férfiasság, kegyesség, hűség, igazságosság, kegyelmesség, vallásosság, állhatatosság, 
méltóság stb.) történelmi eseményeken keresztül történő bemutatása és példaképpé 
nemesítése ezért nem öncélú szépírói fogás. Egyértelmű a célja: nem csupán száraz 
kronológiát, „telefonkönyvet" akart írni, hanem a történelemben rejlő tanulságokat is 
le akarja vonni, hogy ezzel buzdítsa kortársait a régi erények megtartására és hazafias 
tettekre. Stílusa máig magával ragadó, csiszolt, lendületes és olvasmányos. 

S valljuk be, Liviust, a morálfilozófus történetírót talán azért is tartják sokan felszí
nesnek, mert erkölcsi emelkedettsége és szigorúsága nem ismeri a középszerűséget.35 



IV. 

A kereszténység több újdonságot hozott magának a történelemnek a megközelítésé
ben is. Egyrészt az ember többé nem a Sors kiszámíthatatlan és érzelem nélküli kere
kétől függ, hanem a Teremtés (a történelem kezdete) és a Végítélet (a történelem vége) 
közötti lineáris időben halad előre. Másrészt a történelem maga új célt, új értelmet 
kapott azzal, hogy Isten valóságosan megjelent az emberiség előtt. Nem a kezdetek 
mitikus idejében, hanem az emberi idő egy meghatározott pontján, visszafordíthatat
lan történelmi eseményként Isten közvetlenül belépett az emberiség életébe. A törté
nelem ezáltal az üdvösség történetévé vált. 

Ez a tudat a korai keresztények körében azt eredményezte, hogy környezetükkel 
elég polémikus hangnemben foglalkoztak. A mítoszokra épülő viselkedésmintákat és 
eszményeket elutasították,3 6 a pogány istenfelfogást bálványimádásnak minősítet
ték. 3 7 A megpróbáltatásokat, amelyek a nem keresztény nemzeteket és államokat ér
ték, Isten büntetésének tekintették makacsságukért és keményszívűségükért (például 
Jeruzsálem pusztulását). „Mi köze van hát Athénnek Jeruzsálemhez? M i köze az aka
démiának az egyházhoz?" - teszi fel a kérdést Tertullianus. 3 8 

Bonyolította a helyzetet, amikor a 2. században a művelt keresztény apologéták el
kezdték felhasználni a görög filozófia lehetőségeit, hogy segítségével könnyebben 
megértethessék magukat a pogányokkal. Hasonlóképpen alkalmazta ugyanezt a gnó
zis is. Az egyház nagyon határozottan elutasította a gnózist és a gnoszticizmust. 3 9 

Ennek a következménye az lett, hogy a filozófiára - túlzott általánosítással - lassan 
úgy tekintettek, mint az eretnekségek szülőjére.4 0 

A keresztények jó ideig nem érdeklődtek különösebben a történelem iránt. Termé
szetesen tudatában voltak annak, hogy ugyanúgy a történelmi időben élnek, mint 
Jézus és az első tanítványok, de egyre inkább úgy érezték, hogy az ő idejük és a környe
zetük ideje nem azonos. Tulajdonképpen elválasztották egymástól a szakrális és a pro
fán időt, amely mindig is különböző, de nem materiális fogalom volt. 4 1 Most azonban 
a keresztények kezdték úgy vélni, hogy a saját fizikai idejük mintegy a szent idővé vált, 
s így különbözik a pogányok fizikai idejétől, amelyet profán időnek tekintettek. A 4. 
századig ez nem is okozott különösebb gondot, hiszen nem volt valami szoros a ke
resztények és a környezetük közötti kapcsolat. A konstantini fordulat után szükséges
sé vált, hogy túllépjenek a saját határaikon, mert ha megmaradnak az addigi értelem
ben vett egyháztörténelemnél, akkor még önmaguk számára sem tudják értelmezni a 
megváltozott körülményeket. 

A keresztény történetírás első alakja Caesareai Euszebiosz (263 k.-339), 4 2 korának 
legműveltebb klerikusa, aki tudatában is volt a nehézségeknek: „...megvallom, hogy 
az ígért mű annyira meghaladja az erőmet, hogy ígéretemet nem tudom teljesíteni és 
tökéletesen beváltani. Valójában amikor most elsőként foglalkozom ezzel a témával, 
mintegy járatlan és kitaposatlan útra lépek. (...) Égetően szükségesnek hiszem, hogy 
ezzel a munkával foglalkozzak, mivel mindeddig egyetlen olyan egyházi írót sem isme
rek, aki a maga részéről vállalkozott volna rá, hogy erről írjon."4 3 Egyháztörténetében 



Jézus korától 324-ig tárgyalja a kereszténység történetét. Érzékelteti ugyan, hogy a 
keresztények nem a világtól függetlenül léteznek, de csak az egyházzal kapcsolatos 
világi eseményekre tér k i . 

„.. .megemlékezem azokról a bajokról, melyek az egész zsidó néppel rögtön az Üdvö
zítőnk elleni összeesküvés után történtek, aztán arról, hogy mennyit, milyen módon 
és mikor harcolt a pogányokkal szemben az isteni tanítás; azokról a kiváló emberekről, 
akik az idők folyamán egészen vérük ontásáig és a kínvallatásig küzdöttek ezért a ta
nításért; napjaink vértanúiról és végül Üdvözítőnknek mindnyájunkra kiáradt, örven
detes és nagylelkű segítségéről."4 4 

Euszebiosz egyháztörténetének különlegessége a források használatában rejlik. 
Nemcsak begyűjteni igyekezett az eredeti (vagy általa annak tekintett) dokumentumo
kat, hanem ezeket nagyrészt az olvasó elé is tárta. A szerteágazó és sokféle történelmi 
anyagot kronologikus keretbe rendezte, ez adja meg műve alapszerkezetét, egyúttal 
meghatározza történelemszemléletét is. Az időrend mintegy hierarchikus struktúrát 
biztosít, segítségével világosan tükröződik mondanivalója: az egyház egységét, a világi 
erőknek és a szétforgácsoló eretnek tendenciáknak való ellenálló képességét a hierar
chikus elv biztosítja. Ezt hangsúlyozza azzal is, hogy püspökkatalógusokat is közöl. 

A történelem folyamatát alapvetően optimista módon közelíti meg: Isten a megélt 
események által neveli az emberiséget. Ilyen összefüggésben a Római Birodalom is 
pozitív jelentést kap: felkészítette a világot az idők teljességére. Konstantin császár 
Euszebiosznál szinte messiási alakká válik: Isten őt is, miként korábban Mózest, az 
emberek vezérének rendelte.4 5 Isten országa az ő uralmában valósul meg. 4 6 

Euszebiosz egyháztörténetéből az az üzenetértékű tanulság szűrhető le, hogy az 
egyháznak és a politikai hatalomnak fednie kell egymást - legalábbis ideális esetben. 
E gondolat hosszú századokon keresztül hatott, s ma is hat mind a teológiában, mind 
a politikában. 

Művének mondanivalóját lényegében nem érinti, hogy korának legjelentősebb te
ológiai kérdésében, az Ariosz által elindított krisztológiai vitában nem foglalt el egy
értelmű álláspontot. Mindkét tábor véleményének egy részével egyetértett, ezért „.. .az 
ariánusok számára túl ortodoxnak tűnt, az ortodoxok pedig ariánusnak nézték". 4 7 

Euszebiosz közéleti személy volt, aki két korszak határán tevékenykedett. Döntése
iből látható, hogy szeretett volna a múlt kipróbált megoldásaihoz ragaszkodni, de 
egyúttal - valamilyen valós vagy vélt módon - korszerű is lenni. E kettősség eredmé
nyeként többször szembekerült önmagával is. Ilyen személyiségtípussal a jelenben is 
találkozunk. 

A keresztény történelemszemlélet és -filozófia megalapozója Augustinus (354-430), 4 8 

a hippói püspök volt. Annak az állameszmének is megteremtője lett, amelyet a felvilá
gosodásig általánosan érvényesnek tartott a kereszténység minden irányzata. Sokrétű 
és óriási életművéből számunkra i t t egy könyv fontos: az önmaga által is magnum opus 
et arcfuumnak, nagy és nehéz munkának nevezett De civitate Dei - Isten városáról, ame
lyet 413-426 között készített.4 9 Augustinus nem történész, s az Isten városáról semmi
képpen nem tekinthető történeti műnek, nem is szánta annak. A későbbi európai év-



századok történeti gondolkodására azonban akkora hatást gyakorolt, hogy érdemes 
közelebbről megismerkednünk vele. 

A keletkezés háttérében mozgalmas és fájdalmas események, évtizedek állnak.5 0 

Mind a pogányok, mind a keresztények feltették a kérdést: kinek a bűneiért és kinek az 
istene büntette ezzel a birodalmat? Mi t lehet, mit kell tenni, kinek az istenét kell k i 
engesztelni?51 

Augustinus nem esik kétségbe, s határozottan elutasítja a keresztények körében 
elterjedt, „balszerencsés időkre" hivatkozó fatalizmust. Morális tanítását történelmi 
távlatokba helyezi. „Túlárad a rossz, és Isten akarta, hogy túláradjon. (...) Rossz idők, 
nehéz idők: így beszélnek az emberek. Éljünk jól, s jók az idők is. M i vagyunk az idők: 
amilyenek vagyunk, olyanok az idők. (...) Bizony nem rossz az ég és a föld és a víz, és 
minden, ami bennük van: a halak, a szárnyasok és fák. Mindez jó; a rossz világot a 
rossz emberek okozzák."52 A pogányok a katasztrófát isteni büntetésként értelmezték, 
mert kultuszaik helyébe a kereszténység lépett államvallásként: „Ezekben a keresztény 
időkben Rómát meggyötörték és felgyújtották. (...) íme, amikor áldozatokat mutat
tunk be az isteneinknek, állt Róma, virágzott Róma; de mivel a t i Istenetek áldozata 
felülkerekedett és bővelkedett, a mi isteneink áldozatai meg vannak tiltva és meg van
nak akadályozva, íme, mit szenved Róma." 5 3 Augustinus elutasítja ezt a vádat: Róma 
már a kereszténység elterjedése előtt is többször leégett, és különben is „...örömöt ta
lálnak a rómaiak a tűzvészben. (...) Miért gyönyörködtet, hogy szájaskodsz az Isten el
len olyan dologért, ami le szokott égni?" 5 4 Ugyanakkor - mintegy vigaszt nyújtva - arra 
is utal, hogy egy intézmény fennmaradását az emberek minősége biztosítja: „Roma 
non perit, si Romani non pereant. (...) Roma enim quid est, nisi Romani?" - Róma 
nem vész el, ha a rómaiak el nem vesznek. Mert mi Róma, ha nem a rómaiak?5 5 Ezek a 
gondolatok visszaköszönnek az Isten városából is. 

Ebben a 22 könyvből álló hatalmas művében a földön végbemenő történelmi folya
matot a transzcendenciából eredeztette és abban is oldotta fel. A történelem Isten 
akaratának a megnyilvánulása, Isten morális célja jelenik meg benne. A történelmi 
múlt innen szemlélve nem más, mint a jó és a rossz, a hit és a hitetlenség: a szent és 
a profán képviselői - Isten városa (civitas Dei) és az e világi város/az ördög városa (civitas 
terrena/civitas Diaboli) - közötti hosszú küzdelem. A két város két eszmeiséget fejez 
k i . 5 6 „Két várost alapított a két szeretet; tudniillik a földit az egészen Isten megvetéséig 
terjedő önszeretet, az égit pedig az egészen az önmegvetésig haladó istenszeretet. Az 
önmagával, ez az Úrban dicsekszik. Amaz az embereknél keresi dicsőségét, ennek pe
dig Isten a legnagyobb dicsősége, a lelkiismeret tanúsága szerint."5 7 „...az egyik arra 
rendeltetett, hogy örökre uralkodjék Istennel, a másik, hogy örök büntetést szenvedjen 
el az ördöggel."58 A földi város a vanitas, a hiúság jegyében él, időleges és halandó, csak 
a természetes szaporodás révén marad fenn; az égit a veritas, az igazság ragyogja be, 
örök és halhatatlan. 5 9 

Az e világi város a lázadó angyalok bukásával veszi kezdetét, majd Kain (civis huius 
saeculi - e világ polgára) - száll szembe Ábellel (peregrinus in saeculo - száműzött6 0 e 
világban): „A földi város első alapítója testvérgyilkos volt, mivel erőt vett rajta az irigy
ség, s öccsét, az örök város e földön száműzött polgárát megölte. (...) ami pedig Káin 



és Ábel között történt, a két város: Isten és az emberek városa közötti ellenségeskedést 
bizonyította."6 1 

Augustinus monumentális freskóján Babilon testesíti meg a földi várost, amely 
szemben áll Isten városával. Nem azonosítja nyíltan a létező Rómát a mitikus Babilon
nal, ám ahogy a Város sorsát végigköveti műveiben, olvasója számára egyértelművé 
válik a célzás. 6 2 Róma legfőbb erénye, hogy a földi város mindenki által érthető szim
bóluma tud lenni - írja Lancel.6 3 „És nézzétek ennek a két városnak a nevét, Babilonnak 
és Jeruzsálemnek. Babilon neve zűrzavart jelent, Jeruzsálem neve annyit tesz: a béke 
látomása. Fordítsátok most figyelmeteket a zűrzavar városára, hogy megértsétek a béke 
látomását: ezt viseljétek el, arra vágyakozzatok. (...) Az emberi nem kezdete óta egy
másba keveredve léteznek, és így járják útjukat a világ végezetéig (...) ám végül szét
választatnak. (...) Jeruzsálem [az Úr] jobbján lesz, Babilon a balján."6 4 

A világ fiait a sátáni „erényekről": a gőgről, az engedetlenségről és az önzésről, a 
mennyei város polgárait az isteni erényekről: az alázatosságról, az engedelmességről 
és az önzetlenségről lehet felismerni. Isten gyermekei azért élnek a világ lehetősége
ivel, hogy Istent élvezhessék - a világ fiai Istent akarják arra felhasználni, hogy a vilá
got élvezhessék. Ez a szembeállítás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az e világ embere 
által létrehozott dolgok (például kultúra, civilizáció) mind rosszak és értéktelenek 
lennének. A két város közé nem lehet politikai vagy társadalmi választóvonalat húzni. 
Ezért lehet a földi városnak is jóra fordítható tette, hiszen nem a dolog, hanem a hasz
nálat szándéka, az emberi döntés minősít. 

„A hitből élő emberek családja azokra az örökkévaló dolgokra vágyakozik, amelyek az 
eljövendőre vannak megígérve, a földi és mulandó dolgokat mintegy vándorként hasz
nálja, nehogy ezek elcsábítsák vagy elfordítsák Istentől, akihez törekszik... [Az égi 
város,] míg a földi városban tölti száműzetésének mintegy rabéletét, miután a megvál
tás ígéretét és a lelki adományokat zálogként már megkapta, nem habozik a földi város 
törvényeinek engedelmeskedni, melyek mindazt irányítják, ami a halandó élet fenn
tartásához szükséges." 6 5 

Időről időre felbukkanó félreértelmezés, hogy Augustinus az államot eleve rossznak 
tartotta. Meggyőződése szerint az állameszmét a Teremtő plántálja teremtményébe, így 
az a teremtés része. Az állam tehát nem lehet a bűn következménye, de az isteni esz
mének csak akkor felelhet meg, ha az isteni tettek: a béke és az igazságosság, vagyis a 
rend megvalósítására törekszik. Az államot a rend, vagyis az isteni hiánya ítéli pusz
tulásra. Isten városának polgárai békében élnek nemcsak egymással, de készséggel 
elfogadják a földi város törvényeit is, és nem lázadnak ellenük. Az ő feladatuk, hogy a 
földi város rendjét előmozdítsák. 

„Tehát ez az égi város, míg száműzetésben van a földön, minden nemzetből polgáro
kat hív, és a vándorlók társadalmát minden nyelvből alkotja meg, nem törődvén azzal, 
ami a földi békét megteremtő vagy fenntartó szokásokban, törvényekben és intézmé
nyekben különböző. Közülük nem pusztít el semmit, sőt fenntartja és követi mindazt, 
ami ugyan a különféle nemzetekben különböző, de egyazon cél, a földi béke felé mu
tat..." 6 6 

A két város közötti küzdelem ezen a földön az utolsó ítéletben fejeződik be, és min-



den újra visszatér a transzcendencia világába. „A Történelem Ábel és Káin szellemi 
leszármazottainak harcából áll." 6 7 

„...mert mennyei a szentek városa, noha i t t születnek polgárai, akik által száműze
tésben van, amíg országának ideje elérkezik, midőn egybe fogja gyűjteni a testükben 
feltámadókat, s akkor az ígért ország nekik adatik, ahol királyi vezérükkel vég nélkül 
fognak uralkodni." 6 8 „...s oly kellemességet és könnyűséget fogunk ott az engedel
mességben tapasztalni, amilyen boldogságot nyújt az élet és az uralkodás."69 

„Miután pedig végrehajtatott az ítélet, meg fog szűnni ez az ég és ez a föld, s akkor 
kezdetét veszi egy új ég és egy új föld. Mert a dolgok átalakulása és nem teljes megsem
misülése által fog elmúlni a világ."70 A történelem célja a történelmen kívül van; éppen 
ezért a keresztényeknek nem a földi értékekre kell figyelniük. A világ dolgait használni 
kell, nem élvezni. 

Augustinust az a két esemény érdekli a világ történetében, amelyek a keresztény 
ember „...számára megnyitották és új irányba terelték a történelmet: Ádám bűne és az 
ember Krisztus által történt megváltása".71 Nem ért egyet az Euszebiosznál tapasztal
ható haladásgondolattal, és elutasítja a pogányság mitikus, archetípusos gondolko
dását,72 a ciklikusság, az örök visszatérés hagyományos elméletét, mivel tartalmatlan
nak és a keresztény gondolkodáshoz nem illőnek tartja, de megcáfolásukkal sem fog
lalkozik. Helyette még nagyobb távlatot állít hallgatói és olvasói elé: az idő ugyan 
egyenes vonalú és véges, nem tér vissza semmi, nincs ismétlés, újrakezdés; ám a földi 
világ nem oldódik fel a semmiben, nem semmisül meg, hanem átalakul az igazi és örök 
valósággá. Többek között ezzel is olyan erkölcsi ideált mutat meg, amely annak is elfo
gadható, aki ellenérzésekkel közelít a kereszténységhez. Gondolatai a napi események
hez kötődnek, de mindig továbblép, és megmutatja a távlatokat, a felszín mögötti lénye
get. Nem véletlen, hogy mind saját korában, mind a későbbi évszázadokban oly sokan 
olvasták elmélyült figyelemmel, s olyan sokszor értették félre, mint talán senki mást. 

Tanár, filozófus, teológus, misztikus, lelkipásztor, püspök: kiragadott jelzők és funk
ciók, mert ennél kevesebb s ennél több volt. Amit csinált, azt teljes odaadással végezte, 
még akkor is, ha később helytelenítette és megbánta. Igényt tartott rá barátainak és 
tisztelőinek kiterjedt köre, híveinek serege és az állam is, s ő eleget akart és tudott 
tenni a sok elvárásnak. Augustinus az a nagyon ritka ember, aki valóban mindenkinek 
mindene tudott lenni. 

V. 

Az augustinusi történelemfelfogás azt eredményezte a keresztény Európában, hogy a 
történelmet gesta Deíként, Isten tetteiként közelítették meg. 7 3 A történelem célja 
Krisztus második eljövetelének várása, s az eljövetel, a parúzia adja meg visszafelé a 
történelem értelmét.7 4 A történetíró feladata az lett, hogy megmutassa az isteni üdv
tervet az emberi világ eseményeiben.75 

A klasszikus ókori gondolkodás szerint a történelem az ember természetével és a 
kozmosszal összetartozik. Az újszövetségi gondolat szerint Krisztus fellépése nem 



tartozik a világtörténelem folyamatosságába: nem olyan tény, amelyhez hasonló elő
fordulhat, hanem egyedülálló esemény, „...mely a történelem és a természet egész 
menetét egyszer és mindenkorra kérdésessé teszi, amikor berobban ezek természetes 
folyamatába, bűn és halál láncolatába. (...) Csak mi, modernek - akik a Krisztusban 
való hitről a »kereszténység« fogalmaiban, a kereszténységről pedig a »törtenelem« 
fogalmaiban gondolkodunk - szoktuk e kinyilatkoztatást történelminek nevezni, s 
ilyenkor nemcsak az elmúlt valóságra, de kétezer év meg nem valósult eszkatológiájára 
is gondolunk." 7 6 

A középkor, a reneszánsz és a kora újkor folyamán az európai kultúrkörben sok szel
lemi kísérletezéssel találkozhatunk. A 12. századtól az egyetemek egyre több diákot 
vonzanak. A nagy központokba (Bologna, Pádua, Párizs stb.) egész Európából érkeztek 
diákok. A keresztes háborúk korában arab közvetítéssel újra ismertté váltak Ariszto
telész művei, amelyek - bár eleinte tiltották őket - jelentős hatást gyakoroltak a nagy
számú egyházi értelmiségre is. A középkori Nyugaton lassan erősödött a racionalista 
és naturalista jellegű gondolkodás; a középkori filozófiát egyre jobban foglalkoztatja 
a hit és a ráció összeegyeztetése. 

Mintegy hétszáz évvel Augustinus után Freisingi Ottó (1114-1158) világkróniká
jának alcíme (História de duabus civitatibus - A két város/állam története) jelzi, mennyire 
konkrétan értelmezték az augustinusi szimbolikát. A krónika előszavában ezt k i is 
fejti. Koncepciójában azonban sokkal közelebb áll Euszebioszhoz: egyrészt szorosan 
összeköti a világ történetét és az üdvtörténetet, másrészt meggyőződése szerint Isten 
uralma állandóan növekszik a történelemben. Maga a krónika Ádámtól a szerző koráig 
tekinti át az eseményeket.7 7 

Freisingi Ottót még nem inspirálta Arisztotelész, ellentétben Dante Alighierivel 
(1265-1321). Az Isteni színjáték nem történeti mű, történetfilozófiainak sem lehet 
tekinteni. „Mégis az, ahogyan Dante a keresztény világszemlélet szerkezeti alapjául 
használja a ptolemaioszi-arisztotelészi kozmológiát, könnyedén elterjed a keresztény
ség kollektív képzeletében, amelyben immár a görög tudományos világkép minden 
egyes aspektusa vallási jelentőséggel itatódik át." 7 8 

A teológia területén már általánossá vált az arisztotelészi bölcselet, amikor az angol 
William Occam (1280/90-f 1349) új útra (via moderna) lépett.7 9 Megkérdőjelezhetetlen 
volt számára a keresztény kinyilatkoztatásban foglalt igazság, de a megtapasztalható 
valóság megismerését nem akarta alárendelni a metafizikának. Szerinte az értelemnek 
nem Istenre, hanem a teremtett világra kell összpontosítania, mert az érzékelés (empí
ria) csak erről képes adatokat szerezni. Istenről nem szerezhetünk bizonyos tudást, 
ennek csak Isten Igéje lehet a forrása. A hit csak isteni kegy révén erősíthető meg, ter
mészetes értelemmel nem. Az empirikus és az isteni között nincs számunkra érthető 
folyamatosság. 

Occam teológiailag szétválasztja Isten valóságát az empirikus valóságtól. Ezt a gya
korlatban is alkalmazza, amikor úgy véli, hogy az egyháznak politikailag el kell külö
nülnie a világtól.80 E gondolatnak a történetírásban is szerepe lesz: szétválik egymástól 
a világi és az egyháztörténelem, s a „történelem mint üdvtörténet" megközelítés csak 
az utóbbi területén tartja meg létjogosultságát. A tapasztalatra épülő természettudo-



mány veszi igazán hasznát az occami filozófiának, és rajta keresztül a pozitivista tör
ténetírás is profitál majd belőle. 8 1 

Az egyház a késő középkor és a reneszánsz korában általában komoly teret engedett 
az intellektuális kísérletezésnek, „...ez volt éppenséggel egyik legfőbb oka, amiért a 
protestánsok bírálták" a katolikus egyházat. Értékelésük szerint „...azzal, hogy tole
rálta, sőt ösztönözte a görög filozófia, tudomány és a szekuláris gondolat terjedését, 
s így a Szentírásnak a hellenizmusra jellemző metaforikus értelmezését, az egyház 
hagyta, hogy folt essen az eredeti kereszténységen és a bibliai igazságon."82 Különösen 
az új természettudományos világkép kidolgozásának első kísérletei okoztak vitákat. 

Nicolaus Copernicus (1473-1543) nevéhez a napközpontú, heliocentrikus rendszer 
kidolgozása kötődik.83 Régóta ismeretes, hogy ez az elképzelés nem pontos, „...a ko
pernikuszi rendszer teljes részletességgel kidolgozva csak matematikai hipotézisként 
jöhet számításba, és semmiféle fizikai értelmezést nem tesz lehetségessé."8 4 Eszmei 
újdonsága abban (is) rejlik, hogy eltér a már megszokott és elfogadott földközpontú 
arisztotelészi felfogástól, s visszanyúlik az őt megelőző görög tudományig. Ezzel v i 
szont hosszú távon az is együtt járt, hogy megkérdőjeleződött maga az eszmei alap, 
amelyre a középkor évszázadaiban építkeztek. 

Az új hipotézis katolikus körökben eleinte nem okozott különösebb gondot. Az 
1530-as években copernicus bemutatta elképzeléseit a pápának is, aki nem támasztott 
kifogást, s a szerző a kiadási engedélyt is megkaphatta. A reformáció oldaláról viszont 
több kritika és támadás is érte a szerzőt, mivel elmélete több helyütt is ellentmondott 
a Bibliának, „...márpedig a Szentírás a protestantizmus egyetlen abszolútnak elismert 
tekintélye volt. A bibliai kinyilatkoztatásnak az emberi természettudomány általi meg
kérdőjelezése - a reformáció hívei a hellenizmus szellemének pontosan ezt a fajta ar
roganciáját, az értelmezés ilyen csűrés-csavarását nem szenvedhették a katolicizmus 
kultúrájában. Luther már a De Revolutionibus megjelenése előtt »elbizakodott asztro-
nomusnak« nevezte Kopernikuszt, aki annyira ostoba, hogy fejtetőre akarná állítani az 
asztronómia egész tudományát, miközben ellenkezik a Szent Bibliával. (...) Kálvin fel
teszi a kérdést: »Ki merészelné vajon Copernicus tekintélyét a Szentlélek tekintélye 
fölébe helyezni?«"85 

A reformátorok állásfoglalása a katolikus egyházra is hatott. Elősegítette ezt az is, 
hogy több esetben az egyértelműen teológiai vitákhoz (például a Szentháromságról) a 
kopernikuszi elmélet is hozzákeveredett, s ez óhatatlanul veszélyesebbnek tüntette fel 
az új elképzelést.86 Erősítette ez a nézetet Galilei néhány nem túl megfontolt kijelen
tése is. 1616-ban végül a katolikus illetékesek is úgy döntöttek, hogy a hit védelme 
érdekében célszerűbb elítélni mind Copernicus, mind Galilei nézeteit. 8 7 

VI. 

A kereszténység 16. századi kettészakadása nemcsak teológiai polémiát és apológiát 
eredményezett. „A protestáns történetírók egyrészt arra használták a történelmet, 
hogy bizonyítsák, hogy vallásuknak Luthernél sokkal régebbi előzményei vannak (a 



középkori eretnekeket is beleértve), másrészt, hogy bemutassák, hogy a római katoli
kus egyház milyen régóta korrupt. A katolikus történészek pedig épp ennek ellenke
zőjét bizonyították."88 A reformáció teológiai üdvtana és történelemfelfogása - részben 
gyakorlati okokból is - eltér egymástól. A történelemszemlélet két forrásból táplálko
zott. Egyrészt a Bibliában foglalt kinyilatkoztatás feltétlen, abszolút tekintélyéből, 
másrészt a világban érvényesülő gondviselő kegyelem szinte kétségbeesett keresésé
ből. Ez a kegyelem a törvényben, az államban, a helyes társadalmi rendben tükröződik. 
Az emberben az eredendő bűn következtében lappangó negatív ösztönök által a Sátán 
rombolja és megzavarja a harmóniát, de Isten meghiúsítja a gonosz szándékait. A tör
ténelemben ezek az erővonalak kirajzolódnak, ha ezeket felismerjük, akkor észrevesz-
szük a gondviselés megnyilvánulását az emberiség életében. A reformáció történetírása 
ezért az apológiát történettudományi módszerként alkalmazta, s ez kiváló eszköznek 
mutatkozott nemcsak az önigazolásra, hanem a katolikus egyház lejáratására is, mivel 
propagandisztikus módon művelte. Mindkét oldalon a dokumentumokat tekintették 
a bizonyítékok forrásának, s ezzel szükségessé vált a forráskutatás és -kritika. 

Protestáns oldalról az első, aki tervszerűen gyűjtött források alapján kritikai egy
háztörténetet állított össze, Matthias Flacius Illyricus (1520-1575) volt. 8 9 Az evangé
likus Christoph Cellarius (1638-1707) hallei egyetemi tanár három kötetben adott ki 
történelmi összefoglalást.90 

Katolikus oldalról egy jelentős összefoglalás készült: az olasz Cesare Baronio (Baro-
nius, 1538-1607) bíborosé.9 1 A francia maurinus bencés kongregáció szerzetesei for
rások kiadásával foglalkoztak. Kiemelkedik közülük Domjean Mabillon (1632-1717), 
akit az oklevéltan (diplomatika) megalapozójának tartunk. 9 2 Francia jezsuiták a zsina
tok iratait adták k i . 9 3 A jezsuiták legnagyobb vállalkozása a hagiográfiához kapcsoló
dik: a dél-németalföldi Jean Bolland (1595-1665) a vértanúk és a szentek kritikai élet
rajzát kezdte elkészíteni.9 4 

A reformáció hatásaként azonban egyre jelentősebbnek tűnt a különbség a teremtő 
Isten és teremtménye, Isten kifürkészhetetlen és eleve meghatározott akarata és az 
ember véges értelme között. A világ teljes mértékben különbözik teremtőjétől, a világ 
ezért megismerhető Istenre és transzcendens valóságára való közvetlen hivatkozás 
nélkül is, következésképpen a világ racionális és naturalisztikus módon érthető meg. 
Az ember uralma a természet felett bibliai gondolat, így a természet minél alaposabb 
megismerése nem ellentétes Isten akaratával, sőt vallási kötelezettség. Ez lesz Francis 
Bacon (1561-1626) programjának alapja: a világ természettudományos eszközökkel 
történő megértése és meghódítása az ember boldogulására és Isten dicsőségére. Sem 
a reformátorok, sem Bacon nem láthatta előre, hogy „.. .ez az út előbb a deizmus távoli, 
racionalista Teremtőjéhez, végül pedig ahhoz vezetett, hogy a világias agnoszticizmus 
mindenféle természetfeletti valósággal végképp leszámoljon."95 Ennek az eltávolodás
nak ellenhatásaként különböző irányzatok jelentkeztek, amelyek az egyén vallásossá
gának elsődlegességét igyekeztek kiemelni (például a pietizmus). 

A 17. században - mindkét oldalról mintegy az augustinusi két város illusztrálása
ként - hosszú fegyveres konfliktusba torkollott a két nagy keresztény felekezet küzdel
me. Az értelmetlen s egyre embertelenebb harmincéves háború megmutatta, hogy a 



vallások közötti küzdelmet nem lehet ilyen módon eldönteni. Az eredmény fokozott 
szekularizációs tudat lett. Az európai civilizációt addig uraló monolit hitrendszer 
helyébe az empirikus, racionális, a józan észre és a valóságra hivatkozó, s ezért min
denki által felfogható tudomány lépett, amely egyúttal az emberiség felszabadítójának 
szerepében is tetszeleghetett. A földi lét immár nem az örökkévalóság előszobája volt, 
nem a „siralmak völgye", hanem egyre inkább végcéllá vált. Megteremtődött a szeku-
láris humanizmus és a tudomány materializmusa. Isten transzcendens metafizikájá
nak helyébe az emberi technika mágikus metafizikája lépett. 

A gallikanizmus mint egyháztörténeti fogalom azt jelenti, hogy az államot megilleti 
az egyházi viszonyok feletti felügyelet joga. A gyakorlatban ez ennél többet takar: k i 
fejezi a nemzeti sajátosságokat és a másoktól elkülönítő jellegzetességeket megmutató 
autonóm történelmi tudatot. Ez a politikai koncepció különösen azután vált jelentős
sé, hogy Franciaország lényegében győztesen került k i a harmincéves háborúból. Ezt 
Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704) munkásságában találhatjuk meg. 9 6 

Bossuet nem történész: teológus, kiváló szónok, püspök, akadémikus, a francia trón
örökös nevelője volt; Descartes tisztelője, az „utolsó egyházatya", ahogy kortársai ne
vezték. Sokirányú munkásságából most a trónörökös számára készült történelemfilo
zófiai tanulmányát emelem ki . A Discours sur l'histoire universelle (Értekezés az egyete
mes történelemről) 1681-ben jelent meg. Bossuet úgy látja, hogy a látható világban 
minden a természet rendjéből fakad, s ezért mechanisztikusán magyarázható. A tör
ténelmi események azonban az előrelátó isteni gondviselésből erednek. Középpontjá
ban Krisztus megjelenése áll: minden ezt készítette elő, és minden további esemény 
ebből következik. A felemelkedő és hanyatló birodalmakban a továbbfejlődés menetét 
látja, s ezzel a fejlődéselmélettel alapot biztosított a modern történelemfilozófia szá
mára is. Kiemelkedő jelentőségű a Histoire des variations des églises protestantes (A pro
testáns egyházak vallási változásainak története, 1688) című művének négy kötete. 
Lényegében vitairat, de bőséges tudományos apparátussal ellátva: minden oldala tele 
van lábjegyzetekkel. Ez akkoriban még nem volt szokásban. 

V I I . 

„Felvilágosítani annyit tesz, mint eltakarítani a szem útjából minden álcát és leplet, 
helyet szorítani a fénynek az értelemben és a szívben, hogy megvilágosítsa őket, hogy 
megmelengesse a szívet; annyit tesz, mint belépni az igazság és a rend tartományába, 
ahol az ember küldetése, az igazi boldogság trónol."9 7 A felvilágosodás elméleti, és ami 
fontosabb: gyakorlati választ ad a barokk hömpölygő és fenséges pompájára, a hitbéli 
ortodoxiára98 és az ellenreformációra. Minden ellenkező hatás ellenére egész Európá
ban meghatározta a 18. század hangulatát. Eleinte a lelkes jobbítás szándéka dominált. 
Jobbítani kell az államok szerkezetét, adminisztrációját; az iskolaügyet, az egyházat és 
a vallást, az egész emberi társadalmat. A jobbítást, a reformot erőszakmentes változ
tatásként értelmezték, még a „revolúció"-hoz sem kötődött eleinte agresszív értelme
zés. Ez a szándék nem a múlthoz kötődött, nem onnan akartak példát venni vagy egy 



ideális múltbéli állapothoz visszatérni, hanem az ész és az emberi szellem saját erejé
ből kívánták az új világot felépíteni. „Először fordult elő az emberiség történetében, 
hogy a múlt álma helyett a megálmodott földi jövő lebegett szeme előtt!" 9 9 

A lelkesedésből fakadó derűs és ártatlannak tűnő képet - a bájos hajnalpír derűs-
csillogását - azonban felváltotta a ráció kemény és hideg, mindent leleplező fénye. A 
korábban megkérdőjelezhetetlen dolgokat, mint például az Isten kegyelméből fennálló 
királyságot, a vallást és a hitet, az addig érvényesnek elfogadott tudományos és filozó
fiai alapelveket immár babonás hiszékenységnek tüntette fel ez a fény. Egyre többen 
tagadták a vallásos alapokat, s ebben a természettudósok járnak az élen. Julien Offray 
de Lamettrie (1709-1751) például két könyvével is nagy botrányt okozott. Először a 
Histoire naturelle de l'ame - A lélek természetrajza (Hága, 1744) - tűnt annyira materia
listának, hogy a párizsi parlament rendeletére hóhér égette el a könyvet. Ebben a szer
ző kimondja, hogy a gondolkodó létező csak anyagi lehet. Néhány évvel később az 
orvosi tudatlanság ellen írt szatírát: L'homme-machine (Leiden, 1748). 1 0 0 E művében 
a mechanika végiggondolása nyomán eljut a teljesen Isten nélküli materializmusig. 
„A progresszív európaiak szemében a hagyományos kereszténység egyre alacsonyabb 
presztízsnek örvendett."1 0 1 

A felvilágosodás történelemszemlélete kritikusan közelítette meg a korábbi történe
lemképet. Az eredetmondákat kétségbe vonták, a mítoszokból legendák és gyermek
mesék lettek. Ezután már csak azt lehetett létezőnek tekinteni, amit írásos forrás, 
okirat igazolt. „A racionális gondolkodás minden területen látványos eredményeket 
hozott. Az emberek már nem a középkorban éltek. Büszkén megvetették mindazt, ami 
nem volt felvilágosult: a felvilágosult protestánsok még gőgösebben nézték le az elma
radott katolikusokat, a németeket és a svájciakat éppúgy, akár az íreket. S Franciaor
szágban és Itáliában a felvilágosult katolikusok alaposan kigúnyolták saját elmaradott 
hitbéli társaikat." 1 0 2 

A racionális újragondolás eredményeként a történelemfilozófia mindjobban sze-
kularizálódott: az augustinusi két város, a jó és a rossz, az Ábel és Káin gyermekei kö
zötti küzdelem egyre inkább Isten és ember közötti harccá vált. Az emberközpontú 
értékrend szinte minden területen általánossá vált, s az emberiség életéből - mind a 
múltból, mind a jelenből - egyre jobban ki akarja kapcsolni Isten jelenlétét. Ez az ér
tékrend, ha Isten létét nyíltan nem is mindig tagadja, de emberi, személyes magán
üggyé degradálja azt. A történelmet sokkal inkább materiális dolognak, ennélfogva 
közügynek tekinti, s ezért ott - e felfogás szerint - a transzcendenciának és Istennek 
semmiképpen sem juthat hely. 1 0 3 Az Isten helyett önmagát felfedező és önmagát az élet 
értelmének szakrális középpontjába állító modern ember e tettével végül mind önma
gától, mind a természettől elidegenedett. Tudattalanul is vágyik a szentség, az elvesztett 
Paradicsom után, de csak pótlékokat, a tények ál-szentségét meri és képes megtalálni. 
Egyfajta új epifániának, egy új úr megjelenésének vagyunk tanúi: annak, hogy az anya
gi természet egy mindent átfogó valóság rangjára emelkedik. 1 0 4 



VIII. 

A 18. század közepe után a túlzott racionalizmussal szemben kibontakozott egyfajta 
preromantikus mozgalom. Következménye - többek között - egy, a felvilágosodás ate
ista vonulatától jelentősen eltérő új irányzat: a történeti iskola, amelyet másképp his
torizmusnak 1 0 5 neveznek. Ez nemcsak történettudományi módszert, hanem átfogó 
életfilozófiát is jelentett. Fontos szerepet tulajdonított a múltnak, hiszen a jelen is 
ebből táplálkozik. Elismeri minden megismerés és érték történelmi jellegét, és a törté
nelemben a valódi (abszolút) értékek és az isteni akarat kifejezését látja. Az más kér
dés, hogy a historizmus istenképe megfelel-e a hagyományos keresztény felfogásnak, 
vagy újabb megközelítéseket részesít előnyben, mint például a deizmus, panteizmus. 

Szükség is volt az új életfilozófiára, hiszen a - klasszikus értelemben vett - teológia 
kiűzése a történetfilozófiából egyelőre lehetetlenné tette például a jó és a rossz kérdé
sének és így a világ nyomorúságának megválaszolását. „Ennélfogva a XVII I . század 
minden kísérlete, hogy tervet és értelmet mutasson fel az emberi történelemben, csu
pán a régi rendszer transzformációja: s nem más az emberi nem nevelése Lessingnél, 
Isten önfejlődése Hegelnél, a hierarchikus szervezet megváltozása Comte-nál." 1 0 6 

A historizmus leginkább Németországban hódított, de szellemi áramlatként egész 
Európára hatást gyakorolt. Abból a koncepcióból indült ki , hogy a természet és a tör
ténelem teljesen eltér egymástól: a természet az ismétlődő és tudattalan jelenségek 
sorozatából, a történelem pedig az egyszeri és megismételhetetlen emberi akarat tuda
tos cselekvéseiből áll. Ebből a különbségből fakad, hogy a természettudomány és a 
történettudomány kutatási módszere sem lehet azonos. Ezt 1725-ben az olasz Giam-
battista Vico (1668-1744) 1 0 7 hangsúlyozta először, az általa megalkotott történelmi 
ciklikusság elméletével összefüggésben. Vico lényegében egyfajta „néptörténelem" 
körvonalait alkotta meg; a népek fejlődéstörténetének problematikája és a fejlődéstör
ténet korszakolása foglalkoztatta. Felfogása szerint Isten a természet megteremtője; 
az emberi történelem a vízözönnel kezdődött és ciklikusságot mutat. A különböző 
kultúrák egymás után kifejlődnek, de amikor elérik csúcspontjukat, hanyatlás követ
kezik, s minden körforgásszerűen kezdődik elölről. 1 0 8 

A történeti iskola szerint az ember világa ugyan szüntelen mozgásban van, mégis 
léteznek benne olyan szilárd pontok (személyiségek, intézmények, nemzetek és kor
szakok) , amelyeknek változása törvényszerű, követhető és leírható. A szilárd pontok 
lehetővé tesznek valamilyen szintű általánosítást is. Változatlan emberi természet 
nem létezik, de az egyes ember természete - éppen fejlődése által - megismerhető: 
vagyis az embert a történelem közvetítésével érthetjük meg. A természettudomány 
absztrakt módszerei azonban az ember megértésére nem alkalmasak, ezért a történet
tudománynak olyan metódusokra van szüksége, amelyek figyelembe veszik, hogy a 
történetíró valóságos személyekkel és közösségekkel foglalkozik, s hogy e személyek 
és közösségek megértése intuíció nélkül lehetetlen. „A történészek csak akkor tölthe
tik be megfelelően a feladatukat, ha rendelkeznek a képzeletdús intuíciónak azzal a 
képességével, ami nélkül a múlt csontváza zörgő és élettelen marad. Ennek alkalma
zása azonban kockázatos vállalkozás, és mindig is az vol t ." 1 0 9 



Johann Gottfried Herder (1744-1803) 1 1 0 fejtette k i 1774-ben elsőként, hogy minden 
korszakot a saját belső értékfogalmain keresztül kell szemlélni: Herder szerint a tör
ténelemben nem létezik - mai értelemben véve - sem haladás, sem hanyatlás, csak az 
értékek különbözősége. Az emberiség fejlődésének fő célja a humanitás. 

„Megint micsoda őrültség, kiszakítani egyetlen egyiptomi erényt abból az ország
ból, abból a korból (...) és egy másik kor mértékével mérni! (...) talán mégiscsak elő
ször egyedül a maga helyéből kellene megítélnünk, máskülönben (...) a leggrotesz-
kebb torzképet kapjuk." 1 1 1 

Herderre erősen hatott a deizmus, ennek jegyében hitt egy elvont istenfogalomban, 
de később eltávolodott az istenhittől, s a vallást történeti terméknek tekintette; ezért 
- véleménye szerint - a világ rendje nem magyarázható Isten terveiből s céljaiból. 
Herder még deista szellemű megfogalmazásában a világtörténelem „...színtere lesz 
(...) egy vezérlő szándéknak a földön, ha ugyanakkor nem is láthatjuk a végső szándé
kot: az istenség színtere, bár csupán egyes jelenetek résein és romjain keresztül!"1 1 2 Az 
emberi társadalomnak - Herder meglátása szerint - ugyan sajátos belső törvényei van
nak, mivel azonban a természet részét képezi, természeti törvények érvényesülnek 
benne, s azokban Isten nyilvánul meg. 

Az intuíció alkalmazása az ember történelmi tapasztalataira irányította a figyelmet. 
A korábbi évszázadok - vagy inkább évezredek - az örök s abszolút isteni igazságok és 
a természetjog alapján szemlélték a világot: a historizmus ezzel szemben mintegy „fel
szabadította" és a racionális-materiális emberközpontúság felé terelte a gondolkodást. 
Képviselői általában hittek egy - az embertől független, fölötte álló - morális világrend 
létezésében, az empirikusan megismerhető történelmi világon túli metafizikai valóság
ban; hitük azonban nem föltétlenül a keresztény kinyilatkoztatásból, hanem inkább a 
felvilágosodás személytelen deizmusából táplálkozott, történelemfilozófiájuk pedig a 
haladásba vetett hiten alapult. Német képviselői pedig hajlottak a metafizikai értékek 
és értékrend alkalmazására; ugyanakkor a felvilágosodás szekularizált és liberális raci
onalizmusához eleve szorosabban kötődő francia és angolszász kritikusok vélekedése 
szerint ez egyértelműen bizonyította a német irány relativizmusát és irracionalitását. 

Nem hagyható természetesen figyelmen kívül, hogy a historizmus európai elterje
désében és sikerében jelentős szerepet játszott a 19. században a francia események 
utáni általános ellenérzésből fakadó reakció. Ez két irányzatban fejeződött k i : a libe
ralizmusban és a romantikában. Mindkettő a múlt iránti érdeklődés újjászületését s 
a felvilágosodás tradícióellenességének kritikáját eredményezte. A liberalizmus az 
egyén, a személyiség politikai-gazdasági szabadságát hirdette, s ezt a szabadságot át
vitte a kollektív egyéniségre, a nemzetre is. Mielőtt azonban ez a szabadságfogalom a 
köztudatban kellemetlen asszociációkat keltve összekapcsolódott volna a francia for
radalomban lejáratott libertével, a liberalizmus úttörői a reneszánsz humanizmusának 
némely elemét felhasználva kifejtették, hogy a szabadság csak a megrázkódtatásoktól 
(forradalmaktól) mentes környezetben bontakozhat ki . Ez az irány kellő optimizmust 
adott a napóleoni háborúk utáni, polgári irányú újraszerveződésnek. A romantika ez
zel szemben inkább a polgárság kételyeinek, pesszimizmusának kifejezését segítette. 
A bizonytalan jelen és a homályos jövő felől sokan inkább a dicső múlt felé fordultak, 



ahol hősöket, eszményeket és példaképeket találhattak. A klasszikus antikvitás helyett 
a nemzeti hagyományok, az udvari-városi élet helyett pedig a természet és a népi adott 
ihletet a művészeknek. Nem feledhetjük ki a sorból a regényesség, az életszerűség és 
a költőiség igényét sem. Ezt egyrészt a mesék tündérvilágában, másrészt a lovagkorból 
merített hősi álmokban találták meg, gondoljunk csak a Grimm-fivérek ilyen irányú 
tevékenységére,113 illetve Sir Walter Scott ma is közkedvelt regényeire: ezek is a közép
kori hősökhöz és a népi kultúrához nyúlnak vissza.114 A „népszellem" teremtő erejében 
mint a kultúra alapjában való hit eredményezte a nemzeti nyelv, a népköltészet, a népi 
hagyományvilág iránti fokozott közérdeklődést. A középkori gótikus világ felelevení
tése megújította a vallásos gondolkodást és érdeklődést is. A romantika ugyanakkor 
nem csak a közönség szórakoztatását jelenti. Nagy szerepe van a nemzeti öntudat fel
ébresztésében és elmélyítésében. A nemzeti hősök követendő ideállá nemesítése nem
csak a történetírók ügye, ezt az állam is támogatja. 

IX. 

A nagy nemzeti irodalmi örökséggel rendelkező területeken (Anglia, Spanyolország, 
Itália) a historizmus a nemzeti tradíciók inkább kulturális, mint politikai reakciója volt 
a francia ráció és felvilágosodás ellen. Németország nem rendelkezett ilyen súlyú örök
séggel, ezért ott ütköztek össze legintenzívebben politikailag is a nemzeti hagyomá
nyok és a francia eszmék: a 19. század első évtizedére kifejezetten felvilágosodásellenes 
let t . 1 1 5 Magától értetődik, hogy szerepet játszott ebben a németeknek a franciákhoz 
való bonyolult érzelmi viszonyulása és a napóleoni kor is, amint erre Ernst Moritz 
Arndt (1769-1860) utalt: a német ember hazája ott van, „...ahol minden francia ellen
ség és minden német barát". 1 1 6 

Megváltozott a politikai gondolkodás és a történelem kapcsolata is: a felvilágosodás 
idején a történetíró a helyes (vagyis értelmes, azaz racionális) politika alapelveit az 
államfilozófiából merítette, most a politikus fordult a filozófiai megalapozású történe
lemhez. Ez eredményezte, hogy az angol és francia történészek - függetlenül attól, 
hogy konzervatívok vagy liberálisak voltak - hazájuk és népük szabadságának eredetét 
inkább a nemzeti múltban, s nem az emberi jogokban keresték. Például Thomas Car-
lyle (1795-1881) munkásságára a hőskultusz különösen jellemző: főként jelentős 
személyiségek érdekelték, például Mohamed, Dante, Shakespeare, Luther, Rousseau, 
Cromwell és Napóleon. Műveiben azt mutatja be és igazolja, hogy csak a nagy egyéni
ségek képesek formálni korukat, a tömeg csak statisztál ehhez. 1 1 7 „Carlyle az egyik 
legkonkrétabb és legindividuálisabb történész." 1 1 8 

A német történészek etatista, a politika és az állam szerepét erőteljesen kidomborító 
irányba indultak tovább. Elutasították ugyan az állam egyén fölötti zsarnokságát, ettől 
eltekintve azonban mindenek fölé helyezték az államot. Főként az államközi konflik
tusokat kutatták, ezért szinte kizárólag politikai vonatkozású forrásokat használtak; 
a gazdaság- és társadalomtörténet, a statisztikai és szociológiai módszerek háttérbe 
szorultak: egyre jobban a politika- és államtörténet vált meghatározóvá. 



A német historizmus korai szakaszában nem tagadta ugyan kötődését a herderi, 
metafizikai irányultságú, szubjektív gondolkodásmódhoz, azonban minden állítást 
empirikus módon kívánt ellenőrizni. Ezen a ponton találkozott a racionalizmussal, 
hiszen lényegében maga is az emberi ész feltétlen tekintélyén alapult; s ily módon, ha 
nem is éppen ateistának, bizonyos vonatkozásokban némileg egyházellenesnek és 
agnosztikusnak nevezhető. Módszertana korábban kidolgozott alapokról indult, s a 
tudomány feladatát nem annyira a tények értelmezésében, sokkal inkább puszta, pár
tatlan és ideológiamentes leírásukban látta. 

Az érett historizmus a történetiség érvényesülését hangoztatja, ezért történeti 
keletkezésükben, kialakulásukban, fennállásukban és elmúlásukban kutatja a jelen
ségeket és az eseményeket. A történelmi jelenségeket egyedinek tekinti, ezek csak ön
magukban foghatók fel, a történelmi korszakok sem vethetők össze egymással. A tör
ténelemben így nem tételezhetők fel törvényszerűségek. A historizmus tehát tulajdon
képpen társadalomfilozófiai relativizmus, hiszen az ember és a társadalom abszolút 
változékonyságát és bonyolultságát vallja. Ez a gondolat azonban minden általánosí
tást lehetetlenné tesz. „E relativizmus azt fejezi ki , ami korunkat oly mélyen jellemzi 
s a régebbi koroktól megkülönbözteti: a korlátozottságot s az erőtlenséget. (...) [Az a 
korszak,] amely szerint minden kor a saját módján él, maga már nem tudja, hogy mi
ként kellene élnie. Míg a régebbi korokban éltek és hittek, addig a mi korunknak csak 
az a tudás jutott osztályrészül, hogy miképpen éltek és miben hittek a korábbiak. A 
régebbi korok nem voltak képesek arra, hogy az ő rendjüknek s hitüknek ellentmondó 
életformákat megértsék; mi azonban most mindent megértünk - viszont semmit sem 
tudhatunk magunkénak. (...) így aztán kiderül, hogy valamely kor - mint ahogyan 
minden személy is - csak azért bírhat sajátos arccal és vonásokkal, mert mindenek
előtt nem tulajdon különneműségébe, hanem valami abszolútba és örökbe veti hitét. 
Világossá válik az is, hogy a történelem s annak alkotásai épp azt feltételezik, hogy az 
emberek valami másban is hisznek, nemcsak a történelemben. Míg tehát a régebbi 
korok történelmet formáltak, nekünk csak e történelem tanulmányozása maradt; a 
historizmus pedig megkísérli, hogy e szerencsétlenségünket az emberi élet örök lénye
geként tüntesse föl!" 1 1 9 A történetiségre hivatkozó elmélet - paradox módon - valójá
ban a történelem folyamatosságát szünteti meg. 

Az igazsághoz azonban hozzátartozik: a historizmus világnézeti háttere annyira 
képlékeny volt, hogy képviselőit kevésbé a koherens gondolkodás, sokkal inkább a 
szociológiai tényező (a történettudomány szakmává alakulása és az ebből fakadó kiüre
sedés) terelte az agnoszticizmus és a relativizmus irányába. Ez az út a többség számára 
talán kikerülhetetlen volt. Néhány kiemelkedő historista azonban sohasem adta fel 
azt a meggyőződését, hogy a történettudomány helye a teológia közelében van. 

Ennek a felfogásnak legkiemelkedőbb alakja, az újkori történetírás atyja Leopold von 
Ranke (1795-1886) vol t . 1 2 0 Egyszerre tekintette magát feltalálónak és a történész 
szakma megváltójának. A források kutatását rendkívül fontosnak tartotta, hiszen do
kumentumok és dokumentálás nélkül nem lehet a történelemről beszélni. Ezt segítet
te egyetemi oktatási módszerével is: a diákoknak nemcsak előadásokat tartott, hanem 



maga köré gyűjtötte őket, s ott, az elsődleges források alapján mutatta meg nekik a 
szakma fortélyait. Ez a szemináriumi modell máig a legáltalánosabb egyetemi, tu
dósképzési rendszer. Objektív történelmi elemzésre szólított fel: nem szabad hagyni, 
hogy a képzelet eltorzítsa a valóságot. A múlt történetét úgy kell megírni, „wie es 
eigentlich gewesen" - ahogyan az valójában megtörtént. 1 2 1 Ez alatt lényegében csak 
regisztrálást értett. Többször kifejtette ugyanis - a historizmus alaptételének megfe
lelően - , hogy a történelmi jelenségeket elegendő pontosan leírni, tulajdonképpen 
nem is kell értékelni. A jelenség (pontosabban a benne rejlő lényeg) ugyanis magában 
hordozza értékét, leírása tehát egyben az értékelése is. Minden egyéb értékelés csak 
belemagyarázás, elfogadhatatlan eljárás. Ranke metodikája ebben a formában ugyan
úgy egyértelműen helytelen, mint modern ellentéte, a harvardi fölényes-cinikus „kor
szerű" liberális történész stílus, amely a múltat a jelenhez viszonyítja. Az összehason
lítás hasznos eszköz lehet, ha nem öncélú. Értéke addig terjed, amíg nem válik med
dővé és nem terel hamis útra. 1 2 2 

Ranke, mint a jelentős német történészek többsége, az etatista jellegű felfogás híve 
volt, viszont nem a középkori császárságot, hanem a porosz felvilágosult tekintélyál
lamot tekintette példaképnek. Szerinte az államok magasabb szellemi princípiumot 
testesítenek meg: „...az államok is Istentől vezetik le eredetüket (...) Nevetséges len
ne bennük pusztán az egymással összefogó egyének biztonságát - például magántu
lajdonuk védelmét - szolgáló intézményeket látni." 1 2 3 Eltérően Herdertől, aki az egy
nyelvű és egyenjogú nemzetek szükségességéről beszélt, Ranke kizárólag a porosz-né
met nemzet eszméjét magasztalja föl. Hosszú élete folyamán bejárta Európa levéltárait, 
és hatalmas életművében bőséges és jól válogatott forrásanyagot vonultat fel. 

Rankét nem nevezhetjük egyszerűen csak vallásosnak, ugyanis az istenhit és az is
teni gondviselés jelenvalóságába vetett bizakodása rendkívül sarkalatos és integráns 
része a történelmi folyamatok természetéről vallott felfogásának: „...mindegyik kor
szak közvetlenül Istenre vonatkozik".1 2 4 „A világtörténelmet az Isten tudja. Mi felismer
hetjük az ellentmondásokat, ám a harmóniát (...) csupán sejthetjük és távolról köze
líthetjük. De megismerhetünk egy egységet, egy folyamatot, egy fejlődést." „Hisszük, 
hogy semmi sincs Isten nélkül, hogy semmi sem élhet másként, mint általa. Kivonjuk 
magunkat a szűken értett teológia hatálya alól, ám elismerjük, hogy egész fáradozá
sunk magasabb értelemben vett vallásos forrásból származik."125 A történelem a nagy 
historikus számára „szent hieroglifa", amelyben Isten működése mutatkozik meg. 1 2 6 

Az istenhit nem csak Rankéra volt jellemző. Szak- és professzortársa volt a berlini 
egyetemen Johann Gustav Droysen (1808-1884), aki azért bírálta kollégáját, mert úgy 
látta, hogy hitét elrejtette az adatok halmaza mögé. Az ő műveiben még nyilvánvalóbb 
az istenhit szerepe, ami átsüt erősen állam- és jogközpontú szemléletén, „...a törté
nelem teljes joggal nevezhető teodíceának, Isten igazolásának, s az etikai világszem
lélet afelé tendál, hogy minden véges ész és akarat Istenhez viszonyuljon, benne lelje 
meg totalitássá váló kiegészülését, igazolását és megszentelődését. Ám e világszem
lélet abban is éppoly bizonyos, hogy ő éppoly kevéssé lenne képes Istent definiálni és 
kimeríteni, mint a logikai; tisztában van azzal, hogy ő, miközben a maga útján kutatja 



azt, ami Örökkévaló és Feltétlen, csak a véges és feltételezett átszellemített analógiá
jához jut el, sőt abban az esetben, ha megnyilatkozna számára az, hogy mi is valójában 
Isten, őt felfogni még akkor is csak a véges és a feltételezett átszellemített hasonlósá
gában lenne képes, vagyis úgy, mint az Etikait a maga földi formájában, mint Atyát és 
Fiút, mint Szeretetet, Mindenhatóságot stb., vagyis mindig csak fénytörésekben, 
melyek a fényt színként mutatják számunkra, ám e színek számunkra egyáltalán elgon
dolható legerősebb sugárzásában és tisztaságában. A teremtett szem ugyanis nem 
képes elviselni a tiszta fény látványát, a napba nézve csak elvakul, és utána már csak 
saját káprázatát látja; a véges gondolatot elnyeli Isten szemlélése, s ily módon elvakítva 
már csak a véges tükörképét teremti meg." 1 2 7 

Droysen átmenetet képez a pozitivizmus irányába. Nem ért egyet a természettudo
mányi módszerek történettudományi használhatóságával, de elfogadja, hogy a törté
nelemben felismerhető törvényszerűségek vannak. 

X. 

Ranke vagy Droysen hatalmas szakmai munkássága tiszteletet ébresztett, de koruk fő
ként az anyaggyűjtőt és a leírót méltányolta bennük. A 19. század második felében a 
forráskiadások száma és terjedelme robbanásszerűen megnőtt. A polgárosodásnak 
nevezett folyamat egyik hasznos következményeként az addig elzárt állami és önkor
mányzati, egyházi és családi levéltárakban lehetővé vált a kutatás. 1 2 8 A felmérhetetle
nül bőséges új adathalmaz szinte alapjában kérdőjelezte meg az egész korábbi tudás
anyagot. Az új forráskiadásokkal egyidejűleg megnőtt a régészet - s vele a tárgyi em
lékanyag - fontossága: az érdeklődés kiterjedt az őskorra, az ókorra, az Európán kívüli 
területekre. A társtudományok (például a néprajz) is intenzíven fejlődtek. A múzeumi 
gyűjtemények hatalmas gyarapodásnak indultak, a kiállítások egyre gyakoribbá váltak. 
A múlt mindinkább közüggyé vált. A forrásgazdagság már új feldolgozási módszereket 
igényelt, amelyeket a köznyelvben gyakran - s nem mindig helyesen - a pozitivizmus 
névvel foglalunk össze. Az új módszerek alapkoncepciójukban tértek el a historizmus 
felfogásától. 

A pozitivizmus kifejezést a 19. század első évtizedeiben kezdték használni. Ekkor 
jelentése az volt: „reális, ésszerű, kézzelfogható". Az 1820-as évek elején Auguste 
Comte (1798-1857) mintegy kisajátította és több értelemben használta ezt a fogal
mat. Egyrészt a „pozitív korszak" nála saját jelenét, azt az új történelmi korszakot je
lentette, amikor a „pozitív tudományok", vagyis a reális és hasznos tudományok (ter
mészettudományok) irányítják a társadalmat. Másrészt a pozitivizmus alatt a pozitív 
teóriák összességét, a politika új tudományát, egy új társadalmi rendszer koncepcio
nális alapját értette. Később filozófiai rendszernek tartotta, amely szemben áll a meta
fizikával és a teológiával, s egységbe foglalja a tudományok összes ágazatát. Végezetül 
erkölcsi tannak tekintette, egy új vallás, az emberiség boldogságát megteremtő „pozi
tív vallás" alapjának, amelyet ő maga alapított. 

Comte Istent az emberiséggel mint legfelső lénnyel helyettesítette be. „Az általános 



rendről alkotott elképzelése csak az emberiség összes egyénének egyesítésén keresztül 
valósítható meg, és az elavult teológiai és metafizikai eszmények pozitivista lerombo
lása az emberiségnek mint az étre supréme-nek (a legfelsőbb lénynek) az elismerésével 
válik teljessé. Az emberiség, és nem az állam a valóságos általános, s mi több, az egyet
len valóság, az egyetlen olyan létező, amely az emberiség nagykorúságának korában ér
demes a vallásos tiszteletre. »Az Emberiség megmásíthatatlanul ki fogja küszöbölni 
isten eszméjét.«" 1 2 9 

A pozitivizmus értelmezése a század közepére többféle: némelyek vallásként tekin
tettek rá, mások szerint csupán módszer, illetve a történelmet irányító szigorú törvé
nyek összessége, vagy egy majdan kidolgozandó komplex eszmerendszer csírája. An
nak ellenére, hogy a reális tudományok különös hangsúlyt kapnak, a pozitivizmus nem 
materialista. Találó Anatole France (1844-1924) meghatározása: „A pozitivizmus egy 
vallás (...) A pozitivizmus katolicizmus Isten nélkül."1 3 0 Nem véletlenül emlegeti a ka
tolicizmust, ugyanis Comte sokat merített a - sokak által zseniálisnak tartott - Joseph 
de Maistre-től (1754-1821), a 19. század elejének egyik kiemelkedő gondolkodójától. 
Maistre kifejezetten keresztény (katolikus) társadalomképet vázolt fel, és arra hívta fel 
az emberi akarat önkényes racionalitásából kiábránduló kortársai figyelmét, hogy lé
teznek olyan örök és változtathatatlan alapelvek az emberi életben, amelyeken az em
beri akaratnak nincs hatalma. Comte ennek hatására alkotta meg az általánosító tár
sadalomtudomány eszméjét: a szociológiának nevezett új tudományt, amely a társadal
mi életben ható természetes és az emberi akarattól független törvényszerűségeket 
akarta megismerni. Comte szociológiája a 18. század azon nézeteivel áll szemben, 
amelyek a társadalmi rendet elvont (gyakran metafizikus) tervek alapján akarták meg
teremteni. „A társadalmat most tények többé-kevésbé meghatározott komplexuma
ként fogták fel, amelyet többé-kevésbé általános törvények irányítanak."131 A tudomá
nyok segítségével kiiktathatók az emberiség életéből a forradalmak és a háborúk, meg
valósítható a harmonikus társadalom. Comte ebből következően elveti az osztályharc 
gondolatát is. 

Ha igazi tudománynak tekintjük a politikát, „...akkor a legtermészetesebbnek lát
szik, hogy a múlt filozófiai megfigyelése révén meghatározhatjuk a jövőt. (...) Minden 
tudománynak az előrelátás a célja. A jelenségek megfigyelése nyomán megállapított 
törvényeket ugyanis általában arra használjuk, hogy előre lássuk e jelenségek egymás
ra következését. Valójában minden ember (...) tesz előrelátáson alapuló kijelentéseket, 
s ezek mindig ugyanazon az elven alapulnak: a jövő ismeretén, melyre a múlt ismerete 
révén tesznek szert."1 3 2 

Gyakorlati tapasztalatokat vár, ezért az egzakt tudományok igényével és módszere
ivel tárja fel a múltat. Feltételezi a pártatlanságot és a megfelelő anyaggyűjtést, amely 
az érdemi következtetések alapját képezheti: „Minden pozitív tudományt egyforma 
szigorral kell eltiltanunk attól, hogy csodálják vagy kárhoztasssák a jelenségeket; 
minden erre irányuló kísérlet ugyanis elkerülhetetlenül akadályozza a pártatlan vizs
gálódást, sőt meg is változtatja annak irányát."133 Comte a tudati elemeket tekintette 
a társadalmi rend meghatározó tényezőinek, így a természettudományos ismeretanyag 
mellett a történelmi ismereteknek is nagy jelentőséget tulajdonított. 



Feltűnő azonban, hogy Comte nem tekintette önálló diszciplínának a történettu
dományt: a tudományok hierarchiájának legvégén hagyott neki helyet, mivel csak a 
társadalomirányítás segédtudományának tartotta. Ezért talán meglepő, hogy a poziti
vizmus éppen a történettudomány terén alkotott maradandót. Az angol Herbert Spen
cer (1820-1903) szerint a történetkutatás nem más, mint valamiféle szociológia. Ezért 
„...hivatását akkor tölti be voltaképpen a történész, ha a nemzetek életrajzát akként 
beszéli el, hogy összehasonlító társadalomtanhoz szolgáltat vele anyagot, és ezáltal 
előkészíti azon alaptörvények megállapításának útját, amelyeknek a társadalmi tüne
mények alávetvék".1 3 4 Ebben az időben bontakozott k i az egyértelműen materialista 
gondolkodás, amely Marx tulajdonviszonyokon és osztályharcon alapuló szemléletébe 
torkollott . 1 3 5 A pozitivizmus alapvető célkitűzése, hogy a társadalmi élet törvénysze
rűségeit mint a természet törvényeinek analógiáit mutassa be, óhatatlanul olyan na
turalista és materialista világszemléletet eredményezett, amelyben a metafizikának s 
a vallásnak csak a jelenségek szintjén juthatott hely. 

A historizmus képviselői a természettudományos nézetek és módszerek miatt a 
pozitivizmust materialista, vagyis ateista irányzatnak tekintették. Arra hívták fel a 
figyelmet, hogy ez a modell a történelem lényegének feltárására teljesen alkalmatlan, 
mert eleve rossz kérdéseket tesz fel, és olyan természettudományos módszereket kény
szerít a társadalomtudományokra, amelyek természetüknél fogva nem egyeztethetők 
össze azokkal. A pozitivizmust a 19-20. század fordulóján a romantikára és a historiz
musra ellenhatásként jelentkező racionalista, realista, naturalista törekvések összes
ségének tartották. 

Felszínesen szemlélve nincs nagy különbség a historizmus és a pozitivizmus kö
zött. Egészében az utóbbi több szempontból hasonlít a részben egyidejű historizmus
ra, de több szempontból különbözik is tőle. Az eltérés inkább a vizsgálati módszerben 
jelentkezik: a historizmus elveti, a pozitivizmus igényli a természettudományos szem
léletmódot. A történetírásban végül a pozitivizmus nem csupán módszerként, hanem 
történelemszemléletként is megjelent. A múltbeli fejlődési folyamatokat azért vizsgál
ja, hogy a tanulságokból leszűrt törvényszerűségek útmutatással szolgáljanak a jelen 
és a jövő társadalmi gondjainak megoldásában. 

A pozitivizmus nagyon kényelmes megoldásokat kínált a Ranke utáni nemzedék 
számára. A 19. század közepe és második fele a rohamos technikai fejlődés időszaka. 
Ebben a korban magától értetődőnek tűnik, hogy a bölcsészettudományok is termé
szettudományos módszereket használjanak. Ebben az időben, amikor Angliában a 
viktoriánus birodalomépítés folyik, Itália egyesül, létrejön a német császárság, minde
nütt jelentős szerephez jut, közüggyé válik a történeti tudat. A közoktatásban is nagy 
hangsúlyt fektettek a történelmi képzésre; a klasszikus kultúra elsajátítása (beleértve 
a görög és a latin nyelvet is) képezte az általános műveltség alapját. Jellemző a neves 
angol történetíró, Henry Thomas Buckle (1821-1862) kijelentése: „Lelkem mélyéig 
meg vagyok győződve róla, hogy gyorsan eljön az idő, amikor az emberiség történelme 
elfoglalja méltó helyét, és annak tanulmányozását a legszebb és legnehezebb tudomány
nak ismerik el ." 1 3 6 Buckle a legradikálisabb természettudományos álláspontot képviseli 
a pozitivista történetírásban, ő maga is folytatott matematikai tanulmányokat. 



A természettudományos módszer - jelentős részben Darwinnak és az evolúciós el
méletnek köszönhetően - általános világszemléletté vált, és túlélve a historizmust, 
máig is hat. Alapvető tévedése, hogy a történelmet csak lineáris, időbeli folyamatnak 
tartja, és csupán az egyes periódusok külsőleges változását látja meg. így azonban a 
történelemnek nem létezhet sem középpontja, sem célja. A darwini elmélet jóvoltából 
az ember is elveszítette központi szerepét: már csak az állatvilág egyik tagja. „Ha a 
természet az evolúció irányának egyedüli kijelölője, s ha az ember a természetben az 
egyetlen racionális és tudattal bíró teremtmény, akkor a jövő határozottan az ember 
tulajdon kezében van." 1 3 7 

Természetesen voltak, akik vitatták a természettudományos módszer univerzalitását. 
Droysen például, amikor Buckle egyik műve, a History of Civilisation német fordítása 
megjelent, 1863-ban nyíltan elutasította a szerző pozitivista felfogását, s kimondta: a 
természettudományos módszer nem a történettudomány módszere.1 3 8 

Az 1870-es évekre a pozitivizmus mindinkább egyet jelentett a - gyakran öncélúvá 
vált - anyaggazdagsággal: „...meg tudjuk mondani, hogy óráról órára mit tettek ele
ink, leírhatjuk valamely nagy ebéd étlapját. (...) Képet alkothatunk a földmíves vise
letéről is, elmondhatjuk, minő kenyeret evett, megnevezhetjük a lisztet, melyből az 
készült, s a legpontosabban meghatározhatjuk, mennyibe került neki a kenyér font
ja ." 1 3 9 A hatalmas, 5-40 kötetes sorozatokban mindenről szó esett, az olvasó hiányér
zete mégis egyre nőtt: „A történeti művek nagy többsége a legjelentéktelenebb s leg
nyomorultabb részletességek tárháza. Királyi és udvari adomák, egyes miniszterek 
szavainak és gondolatainak hosszas elősorolásával és, ami a legrosszabb, végtelen 
tudósításokkal hadjáratok-, csaták- és ostromokról, ami igen érdekes lehet azokra 
nézve, kik abban részt vettek, de teljesen haszontalan ránk nézve, mert sem új igazsá
gokat, sem azok felfedezésére szükséges eszközöket nem nyújt."1 4 0 

A gyűjtögető, megfigyelő és leíró historista, illetve pozitivista módszerrel számtalan 
hatalmas, a mai napig alapvető és nélkülözhetetlen adatgyűjteményt és kézikönyvet 
hoztak létre. 1 4 1 Ezek a művek a tények szintjén úgyszólván felülmúlhatatlanok, de 
ritka közöttük az értelmező, elvonatkoztató, koncepciózus, igazi összefoglalás: a po
zitivizmus a történelem precíz rekonstrukciójára törekedett, és nem megértésére.1 4 2 It t 
láthatóvá válnak a pozitivizmus korlátai: egy pozitív tudomány a valóságnak csak em
pirikus oldalát képes vizsgálni, ezért csak résztudomány lehet; az egyes részek maga
sabb és általános egységhez kapcsolódása empirikusan megközelíthetetlen. 

Ezt a hiányosságot már a 19. században is többen észrevették. A harcosan materialis
ta marxi-engelsi kritika elsősorban az ideológiai semlegességet rótta fel, jóllehet a 
pozitivizmus alapvetően agnosztikus volt, és ezért a transzcendens jelenségekkel nem 
tudott és nem is akart mit kezdeni. Jó példa erre James Frazer (1854-1941) híres műve, 
Az aranyág.143 A tudós szerző a vallást csupán emberi tevékenységként vizsgálta, az em
beren túli dimenzió - magyarán a lényeg - megmagyarázhatatlan hiszékenységnek tűnt 
számára. 

Í M 



A historizmus felszínessége és a pozitivizmus racionalista beszűkültsége ellen egy 
német filozófus, Wilhelm Dilthey 1 4 4 (1833-1911) lépett föl. „A történelmi-társadalmi 
valóságot a történelmi pragmatizmus hatása alatt álló XVII I . század természetes rend
szerek foglalatában oldotta fel. A XIX. század történeti iskolája szembeszegült ezzel az 
absztrakcióval, azonban magasabb álláspontja ellenére - egy valóban empirikus filozó
fia hiánya következtében - fogalmaiban és tételeiben nem sikerült világos és így érté
kesíthető ismereteket nyújtania a történelmi-társadalmi valóságról. E két álláspont 
ellentéte csak a szellemtudományok olyan alapvetésében szüntethető meg, mely az 
empirizmussal szemben is végigviszi a tapasztalat, az elfogulatlan empíria álláspont
já t ." 1 4 5 

Több tudományágra kiterjedő, „szellemtudományi" (Geisteswissenschaft) módszert 
dolgozott ki : „Azon tudományok egészét, melyek tárgya a történelmi-társadalmi való
ság (...), szellemtudományok néven fogjuk összefoglalni."146 Számunkra most a szel
lemtörténet (Geistesgeschichte) lesz tanulságos. „E tudományok anyagát a történelmi
társadalmi valóság képezi, amennyiben az mint történelmi ismeret megrögződött az 
emberiség tudatában, mint társadalmi, a jelenlegi állapoton túl terjedő ismeret pedig 
a tudomány számára megközelíthetővé vált." 1 4 7 

Dilthey az élet folyamatának szellemként (Geist) felfogott totalitását helyezte közép
pontba: vélekedése szerint minden ismeretünk alapja és igazolása ebből származik. A 
természettudományok területén csak külső tapasztalatokkal, vagyis relatív ismeretek
kel bírhatunk: „A természet számunkra néma. Csak képzeletünk hatalma kölcsönöz 
neki derengésnyi életet és bensőséget. (...) A természet számunkra idegen. (...) A tár
sadalom a mi világunk."148 Ezzel szemben a szellem világában (azaz a történelemben és 
általában a humán tudományok körében) elvileg megvalósulhat a teljes körű, nem 
relatív megértés (Verstehen), hiszen a szellemtudomány a belső tapasztalattal, az öntu
dattal foglalkozik. „Csak amit a szellem teremtett, azt értheti meg. A természet, mely 
a természettudomány tárgya, a szellem működésétől függetlenül létrehozott valóságot 
fogja át. Mindaz, amire az ember tevékenykedvén bélyegét rányomta, a szellemtudo
mányok tárgyát képezi."1 4 9 „...az ismeretelmélet segítségével meg kell alapozni a szel
lemtudományokat, igazolni kell és alá kell támasztani önálló megformálásukat, és 
véglegesen meg kell szüntetni mind alapelveik, mind módszereik alárendelését a ter
mészettudományoknak."1 5 0 

A megismerés döntő lépése Dilthey szerint nem a megfigyelés, hanem az átélés, 
amelyet elsősorban érzelmi és akarati tevékenységnek tart. A szellemtörténet tudo
mánya interdiszciplináris jellegű, de az egyén és az egyéniség fölé helyezi a „korszel
lemet" (Zeitgeist - objektív szellem, a szellem objektivációi), amely az egyes ember 
szellemiségét egy-egy nagyobb időszakon belül a saját képére formálja. „.. .az individu
ális életegységet egy népben, mely egység valamennyi életmegnyilvánulása - joga, 
nyelve, vallási bensősége - egymás közti rokonságában nyilatkozik meg, misztikusan 
olyan fogalmakkal fejezik ki , mint néplélek, népszellem, organizmus. E fogalmak épp
úgy használhatatlanok a történelem számára, mint az életerőé a fiziológia számára. (...) 



Amit a néplélek, népszellem, nemzet és nemzeti kultúra kifejezés jelöl, azt csak úgy 
lehet szemléletesen bemutatni és elemezni, hogy az ember először a nép életének kü
lönböző oldalait, például a nyelvet, a vallást, a művészetet, kölcsönhatásukban fogja 
fel ." 1 5 1 „A szellem objektiválódása a jogban, a moralitásban és az erkölcsiségben megy 
végbe. Az erkölcsiség a családban, a polgári társadalomban és az államban valósítja meg 
az általános, ésszerű akaratot. Az állam pedig megvalósítja a világtörténelemben lénye
gét mint az erkölcsi eszme külső valóságát."1 5 2 

Dilthey kifejezetten elvetette és elítélte az ember és a történelem materiális megkö
zelítését. „Egy ilyen módszer ellentétben áll azzal, amit újabban nagyon is gyakran, 
éppen az úgynevezett pozitivisták gyakorolnak, s amelyik a tudományfogalom tartalmát 
a tudásnak leginkább természettudományos foglalatosságok során felmerült fogalom
meghatározásából vezeti le, és ebből kiindulva dönt arról, hogy mely szellemi foglala
tosságokat illessen meg a tudomány neve és rangja. így egyesek a tudomány önkényes 
fogalmából kiindulva a történetírástól (...) elvitatták a tudomány rangját..." 1 5 3 

A kutatás fő feladatát a korszellem megértésében jelölte meg: „Ha a megértés vala
mennyi teljesítményének összegét ragadjuk meg, akkor az élmény szubjektivitásával 
szemben az élet objektiválódása tárul föl benne. Az élmény mellett az élet objektivitá
sának, különféle strukturális összefüggésekben megnyilvánuló külsővé válásának 
szemlélete lesz a szellemtudományok alapjává. Az individuum, a közösségek és a mű
vek - melyekbe élet és szellem belehelyeződtek - alkotják a szellem külső birodalmát. 
(...) Ezen objektív szellem birodalmában minden egyes életmegnyilvánulás valami kö
zösét reprezentál. Minden szó, minden mondat, minden mozdulat vagy udvariassági 
formula, minden műalkotás és minden történelmi tett csak azért érthető, mert a ben
nük megnyilvánulót a megérthetővel valami közösség köti össze; az egyes mindig a 
közös mivolt szférájában éli meg, gondolja és cselekszi, és csak egy ilyenben érti meg 
a dolgokat. (...) Csak az élet objektivációjának eszméje enged bepillantást a történelem 
lényegébe. I t t minden szellemi ténykedés révén keletkezett, és ennélfogva a történe
tiség jellegét visel i ." 1 5 4 

A természetjogon alapuló megközelítést elhibázottnak tartotta, „...mert különösen 
a gazdasági élethez, de a társadalom külső szervezetéhez való vonatkozásaitól is elvá
lasztva szemlélte ezt a célösszefüggést a jogban, és belehelyezte egy - a történelmi 
fejlődésen túli - vallásba. így absztrakciók foglalták el a valóságok helyét, a jogrend 
alakulatainak többsége pedig a magyarázat számára megközelíthetetlen maradt." 1 5 5 A 
materializmust szívesen nevezte naturalizmusnak, a relativizmust pedig terméketlen
nek vélte. Dilthey gondolkodása háttérbe szorította az egyént és az individualitást, 
ráadásul túlzottan érzelmi töltetű volt. 

Marxista oldalról természetesen támadták Diltheyt, és irracionalistának tekintették. 
Egyik harcos magyar bírálója szerint „...Dilthey új fázist jelez a polgári történettudo
mány, helyesebben a történelmi gondolkodás és a történetiség értelmezésében. Bírá
lóként lép fel mind a pozitivizmus, mind a korábbi német historizmus irányában. Bí
rálatának igazi éle azonban a materializmus ellen irányul. (...) A »megértés« (...) nála 
átfogó és központi kategóriává emelkedik; míg a historizmus korábbi változatainál csu-



pán a megismerés végső aktusának, a rejtett »lenyeg« megközelítésének módja volt, 
most a történelmi megismerés (...) egyetlen lehetséges módozataként jelenik meg, 
amely mellett a megismerés minden egyéb (addig tudományosnak tartott) módszere, 
eljárása csak alárendelt, kisegítő eszköz szerepét töltheti be. A »megértés« aktusában 
éppen úgy, mint a szellem minden tevékenységében, meghatározóan fontos szerephez 
jut az érzelmi telítettség, az emocionális közelítés vagy távoltartás. (...) Dilthey sok 
újat hozott a historizmus régebbi változataihoz képest. Ez az új - belső ellentmondá
soktól nem mentesen - az életfilozófiák történelmi relativizmusa és irracionalizmusa 
irányába mutat, függetlenül attól, hogy ő maga mindkettőről (kivált a »termeketlen« 
relativizmusról) elítélően nyilatkozott." 1 5 6 

XII. 

Az amerikai filozófus, Arthur Oncken Lovejoy (1873-1962) a hibák ellensúlyozása ér
dekében kidolgozta az eszmetörténet módszerét. Lovejoy felfogása szerint a különböző 
történeti diszciplínák (politikatörténet, filozófiatörténet, irodalomtörténet, művészet
történet stb.) önálló művelésével a történelmet mintegy „feldarabolják". Ezért - Di l -
theyhez hasonlóan - Lovejoy is az interdiszciplináris kutatást, az átfogó szemléletet 
helyezi előtérbe; azzal a különbséggel, hogy az egyénre és az egyéniségre, illetve az ab
ban megnyilvánuló, mintegy testet öltő eszmére helyezi a hangsúlyt. „A történetírás
nak valamennyi ágában, amelyek az emberi gondolatokkal, véleményekkel és érzelmi 
magatartással, viselkedéssel és az ezekkel kapcsolatos dolgokkal foglalkoznak, kény
szerítő szükségszerűség a még határozottabb, felelősségteljesebb együttműködés a 
specialisták között, mint amilyen eddig a szokásos együttműködés volt, néhány eset
ben történészek és a nem történelmi diszciplínák, nevezetesen a természettudomá
nyok specialistái között. A megbízható történelmi szintézis nem egyemberes mun
ka." 1 5 7 „És a történelem, habár nem tudja elfoglalni a személyes tapasztalat helyét, 
sokat tud tenni, hogy nyújtsa nekünk ugyanazt a tanítást, ami az életben korábban 
volt, mielőtt kivettük volna részünket a cselekvés világában, és így kevesebbe kerülünk 
önmagunknak, tanulunk tőle másnak a rovására. Mindenek fölött még teljesebben és 
pontosabban tanít." 1 5 8 

Lovejoy szerint létezik egy, a természetben vagy az emberben rejlő tendencia, amely 
a múltban, a jelenben és a jövőben átment és átmegy a fejlődés szabályos egymás utáni 
szakaszain, ahol az utóbbi szakaszok - talán véletlenszerű késéssel és visszaeséssel -
magasabb rendűek az előzőknél.1 5 9 

Dilthey és Lovejoy nézeteit fejlesztette tovább a katolikus teológus, Joseph Lortz 
(1887-1975), 1 6 0 azonban sem a koronként uralkodóvá lett kulturális viszonyoknak 
(szellemtörténet), sem az állandó mozgásban lévő szellemi áramlatoknak (eszmetör
ténet) nem tulajdonított döntő szerepet. Koncepciója azon a felismerésen alapszik, 
hogy a történelemnek csak akkor lehet értelme, ha abban minden korszak olyan egyedi 
és önálló jelentőséggel bír, amelyet saját maga teremt, és amelyből saját maga részese-



dik. így a történelem értelme nem egy láthatatlanul távoli jövőben van, hanem idő
feletti és a teremtés egész történetét átfogja: az időbeli sokféleség az emberiség szel
lemi életének időfölötti egységét fejezi k i . A történelem egésze ugyan - éppen az 
időfölöttiség miatt - hozzáférhetetlen és felfoghatatlan számunkra; mivel azonban 
múltunk nem képez olyan „summá"-t, amely a „részek" összeadásából képződik, az 
emberiség képes arra, hogy történetének bármely korszakában önmaga tudatára jus
son. Az „egész" ugyanis, mint az élet időfölötti lényege, a történelmi lét minden rész
letében jelen van; másrészt minden rész jelen van az egészben is . 1 6 1 

Lortz kutatásainak tárgya is különbözik az eddig bemutatott történészekéitől. Nem 
általában foglalkozott ugyanis nemzeti vagy világtörténelemmel, hanem érdeklődése 
célzatosan az egyháztörténetre irányult. Hosszú élete során foglalkozott patrológiával, 
a reformáció németországi történetével és hatásával s az ökumenizmus kérdéseivel. A 
tipikusnak nevezhető egyháztörténészektől viszont abban különbözik, hogy sokkal 
mélyebben figyelembe vette a kort és a környezetet, amelyben az egyház élt és él. A 
történelemben Isten és az isteni idő jelenik meg az ő számára is, de nem egészen úgy, 
mint ahogy Ranke vagy Droysen esetében láttuk: Lortz teológusként közelít a törté
nelemhez, számára Isten egyrészt személyes létező, másrészt a megtestesülés által 
részese az emberi történelemnek. Érdeklődésének tárgya nem annyira az időbeli törté
neti folyamat, mint inkább az emberi szellem, amely az eszmékben válik kézzelfogha
tóvá. Lortz egyértelműen a kereszténységből táplálkozik: felfogása és megközelítése 
szerint az emberiség egész története Isten üdvözítő tervének története, amely legin
kább az egyház történetében válik kézzelfoghatóvá. Ez az istenhit a kinyilatkoztatáson 
alapul, ezért a történelem vizsgálatának nélkülözhetetlen segédtudománya a teológia. 
Műveiben a tények mögött éppen ezért mindig felsejlik az, amit egyelőre csak „tükör 
által homályosan" láthatunk meg. 

XIII. 

A korszerűnek tekintett modern történeti irányzatok, iskolák abban mind közel van
nak egymáshoz, hogy az embert tekintik a történelem központjának, értelmének és 
mozgatójának. Természetesen az egyes megközelítések ezen belül élesen ellentétben 
állhatnak és állnak egymással, mind az úgynevezett „baloldali", mind az úgynevezett 
„polgári" történelemszemléletben.1 6 2 A vallásos meggyőződés mindkét megközelítés 
szerint szigorúan magánügy, a különbség legfeljebb ott van, hogy a baloldal nyíltab
ban és egyértelműbben minősíti ezt a maradi (azaz nem „tudományos" módon gon
dolkodó) ember ostobaságának. A történelem azonban mindkét oldal szemében köz
ügy, hiszen - rejtetten vagy nyíltabban - saját létezését csak így legitimálhatja. A bal
oldal Isten létének tagadásával, nemlétének „tudományos" bizonyításával igazolja 
magát és céljait. A polgári (liberális) felfogás Istennel nem foglalkozik, hanem az em
ber középpontba helyezésével éri el ugyanezt; ezért a transzcendenciának és Istennek 
semmiképpen nem juthat hely egyik oldalon sem. Tulajdonképpen mindkét megköze
lítés egyfajta „szekuláris üdvtörténetet" kínál. A baloldali (marxista-marxistoid) az 



osztály nélküli társadalomban látja a mennyországot, a polgári pedig az egyéni, fo
gyasztói karrierben. 

Az egyik legnagyobb hatású 20. századi történészirányzat, az úgynevezett Annales
iskola az 1929-ben alapított francia Annales folyóirat köré csoportosul. Koncepciójuk 
értelmében a történelem a jelenkorban ugyanolyan elsődleges tudomány, mint a teo
lógia volt a középkorban. Túl kell azonban lépni az egyoldalúan hivatalos, az okleve
lekre alapozó történetíráson, s a mindennapokra kell koncentrálni. E csoportnak jel
lemző szándéka, hogy a történelem teljességét, vagyis az élet különböző jelenségeinek, 
vonatkozásainak összetartozó egységét ragadják meg, s mindezt emberközpontúan. A 
felszíni jelenségek helyett a mélyben meghúzódó, rejtett összefüggéseket, struktúrá
kat, hosszú tartamú folyamatokat igyekeznek bemutatni. Ennek érdekében felhasznál
ják a rokon tudományok (szociológia, néprajz, pszichológia, földrajz, kulturális ant
ropológia stb.) tanulságait, eredményeit és módszertanát, vagyis interdiszciplináris 
kutatásokat végeznek. Az Annales-kör történészei az anyagi kultúra és a források s 
azok megjelenítése mellett az emberi mentalitásra koncentráltak, és ország és nemzet 
helyett földrajzi-gazdasági régiókban, például faluközösségben gondolkodnak. Össze
hasonlításokat is végeznek a különböző régiók között, például összevetik a francia és 
az angol agrárfejlődést. A társadalom egészének vagy egyes rétegeinek bemutatása új 
eredményeket hozott. Erre az iskolára is jellemző, hogy a történelmet csak az ember 
történeteként kívánják bemutatni. 

Az Annales-kör legjelentősebb történészei: Marc Bloch (1886-1944), 1 6 3 Fernand 
Braudel (1902-1985), 1 6 4 a fiatalabbak közül Emmanuel Le Roy Ladurie. 1 6 5 

A történelem fontossá vált számunkra, bár ezt igen gyakran tagadni próbáljuk. A fel
színen valóban úgy tűnik, hogy a múlt iránti érdeklődés alacsony, csupán egy szűk 
tudósi kaszt öncélú magánügye, amely szinte semmit sem tud kínálni a mai profitori
entált üzleti életnek. Valójában azonban a mai ember életmódját a történelem teszi 
lehetővé. Azáltal, hogy megszabadítottuk magunkat az ókori és a keresztény hagyomá
nyok „korlátaitól" - amelyek behatárolták az úgynevezett történelmi tapasztalatok 
megszerzésének lehetőségeit, s ezzel megakadályozták a mértékvesztést - , a termé
szettudományok segítségével „történelmet csinálunk". Vitathatatlannak tartjuk, hogy 
a múltat csak új módon lehet megérteni. Ennek az eszmeiségnek a jegyében kialakítot
tunk magunknak egy öntelt és önző, emberközpontúnak nevezett életideált. A kész
termék iránti fogyasztói igényeink a kész - és főleg szórakoztató - gondolatokra is 
kiterjednek. Egyre nagyobb az a réteg, amelyik tudatosan nem akar gondolkodni, mert 
a gondolkodás fárasztó tevékenység, és semmi szórakoztató nincs benne. 

A 19-20. században minden területen nagyfokú intézményesítés zajlott le. Szakmai 
csoportok jöttek létre, tudományos folyóiratokat jelentettek meg. A történelemmel 
egyre többen kezdtek foglalkozni; kialakult a tudományos minősítés rendszere: meg-

XIV. 



jelent a „hivatásos" státusú tudós és kutató, aki ebből a tevékenységből él meg. A 19. 
század végén ezt a folyamatot a fellendülő gazdasági helyzet is elősegítette. A nemzet
államok különösen szívesen támogatták a történelemmel foglalkozókat, hogy a nem
zettudat elmélyítésével, „nemzeti" történelem írásával a polgárok nacionális önképét 
a politikai célkitűzéseknek megfelelő módon és irányba formálják. Ennek meg is lett 
a - nem feltétlenül kívánatos - eredménye és következménye. 

Az egykor szűk tudósi kaszt egyre bővült, viszont a távolság is nőtt a szakma és az 
olvasóközönség között. A szakfolyóiratok és monográfiák igen gyakran ötszáznál k i 
sebb példányszámban jelennek meg világszerte. A legtöbb emberhez hasonlóan a tu
dós is a fennálló rendszer foglya. Az eredmény- és sikerorientált jelenkorban a szakmai 
és társadalmi előrejutás lehetőségei szinte kizárólag csak az intézményesített keretek 
között történhetnek meg. Ez a keret pedig nem a minőséget, hanem a mennyiséget 
veszi alapul, ráadásul a hasznosság-hasznosíthatóság és a piaci megtérülés figye
lembevételével. Lényegében nincs különbség a természettudományos-technikai és a 
bölcsész szakterületet érintő értékelési szempontok között. 

A mesterségbeli tudás megszerzése az egyetemeken nem okoz gondot: elég sok he
lyen folyik történészképzés. Az alap- és középfokú oktatás rendjének, követelmény
szintjének megváltozása (csökkenése) azonban a felsőfokú intézményeket is érzéke
nyen érinti. A történésznevelés - ugyanúgy, mint más diszciplínákban - zömében 
iparosképzéssé vált: a tudóspalánták megtanulják a szakma technikai alapfogásait 
(paleográfia, történeti földrajz, latin és más hasznos nyelvek, a tudományos apparátus 
készítésének fogásai stb.), de önállóan gondolkodni nagy részük nem tud, nem is akar és 
semmi nem is kényszeríti rá; sőt inkább az önállósággal szembeni ellenhatások érik. 
Kialakultak az elvárások, ezek sablonjaitól kockázatos eltérni, mert „kiközösítés" lehet 
a következménye. A gondolati készség háttérbe szorul a mesterségbeli fogások mögött. 
Ezt erősíti maga a környezet is: az elvárások mennyiségi mutatókat követelnek, nem 
pedig a mondanivaló minőségét és újszerűségét. A világszerte működő pályázati rend
szer nélkül már nem lehet sem kutatni, sem publikálni; a pályázatok kiírói azonban 
leggyakrabban a cikkek darabszáma,166 terjedelme és idézettségi mutatója alapján mér
legelnek és döntenek. A tudomány s benne a kutató ember, mondjuk ki , egy rosszul 
működő rendszer foglya lett. 

Nagyrészt ennek következtében a tudományos publikációk, konferenciák, értekez
letek, bemutatók és kiállítások száma követhetetlenül megnőtt, de ez alapvetően csu
pán kényszer és divatáramlat. A legtöbb ilyen alkalom öncélúvá vált: a szűk szakmán 
kívül senkit sem érdekel és nem is érint. Ez még közel nem akkora hiba, mint az, hogy 
a „tudományos termékek" mennyiségi növekedése a minőség rovására megy: egyre 
ritkább a valóban új gondolat, az új ötleten alapuló kutatás. Ahogy egy rendkívül szel
lemes tanulmányában az ókortudós Szilágyi János György kifejti: megjelent az ali
bitudós, aki alibikönyveket, -tanulmányokat ír, alibikonferenciákat és -kiállításokat 
rendez és szervez, alibigondolatokat terjeszt. Mindennek „...természetesen szigorúan 
tudományos jelmezbe kell öltöznie. (...) A tudományos pedig varázsszó az avatatla
noknak, a legteljesebb alibi. (...) kényelmes és presztízsszerző felmentés a komoly tu
dományos munka alól." 1 6 7 



A múltból már nem tanulni akarunk: miközben egyfajta neohistorizmusnak va
gyunk szemtanúi, egy lényegében antihistoricista szellemiséget tartunk természetes
nek. 1 6 8 Megelégeltük a „történelem terrorját"; a múltat arra használjuk, hogy bebizo
nyítsuk pompás felsőbbrendűségünket primitív, szinte vadállatias eleink fölött. Elé
gedettek, rettentő büszkék és boldogok lehetünk: a művelt világhoz tartozunk és a 
végtelen fejlődés bajnokai vagyunk. 

Velünk ellentétben sem az antikvitás, sem a kereszténység nem volt profán és hala
dó. Ezek a fogalmak ránk jellemzőek. „A történelem, a »vilag« mint történelem modern 
túlbecsülése az antikvitás természetes teológiájától és a kereszténység természetfölöt
t i teológiájától való elidegenedésünk következménye. Idegenek tőle a bölcsesség és a 
h i t . " 1 6 9 

Befejezésül tegyük fel újra a kezdeti kérdést: mire jó a történelem? 
A múlt - akár a közel-, akár a régmúlt - tanulmányozása azzal jár, hogy mintegy kilé
pünk saját időnkből, s egy másik világot, egy idegen országot fedezünk fel, ahol az 
emberek mindent másképpen csinálnak. Azután ráébredünk, hogy ebben az idegen 
országban az emberek éppúgy viselkednek, mint mi . Amikor utazásainkból hazaté
rünk, beszámolunk élményeinkről barátainknak. Elmeséljük az elmúlt napok-hetek 
eseményeit - ahogy mi láttuk, ahogy bennünk lecsapódtak a történések. Útitársaink 
ugyanezeket a tapasztalatokat másképp fogják továbbadni, más benyomásokat fognak 
fontosnak tartani, mint mi. És mégis, ugyanazt láttuk, ugyanazt meséljük. Ez is tör
ténelem. 

A történelem nem változik meg attól, hogy hogyan közelítjük meg, de mindenkép
pen nehezen árulja el titkait. Ha akarjuk, lehet egyszerűen jó vagy rossz teológia: ha 
egy történelmen kívüli, emberi értelemmel fel nem fogható erő függvényévé tesszük, 
akkor csak attól függ a végeredmény, hogy mennyire hisszük vaknak és irántunk kö
zömbösnek ezt az erőt: Isten, Gondviselés, Világszellem, Sors, Végzet. Ha akarjuk, 
lehet irodalom: mesék, regék és legendák gyűjteménye, amelyek szórakoztatnak, p i 
hentetnek, gyakran minden összefüggés és belső kohézió nélkül, jelentés, jelentőség 
és tanulság nélkül, egyszerűen egymás után fűzve a szavakat regélnek valamiről, ami
ről azt sem tudjuk, hogy hol volt, hol nem volt... De ha akarjuk, lehet értelme és hasz
na is: ha akarjuk, megmutatja, honnan jöttünk, ám azt ránk bízza, hogy megmutas
suk, kik vagyunk. Annak megmutatását pedig, hogy hová tartunk, senkire nem bízhat
juk, igazán senki sem vállalhatja át tőlünk - bár mindig is voltak, akik ebben látták 
sikeres életpályájuk zálogát. „Ha hiszünk abban, hogy jövünk valahonnan, akkor hin
nünk kell abban is, hogy haladunk valamerre. Az a társadalom, mely elveszítette hitét 
abban, hogy a jövőben továbblépésre lesz képes, pillanatok alatt közömbössé válik a 
múltban megtett haladással szemben is ." 1 7 0 így lesz érthető a herderi mondat: az a 
nép, amelyik elfelejti múltját, elveszíti jövőjét. 

A történelem egyik tanulsága, hogy az ember mindig szabad lehet: mindig dönthe
tünk, még akkor is, ha nem látjuk szabad mivoltunkat. így volt ez a múltban éppúgy, 
mint a jelenné váló jövőben. A döntés és az ezzel járó felelősség a miénk: élünk vagy 
visszaélünk a szabadságunkkal? 



„...a jó ember akkor is szabad, ha szolgaságban él; a gonosz pedig akkor is szolga, 
midőn uralkodik. Nem egy embernek szolgája, hanem ami még súlyosabb, annyi úr
nak, amennyi a bűne." 1 7 1 

Megfontolandó szavak. 
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egyedül a mítoszokban megnyilatkozó szent történelem, tehát az istenek története fontos. A profán ember 
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3 Budapesti Szemle 23. o. 
4 Tarnas 1995, 196. o. 
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nem Istenre irányul: a hellenizmus művészete és a modern művészet. Talán nem véletlen, hogy az Is
tentől eltávolodó korszakokban oly nagyra tartották/tartják a görög-hellén kultúrát. 

6 Különösen az újévi rítusokban érzékelhető a teremtés kezdetéhez való visszatérés szándéka. Az ilyenkor 
szokásos megtisztulási rítusok (bűnbakkeresés, -állítás, démonűzés stb.) mind az ősi, „tiszta" idő vissza
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emléked örökké él, emléked megőrizzük. Ez lényegét tekintve ugyanazt a gondolkodást tükrözi, mint 
amit Eliade 1993, 77. o. az archaikus emberrel kapcsolatosan bemutat: csak a hős őrzi meg halála után 
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3 1 Grimal 1992, 44. o. 
3 2 Életét és műveit bemutatja Adamik 1994, 281-296. o. 
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vek 3. 65.) Borzsák István fordítása. 

3 4 Grimal 1992, 69. o. 
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mert ezeket nem fogadhatjuk el." Apologéták 1984, 105. o. (Jusztinosz: I . apológia LI I I , 1.) Vanyó 
László fordítása. 

3 7 „Az emberi nem alapvető vétke, a világ legfőbb bűne és az ítélet végső oka: a bálványimádás. (...) ahol 
a szobroknak, képeknek és minden effélének alkotóit a Sátán meghonosította a világban, az emberi 
nyomorúságnak ez az otromba foglalatossága akkor kapta és nyerte nevét a bálványoktól. Ettől kezdve 
a bálványimádás eredetévé lett minden művészet, mely valamily módon bálványt készít. (...) Isten egy
formán tiltja a bálványok létezését és tiszteletét is." Tertullianus 1986, 297-300. o. (A bálványimádás-
ról I . 1; I I I . 2; IV. 1.) Vanyó László fordítása. 

3 8 Tertullianus 1986, 421. o. (Pergátló kifogás az eretnekekkel szemben V I I , 9.) Erdő Péter fordítása. 
3 9 A gnózis és a gnoszticizmus bemutatása kívül esik e tanulmány keretein. Magyar nyelven általános tá

jékoztatást ad: Eliade 1995, 291-309. o. A kopt gnosztikus felfogásról: Kákosy 1984. A kora keresztény 
kapcsolatokhoz: Robert M . Grant: Gnosticism and Early Christianity. New York, 1970. Eric Robertson 
Dodds: Pagan and Christian in Age of Anxiety. Somé aspects of religious experience from Marcus Aurelius to 
Constantin. Cambridge, 1968. 

4 0 „Mivel a filozófia az evilági bölcsesség tárgya, vakmerően magyarázza az isteni természetet és az isteni 
tervet. így magukat az eretnekségeket is a filozófia látja el eszközökkel." Tertullianus 1986, 420. o. 
(Pergátló kifogás az eretnekekkel szemben V I I , 2.) Erdő Péter fordítása. 

4 1 „A szent idő élménye teszi a vallásos ember számára lehetővé, hogy időről időre újból megtalálja a 
kozmoszt, amilyen az in principio, a teremtés mitikus pillanatában volt." Eliade 1987, 60. o. 

4 2 Életéről és műveiről lásd többek között Vanyó 1980, 524-534. o. és Vanyó 2004, 149-154. o. 
4 3 Euszebiosz 1983, 18-19. o. (Egyháztörténet I . 1.3,5.) Baán István fordítása. 



4 4 Euszebiosz 1983, 18. o. (Egyháztörténet I . 1.2.) Baán István fordítása. 
4 5 „In hunc modum universorum auctor et totius mundi moderátor Deus Constantinum tali parente 

genitum, principem atque imperatorem per se ipse provexit: adeo ut, cum caeteri omnes aliorum suff-
ragio hunc honorem consecuti sint, solus hic fuerit de cujus promotione nemo mortalium gloriaretur." 
Vita Constantini 1.24. in: PL CD-ROM vol. 8. 0020D-0021A. „Constantinus vero qui postea tyranno-
rum interfector fűit; dum adhuc adolescens esset et juvenili lanugine decorus, in medio il lorum, ut 
quondam ille Dei famulus Moses, in ipsis tyrannorum aedibus subsedit." Vita Constantini 1.12. PL CD-
ROM vol. 8. 0015D-0016A. 

4 6 Ezt a gondolatot szokás „birodalmi eszkatológiának" is nevezni. 
4 7 Vanyó 1980, 534. o. 
4 8 Augustinusról több jó, magyarul megjelent műből tájékozódhatunk. A teljesség igénye nélkül: Adamik 

1996, 255-274. o.; Lancel 2004; Trapé 2004; Vanyó 1980, 786-828. o.; Vanyó 2004, 71-88. o. A rész
letfeldolgozásokat nem említem itt . Érdekes és tanulságos eszmefuttatás: Durant 1985, 5. 307-318. o. 

4 9 Magyarul egy teljes és egy - egyelőre - részlegesen megjelent fordítással rendelkezünk: Isten városáról 
1859-1861, illetve Isten városáról 2005. A 19. századi fordítás elavult, különösen nyelvileg, s nagyon 
ritkán találkozhatunk vele. Az újabb fordítást Földváry Antal készítette a negyvenes években, de nyom
tatásban (1942-43-ban) két kötet jelenhetett csak meg, amelyek az első tíz könyvet tartalmazzák. 
2005-ben végre a Kairosz Kiadó vállalkozott a kiadásra. Egyelőre az 1-10. könyv jelent meg két kötet
ben, de a kiadó rövid időn belül szeretné a teljes fordítást közreadni. Tanulmányomban a még meg nem 
jelent kötetekből származó idézeteket saját fordításomban közlöm, a Patrologia Latina szövege alapján. 
- A civitas szó magyarul nem adható vissza egyértelműen. Eredetileg ugyanis a polgárok összességét je
lenti, ezért ókori-középkori értelemben lehet városnak is, de államnak is fordítani. A magyar kéziköny
vekben, illetve Ágoston-fordításokban mindkét megoldás előfordul. Augustinus - mondanivalójának 
megfelelően - a szövegkörnyezet segítségével eltérő jelentésárnyalatokban használja. 

5 0 395-től a nyugati és a keleti gótok támadásai veszélyeztették a birodalmat, a vandálok 406-ban elözön
lötték Galliát, majd 409-ben Hispániába törtek be. 410-ben Alarik, az ariánus gót vezér elfoglalta és 
kirabolta Rómát. A vandálok 429-ben Geiserik vezetésével átkeltek a Gibraltári-szoroson és elfoglalták 
Északnyugat-Afrikát, ahol saját, Rómától független államot alapítottak. 

5 1 A tehetetlenségérzet tükröződik Jeromos egyik 409-es leveléből is: „Quid salvum est, si Roma perit?" 
- Hol keressük az üdvöt, ha Róma elvész? (Ep. 123, 17. ad Ageruchiam). PL CD-ROM vol. 22. 1059. 

5 2 Sermones de Scripturis, 80, 8. PL CD-ROM vol. 38. 0498. 
5 3 Sermones de Sanctis, 196, 7. PL CD-ROM vol. 38. 1356. 
5 4 Sermones de Sanctis, 196, 7. PL CD-ROM vol. 38. 1356. 
5 5 Sermones de Scripturis, 81, 9. PL CD-ROM vol. 38. 0505. 
5 6 A két város eszméje később igen nagy hatású lesz a nyugati gondolkodásban, amikor a világi állammal 

szemben kiemelik a spirituális egyház autonómiáját. Gyakran szoktak dualizmust is emlegetni. Túlzás 
lenne csak azért, mert két szemben álló felet látunk, ezt dualizmusnak tartani. Az igazi dualizmusban 
egyenrangú tényezők állnak szemben egymással. Augustinus két városa azonban nem egyenrangú. 

5 7 Isten városáról 14, 28. PL CD-ROM vol. 41. 0436. 
5 8 Isten városáról 15, 1. PL CD-ROM vol. 41 . 0437. 
5 9 Augustinus eszméiből, többek között a két város, két birodalom képéből Luther is táplálkozott. 
6 0 Augustinus a peregrinus szót használja, amely az ő korában jogi tartalmú is volt: a birodalomban ezzel 

a megjelöléssel illették azokat, akik római polgárjog nélküli lakosok voltak. Jelenthet általában idegent, 
külföldit, vagy éppen száműzöttet. A zarándok értelmet csak a középkori latinitásban kapta meg. Lancel 
a „száműzött" értelmezést javasolja. Vö. Lancel 2004, 655. o. lábjegyzetben. 

6 1 Isten városáról 15, 5. PL CD-ROM vol. 41 . 0441. 
6 2 Egy ízben párhuzamba állítja Kain testvérgyilkosságát Romulus hasonló tettével: „...sokkal később azon 

város alapításakor, mely ezen földi városnak, amelyről szólunk, jövendő feje (. . .) , ennek az első példá
nak, ahogy a görögök nevezik: ápxeTÚrap, hasonló kép felelt meg." Isten városáról 15, 5. PL CD-ROM vol. 
41. 0441. 

6 3 Lancel 2004, 665. o. - Ugyanakkor egyetlen konkrét társadalmi csoporttal sem azonosítható egyik város 
sem. 

6 4 Enarrationes in Psalmos. 64, 2. PL CD-ROM vol. 36. 0773. A 64. zsoltár magyarázata minden bizony-



nyal 412-ben íródott. A két város gondolata Augustinus több más, ebben az időben keletkezett művé
ben is felbukkan. Vö. Lancel 2004, 662-667. o. 

6 5 Isten városáról 19, 17. PL CD-ROM vol. 41 . 0645. 
6 6 Isten városáról 19, 17. PL CD-ROM vol. 41 . 0646. 
6 7 Eliade 1996, 37. o. 
6 8 Isten városáról 15, 1. PL CD-ROM vol. 41 . 0438. 
6 9 Isten városáról 19, 27. PL CD-ROM vol. 41 . 0658. 
7 0 Isten városáról 20, 14. PL CD-ROM vol. 41 . 0679. 
7 1 Eliade 1996, 37. o. 
7 2 Magát az archetípus kifejezést egy alkalommal használja az Isten városában. Vö. 62. jegyz. - Augustinus 
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