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„Milánói türelmi rendelet” 313-ban? 
 
1700 év telt el azóta, hogy 313 

januárjában/februárjában Nagy 
Konstantin (uralk. 306-337) és 
társcsászára, Licinius (uralk. 308-
324) Milánóban találkozott azon a 
konferencián, amelyen többek kö-
zött a keresztények kérdéséről is 
tárgyaltak. A történeti kutatás mér-
tékadó része azt képviselte, és ma is 
azt képviseli, hogy ez alkalommal 
Konstantin kiadta azt a türelmi ren-
deletet, amely először ismerte el 
birodalomszerte a kereszténységet, 
és tette egyenrangúvá a Római Bi-
rodalom egyéb kultuszaival. Ha itt-
ott módosítottak is rajta, e konferen-
cia és eredményei effajta értékelé-
sében mindmáig nem történt lénye-
ges változás; a 19. század vége óta 
csak kevés szerző emelt óvást – 
hiábavalóan. Ezért száz évvel ez-
előtt, 1913. március 18-án X. Piusz 
pápa Rómában meghirdette az 1600. 
évforduló ünnepét a katolikus világ 
számára. Milánóban, illetve más 
városokban és országokban (például 
Bulgáriában, Romániában és Szer-
biában) 2013-ban is hasonló indok-
lással rendeztek ünnepségeket. A 
313-as évvel és annak előtörténeté-
vel kapcsolatos összes ókori forrá-
sok következetes kiértékelése azon-
ban mégis a tények jelentősen eltérő 
képét mutatja. 

A kereszténység Gallienus csá-
szár uralkodásától kezdve, 260-tól 
303-ig állami elismertségben és a 
kultusz szabadságában részesült, 
religio licita [engedélyezett vallás] 

volt. Az egyes helyi gyülekezetek 
ezekben az évtizedekben corpusz-
nak, azaz közjogi testületnek számí-
tottak, és ilyenként vagyont (pl. 
templomot és földeket, ingatlano-
kat) birtokolhattak. A 303-as évben 
azonban Diocletianus és három 
társuralkodója1 által birodalomszer-
te rendeletileg elindított, szervezett 
keresztényüldözés kezdődött: a ke-
reszténység ekkor már önmagában 
is főbenjáró bűn volt, ennek megfe-
lelő következményekkel, számtalan 
vértanúsággal és egyéb rettenettel. 
Az üldözés azonban nem volt képes 
megsemmisíteni a kereszténységet. 
A birodalom különböző részeiben 
különböző időpontokban ismét vé-
get vetettek az üldözésnek. Ezt a 
lépést – Lactantius tanúsága szerint 
– először az akkor még pogány 
császár, Konstantin tette meg 306-
ban: a maga nyugati birodalomré-
szében (Britannia, Gallia, Hispánia) 
– feltehetően rendelet útján – kul-
tuszszabadságot biztosított a keresz-
tények számára. Saját uralmi terüle-
tén (Afrika, Itália) hasonlóképpen 
rendelkezett ugyanabban az évben 
vagy valamivel később, talán 308-
ban a pogány trónbitorló, Maxentius 
(306-312), és ráadásul elrendelte a 
keresztény gyülekezetek birtokainak 
helyreállítását (Eusebius, Egyház-
történet VIII,14,1). Ily módon a két 
császár révén a birrodalom nyugati 
részében helyreállt az a vallási béke, 
amely 303-ig uralkodott, vagyis 
306-tól, ill. 308-tól itt ismét religio 
licita volt a kereszténység. Végül 
Galerius császár 311-ben türelmi 
rendelettel a Balkán és a Közel-
Kelet keresztényeinek is visszaadta 
a kultusz szabadságát (Lactantius, A 
keresztényüldözők halála, 34). Kol-
légája, a Szíriában és Egyiptomban 
uralkodó Maximinus Daia (305-
313) azonban kevéssel később fel-
újította az üldözéseket. 

Ugyanebben a 311-es évben 
Konstantin elfordult a pogány iste-
nektől, és keresztény lett. Közvetle-
nül az után, hogy 312. október 28-
án Róma mellett, a milviuszi hídnál 
győzelmet aratott a trónbitorló 
Maxentiuszon, a római szenátus 
Maximinus Daia helyébe állította őt, 

                                                
1 305-ig Maximianus, I. Konstantius 
és Galerius, 305-től Galerius, Ma-
ximinus Daia, Severus, ill. helyette 
308-tól Licinius, végül Konstantin. 

s az ebben az időben uralkodó há-
rom császár közül a legmagasabb 
rangúvá nyilvánította.2 Még 312 
vége előtt, valószínűleg november-
ben Konstantin immár mint maxi-
mus Augustus az egész birodalomra 
kiterjedő törvénykezés jogának 
birtokában a valláspolitikára vonat-
kozó, átfogó alaptörvényi nyilatko-
zatot küld kollégáinak: vallássza-
badság érvényesüljön minden ember 
számára, és ezért a keresztények 
számára is, ahol – Keleten – még 
üldözik őket (Eus., IX,9,12). E nyi-
latkozat pontos szövege nem maradt 
fenn, de egy másik, jó fél évvel 
később keletkezett dokumentum – 
amely Licinius valláspolitikáját 
tartalmazza – görög nyelven hivat-
kozik rá; ebben szó szerint ez áll: 

„Belátván, hogy a vallásszabad-
ságot (lat. libertas religionis) nem 
szabad megtagadni, ellenkezőleg, rá 
kell bízni minden egyes ember gon-
dolkodására és akaratára, hogy min-
denkor saját tetszése szerint törőd-
jék az isteni dolgokkal, már koráb-
ban [ti. 312 végén] kiadtuk azt a 
parancsot, hogy a keresztények 
hitére és vallására vonatkozóan is 
tartassék be ez az ígéret” (Eus., 
X,5,2). 

Tehát alapvetően senkit sem 
szabad megakadályozni a vallássza-
badság gyakorlásában, ezért a pilla-
natnyilag még üldözött keleti ke-
resztényeket sem. Így a 312-es 
Konstantin-féle eredetiben a törté-
nelem során elsőször történik meg, 
hogy megfogalmazzák és politikai 
mérceként hirdetik ki ezt az elvet, 
amely messze meghaladja a „tűrést” 
[vö. „türelmi rendelet”], de amely-
nek a „tolerancia” modern fogalmá-
hoz még sincs semmi köze. Az álta-
lános libertas religioniszon [vallás-
szabadságon] kívül Konstantin az 
üldözött keresztényekre való tekin-
tettel elrendelte a 303 óta Keleten 
elkobzott egyházi tulajdonok visz-
szaszolgáltatását is; a trónbitorló 
Maxentius már 308-ban hasonlóan 
járt el Itáliában és Észak-Afrikában, 
miközben a birodalom nyugati ré-
szének más területein nem volt 
szükség erre, mivel ott nem nem 

                                                
2 Ettől kezdve Konstantin „Maximus 
Augustus”; Galerius még 311-ben 
meghalt, a három uralkodó új rangsor-
rendje: Konstantin, Maximinus Daia, 
Licinius. 
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történt vagyonelkobzás. Konstantin 
egyúttal még 312-ben reprezentatív 
templomépítésekbe és a keresztény-
ség erőteljes támogatásába kezdett a 
maga nyugati felelősségi területén. 

 
Nem nehéz kitalálni, mi mozgat-

ta a kereszténnyé lett császárt ab-
ban, hogy minden ember, s ezzel a 
keresztényeken kívül a pogányok 
számára is szavatolja a vallássza-
badságot. Tekintettel a birodalom 
lakosságának többségi viszonylatára 
– 90-95% volt nem keresztény, 5-
10% keresztény – a 312 végi szózat 
a pogányok esetleges vagy egyene-
sen nagyon valószínű félelme és 
elbizonytalanodása ellenében azt 
hivatott világossá tenni, hogy a 
császár keresztény mivolta és a 
keresztények újbóli szabadsága, de 
mindenekelőtt a kereszténység tá-
mogatása nem jelent fenyegetést a 
nem keresztények szabadságára 
nézve. Ezért Liciniusznak a Kons-
tantinnal Milánóban 313 tavaszán 
történt megegyezés nyomán 313 
nyarán keletkezett, a keleti keresz-
tények számára szánt dokumentuma 
éppen ezt a rend- és biztonságpoliti-
kai vonatkozást hangsúlyozza több-
szörösen is: a securitas publica 
[közbiztonság], a quies temporis 
nostri [korunk békéje] és a quies 
publica [köznyugalom] a minden 
emberre vonatkozó vallásszabadság 
révén Keleten is szavatolandó és 
megőrzendő – a keresztényekre, és 
ezért mindenki másra vonatkozóan 
is; még a látszata se keletkezzék 
annak, hogy Konstantin új, Licinius 
által átvett valláspolitikája „bármit 
is elvesz valamely tiszteletbeli hiva-
taltól [ti. a papi hivataltól] és vala-
mely vallástól” (Lact., 48,6), vagyis 
a pogányoktól. 

313 tavaszán keletkezett, kons-
tantini „milánói türelmi rendelet” 
nem létezik, és sosem létezett. Eny-
nyiben az 1913-as, híres 1600. év-
fordulós ünneplések és a 2013. évi-
ek is elhibázottak. Az ókori források 
sosem használják a „milánói edik-
tum” kifejezést, ezt csak a 16. szá-
zadban találta ki Cesare Baronio 
vatikáni könyvtáros, az ismert An-
nales ecclesiastici szerzője. Törté-
nelmileg a következő a helyzet: 
Azon a milánói császári konferenci-
án (313 januárjában/februárjában) a 
pogány Licinius császár, miután 
tanácskozott keresztény kollégájá-
val, Konstantinnal, átvette annak 
312 végén kihirdetett programját az 
általános vallászabadságra és a ke-
resztény egyházi vagyonok vissza-
szolgáltatására vonatkozóan – még-
pedig azzal a megegyezéssel, hogy a 
keresztényüldözést továbbra is foly-
tató keleti császárkolléga, Maximi-
nus Daia elmozdítása után Keleten 
is megvalósítják a programot. Ezért 
a győzelem után, 313 nyarán Licini-
us levélben közölte a keleti provin-
ciák helytartóival keresztény kol-
lágájának 312 végén megfogalma-
zott új valláspolitikai elvét, továbbá 
elrendelte az egyházközségek el-
kobzott vagyonának visszaszolgálta-
tását, amit Nyugaton rég megvalósí-
tottak. 

Licinius Kelet helytartóihoz írt 
levele – amelyet a hivatalos kor-
mányzási protokollnak megfelelően 
Konstantin nevében is fogalmaztak 
– a milánói találkozásra való utalás-
sal latin és görög változatban is 
megvan (Lact., 48,2-12; Eus., 
X,5,2-14). Ez tehát – a birodalom 
nyugati felének jogi helyzetére épít-
ve – kizárólag a birodalom keleti 
részére vonatkozott. Ennyiben tör-

ténetileg szintén teljesen elhibázott 
dolog Licinius 313-as szövegét az 
egész keresztényég „maga charta 
libertatumának”, sőt „a Nyugat 
története alapvető dátumának” és a 
„modernitás” kezdetének nevezni, 
amint ez gyakran megtörtént a kuta-
tásban. 

Ténylegesen Konstantin 312 vé-
gi vallási ediktuma volt – ha így 
akarjuk nevezni – a „magna charta 
libertatum”, de éppen nem csupán a 
keresztények számára, hanem min-
den más vallás számára is. Az, hogy 
Lactantius és Eusebius ezt nem 
közölte szó szerint, alighanem azzal 
függ össze, hogy a császár minden 
ember, s ennélfogva a pogányok 
számára is szavatolta a vallássza-
badságot, ami e két szerző szemszö-
géből nyilvánvalóan nem volt feltét-
lenül kívánatos. A Codex Theodo-
sianuszban szintén nem találjuk meg 
az ediktumot; természetes is, hogy 
nem: 438-ban, amikor a Codex ösz-
szeállította az ebben a korban, II. 
Theodosius császár idején érvényes 
jogot, a minden emberre vonatkozó 
konstantini libertas religionis [val-
lásszabadság] már csaknem 50 éve 
nem létezett, ugyanis I. Theodosius 
a kereszténységet nyilvánította az 
egyetlen engedélyezett vallásnak 
(391-ben). Mintegy 1500 évre volt 
szükség, amíg aztán az általános 
vallásszabadság elve ismét politikai 
valósággá kezdett válni az európai 
kultúrában. 

Klaus M. Girardet 
 
Forrás: imprimatur, 2013/6 

(Ez az írás adalék a februári 
számunkban közölt, A keresztény 
vallás győzelmének okai c. tanul-
mányhoz.) 

Egy nem dogmatikus Krédó 
 

„Hiszem, hogy számunkra, emberek számára jó, 
ha a Mindenség őskezdetében és legbelsejében felté-
telezünk egy olyan hatalmat, amelyet Istennek ne-
vezhetünk, és amelyet Jézus Atyának nevezett, és 
amelynek a szeretetéből vezette le megbízatását. 

Hiszem, hogy Jézus élete és tanítása alkalmas ar-
ra, hogy indításokat adjon az életünknek a békés 
együttéléshez, a testvéri jóindulathoz, a kölcsönös 
tisztelethez és megbocsátáshoz, s a világméretű igaz-
ságos osztozáshoz. 

Hiszem, hogy Jézus szava és szelleme eleven 
marad mindazokban, akik szövetségre lépnek vele 
azok közösségében, akik szerinte tájékozódnak. 

Hiszem, hogy Isten szelleme bennünk él és mun-
kálkodik, és utat mutat nekünk ahhoz, hogy üdvösen 
alakítsuk világunkat és együttélésünket. 

Hiszem, hogy ennek a szellemnek az ereje segít 
nekünk különbséget tenni abban, hogy a hit átörökí-
tett hagyományának mely tartalmai használhatók, 
melyeket lehet elhanyagolni, és melyek használha-
tatlanok. 

Hiszem, hogy a Biblia szavai és elbeszélései arra 
ösztönöznek minket, hogy levezessük belőlük a he-
lyes cselekvés útjait, de nem alkalmasak arra, hogy 
bebetonozzunk velük egy ún. változhatatlan igazsá-
gokból álló dogmatikai rendszert. 

Hiszem, hogy Jézus élete arra bátorít minket, 
hogy megbocsátásból és kegyelemből éljünk, és bíz-
zunk abban, hogy életünkben-halálunkban a szerető 
ős-kegyelem hordoz minket. 

Erwin Seifried 


