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A fiatal Marx [ólísmert zseniális megállapítását, hogy "minden krí
tikának a valláskritíka az előfeltétele", katolikus gondolkodó is szívesen
elfogadhatja. Nem azért, mirrtha a vallást pusztán társadalmi tünemény
nek tekintene, mínt Marx, hanem mert találkozik vele a tőrténelern tisz
teletében, és tudja, akárcsak ő, milyen fontos ebben a vallás szerepe.
meanyire elválaszthate'tlan a folklórtól és a nagy civilizációk kialakulá
sától, milyen jelentősége van a politikában vagy a művészetek virágzá
sában, sőt Max Weber szerint még a gazdasági élet alakulásában is. Ha
a marxi tételből kiindulva tovább lépünk, azt is felismerhetjük, hogy a
valláskrttíka egyik legszélesebb alapja a vallások története. Magától ér
tetődhet, hogy az európai művelődés körében elsősorban a keresztény
vallás, jelentőségénél fogva pedig különösen a katolikus egyház törté
nete tarthat számot érdeklődésre.

A katolikus egyh.áztörténelemtehát hozzájárul ahhoz, hogy jobban
megismerhessük, feldolgozhassuk, értelmezhessük, értékelhessük, sőt ta
lán még meg is érthessüle azt a civilizációt, amiben élünk: benne termé
szetesen a keresztény egyház helyzetét tegnap - és ma. Mert a törté
nelem éppen a tegnap és a ma különbségére irányítja figyelmünket : az
idő tényezőjére. És ha írni annyit tesz, mint ítéletet tartani önmagunk
felett, akkor atőrténetíró - "lega1ább is nem egyszer - ítéletet mond
arról a történelmi közösségről; amellyel foglalkozik. Az egyháztörténe
lem művelői se kivételek, bármennyire kerüljék i:s a bírálatot az egyház
életében felmerült és még a jelenben is ható áramlatokkal vagy törek
vésekkel kapcsolatban.

Kitűnő példa erre az a könyv, amelyben Félegyházy József, a Hittu
dományi Akadémia professzora négy-hat évszázad anyagát tárja fel s
függelékként közlá Radó Polikárpnak a nyugati liturgia kialakulását és
társadalmi vonatkozásait ismertető tanulmányát.* 'Félegyházy nem egy
oldalú képviselője valamelyik történelmi felfogásnak, nem egyetlen ve
zérelv alapján rendezi anyagát, hanem szolidan megmarad az 'ese
mények leírásánál, miközben tartózkodóan figyelembe veszi egyik-má
sik történeti felfogás szempontját. Könyvének bevezetőjében hangoz
tatja, hogy az anyag feldolgozása során figyelembe vette a II. vatikáni
zsinat szellemét és aet "kifelé" az ökumenikus szemlelettel. "hefelé" pe
dig bátrabb önkritikával és hibabeismeréssel szolgálja. Érthető, hogy
elsősorban ez a "befelé" irányuló birálat keltheti fel leginkább a ka
tolikus olvasó órdeklődését.

A "bMraibb önkritika és hibabeismerés" érvényesüléséhez .persze
magának a szerzőnek is tisztáznia kellett módszerét, amit röviden úgy
határoz meg, hogy az egyháztörténész "feladata nem dogmatikai, vagy
apologetikus, hanem kifejezetten történeti", vagyis "az eseményeknek a
mai történettudományi módszer alapján való előadása". Az ilyenfajta
előadásmód persze nem éppen könnyű, különösen a korai középkor nép
vándorlásának a bemutatása egyike a legnehezebb feladatoknak. A tér-

* Az egyház a korai középkorban. Szent István Társulat kiadása, 521) oldal, ára 107 forint.
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ben és időben kaleidoszkopszerűen kavargó, hol itt, holott, hol ekkor,
hol 'akkor felbukkanó és eltűnő, alig megragadható történeti egységek,
népek és törzsek történetét nehéz rendezni: az egyháztörténelem alig
tudja követni a gyakorta szimultán Lejátszódó, egyszeri történéseket. Fél
egyházy történetírói módszere az, hogy arnennyire lehet, igyekszik el
választani a viszonylag részletesen leírt, egyszeri eseményeket a törté
nések iároodalmi hátteretől és a benső szellemi hatóerőktől. Bizonyára
ezért mutatja be könyvének elején azt a három nagy egyéniséget, akiket
Dawson is a kőzépkor teremtőiként említ meg The Making of Europe
címmel megjelent világhirű könyvének bevezetőjében: Szent Agostont
(354-430), Szent Benedeket (480-547) és Nagy Szent Gergely pápát
(590-604). Dawson még Bonifácot (680-775), a germán térítés hősét

és mártirját erneli ki a középkor teremtői közt, az ő működését azonban
Félegyházy nem külön tanulmányban, hanem könyvének harmadik ré
szében mutatja 'be, talán Hetének eseményessege míatt is. Ez a módszer
veszélyezteti az előadás szépségét, a mű egységét, ráadásul az emberi
történések kozrnoszának legriasztóbb arculatát tárja fel, viszont kétség
telenül elősegíti a történelmi pontosságot, s láthatólag Félegyházynak
ez a fő törekvése.

Jó, ha a történész a források és tények megállapításában tárgyila
gosságra és pontosságra törekszik, de ha egész korok összeállításában
ez lebeg a szeme előtt, az a veszély fenyegeti, hogy nem lesz képes az
egészet átláctatni és az olvasó vagy elvész, vagy megmarad a részletek
ben. A történetíró persze egy teljes kor ábrázolásában már csak azért
sem valósíthat meg teljes pontosságet és tökéletes objektivitást, mert
maga a válogatás is - állásfoglalás. Erre azonban rákényszeríti az ese
mény mérhetetlenségie és megismerő képességünk korlátozottsága.

A dicsfény árnyéka

Félegyházyt nem kell félteni a szemponttalanságtól, hiszen mínt ka
tolikus történettudós, ő is "az üdvtörténet transzcendentális összefügge
seiben" nézi a történéseket, különösen az egyház történetet, sőt azon
belül a kritikai szempontokat sem véti szem elől. Szerinte azonban az
egyháztörténésznek nem feladata, hogy ".az egyes történések kicsi vál
tópénzeire ráéröltesse a csak nagyobb összefüggésekben felismerhető.

transzcendentális szemléletet", A szerző tehát történetírói szempontjait
és kritíkáját nem annyira a mű egészét átjáró szellemmel, hanem inkább
a rendkívüli nagy anyag arányos feltárásával, a fény és árnyék elosztá
sával, egyes részek kiemelésével törekszik elérni, kifejezett álláspontját,
bírálatát pedig többnyire a kultúra és az erkölcs álláspontját ismertető

fejezetekben, vagy az egyes részletekhez írt tömör elő- és utászavakban
fejti ki. A kép így, vagy igy is elég meghökkentő, s az önbírálat elég
kemény lehet azoknak a katolikusoknak a szemében, akiket túlontúl el
kápráztattak az apologetikus célzattal készült szeritbeszédek és a nép
szerű tőrtérielmé tablők Iakkozásai, de éppen eléggé elgondolkoztató "a
nagykorúság kapujához elérkezett keresztény tábor" számára is, amely
nek Félegyházy ezt a gondos és nagy munkával kidolgozott rnűvét szánta.
Ehhez hozzájárul az is, hogya szerző - választott időbeosztása míatt 
három sötét század (VI., VII., VIII.) ecsetelése után nem Nagy Károly
keresztény birodalmával, a karoling reneszánsszal fejezi be könyvét, ha
nem az egységes európai keresztény birodalom kísérletének bukásával,
a bomlásból keletkező feudális anarohiával, a római nőuralom alá került
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pápák sorsának, a "sÖitét,'>ég századának" (900-1000) leírásával, amikor
"a hatalmi úton eszközzel .pápává' tett személy a legtöbbször megma
radt pártharcosnak, a hatalom, gazdagság, önzés és könnyű erkölcs em
berének". Így aztán Félegyházy az esemény-csoportosítás módszerével,
minden szószapor.ito érvelés nélkül is feltárja, hogy a korai középkorban
az egyház miszcériumának történeti burkára milyen módon hatott a Nagy
Konstantin (306-337) császár uralmával bekövetkezett fordulat, amely
nek hosszú ideig inkább csak dicsfényét szerette látni a katolíkus szem
lélet, árnyékai előtt pedig szemérmetesen lehunyta a szemét. Konstantin
és Nagy Károly szobra nem véletlenül áll a római Szent Péter porticusá
ban, és az is érthető, hogy az isztambuli Szófia egyház faláról Konstantin
mozaik-képe míért Krísztus alakja mellől tekint reánk.

A középkorban kialakuló árnyékokat Congar úgy igyekszik érzékel
tetni, hogy a Konstantin utáni egyházat a korai egyházzal veti össze. Az
ősegyház Krisztus közeli eljövetelét várta ("tűnjék el a vtlág, hogy jöj
jön a kegyelem", Didaché, 10, 6) és így a papok meg a nép köztí külön
állás még nem jelentkezett és a külőnbség tudata sem volt olyan világos,
mint később. A plároni filozófiától áthatott légkörben - ne felejtsük,
hogy az, egyház a hellenizált területeken vetette meg a leginkább a lá
bát - a hierarchia egyébként is az isteni rend földi tükröződésénektűnt.

De azért akkor még a papok és a hívek együttesen álltak szemben a hel
lén-római kultúra világával, a "világgal", amelytől el akartak szakadni
vagy legalábbis annak erkölcseitől borzadoztak.

Nagy Konstantin után azonban lényegesen megváltozott az egyház
helyzete, Nemcsak feljöhetett a katakombákból. nem csupán békességhez
jutott a törvényenkívüliség, sőt az időnkénti üldöztetések után, nemcsak
egye.njogúvá vált a birodalomban szer-te-széjjel működő hatszáz más val
lással, hanem államvallássá lett és az egyház hierarchiája együttélésbe
kerűlt a világí hatalommal. A.. hierarchia mind több prtvilégiumot, sért
hetetlenséget, vagyis a törvény előtt megkülönböztetett helyet biztosített

, a maga számára a hívekkel szemben. Az ősegyház ezervezete - ha nem
is állam az államban, de teljesen önálló képződmény - mindinkább hoz
záidomul a császárság kormányzati rendszeréhez. Helyenként szinte ket
tős hatalom alakul ki, a világi alatt az egyházi, majd bekövetkezik a ha
talmi szférák súrlódása, összebonyolódása. A Római Birodalom - külö
nösen bizánci felében -- egy ideig még jóval hatalmasabb volt annál,
semhogy az egyház versenyre kelhetne tekintélyével. vagy papsága a vi
lági vezető rétegekkel, de az új népeket már az egyházi szervezet kebe
lezi be, hosszú fejlődés után. Kezdetben még "nem az állam van az egy
házban, hanem az egyház az államban, vagyis a Római Birodalomban",
ahogy Szetit Optatu.s, a numidiaá Mileve városának püspöke írta (370),
de nem sokkal később Szetit Ambms (333-397) milánói püspök .már ke
reken kimondja a kilencszáz évvel későbbi VIII. Bonifác (1294-1303)
nézetét: "a császár az egyházon belül és nem fölötte van". Igaz, hogy ez
a teokratikus igény sohase vált valóra Európa-szerte, de a hierarchia
mindínkébb kezdett elválni a világiaktól. A kisázsiai egyházakból kisu
garzo aszketikus szellern nyomán - vélí Congar - az egyik oldalon ren
deződnek el a szerzetesek és a papok, a "lelki" embereik, a másikon a
világi életet élő laikusok, vagyis a "testi" emberek. Az uralkodó egy
házi felfogás ugyanis annál inkább tartott valakit kereszténynek, minél
inkább megszabadul a testi kapcsolatoktól. a házasságtól és a személyes
használatra szolgáló anyagi jav:aktól. Az aszkétikus szellemet, amely rész
ben a római hanyatlás és élvhajhászás visszahatásaként tükröződött a
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kor társadalmán, részben pedig manicheus és plátoni szemlélet ered
ménye, a kisázsiai, majd a nyugati szerzetes. testesíti meg: Théba, Mon
teoassino, Clairvaux,

A nép és a papság elválása

A ptolernajoszi-plátoni világkép egészen természetesnek tartotta,
hogy az ég fönt legyen, a föld pedig lenn, a szellem fenn a magasban, a
test pedig alant. A szétválás "lelkiekre" és "testiekre" annál is köny
nyebben megtörtént, mert a papok és szerzetesek is mindinkább hangoz
tatni kezdték különállásukat a keresztények megszekott életvitelétől s
ez fokozatosan jogi, társadalmi és liturgikus formákat ölrtött. A papság
nem köv;etia népet a viselet változásában, ragaszkodik a régi római VÍ
selethez. A VIII. századiban már a román nyelvűek sem érták a latint,
majd a papok meg la hívek elkülönülése abban is megmutatkozik, hogy
;:l míse kánonját nyugaton egészen halkan mondják. A pap a szentély
ben keleten és nyugaton is elkülönül a hívek kőzösségétől, Nyugaton,
az analfabéták tengerében a kultúra a papok örökségévé válik. Literá
tus, művelt ember az, aki latinul tud, tehát a pap. O áll az iskolák élén,
ő rendez he szocíális intézményeket és kórházakat, ő tart fenn menhelye
ket és utasszállásokat. Ugyanakkor mind több vagyon és javadalom hal
mozódik fel az egyháziak kezén: a VII. század végén Franciaország föld
jének egyharmada egyházi kézen van. (Dawson: Medieual Essays.) Ami
kor erre a válágíak felfigyelnek, egyre gyakoribbá válik az összeütközés
a világiak és a papság közt. így érthető osak meg VIII. Bonifác 1297. jú
lius 31-i konstítúciójának az a rnondata, hogy "a laikusok rendkívüli mó
don ellenséges érzületűek a papok iránt". (Congar: Vocabulaire et his
toire du lakat.)

Ezt a folyamatot és hatását a liturgiára Congarnál is élesebben. nem
szellemtörténeti, 'hanem gazdasági és társadalmi hatásokra utalva, Radó
Polikárp nagyon tömören foglalja őssze, "Az elkülönülés így a laosz, az
istennépe, a Iaíkusok és a papság közt egyre nagyobb hangsúlyt kapott,
nemeseikre és nem nemesekre oszlott a nép. Az alsó papság természetesen
a nemesekihez számított, a felső papság pedig a főnemesek, az ország bárói
közé. Am, hogy a laikus is részese Krisztus papságának. tehát nem egy
szerűen e-gy félreállított pária, a germán feudalizmus kifejlődése idején
Európa sok századra elfelejtette."

Ezzel Félegyházy és Radó a zsinat utáni "bátrabb önkritika" szelle
mében a konstantini egyház újabban kialakult és kritikai elemeket tar
talmazó képéhez Magyarországon először szállítanak történeti anyagót.
És ez annál is jelentősebb teljesítmény, mert hiszen a katolikus egyház
mai és holnapi arculatának kirajzolódása attól is függ, hogyari értékeljük
azokat a történeti hatásokat, amelyek a hierarchiát belevonták a politikai
hatalom gyakorlásába, a politikusokat, az uralkodókat pedig a hie
rarchiára tartozó feladatokba. A konstantini egyháznak, mint kritikai
fogalomnak talán ez a lényege.

Ez a fogalom azonhan ma más vonásokat is tartalmaz s ezek a XIX.
és XX. század politikai és szellemi küzdelmei során, a polgári szabad
elvűség légkörében, a teológiai modernizmus támadásai közben, de nem
kis mértékben a hatalomtól elforduló janzenisztikus jellegű jámbor val
lásosság igényéből alakultak ki. Ez a fogalom valójában csak annak a
száz.adnak a terméke lehetett, amikor' a romantika hatására a történeti
érzék, a modern ember hatodik érzékévé lett, ahogy Nietzsche mondja.
Ez mindinkább áthatotta az egyháztörténészeket is, akik a történettudo-
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mány akkor alakuló új, kritikai módszereível nyúltak hozzá az egyház
múltjához, de többnyire vigyáztak arra, nehogy azt a történelemből akar
ják megérteni. Az egyháztörténelem nem váltott át szélsőséges hístoriz
musra : lényegében ma is teológia, de történelmi személettől áthatott
teológia.

A pápai állarn bukása után kiváló katolikus kutatók kezdtek gon
dolkodni azon, vajon mit akarhatott Isten azzal, hogy a pápák elvesz
tették világi hatalmukat. S idők folyamán a konstantini egyház gondo
latvilágához és szelleméhez ragaszkodó többséggel szemben felisrnerték :
nagyon sok jó van abban, ha a pápának nem kell államot kormányoznia,
börtönöket fenntartania, adót szednie. Ezek a katolikus gondolkodók
szerétték volna, ha az egyház tudatosan ismét olyan társaságga válik
világszerte, amely - Nietzsche szavaival élve - "annyira hisz a szel
lem hatalmában, hagy a durvább erőszak eszközeit megtiltja magának".
De rájöttek arra is, hogy a hierarchia felfogásában, jogi gesztusaiban és
a liturgiában számos olyan vonás rejlik - még XII. Pius idején is -,
ami a régi hatalmi egyház történeti következménye és öröksége, közvetle
nül se a kínyilatkoztatáshoz, se a szent hagyományhoz nines köze, ha
nem nagyrészt az idő hordaléka.

Az igy lassan kialakult és bonyolult fogalmat Félegyházy - fel
tárva il konstantini egyház kezdeteit - megpróbálja meghatározni: "Az
újabb szemlélet világánál értjük alatta a világi állam és a világi élet
attriibutumait magára öltött Egyházat. Sok tekintetben az az Egyház,
amiJyenné a középkorban fejlődött. Értjük tehát a hatalmi, a földi ja
vakban gazdag, a fényűző, a feudális keretekbe illeszkedett; a nem any
nyira oldó, hanem inkább kötő, nem vigasztaló, hanem büntető; nem
megértő, hanem elzárkozó Egyházat. A sajátos feladatán túl, idegen te
rületre tévedt Egyházat. ,Pauperibus evangelizantur l' - hangoztatta az
Üdvözítő: A szegényeknek örömüzenet hirdettetik. Sajnos, ehelyett év
századokon keresztül túl erősnek érződik annak hirdetése, hogy a jog
fosztottabb rétegek beletörődjenek nehéz sorsukba."

Ez a meghatározás elsősorban a középkor felkent, vagy felszentelt
kormányzóira,a hierarchiára, az uralkodó rétegekre vonatkozik. Sajnos,
egy kicsit még Szent Agostonra is, amennyiben ő adta először beleegye
zését, vonakodva bár, hogy eretnekeket karhatalommal - "bellum Deo
auctore" - üldözzenek. némiképp Szent Ambrusra is, hiszen először 'ő

védelmezte egy zsinagóga felgyújtását, még a szerzetesi hajlamú Nagy
Szent Gergely pápára is, aki először tartotta megengedettnek a háborút
a hit terjesztése érdekében. Kétségtelen, hogy a konstantini egyházban
is ott éltek a szenem és az erkölcs kiválóságai: a gondolkodók, a tudósok,
a költők, a nagy építők és művészek, az áldozatoslelkű terítők, a szere
tet és önmegtagadás igazi hősei, a népvándorlás korának vértanúi, de a
konstantini egyház legjellemzőbb vonása bízonyára mégiscsak a hata
lom alkalmazásának elismerése a hit-terjesztés, a hit-egység és az egyház
tekintélye érdekében.

Eltévedt-e az egyház?

Emögött a szemlelet mögött nemcsak az a hatalmi ösztön húzódik
meg, arnire a rnodern pszichológia küIönösen ráirányította a figyelmet.
hanem az az aggodalom is, hogy Jézus tanítása nem terjeszthető és nem.
őrizhető meg a politikai hatalom támogatása nélkül. Ez az aggály ár
nyékolja be a II. vatikáni zsinat előtti egyház belső helyzetét is, ez ret
teg minden szekatlan felfogástól, ez szírnatol ellenséget jóhiszemű teoló-
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gusok soraiban, Ez fordul szembe a XIX. század rnodern áramlartaival
is, bár igaz, utóbbiakban gyakran a konstantini egyház hierarchiájától
elidegenedett elemek antáklerikalizrnusa, egyházellensége és ateizmusa
is lángot vet, ami alkalmat ad Ja, hatalmi egyház konzervatív vagy éppen
reakciós politikai nézeteket valló erőinek, hogy az eszményi egyház .áb
randjában élő jámborokat maguk mellé állítsák és visszariasszák koruk
feladataitól.

Valóban, ez az aggályoskodó lelkület is hozzájárulhatott ahhoz, hogy
a katolicizmus olyan helyzetbe kerüljön, amilyent a "katolikus társada
lomkutató intézetek nemzetközi szövetségének" egy 1961-ben kiadott
jelentése markánsan rajzol meg az Orbis Catholicus-ban, "A XIX. szá
zad utóbbi évtizedei egészükben azt a benyomást keltik - mondja a je
lentés -, míntha a katolicízrnus kilépett volna az idő áramlatából és
gettóba került volna, lemondva arról, hogy szellemével áthassa a vilá
got." Figyelemreméltó módon mérlegelí a jelentés az 19ü7-ben kiadott
Pascendi kezdetű enciklika hatását (ez a modernísta teológiai irányok
ellen kiadott körlevél), amely kiterjedt az egész egyházi és teológiai
életre. "A konzervatív gondolkodás hivei szélsőséges inéegralizrnusba
csaptak át s .ez alacsonyabb színvonalán valóságos boszorkányüldözésbe
torzult, a XVI. század mintájára." Amit a jelentés a német nyelvterület
ről mond, az - mutatís-rnutandis - Franciaországra is áll. "Számos
teológust illettek gyanúval, némelyeket egyenesen üldöztek, Indexre-té
telek, írástól és beszéd tartásától való eltiltások, a legrossaabb fajtájú
intrikák voltak az integralizmus eszközei arra, hogy győzelemre segitse
reakciós céljait, amelyeket az igaz hittel azonosított. V1lJgy vak volt, vagy
vaknak tettette maglát az ellenfél ügyével, a modern nem-katolikusok
vagy nem-keresztények évtékrendjének felismerésével szemben, és igaz
hitűségen, amit védelmezni vélt, azt a felfogást értette, hogy az egyház
nak mint konkrét társadalmi valóságnak sincs szüksége semmiféle ko
moly módosulásra."

Ez a jelentés a konstantini egyház hatásának egészen a jelenig nyúló
erejét bizonyítja. De ha arra gondolunk, amit Karl Rahner mond, hogy
a középkor tulajdonképpen a francia forradalomig tartott, akkor cso
dálkoznunk kell azon, hogy az egyház másfél évezred beidegzettsége után
viszonylag milyen gyorsan, alig másfél század alatt rázza Le magáról az
idő korszerűtlenné vált lerakodásait, fordul új idők új felismerései felé
és betűzi saját történelméből Isten tanítását. .

Félegyházy meghatározásával kapcsolatban azonban felmerülhet még
egy másik kérdés is, ez pedig az, vajon az egyház sajátos feladatán túl
valóban idegen területre tévedett-e? Érdekes, hogy az újabb összehason
lító vallás- és kultúrtörténeti kutatás - persze nem az újabb egyházi
igények szempontjából - egyenesen tagadja am, míntha az egyház a
korai középkorban idegen területre kalandozott volna.. Éppen a kultúr
történészek megfigyelései irányították a. figyelmet arra, hogy nemcsak
európai középkorról lehet beszélni, a föld más tájain is kialakultak ha
sonló jellegű koszakok régi kultúrák azétesése nyomán. Rahner közép
korinak tart mímden olyan cívílízációt, amely főleg' a mezőgazdaságí szer
kezetre, kisvárosokra támaszkodik és hosszú ideig állandó jellegű marad.
"Minden középkornak - mondja - megvan a magla vallása, amely vi
1JaJtIhatatlan módon gyakorolja az uralmát. Es ez érvényes mínden val
lásra, legyen az igaz, vagy téves, jöjjön felülről vagy alulról, akár a kö
zépkóri iszlámról legyen SZÓ, akár a japán középkor feudális sintoizmu
sáról vagy mindegy, melyik méÍJS vallásról." (Sendung und Gnade.)



A neves német teológus szerint tehát az egyház olyan útra indult
a korai kőzépkorban, amin más vallások is jártak. Hasonló nézetet vall
kultúrtörténetí összehasonlításai nyomán az angol Toynbee, az összeha
sonlító kultúrtörténet egyik legnagyobb hatásu élő képviselője, amikor
rámutat arra, hogy a távolkeleten a Ts'in és a Han birodalmak játszot
ták a Római Birodalom szerepét, míg a katolíkus egyház feladatát a
buddhizmus "mahayana" (széles út) iskolája vállalta magára. Toynbee
azt is tudni véli, hogy a feladat megoldása hogyan játszódik le.

"Röviden összefoglalva - írja -, a társadalmi felbomlás menetrend
jéhez tartozik az a fejezet, amikor a társadalom kettéoszlik és egy ne
hezen fékezhető proletáríatusra és egy mind kevésbé eredményesen
uralkodó kisebbségre bomlik. A felbomlás folyamata azonban koránt
sem egyöntetű, hanem zökkenőkkel van teli és görcsös rohamokra em
lékeztető válságok, helyreállás és újabb válságok révén közeleg a vég
felé. Az utolsóelőtti talpraállás alkalmával az uralkodó kisebbség átme
netileg meg tudja állítani ezt a belső meghasonlást azzal, hogy a társa
dalomra ráerőszakolja egy vtlágbirodalom békéjét. Az uralkodó kisebb
ség által létrehozott világbírodalom belsejében a proletáríátus vi
lágegyházat létesít, és amikor e1következik a végső katasztrófa, amely
nek során a bomladozó civilizáció végleg megsemmisül, akkor a világ
egyház tovább küzd, hogy egy új civilizáció kialakulását lehetövé te
gye ... Amiikor Augustus létrehozta a ,pax romana-t, kortársai méltán
gondolh:atták, h06""Y ezzel sikerült szilárd alapokra helyeznie azt a görög
római világot,amit azelőtt több évszázad örökös háborúi és forradalmai
nyugtalanítottak. Valójában az Augustus által létesített rendszer csak
átmeneti enyhülést jelentett. Kétszázötven év viszonylagos nyugalma
után, a Krisztus utánr III. évszázadban, a római birodalmat olyan meg
rázkódtatások érték, amelyekből sohasem gyógyult ki. A következő vál
ság alkalmával, a Krísztus utáni V. és VI. században, a birodalom ment
hetetlenül elemeire bomlott. Az átmeneti római világbéke egyetlen igazi
haszonélvezője a katolikus egyház volt. Az egyház a béke korszakát arra
használta, hogy győkeret eresszen és mindenfelé elterjedjen; az üldöz
tetések csak ösztönzőleg hatottak rá, és a birodalom, amely képtelen volt
arra, hogy az egyházat megsemmisítse, végül kénytelen-kelletlen szövet
ségre lépett áldozatával, Amikor azonban kiderült hogy ez a gyógymód
sem menti meg a birodalmat, az egyház magára vállalta a rómali hagyo
mányok megőrzését. A hanyatló civilizációk és a fejlődő vallások e kü
lönleges kapcsollatára nem 'egy, hanem tucatnyi példát találhatnánk."

Toynbee persze részletes-en is kifejti, hogyan vágyódtak a Iímeseken
kívüli barbár népek a birodalom javaira, anélkül, hogy a rómali kisebb
ség erőszaik-uralmat elfogadták volna. Akkor élték hősi korszakukat,
hős mondáik és dalaik valamí újat hirdettek. De az új kultúra kialaku
lását mégsem ők tették lehetővé, hanem az, hogy a belső proletáriátus
- vallásos hitétől áthatva - lemondott az erőszakról és ezzel - az erő

szak fölé emelkedett. A korai kereszténys-ég döntő vonása, hogy a süllye
dő kultúra értékeível szemben magasabb értékeket állított.

Az összehasonlító kultúrtörténet tehát inkább azt az áUáspontot
képviseli, hogy az egyház nagyon is a maga útját járta: betöltötte azt a
szerepet, amit a vallások hordozóli más kultúrákban is betöltöttek A
korai középkorra, a feudalizmus kialakulásának időszakára nézve az
egyház ezerepét a haladasban a marxista történetírás se vitatja. A szo
ciológiai szempontokat is képviselő Dawson pedig észrevette, hogy a bi
rodalomban a keresztény egyház a városok egyháza volt, szervezete a



városi rendszerre épült és a püspök olykor fontosabb szerepet játszott
a város életében, mirut maga a magisztratus. Közismert. hogy a keresz
tény vallás a városokban terjedt el és a birodalom nyugati felében hosszú
ideig nem is tudott kilépni ra vidékre. A középkor beköszöntével azonban
maga a' milliós Róma is ötvenezer lakosúra fogy, és az új népek terü
letén a városok általában jelentéktelenek, Egyenesen bámulatos, hogy az
egyházi szervezet milyen gyorsan alkalmazkodik az új, félbarbár és ag
rár jellegű nyugati társadalmakhoz. (Lehet, hogy most, a modern világ
városok kialakulása idején éppen fordított feladat hárul ri?) Csakis így
képzelhető el, hogy a feudális Európa társadalmában a keresztény taní
tás gyökeret ereszthetett és a régi helyén új kultúra szűletett.

Persze a történeti szereppel nem egyszer erkölcsi eltévelyedések és
bűnök járnak együtt s ezekben az egyház koraközépkori története sem
szegény, amint ez Félegyházy eseménytörténetéből is kiderül. Ez azon
ban csak azokat riaszthatja meg, akik még a II. vatikáni zsinat figyel
meztetése ellenére is ("az egyház bűnösöket is foglal magában") csak a
szentet látják az egyházban, és kiábrándítólag hat rájuk a hierarchia
hatalmi haraainak és bűneinek története. Az eszményi egyház fogalmá
val azonban szembe kell állítani a reális egyház fogalmát - amint arra
Joseph Lortz neves egyháztörténész figyelmeztet. Lortz rámutat arra,
hogy a valóságos egyházban "minden fajta visszaélésnek mindenkor je
lentős része van", Ez a felfogás egy másikra hivatkozik és enélkül nem
is értenénk meg az egyház történetét a maga jelentőségének teljes gaz
dagságában, éspedig a "felix culpára", arra a vétekre, amelynek értelme
van. Vajon nem Szerit Ágoston állítja-e, hogy minden, ami az időben

történik, Isten akaratából származik? Még az emberi tévedések is az is
teni akarat betöltését szolgálják. Lortz szerint "a katolikusnak, mint
modern embernek, tudomásul kell vennie: nagymértékben az egyház az:
az alap, amin karunk kultúrája nyugszik" (Geschichte der Kirche.)

A keresztény haladás útja

A vándorló egyház tehát nem tévelygő egyház és semmi se garan
tálja, hogy a Szeritlélek a parűziához vezető legrövidebb utat választja.
Éppen az egyház hosszú története bizonyítja, hogy nem is azt választotta,
hanem lehetövé tette, hogy a konstantini egyház segítsen az összeomló
hellén-latin civilizáció helyén egy újnak a megszületésében ra régi érté
kek lehető átmentésével és az evangéliumi értékek ráoltásával, Ezzel
azonban az európai civilizáció szempontjából be is töltötte történeti hi
vatását, s most vagyunk tanúi annak, amint a lényegéhez nem tartozó és
elavult történeti formáit fokozatosan lehántva magáról, új körülmé
nyek közt készül fel küldetésére: Isten dicsőítésére és az emberek szol
gálatára.

A régi formák Iehámtása természetesen nem történhet máról hol
napna és nem megy végbe kritika! mozzanatok és belső szellemi kűzdel

mek nélkül. Ez néha fájdalmas lehet, de szembe kell nézni vele, mert
sok katolikus számára nemcsak a középkor, hanem hazánkban még a
közelmúlt is úgy tűnik fel, hogy az "teljesen keresztény volt", s a ka
tolikusok közül - valljuk be - saját egyházukkal szemben még keve
sen érkeztek el -"a keresztény nagykorúság" kapujához s még keveseb
ben léptek be rajta. Lassanként azonban a keresztény hivőknek is át
kell élniök azt az igazságot, hogy egyetlen kor sem mondhatja magát
teljes éntelemben kereszténynek: minden kor ugyanaz alá a megítélés
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alá esik, amint azt a középkorral kapcsolatban Dawson, a nagytekinté
lyű angol katolikus történész megállapítja. Ehhez az észrevételhez Daw
son még némi rezignációval hozzáfűzi, hogy az egyház látszólagos sikerei
gyakran jelentenek hanyatlást: "Bukáson és szenvedésen át visz a ke
resztény haladás királyi útja. Bárhol látszott is úgy, hogy az egyház po
litikailag uralkodik a világon és világi körben ér el győzelmeket. két
szeresen is lelki és világi balszerencsével kellett fizetnie értük. így az
ortodox egyházgyőzelméta bizánci császárságban először a Kelet elvesz
tése követte az iszlám révén, aztán meg a szakítás a Nyugattal. Egy ke
resztény teokrácia megalkotására' irányuló törekvés nyomába a refor
máció lépett és Nyugat-Európa vallásos egységének szétrombolása. A
puritánok és az ellenreformáció uralkodóínak azt a szándékát pedig,
hogya társadalmat igazhitűségre és jámborságra kényszerítsék, a XVIII.
században a hit elvetése, az antiklerikalizmus, az európai kultúra szeku
larizációja követte." (The Dynamics of World History.)

íme, az egyház az ellenmondások történeti világában. Nem léphet ki
belőle, elválaszthatatlanul hozzá kötődött, mégpedig nemcsupán az euró
pai civilízációhoz, hanem az egész emberiséghez, amely talán annak
a Dantenak a víziójában kapott először nevet, aki Az egyeduralomban
az arisztotelészi bölcseletré támaszkodva fordult szembe a kőzépkorá

egyház politikai igényeivel. Az a fogalom tehát, amely nélkül korunk
már nem is tudna gondolkodni, az emberiség fogalma, egy középkori
szellemóriás ajándéka. És "ha Dante ,genus humanum' fogalma valóban
az első ismert kifejezése az emberiség eszméjének - írja Gilson -, ak
kor elmondhatjuk, hogy az emberiség fogalma, ahogy az Európa tuda
tában megjelent, csupán szekularizált mása egy egyház vallásos fogalmá
nak". Ha Gilson nem téved ebben, akkor az egyház történetének tanul
mányozása nemcsak a vallásos hivők érdeke, hanem mindazoké, akik az
emberiség tudatos alakítóinak körébe tartoznak.

Az összehasonlító kultúrtörténet, az egyetemes történet roppant kö
rében megvan a maga különleges feladata minden nép, minden vallás
történetíróinak, a magyar katolíkus történetírásnak is. A magyar kato
Iíkusok Katona Istvántól. Pray Györgytől, Fraknói Vilmostól és Ka1"á
csonyi Jánostól napjainkig számos kiváló tudósnak örvendhettek és ki
tűnő történészek élnek köztünk még ma is. A különféle világi és egy
házi levéltárakban bizonyára még most is sok fel nem dolgozott, vagy
ilegalábbis nem publikált anyag vár kiadásra, egyháztörténészeínk ala
kító rnunkájára, a magyar egyház élettörténetének új szempontok sze
rint történő, igényes feldolgozására. És ha a múltat - mint azt Raymond
Aron is vallja - mindigvegy kialakult világfelfogás szempontjából vizs
gáljuk és iéi történetírás logikailag (és lélektanilag) mindig az elméletek
után következík, érthető lenne, ha a II. vatikáni zsinat tisztázottabb egy
ház-szemlélete, a más keresztény egyházakról, a nem-keresztényekről, az
iszlámról és a zsidóságról és nem utolsó sorban a modern világról kiala
kított új szempontjai és a vallásszabadságra vonatkozó megértöbb taní
tása után a katolikus tönténetírás nemcsak világszerte, hanem nálunk
is fellendülne és szélesebb, jobban áttekinthető alapot tárna fel a törté
neti kritika számára, hiszen csak az egyháztörténet és az egyház jobb
megértése lehet tartós alapja a termékeny és bátrabb önbírálatnak is.

Ehhez a termékenyítő krttikához és önbírálathoz éppen a magyar
egyház szellemi vezetőinek kell hozzászoktatnia "a nagykorúság kapu
jához elérkezett keresztény tábort". Ehhez jó kiindulást, szép kezdetet
jelenthet Félegyházy József nagy munkája,
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