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Az egyháztörténelem
fogalma

A keresztény
történelemszemlélet
és Európa
Az emberi gondolkodás ősidők óta azonos módon próbálja megra
gadni a valóságot, mert fölismeri, hogy az két összetevőre választ
ható szét. Az egyik a puszta tény, az érzékelhető és konkrét egyedi
eset a maga esetlegességében, a másik pedig a belőle következ
tethető eszme, törvény, egyetemesség és szükségszerüség, az esz
ményi norma. Az eszme, a törvény testesül meg az egyedi tényben
és válik főlfedezhetövé s megérthetővé. az érzékelhető egyedi eset
pedig valós létét éppen az egyetemes törvényhez fűződő kapcsola
ta révén tudja igazolni. Az európai gondolkodás forrásvidékén, a
görögöknél jelenik meg először ez a sajátos kettősség, a tény és a
törvény együttese, egymást megvilágító és értelmező tulajdonságai
s végighúzódik a filozófia - így a történelemfilozófia - törté
netén. Hegel volt az, aki vállalta a tények birodalmának, vagyis a
történelemnek a teljes raciona1izálását, amikor az emberiség törté
nelmének egymást követő eseményeit a Világszellem mindent át
fogó megnyilatkozásaiként értelmezte. Hegel próbálkozásától
egyenes út vezetett ahhoz az eszmerendszerhez, amely a tényeket
alábecsülte és azokat inkább képzelt, mint valóságos törvényeknek
teljes mértékben alárendelte. A keresztény történelemszemlélettőla
"haladás bajnokai" ilyen szellemi környezetben még tudományos
jellegét is elvitatták. Az egyháztörténelem is vádak kereszttűzébe

került: öncélúságot, hamis apológiát és tudománytalanságot, sőt tu
dományeIlenességet róttak fel neki. Ez utóbbiak alátámasztására a
"szellemi élet élharcosai" azt emlegették fel, hogy az egyház
történelem - saját bevallása szerint - vizsgálódásának tárgya mi
att teológiai tudomány, márpedig a teológia inkább a "hamis tudat"
visszatükröződése,mintsem tudomány: következésképpen az egy
háztörténelem nem méltó a tudományok nemes státusára.

E magabiztos állítások cáfolata fölösleges. Az viszont tény, hogy
már az egyháztörténelem kifejezés, elnevezés is nehézséget hordoz
magában. Egy ember, egy nép, egy intézmény történetét, mert a
határok világosan kijelölhetők, viszonylag könnyű megírni. Az
egyház viszont, főként ha a Lumen gentium közvetítette ön
meghatározást vesszük, nem vezethető vissza sem egy nép, sem
egy multinacionális intézmény történetére.

Az egyház történetének sajátos vonásai közül két bizonyosságra
kell elsősorban figyelni: 1. Jézus Krisztus radikális történelmi új-
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Az emberi történelem
ésa megtestesülés

Az emberi lélek
történelmisége

donságára, vagyis arra, hogy eljövetele az egész emberiség törté
netét megváltoztatta; 2. az egyház eszkatológikus irányultságára.
Ez a két bizonyosság, a Jézus Krisztusra mint történelmi eseményre
való állandó hivatkozás és a parúzia várása: paradox, s magában
foglalja a történelem alapkategóriáját, az időt. A keresztény törté
nelemszemléletet a memoria Christi jellemzi: "Ezt cselekedjétek az
én emlékezetemre!" A memoria egyedi történelmi esemény, amely
ben az emberré lett Isten testét az emberek kezébe adja.

Ezentúl az emberi történelem nem ugyanaz, mint ami volt: a
megtestesüléssel végérvényesen átjárta az az idő, ami Isten sajátja,
vagyis a kezdet és vég nélküli örökkévalóság. Ez nem a földi idő

megvetését, megsemmisítését jelenti, hanem az idő valós tartal
mának fölfedését. Az emberi gondolkozást az örök visszatérés gon
dolatától már az ószövetségi kinyilatkoztatás megmentette, amikor
az eljövendő Messiásról prófétált. Ha Jézus Krisztus csak Jahve
szolgája lett volna, a legtökéletesebb ember, aki az örökkévaló
Istentől kapta küldetését, akkor mint az egyház alapítója, annak
első tagja lett volna. A keresztény hit azonban nem ezt vallja.
Jézus Krisztus Isten Fia, ő az Emmánuel, akiben Isten végérvé
nyesen kinyilatkoztatta önmagát az emberiség számára, s ezért az
ő történelmi valósága túlnő időn és téren. Jelenléte különböző

módokon s legkiváltképp a memoria révén folytatódik, sőt állan
dósul. Az ő tettei nem csupán távoli példák, amelyekhez a tanít
vány saját tetteit hozzáigazítja, hanem az egyes ember egyedi
egyéni története részesedik Jézus Krisztus tetteinek valóságából.
Csere történik: Krisztus megszületett az emberek közé, mint egy
közülük meghalt, s föltámadt, ezért az emberek életének eseményei
új méltóságot nyernek. Minden emberi s minden emberrel kap
csolatos esemény ideje magasabb rendűvé, mínöségívé vált. Az
erkölcsi rend többé nem elvont általánosságok együttese, hanem
személyes, történelmi.

A keresztény ember számára az Isten örökkévalóságától átjárt
idő tehát nem örök visszatérésként jelenik meg, amelyben a jelen
csupán egy epizód a lélek örökké tartó drámájában. Ez utóbbi a
mitikus időfelfogás, a mítoszok gondolták így. A keresztény hit
szerint az emberi léleknek nincs története születése előtt, s a halál
után szabadsága az idővel együtt a földi keretek között megszűnik,
s a földi történelem vagy egyszeruen a történelem akkor és ott
beteljesedik. Az emberi sors révbe érkezik, ti. az örökkévalóságba,
ami a beteljesülés jóban vagy rosszban, üdvösség vagy kárhozat.

Az emberi személy történetéről visszatérve az egyház törté
netére azt mondhatjuk, az egyház azt valósítja meg történelme
során, amit jelez. Az egyház ugyanis az üdvösség szentsége. Az
eseménytörténet, amely az emberek felől megközelített történelem,
a beteljesültség felé tart, ami Isten története - ha szabad az Örök
kévalóra ezt az emberi kategóriát alkalmazni. (Bár ne feledjük:
Istennek nincs szüksége a mi fogalmaink szerinti történelemre!)
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Azonban szabad ezt tenni, mert Isten jelenléte Jézus Krisztusban
az emberek között végérvényes feleletet adott 'az emberek Isten
várására, s az egyház története egyszerre áll eseményekben, melyek
a beteljesülés felé vezetnek, s máris beteljesültségből, ha a Főre,

Krisztusra tekintünk. Ez nem kettősség, hanem egység, Krisztus
titokzatos testét építő egység. A Krisztusban hívők, sőt az egész
emberiség igazi, valós történetét ezért csak a hitben tudjuk meg
ismerni.

Európa keresztény gyökerei

Európa keresztény
gyökerei

Szakadások az európai
kultúrában

II. János Pál pápa már beiktatásakor, 1978 októberében implicit mö

don és prófetikusan szólt Európáról is, amikor azt mondta: ,,Nyis
sátok ki a határokat!" Azóta egyre több beszédben foglalkozik Eu
rópa jövőjével, s emlékeztet Európa keresztény gyökereire, amint
ezt tette 1984-ben Brüsszelben is az Európa Közösség előtt: "Európa
a harmadik évezred közeledtekor saját jövőjének újabb állomásával
szembesül. Ezért fontos, hogy hosszú és viharos múltját hordozó
kollektív emlékezete segítségével tudatosítsa: ki is ő valójában.
Hogy ne kényszerüljön a véletlenek által alakított sorsát tehetetle
nül elszenvedni, hanem szabadon tervezhesse és építhesse jövőjét.

Csak a történelmi örökségre alapozva lehet helyesen tervezni. A
történelmi örökség számbavételekor őrizkedni kell az egyoldalú
ságtól, vagyis a fény mellett meg kell látni az árnyékot, s a múlt
súlyos hibái mellett az általa létrehozott értékeket."

Milyenek Európa keresztény gyökerei? Ha ezt kérdezzük, a ke
resztény történelemszemléletre kérdezünk rá, amelynek sajátos vo
násairól, egyedi-egyszeri tartalmáról s történelmi idejének az örök
kévalósághoz való kapcsolódásáról eddig szó volt.

Európa keresztény gyökerei előtt magát, az újjászülető Európát
kell szemrevételezni, megvizsgálni. Az újjászülető Európát egysé
gesebbnek szeretnénk, mint eddig volt, s tudatunk ezt valamiféle
történelmi egységképból vezeti le. Ha azonban a történelmi ese
ményeket vesszük figyelembe, s az egyháztörténelmet sem hagyjuk
figyelmen kívül, akkor azt kell megállapítanunk, hogy a jelenlegi
Európa nem egyesülések, hanem éppenséggel szakadások ered
ménye. S ez a szakadás többszörösen beírható az idő dimenziója
mellett a tér dimenziójába, Észak és Dél, Kelet és Nyugat irányában
egyaránt.

Európa első elszakadása (Ázsiától) akkor történt, amikor a gö
rögök kivívták szabadságukat a perzsa birodalommal szemben,
és akkor teljesedett be, amikor a görög, majd a római hódítás
egységbe fogta a Mediterráneumot. Ez a hódítás a birodalom te
rületét elválasztotta a többitől, a barbártól. A kereszténység ebben
a Földközi-tengert körülölelő egységben született és telepedett
meg. Újabb szétválás ment végbe Nagy Konstantin császár aka-
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Katolikus-ortodox
szakadás

A kereszténység
és az iszlám

ratából, amikor a fővárost és székhelyét Rómából Keletre helyezve,
felépítette Konstantinápolyt, Ez folytatódott 476-ban a nyugatrómai
császárság eltűnésével. A következő szakadás, ami a 7-8. század
során történt, az iszlám hódítás következménye. Ennek folytán a
földközi-tengeri medencét körülölelő területek nagyjából két
egyenlő részre oszlottak. A Földközi-tenger északra eső területén
majd megszületik Európa, nem csupán földrajzi névként. hanem
lelki-szellemi egységet jelentő fogalomként. Ami az egyháztörté
nelmet illeti, az egyház küldetése nem határolódik erre a területre,
mert a kereszténység a 20. századi mesterséges afrikanizálás nélkül
is afrikaivá tudott válni Afrikában, és keletivé a malabárok jóvol
tából Indiában; tehát az egyházban az első begyökerezés, vagyis
az európaiság tényét harmonikusan egészíti ki az egyetemesség,
a mindenütt jelenlevés. a kultúrkörök felettiség.

Az első észak-dél irányú repedések 33D-ban, majd a birodalom
kettéválásakor 395-ben mélyültek el, és közel egy évezred kellett
a szakadás végétvényesüléséhez. Ennek következménye a katoli
kus Nyugat és az ortodox Kelet. Az eltávolodás ellenére a két fél
mégis egy Európát alkot: Szent Benedek, Európa védőszentjemellé
II. János Pál pápa Cirillt és Metódot mint társvédőszenteketállí
totta. Ezt az egységet célozza és húzza alá a következő kijelentése
is: "Európa keleti határa az Ural hegység".

Az utolsó előtti törés a nyugati kereszténységet osztotta meg:
egy inkább protestáns északi és egy inkább katolikus déli területre.
Ez Európa létét nem kérdőjelezi meg, hanem olyannak mutatja
be, amilyen: megosztottnak.

A jaltai szerződés okozta utolsó törés majdnem fél évszázadon
át örökkévalónak tűnt és négy-öt év reményeinek elteltével egyre
világosabb: az e törés okozta fizikai sebek gyógyulása megkezdő

dött, a lelkiek azonban sokkallassabban hegednek. A legújabb
politikai változások (Litvánia, Lengyel- és Magyarország) a ter
mészetes gyógyulás folyamatát félő, hogy alapjaiban ellehetetle
nítik.

Tagadhatatlan, hogya törések, szakadások mentén sebek, súlyos
hegek keletkeztek, amelyek egyrészt figyelmeztetnek az emberek
alkotta egység törékeny voltára, s arra a lehetőségre, hogy ez az
egység milyen gyorsan megbomolhat. Másrészt megmutatják Eu
rópa különbözőségét azzal szemben, ami nem Európa. Arra
figyelmeztetnek, hogy a kereszténység soha nem volt csak egyetlen
földrész vallása, hivatása kezdettől fogva egyetemes.

A kereszténységet nem lehet a görög-római szellemi örökséggel
azonosítani, mert ennek az iszlám is jogos örököse. Amikor Petrus
Venerabilis, Cluny apátja a középkor csúcsán a Koránt lefordíttatta
latinra és a fordítóbizottságba bevett egy hithű mohamedánt, nem
vallási toleranciáját nyilvánította ki, hanem tudatában volt a közös
kulturális örökségnek, azonkívül annak az alapvető ténynek, amit
a zsoltáros kérdés formájában állít: "Nemde egy Atyának vagyunk
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A kereszténység
paradox volta

A memoria Christi
szerepe a

történelemben

gyermekei?" Erre másik jó példát Szent Tamás istenérvei kínálnak,
melyek részben az iszlám teológiából is levezethetők. Ez nem a
gondolatokért máshoz fordulni kénytelen Tamásról, hanem éppen
a befogadásra képes doctor angelicus-ról vall. A keleti-nyugati ke
reszténység megoszlása példázza: a kereszténység nem kötődhet

egyetlen kultúrkörhöz sem. Viszont arra is ráirányítja a figyel
münket, hogy a hit mindig kultúrába öltözötten jelenik meg, mert
a megtestesülés is adott kultúrkörben ment végbe. A hit asszimi
lálását az igazi kultúra elősegíti, az álkultúrák viszont eleve aka
dályozzák.

A kereszténységet, ha főként az egyház történelmének szem
szögéböl tanulmányozzuk, felfoghatjuk úgy is, mint azt a paradox
szintézist, amelyet az ember az örök összeegyeztetendők, vagyis
Isten és az evilági között teremt. Minden kultúra csak kettőjük

kapcsolatára keres és ad választ implicit vagy 'explicit módon. A
kereszténység, amely a történelemben találkozik Istennel Jézus
Krisztus személyén keresztül, azért paradox, mert ott egyesíti az
istenit és az emberit, ahol a kettőt könnyű megkülönböztetni, és
ott választja szét, ahol csábító egyesíteni. Elégséges példa a 113.
zsoltár (16.v.): "Az egek az Úr egei, a földet pedig az emberek
fiainak adta."

Amint a megkülönböztetésben az egyház a végsőkig követke
zetes, úgy az egységben is, amelyet az isteni és emberi világ között
megteremt. A megtestesülés mint a legparadoxabb egyesülés kihat
a kinyilatkoztatásra, ebből következően Isten jelenlétére a tör
ténelemben és jelenlétére a szentségekben.

A kereszténységnek van szent könyve, de a kereszténység még
sem könyvvallás, sőt még csak nem is Istennek a Bibliában foglalt
szavai a kinyilatkoztatás központi magva, hanem Isten Igéje, a
Logosz, Jézus Krisztus. Ezért minden emberi nyelv és kultúra
képes méltóan hordozni és továbbadni a kinyilatkoztatást s annak
lényegét, Krisztus élő személyét. A népvándorlások során az újon
nan megtért népeknek nem kellett új nyelvet magukévá tenniük,
a liturgia nyelvét kivéve. Sőt Nagy Szent Miklós pápa liturgikus
nyelvként népnyelvet is jóváhagyott. Ugyanígy a kultúrák, még
ha pogányok is, mind alkalmasak a hit közvetítésére, segítésére,
feltéve, hogy kultúrák legyenek! S az új Európa megszületése ehhez
a lehetőséghez kötődik, amely nem széthúz, hanem megbecsül,
egybefog.

Azért, mert Isten a történelembe végérvényesen, visszafordít
hatatlanul belépett és mert az egyházat a memoria Christi hozza
létre és építi tovább, s mert a szentségekben (Szent Ambrus sza
vaival) Krisztust találhatjuk, az egyház története nem kinyilatkoz
tatott szövegekben rejlő eszmék koronként változó interpretálása
inak története, hanem a szentségek története mellett a szentek
története, vagyis azon férfiak és nők története, akikben a történehni
Krisztushoz hasonulás legjobban megvalósult. Krisztus történehni
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valóságáról történelmileg hitelesen tanúskodó apostolok és apos
tolutódok személyes, emberi jellege akadályozta meg a keresz
ténységet abban, hogy ideológiává váljék. A szentségek anyagi
valósága pedig, amely az emberi testhez szól, ékesebben, mint
valaha, arra figyelmeztet, hogy nem szabad az emberi testet puszta
gépezetként, eszközként fölfogni, melyet az ember kedvére ala
kíthat, mert ez a felfogás emberiségellenes. Az egyház történel
mében lényegileg azonosan megjelenő szentségek éppen akkor
figyelmeztetnek rá, amikor az emberi testet nem kívülről, hanem
belülről akarják lerombolni, föltételezve, hogy az ember saját terve
alapján különbnek tudná átkódolni, mint amilyen az a teremtő

Isten akaratából.
Végezetül: a kereszténység európai gyökerei nem másokat ki

záró kiváltságot jelentenek, hanem lehetőséget.Az egyház történel
mének e vizsgálata arra figyelmeztet, hogy Európa újjászületésé
hez, az egységes Európa fölépítéséhez az egyház nem technikai
problémák megoldásaival járulhat hozzá, hanem azzal, amit Eu
rópa lelkének nevezhetünk. Vagyis ha az új Európa keresztény
szellemben tudja a spirituális és temporális, a lelki és evilági ér
tékeket elválasztani és megkülönböztetni, valamint tiszteletben tar
tani, akkor önmaga javára nemesedik. Ha elismeri Isten és ember
legbensőbb kapcsolatát azon a téren, ahol ez létezik, akkor az
emberi szabadságjogok legnagyobbikát viszi diadalra. S ekkor az
egység nem egy vagy több ideológia köré kovácsolja az embereket,
nem arctalan, elidegenített tömegeket hoz létre, hanem személyek
és meghatározott csoportok között teremt éltető kapcsolatot,
amelyben az egység mellett az identitás megőrzésének is ugyan
olyan szerepe van. Ezt a szellemiséget sugározzák II. János Pál
nagy elődeinekmegnyilatkozásai, ezt támasztja alá az egyház tör
ténelmének tanulmányozása, amely nem öncélú és nem apologe
tikus, hanem a jövőt építi, amint II. János Pál szavai kifejezik: "A
kereszténység saját történelmének ismeretében mondhatja a világ
nak, hogy a megosztottságon felül lehet emelkedni, hogy a sebek
begyógyulhatnak, feltéve, ha a jelen világ szeretetre vágyik és
nem fojtja el a reményt."

Az emberi gondolkodás egyszerre megkülönbözteti és egymással
kapcsolatba hozza a tényt és a törvényt. Ez teszi lehetövé a valóság
hiteles megismerését és annak a sajátos szemléletnek a megjele
nését, amelyet keresztény történelem-szemléletnek nevezünk. A
keresztény hit az emberi gondolkodás e kettősségét megőrizve

olyan lehetőségre mutat rá, amely ezt meghaladni képes az örök
kévalóságba fölvételt nyerő idők során...
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