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A pápaság története nyugaton

Amikor	1987-ben	Richard William Southern A nyugati társadalom és 
az egyház a középkorban	című	műve	hazánkban	megjelent,	szélesebb	
közönség	előtt	vált	ismertté	Aquinói	Tamás	egyik	gondolata.	„Nagyobb	
rossz	megrontani	a	hitet,	mely	a	lélek	élete,	mint	hamis	pénzt	bocsátani	
ki.”	–	olvasható	a	könyv	első	fejezetében.	A	kijelentést	a	XIII.	századi	
skolasztikus	teológus	az	eretnekekkel	szembeni	erőszak	igazolásaként	
vetette	papírra,	s	csakugyan,	az	„igazság”	nevében	Európában	hosszú	
évtizedekig	buzgón	kaszabolták	egymást	az	elérő	felekezetű	keresz-
tények,	míg	azután	az	öldöklés	megvetéssé	 szelídült.	Mindazonáltal	
a	fentebbi	tételben	egy	másik	megállapítás	is	rejlik:	a	vallásos	meg-
győződés	az	egyéni	és	a	közösségi	létezést	lényegileg	érinti.	A	modern	
korban	ez	utóbbi	dimenziót	a	laicitás	(s	alkalmanként	a	laicizmus)	ér-
vényesülése	számos	országban	elhalványította.	A	„vallási	tény”	kiszo-
rult	a	nyilvános	térből,	néhol	az	oktatásból,	ugyanakkor	a	társadalom	
heves	ideológiai	viták	színtere	lett.	Az	évtizedek	múlásával	egyre	szá-
mottevőbb	lett	az	ismerethiány,	s	egyre	több	a	félreértés.	

Thomas Tanase A pápaság története Nyugaton	címet	viselő,	több	
mint	félezer	oldalas	kötetének	születését	a	kortárs	francia	történetírás	
egyes	tendenciáinak	kritikája	motiválta,	de	a	sorok	mögött	felsejlik	
az	értelmiség	(az	„írástudók”)	felelőssége	a	mai	francia	társadalom	
feszültségeinek	 oldásáért.	 A	 Gallimard	 kiadó	 gondozásában	 2019	
novemberében	megjelenő	könyv	írója	szerint	az	aufklerista	gondol-
kodás,	s	a	XIX.	századi	pozitivizmus	következményeképp	mentális	
sémáinkat	még	ma	 is	 befolyásolja	 a	 „haladás	vallásának”	hite,	 ér-
tékrendje,	valamint	tematikája.	Hajlamosak	vagyunk	a	„szabadság”,	
a	„gyarapodás”,	a	„jólét”	fogalmai	felől	ítélni	a	jelenségeket.	A	big	
data	 korában	 újfent	 a	 fejlődés	 gazdasági,	 technikai,	 technológiai	
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oldalára	 tekintünk.	 S	miután	 a	 professzionális	 történetírás	 a	 XIX.	
század	 utolsó	 harmadában	 született	meg,	 amikor	 a	 szcientizmus	 a	
modern	 tudomány	 teoretikus	 alapjaként	 bukkant	 fel,	 a	 történészek	
körében	visszatérően	kísért	a	„pozitivista”	szemlélet	és	a	múlt	egyol-
dalú	interpretációja.	Tanase	szerint	az	új	elemzések	olykor	a	történe-
lem	„egyszerűsített”,	 „csonkított”	 olvasatát	 adják,	 amelyben,	 adott	
esetben,	akcidentális	elemként	van	jelen	a	kereszténység	és	a	pápa-
ság	története.	Olybá	tűnik,	hogy	a	középkori	városok	piacai,	árusai,	
kalmárai	teremtették	meg	a	„Nyugat”	fejlődését	és	expanzióját	–	az	
egyház	ellenében	–,	ahogyan	az	újkorban	a	tudományos	megismerés,	
az	 urbanizálódás,	 a	 kereskedelem,	 a	 bankélet	 tökéletesedése	 hívta	
életre	a	modernitást,	 s	vele	az	autonóm,	alkotó	polgárt.	Nem	mel-
lékesen	 e	 nézőpont	 jelentéktelenként	 és	 „mozdulatlanként”	 tekint	
más	kultúrákra	(kínai,	indiai,	muzulmán,	orosz	világ).	A	szerző	egy	
másik	csapdát	is	érzékel,	amely	egyháztörténettel	foglalkozó	kollé-
gákat	 ejt	 fogva.	Mintha	 a	 „haladás”	 eszméje	 igazodási	 ponttá	 vált	
volna.	Egyes	katolikus	kutatók	a	humanizmus	áthagyományozására	
helyezik	a	hangsúlyt,	s	narrációjukban	a	görög-római	kultúrában	és	a	
Bibliában	megjelenő	„egyetemes	értékek”	konzerválása	az	intézmé-
nyesült	 egyház	mérvadó	vonása.	A	politikai	 szerepvállalás	a	maga	
hibáival,	káraival	háttérben	marad.	Más	esetben	az	elbeszélés	fő	mo-
tívuma	a	„szabadság”	gondolata.	Ilyenformán	a	XI.	századi	gregori-
ánus	reform	a	Nyugat	egyik	legfőbb	jellegzetességének,	a	spirituális	
és	a	profán	hatalom	szeparációjának	döntő	eseményévé	magasztosul.	
Azaz	a	katolikus	egyház	világi	főségtől	való	„függetlensége”	egyút-
tal	a	politika	„autonómiájának”	záloga.	A	kultúrák	és	nemzetek	fö-
lötti	pápaság	jószerivel	szükségből	keveredett	érdekvédő	harcokba.	
De	vajon	az	 ideologikus,	apologetikus,	sematikus	ábrázolás	nem	a	
történelem	a	dekonstrukciója?

A	Szentszék	középkori	diplomáciáját	kutató	francia	historikus	e	
véleményekkel	szemben	azt	emeli	ki,	hogy	a	különleges	presztízsű	
római	egyház	és	a	helyi	keresztény	közösségek	a	történelem	folya-
mán	mindig	 együtt	 alakultak	 (en	 syncronie,	 en	 syntonie)	 politikai	
környezetükkel	 (imperium,	 regnum,	 res	publica).	 	Ez	 a	kétezer	 év	
históriáját	felölelő	könyv	egyik	alaptézise.	Nem	hanyatlás	és	fejlődés	
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ellentétes	mozgásaként	fogja	fel	a	történelmet,	hanem	összetett	fo-
lyamatok	együttesének,	amelyben	a	cselekvők	interaktivitása,	össze-
fogása	vagy	versengése	a	meghatározó.	A	konfliktusos	viszony	inno-
vatív	erővé	válik.	E	dinamika	esszenciális	összetevőjeként	taglalja	a	
vallás,	az	írásbeliség,	a	műveltség	és	művészet	kérdését.	Aláhúzza,	
hogy	a	pápaság	történetét	nem	lehet	„kivenni”,	„kiszűrni”	(exfiltrer)	
mindebből.	 Nem	 csupán	 azért,	 mert	 a	 Nyugat-Római	 Birodalom	
megszűnése	után	az	új	társadalmi,	politikai	struktúrák	kifejlődése	az	
egyház	 intézményei,	s	az	általa	átörökített	kultúra	nélkül	elképzel-
hetetlen	lett	volna.	Ez	a	kölcsönös	ráhatás	később	sem	szűnt	meg,	s	
minden	 területre	kiterjedt,	 ráadásul	a	globalizáció	 története	 (amely	
voltaképp	az	Europa Occidentalis	által	meghódított	és	„nyugatosí-
tott”	 tér	 földrajzi	 kitágulása)	 egybeesik	 a	 latin	 egyház	 egyetemes-
sé	 válásával,	 a	 világegyház	 létével.	Thomas	Tanase	 e	 terjeszkedés	
folyamatát	(mondialisation)	gondolja	újra.	Látószöge	teszi	a	művet	
eredetivé!	Emellett	hangsúlyozza,	hogy	„párhuzamos	 történelmek”	
léteznek,	 a	 maguk	 mélységével,	 gazdagságával,	 sokrétűségével,	
amelynek	alanyai	(politikai	közösségek,	szervezetek,	embercsopor-
tok, személyek) aktorok. Több cselekvési szint és több centrum lé-
tezik.	Az	előbbire	maga	a	pápaság	a	példa:	Róma	püspöke	a	lépésről	
lépésre	alakot	öltő	 igazgatási	 intézményekkel,	a	Kúriával,	 illetve	a	
saját	 érdekekkel	 és	 történettel	 rendelkező	helyi	 egyházakkal	 konf-
rontálódik.	Az	interakciók	eredményeként	sokszor	váratlan	fordulat	
történik,	valami	új	jön	létre	(histoire	imprévisible,	inattendue).	Nincs	
linearitás.	Ezért	a	múltból	kizárólagos	tanulságot	levonni	–	a	kontex-
tusok	különbözősége	folytán	–	balfogás	lenne.	

Augustus	 császártól	 Donald	 Trumpig,	 Péter	 apostoltól	 Ferenc	
pápáig	 hömpölyög	 előttünk	 a	 jelenbe	 torkolló	múlt.	 S	 ez	 nem	ha-
tásvadászó	kép.	Tanase	lenyűgözően	ír.	Gördülékeny,	mégis	szaba-
tos	prózában.	Adatgazdagsága	ellenére	olvasmányos	esszét	 tartunk	
kézben,	 olyat,	 aminek	 egyik	 távoli	mintája	nálunk	Southern	műve	
volt.	Az	 eleven	 stílus	 tükrözi	 a	 koncepciót,	 amely	 emlékezetet	 az	
Annales	 első	 (Bloch,	 Fevbre)	 és	 harmadik	 nemzedéke	 (Le	 Goff,	
Furet)	látásmódjára.	Vagyis	az	interdiszciplinaritás	alapján,	számos	
szempont	bevonásával	folyamatokat	szemlélhetünk,	a	„valósággal”	



99

globális	megközelítésben	találkozunk,	miközben	a	gazdasági	aspek-
tusok	nem	kapnak	nyomatékot.	A	szerző	nem	becsüli	alá	a	technikai	
újítások	jelentőségét,	mégis	a	megfelelő	helyeken	általánosságban,	a	
fejlődés	szó	szinonimáival	(essor,	progrčs,	développement,	change-
ment,	décollage)	utal	ezekre.	 Jellemző,	hogy	a	 fontos	 találmányok	
közül	konkrétan	csak	a	könyvnyomtatást	hozza	szóba,	amely	1460	
körül	már	 otthonra	 lelt	Rómában.	Politika-	 és	 diplomáciatörténeti,	
egyház-	és	teológiatörténeti,	társadalomtörténeti,	művészet-	és	kul-
túratörténeti,	 valamint	 néhol	 mentalitás-	 és	 gazdaságtörténeti	 „té-
nyeket”	sorakoztat	egymás	mellett.	A	pápaságot	és	a	Nyugatot	tehát	
egymásközti,	valamint	külső	kapcsolataikban	tanulmányozza:	min-
den	földrész,	minden	komoly	kultúrát	és	eseményt	megemlít.	Ezért	
nehéz	bármiféle	kategóriába	beleszorítani	e	könyvet.	Jóval	több	mint	
egyháztörténet.	Rendkívül	nagy	az	 időmetszet,	a	 tárgyalás	nem	le-
het	részletes.	De	nem	lehetetlen	vállalkozás	egy	ilyen	átfogó	munka	
megírása?	Mire	szolgál?	Kikhez	jut	el?

E	kérdések	önkéntelenül	felmerülnek.	A	célcsoport	tagjai	egyér-
telműen	azok,	akik	előzetes	tudással	rendelkeznek,	hiszen	az	utaláso-
kat,	a	fogalmakat,	a	tömött	tartalmat	e	nélkül	nem	könnyű	megérteni.	
De	leginkább	azok,	akik	 tudatában	vannak	annak,	hogy	a	valóság-
értelmezés	egyetlen	optikán	keresztül	kockázatos	vállalkozás,	ezért	
nyitottak	az	új	perspektívákra.	Tanase	e	felé	vezet,	s	közben	segéd-
eszközöket	is	ad.	Elsőként	is	szerkesztésével.	Kronologikusan	halad	
előre,	de	anyagának	szálait	(kiemelt	témáit	vagy	interdiszciplináris	
szempontjait)	mindig	együtt	kezeli,	mégsem	törik	meg	az	elbeszé-
lés	koherenciája.	Ellenkezőleg,	a	feldolgozott	időszaknak	elevensé-
get	 ad,	 s	mi	 is	 könnyebben	 rendezzük	 az	 emlékezetünkben	 őrzött	
információkat.	Mit	 jelent	ez?	Megszoktuk,	hogy	egy	adott	kor	be-
mutatásakor	külön-külön	olvashatunk	a	politikai	vonatkozásokról,	a	
külkapcsolatokról,	az	állami	(vagy	egyházi)	adminisztráció	kiépülé-
séről,	a	háborúkról,	a	demográfiai	mutatókról,	az	életmód	változásá-
ról,	az	egyetemekről,	a	szerzetességről	stb.	Tanase	nem	így	tesz,	az	
alfejezetekben	egyszerre	több	kérdéskört	sző	egybe.

Négy	részre	tagolja	könyvét:	A pápaság a Római Birodalomban 
(�–6. század), Egyház és világ	 (VII–XV.	 század),	A pápaság és a 
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kitágult világ	(XVI–XX.	század),	A pápaság a globalizáció korában. 
Ezen	belül	tizennégy	fő	fejezetet	és	hatvanegy	alfejezetet	találunk.	Az	
elosztás	arányos,	de	a	középkor	és	az	újkor	történetét	némileg	bőveb-
ben	mutatja	be.	A	sűrű	olvasmányban	való	eligazodást,	valamint	az	
utólagos	keresést	hat	csatolmány	segíti:	kronológia,	válogatott	bibli-
ográfia,	tárgymutató,	hely-	és	népnevek,	a	megemlített	pápák	listája	
és	névmutató.	Kétségkívül	nem	egy	összegző	munka	közli	elsőként	
a legfrissebb tudományos eredményeket vagy a megfontolásra mél-
tó	hipotéziseket,	ellenben	 joggal	várható,	hogy	a	szerző	utal	ezek-
re,	illetve	állást	foglal	vitás	kérdésekben.	Nem	csalódunk.	Amikor	a	
törzsszövegben	hivatkozik	valamely	kutató	nevére,	egészen	biztosan	
vagy	szakmai	nóvum	áll	a	háttérben,	vagy	egy	fontos	reflexiót	emel	
ki.	Példának	okáért:	Peter	Heather	a	„barbár”	germán	törzsek	és	az	
i.	u.	IV–VI.	századi	Római	Birodalom	viszonyait	elemezve	a	bete-
lepülők	 (és	 a	 határmenti	 provinciák)	 romanizáltságának,	 valamint	
önszerveződésének	magas	fokát	bizonyítja,	ezzel	írva	át	a	birodalom	
„bukásának”	történetét.	Sylvain	Gouguenheim	a	XI.	századi	grego-
riánus	„reformhoz”	fűz	alapvető	megjegyzéseket,	amelyekben	meg-
kérdőjelezi	 az	 újítások	 tervszerű	 és	 egységes	 voltát,	 ehelyett	 azt	 a	
Karoling-kori	„correctio”	gyakorlatának	feléledéseként	alulról	jövő	
mozgalomként	(mouvement	d’opinion)	határozza	meg,	amely	előbb	
a	szerzetesi,	majd	az	egyházi,	végül	a	teljes	társadalmi	élet	újjászer-
vezésére	törekedett,	s	amelyet	a	pápaság	utóbb	felkarolt.	Pierre	Milza	
a	Független	Horváth	Állam	által	az	1940-es	évek	elején	létrehozott	
lágerek	borzalmait	ecseteli,	s	Alojzije	Stepinac	zágrábi	érsek	erősen	
vitatható	megnyilvánulásait	idézi	fel.	Tanase	okkal	szerkesztette	be	
e	meglátásokat,	hisz	írásának	leitmotivja	a	tudás	kiigazítása.	Soha-
sem	mulasztja	el,	hogy	kitérjen	a	„légende	noir”	utóhatására,	a	való-
ságot	eltúlzó,	sok	esetben	ellenséges	kortárs	kommentárokra	(Titus	
Livius,	Caius	Sallustius,	Martell	Károly	papi	környezete,	Cremonai	
Liutprand,	Damiáni	Péter,	Giorgio	Vasari,	a	Felvilágosodás	múltképe	
és	a	19.	századi	pozitivista	történetírás).	

Nem	kizárólag	ez	a	felépítés	közvetíti	az	olvasó	felé	az	ismétlődő	
alapgondolatot:	a	valóság	többsíkú,	s	az	eltérő	álláspontok,	érdekek,	
értékek	ütközése	lehetőség	új	struktúrák	alkotására,	s	egyidejű	léte-
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zésére	 (une	histoire	plurielle	aux	multiples	dimensions	et	acteurs).	
A	könyv	utolsó	szakasza	kilenc	kisebb	egységre	bomlik.	Nem	külö-
nül	el	az	előző	fejezetektől,	mégis	inkább	előre	tekintő,	geopolitikai	
dilemmákat	 boncolgató	 politológiai	 tanulmányra	 hasonlít.	A	 pápa-
ság	helyét	vizsgálja	a	 jelenleg	átalakuló	világrendben,	valamint	az	
egyházfők	 állásfoglalásait	 a	 szociális	 állam	 válsága,	 a	 „posztnem-
zeti”	Európa,	s	a	neoliberális	gazdaságpolitika	kapcsán,	különös	te-
kintettel	 a	 szabadpiaci	mechanizmusokra	 és	 a	pénzügyi	 spekuláci-
óra.	Egyébiránt	ez	a	munka	egyik	 legérdekesebb	része,	hiszen	egy	
hosszú	időintervallumot	tárgyaló	mű	végén	szembesülünk	az	utolsó	
harminc-negyven	év	elképesztően	gyors	vált(oz)ásaival,	a	politikai	
erővonalak	átcsoportosulásával,	s	számos	új	problematikával.	

Tanase	behatóan	írja	 le	a	pápaságot	sem	kímélő	ellentmondáso-
kat:	a	 társadalmi	igazságosság,	a	közjó,	a	szolidaritás	értékeit	han-
goztató	 intézmény	 kényszerű,	 évtizedes,	 szoros	 kapcsolódását	 az	
Egyesült	Államokhoz,	egyúttal	a	szuperhatalom	—	egyre	nagyobb	
befolyásra	 szert	 tevő	—	 katolikusaihoz,	 saját	 pénzügyi	 szervének	
(IOR)	 összefonódását	 a	 kárhoztatott	 gazdasági	 működéssel,	 vala-
mint	ambivalens	viszonyát	a	nyugati	neokonzervatív	csoportokhoz.	
Az	analízis	sok	szempontot	 figyelembe	vesz.	A	 tagadhatatlan	kon-
tinuitás	ellenére	meglepő	mennyire	más	hangsúlyokat	fedezünk	fel	
II.	 János	 Pál,	XVI.	 Benedek	 és	 Ferenc	 pápa	munkásságában,	 ami	
a	 politikai,	 társadalmi	 környezet	 metamorfózisa	mellett	 az	 egyéni	
életutaknak,	 továbbá	 az	 eltérő	 emberi	 karakternek	 is	 betudható.	A	
mondandó	veleje:	a	múlt	korrekt	ismerete	megkönnyíti	a	jövő	kreatív	
építését,	amelyet	immár	nem	lehet	egyetlen	sémába	(a	pápaság	irá-
nyította	középkori	Respublica Christiana	ideájába,	vagy	az	1990-es	
évekbeli	amerikai	hegemónia	világképébe)	gyömöszölni.	Alternatív	
megoldások	(avenirs	pluriels)	születhetnek,	ezek	közül	egyik	a	belső	
krízisei	ellenére	morális	tekintélyként	számon	tartott	pápaság	VI.	Pál	
óta	rajzolódó	globalizáció-képe,	amelyet	Ferenc	pápa	beszédei	és	en-
ciklikái (’Evangelii Gaudium, Laudato si’	–	s	a	kötet	befejezése	után	
született Fratelli tutti)	pontosítanak.

A	mű	visszatérő	témái	értelemszerűen	az	elbeszélés	tárgyából	fa-
kadnak	(Róma	püspöke	tekintélyének	forrásai,	valamint	auktoritása	
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növekedésének	okai;	az	egyházi	közigazgatás	létrejötte,	a	Kúria	bő-
vülése;	a	bíborosi	hivatal	célja	és	testületté	szerveződése;	a	pápaság	
születése;	a	primátus	lassú	kialakulása;	a	keleti	és	a	nyugati	egyház	
jellemzése	és	kapcsolata;		a	spirituális	és	a	politikai	hatalom	reláció-
ja;	a	Patria Christianorum	védelme	és	a	„szent	háború”	fogalma;	az	
egyházon	belüli	kontesztációk	és	a	kontroll	szervei,	a	térítések	és	az	
expanzió	lefolyása;	egyházszakadások;	stratégiák	a	szekularizálódó	
világgal	szemben).	Másfelől	pedig	a	történész	szakmai	és	emberi	ér-
zékenységéről	árulkodnak	(a	hívő	közösség	és	egyes	kimagasló	sze-
mélyek	fontossága	a	megújulásban;	a	pénzügyi	háttér	megteremtése	
és	a	visszaélések	kérdése;	a	művészet,	mint	az	üzenet	átadásának	és	a	
köznép	megszólításának	nyelve;	az	inkulturáció	kihívása;	a	gondol-
kodás	és	a	hiedelmek	tartalma:	végidővárás,	purgatórium	jelentősége	
egy	 adott	 korban;	 a	 zsidóság	 helyzete;	 a	 pápaság	 és	 az	 európaitól	
eltérő	kultúrák).	E	témaegységek	beépülnek	a	narrációba,	s	bizony	
végig	kell	olvasni	a	kötetet	történeti	fejlődésük	ismeretéhez.

Más,	 hasonló	munkákkal	 összevetve	Tanase	 érdeme,	 hogy	olyan	
területet	is	vizsgál,	amelyek	az	áttekintésekben	esetleg	túl	vázlatosan	
szerepelnek.	Nem	futamodik	meg	az	elől,	hogy	 szót	 ejtsen	a	zsidó-
ság	és	a	kereszténység	komplex	viszonyáról,	vagy	a	pápaság	anyagi	
bevételeiről	 és	 a	 jövedelmek	 kezeléséről.	 Ha	 arra	 gondolunk,	 hogy	
a	művelt	réteg	számára	kiadott,	több	mint	1100	oldalas	Dictionnaire 
de l’ Histoire du christianisme	 (Paris,	 2000)	 nem	pazarol	 szócikket	
sem	az	antijudaizmusra,	sem	az	antiszemitizmusra,	s	a	katolicizmus	
történetéről	 szóló	 rézümé	 rendkívül	 visszafogottan	 közöl	 bármiféle	
tényt	a	zsidósággal	kapcsolatban,	a	kontraszt	nyilvánvaló.	E	felejtés	
sajnálatos,	hiszen	a	mélyen	rögzült	előítéletek	nem	múltak	el.	Meg-
hökkentő	egymás	mellé	helyezni	a	XV.	században	élt	ferences	püspök,	
Alonso	de	Espina	okfejtéseit,	akinek	alapállítása	a	zsidóság	fajiságá-
ból	 fakadó	prediszpozíciója	a	 rosszra	 (Claire	Soussen:	La pureté en 
question. Exaltation et dévoiement d’un idéal entre juifs et chrétiens. 
Madrid,	 2020),	 valamint	 a	 helyi	 egyházak	vezetőinek	véleményét	 a	
XX.	századi	„zsidótörvényekről”	(Giovanni	Miccoli:	Les Dilemmes et 
les silences de Pie XII.	Paris,	2005).	A	középkori	pápaság	pénzügyi-
kormányzati	rendszerét	(adók,	taxák,	hagyatékok,	annáták,	illetékek)	a	
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pápai	hercegi	udvartartás	és	a	reformáció	miatt	sem	lehet	megkerülni,	
de	a	legújabb	korra	vonatkozó	adatok	olykor	elsikkadnak.	Tanase	kö-
vetkezetesen	foglalkozik	e	kérdéssel	is,	a	Lateráni	szerződés	idejétől	
pedig	 szorosan	végigkísérhetjük	a	buktatókkal	 teli	 folyamatokat	 (az	
Amministrazione	Speciale	della	Santa	Sede	megalapítását	Bernardino	
Nogara	vezetésével,	majd	1942-től	a	maffia	mesterkedéseitől	fenyege-
tett	Istituto	per	le	Opere	di	Religione	históriáját).	E	nehéz	témák	nem	
csupán	napjaink	történéseinek	(háttér)magyarázatát	adják,	hanem	arról	
is	 tanúskodnak,	hogy	az	 intézmények/struktúrák	 tanulmányozásakor	
nem	lehet	mellőzni	a	(bűnös	vagy	erényes)	döntéshozók	személyisé-
gét,	befolyását.	Az	egész	kötetre	vonatkozóan	igaz,	hogy	az	egyének	
jellemzése	találó	és	érzékletes.	

A	kiadvány	újabb	 sajátossága,	 hogy	 folyamatosan,	 s	 szinte	 film-
szerűen	követhető	Róma	 története,	 demográfiája,	 városképének	 ala-
kulása. A makro- és mikroméret ötvözése, a világtörténet és egy szá-
mottevő	gócpont	históriájának	egyszerre	történő	pásztázása	inspiráló.	
Thomas	Tanase	az	École	française	de	Rome	ösztöndíjasaként	éveket	
töltött	(2008–2011)	az	„Örök	Városban”.	Művészettörténeti	olvasott-
sága	helyismerettel	párosul.	Ez	a	többi	közé	beszövött,	állandó	szál,	
amely	paloták,	templomok,	terek,	műremekek	katalógusa	is,	pihente-
tővé	teszi	az	olvasást.	A	szerző	nagyra	értékeli	az	emberi	alkotásokat,	
s	úgy	véli,	hogy	a	kultúra,	 a	 tudomány,	 az	autonóm	egyetemi	világ	
legalább	olyan	mozgatóerő,	mint	az	anyagi	és	gazdasági	tényezők.	A	
kötetben	az	 intellektuális	 teljesítmények	sokféle	formája	kap	helyet:	
teológiai	és	filozófiai	elméletek,	állam-	és	jogelméleti	kérdések,	s	azok	
recepciója,	sőt,	egyes	esetekben	a	bevett	értelmezés	korrekciója	(Szent	
Ágoston	„rendszere”).	Aláhúzza,	hogy	a	nézetek	ütköztetése	kifejezet-
ten	termékenyítően	hatott	a	későbbi	fejlődésre	(legisták	és	kánonjogá-
szok	vitája,	vagy	Sinibaldo	Fieschi,	Bartolomé	Las	Casas	és	Francisco	
Suarez	munkássága	 az	 állam-	 és	 emberjogi	gondolkodás	megalapo-
zásában).	A	természettudomány	és	a	keresztény	világkép	konfliktusa	
sincs	elhanyagolva,	a	hírhedt	pereket	sokoldalúan	megvilágítva	írja	le,	
de	alátámasztja	a	katolikus	egyház	évszázados	tudománypártolását	is.

Bár	a	pápaság	és	az	atlanti	térséggé	tágult	Nyugat	szakadatlan	in-
terakciója,	azaz	európai	civilizációnk	kibontakozása,	valamint	térhó-
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dítása	áll	a	munka	fókuszában,	a	keleti	kultúrát	jól	ismerő	Tanase	a	
hittérítés	és	a	gyarmatosítás	tapasztalatai	alapján	tudatosítja,	meny-
nyire	a	„mi”	gazdasági	rendünkre,	gondolati	kereteinkre,	jogi	formu-
láinkra	szabtuk,	globalizáltuk	a	világot.	Ezért	a	jelen	feszültségeinek	
jobb	megértését	a	könyv	hatékonyan	segíti.

Utolsó	gondolat.	Óhatatlan,	hogy	kíváncsian	várjuk,	vajon	mikor	
és	hogyan	kerül	szóba	Magyarország.	E	kötetben	nem	találkozunk	tör-
ténelmi	példaképeink,	nemzeti	hőseink	nevével,	s	hazánk	nem	kapja	
meg	a	kereszténység	védőbástyája	címet.	A	röpke	és	általános	utaláso-
kon	kívül	(a	X.	század	végén	Magyarország	a	régió	több	más	országa	
mellett	a	kereszténységet	felvevő	egyik	állam,	elszenvedi	a	tatárjárást,	
részt	 vesz	 az	 oszmánok	 elleni	 hadjáratokban,	majd	 a	 karlócai	 béke	
után	betagolódik	a	Habsburg	Birodalomba),	 elsőként	a	XX.	 századi	
eseményeknél olvashatunk fél sornál hosszabban a velünk és nálunk 
történtekről.	A	francia	történész	a	Párizs	környéki	békeszerződéseket	
a	 soknemzetiségű	birodalmak	megszűnése,	valamint	 az	új	 „nemzet-
államok”	születése	szemszögéből	értékeli,	amidőn	„Erdély	túlnyomó	
többségű	román	lakossága	Romániához	került”.	Nem	említi	a	békék	
méltánytalan	aspektusait,	ellenben	szól	arról,	hogy	„Kun	Béla	szovjet-
köztársaságát	az	antanttal	szövetséges	csapatok	verték	le”.	Pár	oldal-
lal	később	kiderül,	hogy	„Horthy	admirális	konzervatív,	nacionalista,	
revizionista rendszerét a magyar katolikus egyház nagymértékben tá-
mogatta”.	Tényközlés,	hogy	Magyarország	a	nemzetiszocialista	Né-
metország	szövetségese	lett,	s	az	is,	hogy	XII.	Pius	közbenjárt	a	depor-
tálások	felfüggesztése	érdekében.	A	2.	világháborút	követő	korszaktól	
újfent	 pusztán	 pár	 szavas	 kitételek	 vonatkoznak	 ránk.	 Ne	 keressük	
Mindszenty	 bíboros	 nevét,	 sem	 az	 osztrák-magyar	 határmegnyitást!	
Talán	meglepő,	de	érthető.	A	lépték	és	a	nézőpont	más.	

Thomas	Tanase	vállalkozása	sikeres.	Megközelítése	eredeti	és	el-
gondolkodtató,	igényes	feldolgozása	tudásunkat	számos	ponton	gya-
rapítja.	Formál	és	informál.

Thomas Tanase: Histoire de la papauté en Occident	(A	pápaság	története	Nyugaton)	
2019.	Gallimard,	Paris.	587	o.
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