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A szerző a német és egyetemes egyháztörténeti kutatás egyik legjelentősebb 
nemzetközi szaktekintélye és legnagyobb hatású művelője, Erwin Gatz 
(1933–2011) pápai prelátus, katolikus teológus és egyháztörténész profesz-
szor, a Vatikáni Campo Santo Teutonico rektora, a Gregoriana Pápai egye-
tem vendégprofesszora. 

A feldogozott témakört tekintve már a címből jól kitűnik, hogy hatal-
mas vállalkozásról van szó: Erwin Gatz nem kevesebbet tűzött ki célul, 
minthogy a teljes huszadik századon átívelően átfogó képet nyújtson a 
Német Katolikus Egyház és a németországi katolicizmus történetéről. A 
megjelenés évét figyelembe véve nem lehet véletlen, hogy még oly ismert és 
elismert kutató, mint Gatz professzor is csak tudományos pályája zenitjén 
és élete alkonyán merte az önmagában véve is mind a mai napig történet-
tudományi, valamint aktuálpolitikai polemizálások centrumában álló hu-
szadik századi német történelmen belül a katolikus egyház helyzetét és 
szerepét monografikus jellegű műben feldogozni és ismertetni. 

A monográfia nyilvánvalóan rendkívül tág időintervallumot dolgoz fel, 
ennek ellenére mégsem vész el a felesleges részletekben, belső tematikáját 
és struktúráját a kiegyensúlyozottság, az átláthatóság, valamint a tapasztalt 
tudós szerzőre utaló velős lényeglátás jellemzi.  Az időbeli keretekkel pro-
fesszionálisan bánva a szerző sikeresen elkerüli a sok monográfia alapjelle-
gére kiható általános hibát is. Mondanivalóját nem minél nagyobb felüle-
ten minél felületesebben teríti szét, hanem a monumentális feldolgozott 
anyagot és kutatási eredményt egy koherens módon felépített, mindenki 
számára világos, neuralgikus pontokat tartalmazó, egyszerű ismertetési 
metódusba beépítve ad egy semmit nem kerülő vagy túlhangsúlyozó kite-
kintést. 

A mű nyelvezetét minden tekintetben és mindvégig a német tudo-
mánytörténeti tradíciókhoz illeszkedő igényesség határozza meg, a fogal-
mazásmód letisztultsága azonban a megértést még a nem német anyanyel-
vű olvasó számára is messzemenőkig lehetővé teszi.  A nyelvezet magas 
tudományos színvonala mellett nem kevésbé fontos észrevételként tűnik fel 
a monográfiát elejétől a végégig kísérő akkurátus, precíz és egységes hivat-
kozás és jegyzetapparátus. Ennek megléte kiemelt fontossággal bír a hiva-
tásos kutató, valamint a téma iránt a legfontosabb eseményeken túlmenő-
en, a tárgyalt történések és problematika alakításában csak marginális 
szinten szerepet játszó, apróbb részletekre kíváncsi olvasó számára, hiszen 
a hivatkozásapparátus egy készen kapott, kurrens szakirodalom-jegyzékké 
áll össze. Mindez természetesen az olvasás során magában hordozza egy új, 
monografikus szinten talán még soha nem is tárgyalt történelmi szál felfe-
dezésének lehetőségét és újabb kutatások kezdetét. 

A szerkezeti felépítés konkrétumait vizsgálva megállapítható, hogy a 
mű nyolc nagy szerkezeti egységre különül el, melyek klasszikus kronologi-
kus rendbe tagozódva tárgyalják a németországi katolikus egyház huszadik 
századi történetét. Ezen felül a megértést, valamint a könnyebb eligazodást 
segítik a tárgyalási részt keretbe foglaló, így az első és utolsó oldalakon 
helyet kapó, a későbbiekben sokat idézett művekre, valamint a kifejtés 
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során gyakorta használt intézményekre, országokra, pártokra vonatkozó 
rövidítések jegyzéke, továbbá a minden monográfia szerves részét képező 
név és tárgymutató is. 

A felépítés és a nyelvezet mellett a mű mélystruktúrájába hatolva el-
mondható, hogy a tárgyalási rész alapjellegének szintén egyik kiemelkedő-
en fontos meghatározója a mű adatgazdag jellege. A bemutatás során az 
adott eseménnyel, személyekkel, intézményekkel kapcsolatos fontos év-
számok, valamint szükséges esetén egy, a vizsgálandó korszakon kívül eső, 
utalás szintű rövid kitekintés sehol sem hiányozhat. E körbe tartozik to-
vábbá az adatdús jelleget erősítő számszerűsítés is, azaz a kifejtés során 
megvilágított történelmi tényezők és az azokból levont konklúziók egzakt 
számadatokkal, statisztikai eredményekkel, százalékos kimutatásokkal 
történő alátámasztása. Az adott problémakörrel kapcsolatos pozitív vagy 
negatív irányú számbeli változásokat (például német katolikus hívek szá-
mának változása a huszadik század hajnalától az újraegyesült Németország 
időszakáig, a katolikusok számának csökkenése a pártállami NDK-ban stb.) 
egymással összevetve, legtöbbször konkrét számok formájában kapja kéz-
hez az olvasó. A monografikus jelleg ellenére az olvasó figyelmét nem lan-
kasztja a monotonitás, az olvasást mindvégig releváns, korhű idézetek 
teszik gördülékennyé, a művet pedig stilisztikailag színesebbé. 

Az olvasás során szembetűnő, hogy a szerző a monográfiát elsősorban 
az intézménytörténeti és prozopográfiai érdeklődést szem előtt tartva és az 
ezek köré csoportosuló problémákat priorizálva alakította ki a tematikai 
rendet. Ennek megfelelően sok szó esik a katolikus egyház vezetőinek és az 
aktuális állami- politikai kérdéseknek a viszonyáról, a század során számos 
formában felbukkanó egyházfinanszírozási kérdésekről, a különböző kato-
likus hitbuzgalmi és karitatív egyesületek egyházban és társadalomban 
betöltött szerepéről, tágabb értelemben a huszadik század során oly sok 
radikális változáson keresztülmenő német állam és Német Katolikus Egy-
ház viszonyának szabályozási kísérleteiről és az ezek nyomán bekövetkezett 
változásokról. Kiemelt figyelmet érdemel annak ténye is, hogy a szerző 
minden esetben tisztázza az adott problémára vonatkozó világegyházi re-
akciókat, és annak a Német Katolikus Egyházra gyakorolt konkrét és átté-
tes hatásait is, amelyek legtöbb esetben nem álltak összhangban azokkal a 
szerepekkel, melyeket a wilhelmiánius és hitleri időkben a német katoli-
cizmusnak állami részről szántak. A tematika ily módon történő kialakítása 
természetesen nem a véletlen műve, hiszen talán sehol az egyetemes egy-
háztörténet korszakait vizsgálva nem bukkanhatunk annyi ellentétre, harc-
ra és „modus vivendit” célzó alkura és kiegyezésre, mint az 1871-es egyesí-
tés után rohamtempóban a kontinentális és világpolitikai események és 
folyamatok egyik legfőbb alakító tényezőjévé váló Németország és a katoli-
kus egyház viszonyrendszerében. 

Erwin Gatz elemzése során jól körvonalazódik, hogy a birodalommá 
válás útjára lépő egységes Németország létrejötte után a Német Katolikus 
Egyház rendkívül bonyolult, szorongatott helyzetbe került, hiszen helyzetét 
az új kihívásoknak megfelelően kellett stabilizálnia, anélkül, hogy társa-
dalmi (és részben politikai) befolyását elveszítve az államegyházzá váló 
Német Evangélikus Egyházzal szemben alárendelt helyzetbe került volna.  
E tekintetben a Német Katolikus Egyház ténykedése az újsütetű Német 
Birodalomban sikertörténetként értékelhető, hiszen amellett, hogy ered-
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ményesen csitította el a katolikus-ellenes indulatokat gerjesztő, úgyneve-
zett „Kulturkampf” protestáns hangadóit, Centrum Párt név alatt az egyház 
és a német katolicizmus politikai érdekképviseletét is megoldva, iskola és 
könyvkiadó hálózatának, hitbuzgalmi egyesületeinek helyzetét rendezve, 
egyházszervezetét és befolyását sikeresen reorganizálva és megújítva várta 
az új századot. 

Nagy hatást gyakorolhat az olvasóra a mű mindvégig konzekvensen 
higgadt, tárgyilagos stílusa, amelyet a kényes, vitatott témákat sem kerülő, 
bátor, sommás konklúziók tesznek hitelessé. Erwin Gatz-nál nyomokban 
sem lehet észlelni a marxista és liberális történettudományi látásmód tév-
útját, amely a katolikus egyházat (és minden más, európai történelmi egy-
házat) a „jobboldali reakció” zászlóvivőjeként, az aktuális nacionalista, 
soviniszta törekvések szellemi-lelki-spirituális szövetségeseként és közvetí-
tőjeként stigmatizálja. Mindemellett ennek ellentétes pólusa, a tényleges 
hibákat és bűnöket kikerülő vagy relativizáló, romanticizmusba hajló tu-
dománytalan megközelítés sem kap szerepet. 

A német nemzeti emlékezet szempontjából kellemetlen és kényes, a 
történettudomány számára azonban megkerülhetetlenül fontos területek a 
wilhelmiánus és a hitleri Németország időszaka, melyeknek vizsgálata a 
Német Katolikus Egyház történetének szempontjából sem másodlagos. Az 
első világháború kitörése kapcsán a mű tisztázza, hogy a megdöbbent és 
tanácstalan egyház a „haza ügye” melletti egyértelmű lojalitásáról biztosí-
totta a császári államot, aminek kinyilvánítása természetesen a katolikus 
szószékeken is helyet kapott, a túláradó nacionalizmusba és militarizmus-
ba átcsapó nyílt politikai propaganda azonban még elszigetelt jelenségként 
sem volt tetten érhető. Mindezek tükrében magától értetődő, hogy sem az 
egyház mindennapi tevékenységében, sem pedig a történések teológiai 
dimenziókba ágyazott lereflektálásában nem kaptak szerepet azok a vízió-
szerű propaganda-elképzelések (például „német keresztes háború”, „Né-
metország és harca az Igaz Isten oldalán”), amelyek a hadi tevékenységet 
magasztos, transzcendens célokkal kívánták felruházni, és a Németország 
által kirobbantott háború jogosságát keresztény aspektusból akarták iga-
zolni.  Ezzel szemben az elhúzódó, egyre több emberéletet követelő és mind 
értelmetlenebb vérontás az eufóriától amúgy is távol álló hangulatot a 
jelentkező erkölcsi válság, valamint a harcoló tömegek elállatiasodott ma-
gatartása fölött érzett aggodalom kinyilvánításának irányába tolta el. Az 
1902-ben megszervezett tábori lelkész szolgálat minden nehézség ellenére, 
a körülményekhez messzemenően alkalmazkodva elévülhetetlen érdeme-
ket szerzett a harcoló alakulatok lelki gondozása terén. A Német Katolikus 
Egyháznak e konzekvens viselkedése még a rendkívül kiélezett háborús 
viszonyok között is szinte teljes egészében megegyezett a világegyház véle-
ményével és iránymutatásaival. 

Erwin Gatz kiemeli, hogy ez a fajta attitűd a Német Katolikus Egyház 
részéről a német történelem mai napig legkényesebb időszakának számító 
hitleri hatalom (1933–1945) éveiben sem változott, a probléma azonban 
fenyegetőbb és összetettebb volt, mint a császárság korában. A hitleri tota-
litárius állam a társadalmi uniformizálás („gleichschaltung”) égisze alatt 
minden világnézeti közösséget a hivatalos állami ideológiává váló faji vízió 
szócsöveként kívánt felhasználni. Kulcsfontosságú megállapítás, hogy a 
katolikus egyház és a náci államhatalom között mindenfajta „modus 
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vivendire” irányuló kísérletet (például az 1933-as konkordátum) kizárólag 
tünékeny illúzióként értékelhetünk, hiszen a nácik újpogányságba hajló 
totalitárius faji alapú ideológiája a katolikus antropológiának minden te-
kintetben ellenpólusát képezte. Ily módon XI. Pius pápa az 1937. március 
14-én kibocsájtott, egyedülálló módon, német nyelven írt Mit brennender 
Sorge kezdetű enciklikájában világegyházi részről is aggodalmát fejezte ki a 
német katolikusok sorsa iránt, ezen túlmenően pedig a náci rendszer és 
ideológia keresztényellenes voltáról alkotott jogos képet hivatalos katolikus 
állásponttá emelte. A szerző korrekt módon tisztázza, hogy ugyan a náci 
veszély felismerése ellenére sem bontakozott ki Németországban egy szé-
leskörű és központilag szervezett, katolikus színezetű ellenállási mozgalom, 
azonban a katolikus egyházat megközelítőleg sem sikerült az evangélikus 
egyházhoz hasonló szinten a náci eszmék szolgálatába állítani, melynek 
szervezetét és hitéletét az állami megrendelésre létrehozott, „Német Ke-
resztények” elnevezésű náci fedőszervezet irányította a nemzetiszocialista 
rezsim időszakában.  

A kronologikus rendben továbbhaladó ismertetés során a vesztes és 
kettéosztott Németország katolikus egyházának olyan sorskérdései képezik 
a vizsgálat tárgyát, mint a náci kérdés egyházon belüli lezárása, az egyházi 
élet, a katolikus kiadók és iskolahálózat háború utáni újjászervezése, a 
kommunista NDK és a katolikus egyház viszonya, valamint a második 
vatikáni zsinat hatása a Német Katolikus Egyházra. A hagyományos elem-
zési metóduson kívül eső üde színfoltként említendő meg, hogy külön feje-
zetben kap helyet a szekularizáció jelenségének vizsgálata, amely a háborús 
vereség kiheverése után rövid időn belül Európa legjelentősebb jóléti tár-
sadalmává váló Nyugat-Németországban teljesen új fénytörésbe helyezte 
egyház, állam és társadalom viszonyát, valamint a tradicionális katolikus 
világkép és életforma leépülését vagy gyökeres átalakulását is maga után 
vonta. Jelen (7.) fejezet a monográfiában unikális helyet tölt be, hiszen a 
többi fejezetre jellemző tényszerű, objektív és komplex történeti ismerte-
téssel szemben itt egy olyan modern és egyben elvont jelenségről van szó, 
amelynek elemzése szükségszerűen tág teret enged a szerző katolikus vi-
lágnézetének kinyilvánítására. 

A mű talán egyetlen érezhető hiányosságaként felróható, hogy ezzel 
szemben a kommunista NDK és a Német Katolikus Egyház viszonyát a 
monográfia külön fejezetben nem tárgyalja, hanem az ötödik és a hatodik 
fejezetekbe beépítve, a témakör fontosságát és összetettségét ismerve meg-
lepően leegyszerűsített, rövid és kissé sablonos formában mutatja be. Vég-
ső összegzésként azonban megállapítható, hogy Erwin Gatz műve a mono-
gráfia minden műfaji és szakmai kritériumának messzemenően megfelel, 
letisztult, tudományos igényességgel kialakított strukturáltsága és tartalma 
olyan komplex kitekintést tár elénk, amely még napjaink bőséges egyház-
történeti szakirodalmában is hiánypótlónak számít. 

(ism.: Jávor Miklós) 
 


