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A keresztény Európa legitimációja

A kereszténységről szóló első híradások a keresztények által „Bibliá”-nak nevezett 
könyvben találhatók. A görög bublos és biblos főnév eredetileg egyiptomi papiruszt, 
illetve Cyperus papyrus-t (papirusznád) jelent, ennek a szónak a többes száma a biblia, 
ami több, papiruszokra feljegyzett írás összefűzése. A keresztény egyház az általa „a 
szent írások”-nak, ta hagia biblia-nak nyilvánított „szöveggyűjteményt” nevezte rövi-
den „Bibliá”-nak, mert tulajdonképpen ezt a „szöveggyűjteményt” tartották az egyetlen 
olvasásra érdemes könyvnek, sőt, megsemmisítették az egyház által elítélt könyveket 
(sok ókori filozófusnak sok műve ezért is veszhetett el). Az újszövetségi Biblia fő részei 
a Názáreti Jézusról szólnak, azonban ezeket nem Jézus életében, vagy a halála utáni év-
tizedekben jegyezték fel, hanem a jóval későbbi időkben. Mi több, ezek az írások nem 
azon a nyelven vannak írva, amely nyelven a bibliai Názáreti Jézus és az ő tanítványai 
beszélhettek (Palesztinában az 1. századi zsidók arámi nyelven beszéltek), hanem a 
neoplatonista filozófia nyomait hordozó irodalmi görög nyelven, amely nyelvet a bibliai 
Názáreti Jézus és az ő tanítványai, akik a Názáreti Jézust a legenda szerint körülvették, 
valamint Palesztinában a köznép, egyáltalán nem beszélhettek, illetve beszéltek.

Csak a 4. században élt Caesareai Eusebius keresztény történetíró és a Római 
Birodalomhoz tartozó caesareai Maritima püspöke igyekezett először rendszerezni az 
előzményeket, miután a Jézusról és a tanítványairól szóló legendákat először élőszóban 
terjesztették a „küldöttek” (vagyis apostolok), s mielőtt írásos rögzítésükre került volna 
sor – de még azután is –, más-más közösségekben különféle verziók és értelmezések 
gyökereztek meg. Azt pedig, hogy mi „autentikus” a Jézus tanításait tartalmazó, illetve 
azokhoz kapcsolható iratok közül, azt csak 367-ben, Athanasius alexandriai püspök ha-
tározta meg; ő 27 „kanonikus”-nak nevezett iratot fogadott el, mint „autentikus”-okat, 
melyeket ettől kezdve a (római katolikus) egyház a „Novum Testamentum” – ezt az 
elnevezést a Názáreti Jézussal kapcsolatos eseményekről szóló iratok előtt keletke-
zett „régi” zsidó iratoktól való megkülönböztetésül vették használatba (ez utóbbiakat 
„Septuaginta” néven emlegetik, mert hetven tudóst bíztak meg a latinra fordításával) 
– kizárólagos szent iratainak tartott, az 5. század fordulóján pedig I. Ince pápa alatt elfo-
gadta a „bibliai kánont”, amely tartalmazta Máté, Márk, Lukács és János evangéliumát.

Hangsúlyozandó továbbá, hogy a „Novum Testamentum”-ba foglalt 27 irat egyike 
sem a „Szent Földön” keletkezett, hanem a „Szent Föld”-től távol (például némelyek 
azt feltételezik, hogy Máté evangéliumát Szíriában írták, János evangéliumát pedig a 
kisázsiai Epheszosz-ban; a másik két evangélium írásának a helyéről feltételezések is 
alig vannak). Megjegyzem még, hogy az „evangélium” szó a görög „euangelion” kifeje-
zésből származik, ami a jó hír hozójának járó anyagi jutalmat jelenti, és később kezdték 
magára az üzenetre használni. 

Megállapítható, hogy a Novum Testamentum Graece az első görög-római szekulari-
zációja lett a zsidó eredetű Jézus-vallásnak. Továbbá, szintén megállapítható, hogy a 
zsidó eredetű Jézus-vallásnak a második, görög-római világba történő szekularizációja 
először a 4. században élő Marius Victorinus, és főként az őt követő „Szent” Augustinus 
(354–430) működése által és írásainak a hatására következett be. A zsidó eredetű Jézus-
vallásnak a harmadik szekularizációja pedig – immár egyre inkább a germán és a gall 
népek által dominált, de még folyvást latin műveltségű kései középkor körülményei 
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között – Aquinói (Szent) Tamás (1225–1274) munkássága hatásának tudható be. A ne-
gyedik szekularizáció a nyugati világ megújulásának, a Renaissance-nak, és nyomában 
az újkori Modern kezdeményeinek a sodrában következett be, magának a keresztény 
vallásnak a megoszlásaiként: így keletkezett a lutheránus, a kálvinista, az unitárius, az 
anglikán vallás, és ez utóbbinak az az ága, melyet a Mayflower-en 1620-ban kivándorolt 
„pilgrim fathers” Amerikában, mint ottani „Alapító Atyák” virágoztattak fel. Az ötödik 
szekularizáció – ez a folyamat jelenleg is tart – kezdete az egyre radikálisabb valláskri-
tikáktól kezdve datálható, melyek során (a) a marxista-kommunista diktatúrák nyilvános 
terrorral üldözték a vallásokat, (b) a nemzeti szocialista diktatúra többé-kevésbé hallga-
tólagosan mellőzte a vallásokat, (c) az európai emberek egyre nagyobb része fordult el 
a vallásoktól, (d) miközben India, Japán, majd Kína a maguk ősi és sajátos vallásukkal 
a globalizálódás során lélekszámban, és az egyre növekvő gazdasági súlyuknak köszön-
hetően messze felülmúlják a keresztény vallásokat, (e) az iszlám olajforrásaik hasznosí-
tásából meggazdagodott harcosai pedig a migrálásaik során a keresztény vallás kiirtását 
hirdetik és gyakorolják.

A történelem során mindig voltak egymástól független kisebb csoportok a keresztény 
világ csaknem minden részén, amelyek a hivatalos egyházi hatalmak árnyékában, titok-
ban, életben tartották egyik-másik eretnekségnek kikiáltott hittant, elméletet és gyakor-
latot. Így az Arius által képviselt, a Szentháromság tanát elutasító nézetekkel együtt, az 
őskeresztény hit egyes elvei, tanai és gyakorlatai is fennmaradtak az évszázadok eret-
neküldözései ellenére.

A korai keresztények ellenségüknek tekintették a görög-római vallást, melyet le kell 
győzniük. Majd amikor a Római Birodalom katonái üldözték a kereszténységet, magát 
a Római Birodalmat is ellenségüknek tekintették. A hagyomány úgy tartja, hogy akkor 
fordult a kocka, amikor a milviusi csata előtti éjjelen Constantinus császárnak látomása 
volt, melyet Constantinus császár úgy értelmezett, hogy Krisztus jele alatt győzni fog 
(„in hoc signe vinceris”). Ezért másnap, 312. október 28-án, katonái a görög „Krisztus” 
szó (ΧΡΙΣΤΌΣ) első két betűjét (a „Χ”-t és a „Ρ”-t) tették pajzsukra. Constantinus csá-
szár győzelmet aratott a milviusi hídnál, és ezután törvényessé tette a kereszténységet 
(ő maga csak nem sokkal halála előtt keresztelkedett meg). 313-ban (a későbbiekben 
„Nagy”-nak nevezett) Constantinus és Licinius a milánói ediktumban kijelentette, hogy 
a Római Birodalom semleges marad a vallások felé. Ezzel a kereszténységnek teljes 
vallás- és kultuszszabadságot biztosított, azaz engedélyezett vallás (religio licita) lett. 
Másfelől ugyanebben az időszakban, 318 körül kezdte hirdetni Alexandriában Arius 
(260–336) a tanítását, melynek magva az, hogy Jézus csupán teremtménye istennek, 
nem pedig istennel egylényegű, amely nézetek gyorsan terjedtek a katolicizmuson belül, 
és Jézust illetőleg a „homoiousia” (istenhez hasonló lényegű, ’ember’) vs. „homoousia” 
(istennel egylényegű, ’isten’) polémiában hatottak tovább. Arius tanainak a gyors ter-
jedésére és növekvő népszerűségére jellemző, hogy Alexandriában már 325-ben olyan 
éles, erőszakhoz és szakadásokhoz vezető vita robbant ki az ariánus hitről, hogy már 
325. június 19-re összehívták az első egyetemes zsinatot Nikaiában, ahol elítélték az 
„arianizmust”. Az idős korában keresztény hitre tért Marius Victorinus pedig – aki aztán 
Augustinus egyik szellemi tanítómestere lett – már Kr. u. 360 körül könyvet írt az ariá-
nusok ellen Adversus Arium címmel.

Hangsúlyozom, hogy a „katholikus” jelzőt, ami a görög katholou (egyetemes) szóból 
származik, és mely kifejezésben Arisztotelész metafizikája köszön vissza és melyet a 
keresztény egyház önnön „egyetlen és kizárólagos igaz”-nak a kifejezésül vett és vesz 
igénybe, más (keresztény) tömörülés és egyház „eretnek”-nek ítélését és elítélését fejezi 
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ki, és tűzzel-vassal irtását előlegezi. Vagyis amikor uralmi helyzetbe kerül a keresz-
ténység (a római birodalomban a 380-ban történt államvalássá deklarálása után), akkor 
ugyanazokkal a kegyetlen és gyilkos eszközökkel irtja a más vallásokat, mint amilyene-
ket – jogosan – sérelmez, amikor őket magukat, a keresztényeket irtották akkor, amikor 
még kisebbségben voltak – és amely sérelmek elszenvedéséért hitbeli megdicsőüléssel 
jutalmazták a saját „vértanúikat”.

Rátérve a Jézus-vallás második, görög-római világba történő szekularizációjá-nak a 
megbeszélésére, hangsúlyozom, hogy Aurelius Augustinus áttérése a keresztény vallás-
ra – mely eseményt maga Augustinus írta le, óriási befolyással volt a következő évszá-
zadokra – a görög neoplatonikus Plotinus filozófiáját jól ismerő, latinul író Porphyrius 
közvetítésével és az idős korában keresztény hitre tért Marius Victorinus által a neopla-
tonizmus filozófiájával politúrozta fel a kereszténységet.

Abban a vonatkozásban, hogy a hagyomány szerint Augustinus tette „szeretetvallás-
sá” a kereszténységet, három kommentárt teszek. Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy 
Augustinus írásaiban valóban kiemelkedő helyet foglalnak el a szeretetről szóló megál-
lapításai és kijelentései. Ezek között dominálnak azok a megállapítások és kijelentések, 
amelyek isten vonatkozásában foglalják le a „szeretet”-et. Több más vonatkozásban 
szintén ’absztrakt’ minőségű a „szeretet” Augustinus-nak a saját átélés élményeiről va-
ló beszámolóiban olvasható (Confessiones 13, 9, 10.) „Pondus meum amor meus” (’az 
én súlyom az én szeretetem’) szép, és korszakos jelentőségű mondás többféle irányban 
interpretálható, az Augustinus egyéb írásaiban található vonatkozó kijelentések viszont 
általában a „szeretet”-nek az ’absztrakt’ – sőt, az ’absztrakt’-ot „absztrakt” irányban 
túlbővített – felfogásban való használatát mutatják. (Ebben az értelemben szögezte le 
később Aquinói Tamás: „oportet amorem in Deo esse”, ’a szeretet Istenben kell legyen’. 
(Summa contra gentiles. Parisiis: Apud Ludovicum Vivès 1874, p. 95.)

Felhívom továbbá a figyelmet a „szeretet”-re vonatkozó szóhasználatra. A Novum 
Testamentum Graece a „szeretet”-et az agapē, szóval fejezi ki, melyet latin fordításban 
három különböző szóval (amor, caritas, dilectio) adnak vissza, és előfordul még az agapē 
fordításakor két további latin szó (affectio and studium). Mindezek figyelembevételével 
találónak ítélem Vízkeleti Györgyi megjegyzését: ha az Augustinus által képviselt „sze-
retetvallást” követte volna az emberiség, akkor már régen kipusztult volna; az emberiség 
egyik fele az ellenségei által, a másik fele az egymást gyilkolásuk által. A magam részé-
ről három észrevételt fűzök ehhez a megjegyzéshez. Egyfelől az Augustinus által kép-
viselt „szeretetvallás” nagy előrelépés volt a judaizmushoz képest, melynek istene egy 
sértődékeny, bosszúálló, és a saját teremtésének a hibájáért is az embertől bűnbánatot 
váró törzsi isten, Jehova. Másfelől viszont az Augustinus által képviselt „szeretetvallás” 
a szigorú hierarchia, fegyelem és könyörtelen elszámoltatás rendszerének a kialakulását 
segítette elő, eleinte a kereszténységen belül, a hívek választott ó-keresztény presbite-
rek, aztán a már egyre inkább felsőbb egyházi vezetők által kinevezett „episcopus”-ok, 
’felügyelők’ („püspökök”) által, később pedig a szerzetesrendekben, valamint a pápa 
által uralt, többrétűen tagolt intézményrendszerben, aminek a révén a keresztény egy-
ház egyre inkább a teljes világi főhatalom megszerzésére (királyok „kinevezésére”, az 
adók beszedése fölött jog megszerzésére, a világi törvénykezés jogának a gyakorlásá-
ra) törekedett; lásd a később, 1073. április 22-án pápává választott VII. Gergely pápa 
uralkodása idejében kitört invesztitúraharcot a pápa és IV. Henrik német-római császár 
között, és IV. Henrik híressé vált (első), 1077. januárban történt Canossa-járását, és lásd 
a guelfek és ghibellinek itáliai pártharcait a 13. században, melyeknek során Dantét 
száműzték Firenzéből Ravennába, amely esemény élethossziglan sebet ejtett Dante 
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lelkén. Harmadszor, emlékeztetek arra, hogy miután a 380-ban történt kizárólagos ál-
lamvallássá emelését követően a keresztény vallás egyeduralmi, monopólium-helyzetbe 
jutott a Római Birodalomban, akkor – immár Augustinus „szeretetvallás”-tanításának az 
idejében és terjedésekor – a keresztények üldözték és gyilkolták a nem-keresztényeket.

Rátérve a zsidó eredetű Jézus-vallás harmadik szekularizációjának a megbeszélésé-
re, mindenekelőtt arra hívom fel a figyelmet, hogy Aquinói (szent) Tamás (1225–1274) 
Arisztotelész filozófiájával politúrozta fel a maga keresztény „teológiáját”. Filológiailag 
tekintve, a görögül nem igen tudó Aquinói Tamás annak köszönhette ezt az ismeretszer-
zést, hogy az egyik rendtársa – Aquinói Tamás a domonkos rend tagja volt – Guillelmo 
de Morbeka, aki Korinthosz püspöke lett, és kiválóan beszélt görögül, latinra fordította, 
mégpedig igen jól, Arisztotelész fő műveit. Megjegyzem, hogy a középkor első öt-hat 
évszázadában annyira feledésbe merült Arisztotelész néhány írása, hogy ezeket a máso-
dik évezred elején fedezték csak ismét fel.

Aquinói Tamás Arisztotelésznek a Morbeka által készített latin fordításait olvasta, és kom-
mentálta részletesen, szintén latinul, ezekben a latin kommentálásokban pedig Arisztotelész 
filozófiája már „keresztény teológiaként” hatott. – Megjegyzem, hogy a görög régiséget te-
kintve a „theológusok” név a mythos-költőket illette, mint például Homérosz és Hésziodosz, 
megkülönböztetésül a korai ion természetfilozófusoktól, akik valamely arkhē-ben keresték 
az ős-okot. Arisztotelész pedig a maga részéről három „témára” – fizika (phusikē), matema-
tika (mathēmatikē), teológia (theologikē) – osztotta fel „theoretikus filozófia (philosophiai 
theōrētikai)” címen folytatott vizsgálódásait (Metaphysica VI 1, 1026a 18–21; vö. XII 1, 
1069a 30 – 1069b 2). Felhívom továbbá a figyelmet arra, hogy a kereszténységben csak 
szórványosan fordult elő a „theologia” szó, és ha előfordult, akkor mindig a ’(vallási) ki-
nyilatkoztatás’ értelmében, illetve összefüggésében, nem pedig a vallásra vonatkozó tan ér-
telmében. Először a 12. század második felében merült fel, a párizsi egyetemen, a „facultas 
theologica” tanszak elnevezésben a „theologia” szó, a vallásra vonatkozó ’tan’-nak jelentés-
ben. A keresztény tanítások egészére vonatkozó kifejezések – „doctrina christiana”, „sacra 
doctrina”, „sacra pagina”, „sacra scriptura”, „sacra eruditio”, „doctrina fidei”, „fidei summa” 
stb. – azonban csak lassan gyökereztek meg, és csak Nicolaus Cusanus által és idejében 
öltöttek szilárd formát; Cusanus (De docta ignorantia I, 24; 26) már nemcsak „affirmativ 
theologiá”-ról, Isten nevéről és attributumairól beszélt, hanem „negatív theologiá”-ról, azaz 
Isten Végtelenségéről „kimondhatatlanságáról” is.

Noha Aquinói (szent) Tamás Morbeka latin Arisztotelész-fordításainak köszönhetően 
főként Arisztotelész filozófiájából tanult – a kereszténység korábbi írásaiban csak szór-
ványosan és nem hittudomány értelemben merült fel a „theologia” szó –, az álláspontja, 
„elve” mégis az volt, hogy „a theologia a filozófia vazallusa (Vasall)” (Aquinói Tamás: 
In I. Sent. prol. 1.; ez a mondás már az első évezred első évszázada óta „philosophia est 
ancilla theologiae”, ’a theologia a filozófia szolgálólánya’ formában hagyományozó-
dott). Ennek az álláspontnak/„elv”-nek a fogalmi kerete az, hogy Tamás szétválasztotta 
egymástól a tudást és a hitet, ily módon pedig a filozófiát és a vallást is különvette. Erre 
a szétválasztásra szerinte két okból van szükség. Egyfelől minden külső segítség nélküli 
értelmi munka által. Ezen igazságokat nevezi Tamás értelmi igazságoknak. Másfelől az 
igazság kinyilatkoztatás révén ismerhető meg, melyet hitigazságnak nevez. Tekintve, 
hogy a hit is és a tudás is Istentől ered, ez a kettő nem mondhat ellent egymásnak, kö-
vetkezésképpen a filozófia és a teológia igazságai azonosak kell, hogy legyenek.

Mindenesetre utólag megállapítható, hogy Aquinói Tamás abban a háromrétű spon-
tán meggyőződésben foglalkozott részletesen Arisztotelész filozófiájával, hogy (1) 
benne, Arisztotelész filozófiájában, a keresztény világfelfogás előzményét megtalálva 



88 PETHŐ BERTALAN: A KERESZTÉNY EURÓPA LEGITIMÁCIÓJA

Valóság • 2020. március

(2) elaborálja tovább – mintegy folytatva Augustinus munkáját – a keresztény világfel-
fogást, (3) amely Aquinói Tamás által történő elaboráció egyszersmind Arisztotelész 
filozófiájának egyféle betetőzését jelenti.

Ez a háromrétű spontán meggyőződés mai nézetben civilizáció-evolúciós menetet 
implikál, azonban a keresztény világfelfogásban egyáltalán nem merült fel civilizáció-
evolúciós menet, mert a keresztény világfelfogás a világ változásait az úgynevezett 
„üdvtörténet”, vagyis az ember „bűnbeesése” és a Jézus által beharangozott „megvál-
tás” eseményeinek tudták be. Amely „üdvtörténet” egyfelől a világ Jehova által való 
teremtése, másfelől a „végítélet” közé van beágyazva. Oly módon, hogy míg a világ 
teremtése és a „bűnbeesés” két esemény, addig a világ vége és a Jézus újbóli eljöve-
telével beígért „végítélet” egybeesik majd. Ami az érdemben Jézusnak tulajdonított 
„evangéliumot”-ot illeti (a to euangelion, ’jó hír’ kifejezés első ízben Homérosznál 
került feljegyzésre, Odüsszeia 14, 152; az Új Testamentum-ban Apostolok cselekedetei 
15, 7 és passim), ez a „jó hír” a keresztény hit szerint az a világfordulat, amelyik az 
említett „bűnbeesés”-esemény által keletkezett „eredendő bűnből” való „megváltás”-
eseménynek a bejelentése az Új Testamentum Jézusa által (vö. Rómaiakhoz 11, 26–27 
„Eljön Sionból a Megváltó […] és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm 
bűneiket”; zsidó prófétáktól származó mondás; Jézust nevezi sōtēr-nak például Lukács 
2, 11).

Ami a zsidó világfelfogást illeti, hangsúlyozom, hogy ez a világfelfogás az ősi zsidók 
egyiptomi, aztán a perzsiai (rab-)szolgaság során eleve rabszolga-morálként keletkezett, 
aztán a menekülés és a szabadulás idején elaborálódott egy sértődékeny, bosszúálló, és a 
saját teremtésének az elhibázásáért is az embertől bűnbánatot váró törzsi isten (Jehova) 
ókori keleti mítosz-egyveleg hátterű vallásává. Amely vallásban folyvást kísértett a 
szolgaság-emlék, ami a megváltás-reményt motivált, és a Megváltó eljövetelének a 
profétizálásaivá növekedett. Aztán amikor a római ősi morál romlása idején a csalódott 
római polgárokban, és az amúgy is a felszabadítójukban reménykedő rabszolgákban, 
fokozódott a hellenisztikus vallásokban ígérgetett megváltás igénye, ezt kihasználva lett 
a Jehova-vallásból keletkező „Jézus-vallás” világvallás igényűvé.

Mielőtt foglalkoznék Aquinói Tamás teológiát innováló filozófiájával – és vice versa 
–, idézzünk fel néhány olyan, Augustinus halála utáni és Tamás halála előtti történelmi 
eseményt, amelyik különösen jelentős bizonyult a kereszténység életében.
• 430. augusztus 28.: Szent Ágoston halála.
• 431. június 22.: Az efezusi egyetemes zsinat Nesztoriosz ellen kijelenti, hogy Jézus 

egyidejűleg mind ember, mind Isten, amellyel tisztázták a Szentháromságban betöltött 
szerepét. Deklarálták azt is, hogy Mária Istennek Anyja (Theotokos), valamint, hogy 
a niceai hitvallás végleges, és szent szöveg. 

• 451. október 8. – november 1.: A khalkédóni zsinat monofiziták ellen dogmaként 
mondja ki – I. Leó pápa dogmatikus levele alapján –, hogy Krisztus egy személy két 
természetben, keveredés nélkül. Eutychést kiközösítik, és mindez a keleti egyházak 
szakadásához vezet. A zsinat megerősíti újból, hogy Jézus valóságos Isten és valósá-
gos ember, valamint, hogy Szűz Mária az Isten Anyja. 

• 476. szeptember 4.: Romulus Augustulus lemondott a trónjáról, ami a Nyugat-római 
Birodalom bukását jelenti. Az ókori Egyház központja a Kelet-római, azaz Bizánci 
Császárság fővárosa, Konstantinápoly felé mozdult el. Ez vezetett végül oda, hogy az 
Egyház az keleti és nyugati részre oszlott a 11. században. 

• 502: Symmachus pápa előírja, hogy világi ember nem szavazhat a pápára, valamint, 
hogy csak a magasabb klérusból lehet jelöltet állítani. 
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• 533. január 2.: Mercuriust választják meg pápának. Ő volt az első pápa, aki uralkodói 
nevet vett fel, s így lett II. János pápa. I. Justinianus bizánci császár hozzá folyamodott 
egy teológiai vita megoldásáért, és hűséget is fogadott neki. 

• 638: A muszlimok elfoglalják a keresztény Jeruzsálemet és Szíriát. 
• 711: A muszlim seregek betörnek Spanyolországba. 
• 726: Elkezdődik a képrombolás (ikonoklazmus) a keleti császárságban. A képek rom-

bolása egészen 843-ig fog tartani. 
• 732: A Nyugat-Európa felé tartó muszlim sereget megállítja Martell Károly a francia-

országi Poitiers-nél. 
• 756: Kis Pippin, a frankok királya birtokadományokkal biztosítja a pápák római ural-

mának függetlenségét. Megalakul a Pápai Állam. 
• 787: A II. nikaiai zsinat elítéli az ikonoklasztákat, és szentesíti a képtiszteletet. 
• 1054. július 16.: A liturgikus, nyelvi és politikai eltérések egy tartós szakadáshoz ve-

zettek Nyugat és Kelet egyházai között, amit nagy egyházszakadásnak nevezünk. A 
csak tárgyalással megbízott három pápai küldött, Humbert de Silva Candida bíboros, 
Lotharingiai Frigyes és Péter, Amalfi érseke bementek a Hagia Szophia katedrális-
ba egy vasárnap délutáni mise közben, és elhelyeztek az oltáron egy I. Kerulláriosz 
Mihály pátriárkát kiközösítő bullát. A pátriárka egy összehívott zsinaton szintén kikö-
zösítette „Humbertust és támogatóit”. 

• 1059: II. Miklós pápa kiadja határozatát a főként III. Henrik császár óta terjedő in-
vesztitúrák ellen, hogy a pápaválasztás kizárólagos joga a bíborosoké. 

• 1073. április 22.: Kitör az invesztitúraharc a pápa és a császár között. 
• 1077. január: IV. Henrik német-római császár vezekelve kéri kiközösítésének vissza-

vonását Canossában. 
• 1095. november 27.: II. Orbán pápa szent háborút, azaz keresztes hadjáratot hirdet a 

keleti keresztények és a szentföldi zarándokok védelmében a clermonti zsinaton. 
• 1198. január 8.: III. Ince pápa megválasztása. Pontifikátusát gyakran a pápaság világi 

hatalmának csúcsaként tekintik. 
• 1204. április 13.: A negyedik keresztes hadjárat kifosztja Konstantinápolyt. A konstan-

tinápolyi Latin Császárság megalakulása. 
• 1229: Az inkvizíció felállítása a toulouse-i zsinaton, válaszul a katar eretnekségre.
• 1231: IX. Gergely pápa elismeri a párizsi egyetem alapszabályát. 
• 1274: Aquinói Szent Tamás halála.

Ehhez a vázlatos listához hozzáteszem, hogy a főáramú, győztes, a pápa által vezetett 
keresztények által „eretnek”-nek ítélt, és üldözött keresztény szekták – mint korábban 
az ariánusok voltak (és aztán maradtak is) – „alulról”, a közember igehirdetők által 
szerveződve jelentek meg a 7. századtól kezdve, és olyan sok hívük lett, hogy komoly 
riválisaivá váltak a pápai egyháznak. Ilyen „szekta” volt például a Felső-Eufrátesz 
folyó partján lévő Samsat városából származó Konstanine által az Örményországban 
lévő Kibossa városban 660-ban alapított gyülekezet, amelyik az egyház formalizmusát 
kritizálva azt Szentírás-ellenesnek hirdette. Elutasították például Jézus isteni születé-
sének tanát, tagadták a Fiúnak az Atyával és a Szentlélekkel való személyes egységét, 
elvetették a szentségeket és az ünnepségeket a mindenféle Mária-tisztelettel és az „Isten 
Anyja” címmel együtt; a Jézus által véghezvitt csodákat kizárólagosan lelkileg értelmez-
ték; számukra az Anyaszentegyház egy lelki közösség volt, melyben mindenkinek egyenlő 
része van. A 8. század közepén a hívek egy nagy részét Trákiába telepítette át Constantinus 
Copronimus császár a birodalmat fenyegető bulgárok földjére, hogy ott ők a birodalmat 
védő falként óvják. Amikor majd aztán 970-ben az örmény származású Tzimisces János 
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császár további, legalább 200.000-üket telepítette át Philippopolis környékére, ez a 
terület „eretnek” tanaik központja lett és mozgalmuk virágzásnak indult. Az eredeti bi-
rodalmi stratégiával ellentétben, ezek a frontvonalbeli örmények a betörő bulgárokkal 
hamarosan megbarátkoztak és tanaikat még a bolgár királyi ház is átvette. Egy Jeremiás 
nevű bolgár pap tanításaik alapján egyfajta „szervezet nélküli egyházat” alapított, és 
magát közösségével együtt „Bogomil”-nak, azaz „Isten Barátja”-nak, „Istenesnek” ne-
vezte („Bog milij”: ’könyörülj Istenem’). Ezt követőleg tanításaik nagy titokban elju-
tottak Nyugat-Európába, ahol ezeket a tanításokat bolgár eredetűnek tartották, és a 10. 
századtól kezdve elterjedtek egészen Portugáliáig, sőt Angliába is. – Nyugaton a 10. 
század közepén a katárok tűntek fel a dél-franciaországi Toulouse-ban és környékén, 
Languedocban, akiket az egyik legkorábbi dél-franciaországi központjukról, Albi-ról, 
albigenseknek is neveztek. Az inkvizíciónak csak 1330-ban sikerült „felszámolni” a 
szervezetüket. A katárok tanításai gnosztikus, platonista és manicheus gyökerűek; ne-
vüket a görög katharos („tiszta, tökéletes”) szóból eredeztették. – A 1056-ban Észak-
Itáliában patarénus néven népi vallási mozgalom keletkezett (az elnevezés valószínűleg 
a milánói ócskapiac helyének – Pataria – a nevéből származik); ez a mozgalom a társa-
dalmi és vallási bajok orvoslását tűzte ki céljául, és erőszakkal léptek föl a simóniás és 
ágyas papok ellen. Vezetőjüket, Arialdus-t, már 1066-ban megölték, ezután szétoszlott a 
mozgalom. – Valdensek (más néven ’lyoni szegények’) egy Provence-ban a 12. század 
végén, 1170 körül, Pierre Valdes (említik Waldus, Valdo, Vald Péter néven) által létre-
hozott, pápaellenes vallásfelekezet volt, amely Európa-szerte elterjedt a középkorban. 
Valdes gazdag lyoni kereskedő volt, aki teljes vagyonát a szegényeknek adományozta, 
majd vándorprédikátor lett. Nézeteiben teológiailag nem távolodott el a keresztény-
ségtől, mint az akkor elterjedt más eretnek szekták (a dualista alapelvű katharok, bo-
gumilok és patarénusok), ezzel szemben az egyházszervezet és a világi hatalom ellen 
lépett fel. A valdensek a pápai (és a világi egyházi) tekintély helyett a Biblia tekintélyét 
ismerték el; az egyetemes papság elve alapján elutasították az egyházi hierarchiát és 
a különálló klérust és az apostoli szegénységet hirdették; tagadták a purgatórium léte-
zését, a búcsút és a halottakért mondott imát. Már nemzeti nyelvű Bibliát használtak, 
melyet Valdes-nak egy pap ismerőse, Ansa István fordított nemzeti nyelvre 1179 előtt; 
a lyoni püspök éppen azon címen tiltotta be a valdens mozgalmat, hogy a világiak a 
Szentírást nem magyarázhatják. 1184-ben, a veronai zsinaton III. Lucius pápa eretnek-
ségnek nyilvánította a valdens tanokat, majd pedig ő, III. Ince pápa, 1209-ben keresztes 
háborút – irtóhadjáratot – indított a katar és valdens eretnekek ellen, ami „albigens há-
borúk” néven ismert. Ez a háború húsz évig tartott és Provence-t pusztulásba döntötte. 
A „hitnyomozó törvényszék” (inkvizíció) ezt követő felállítása (1229-ben, a toulouse-i 
zsinaton) és működése sem volt azonban elegendő az eretnekség felszámolására; a 13. 
században szinte egész Európában elterjedtek és követőkre találtak a valdens tanok; a 
nézeteik befolyással voltak az 1517. október 31-gyel – Martin Luther ezen a napon 
tette közzé 95 tételét a búcsúcédulák árusítása ellen – kezdődő reformációra. – A 
flagellánsok (önostorozók) mozgalma állítólag 1260-ban, Perugia városából indult; 
rövidesen Európa-szerte elterjedt. Miután a mozgalom radikalizálódott, 1348. október 
20-án VI. Kelemen pápa bullában tiltotta be a flagelláns mozgalmat. Ennek ellenére a 
mozgalom az 1347-ben kirobbant és 1349-ben tetőző pestisjárvány egyik szinte elma-
radhatatlan kísérőjelensége volt. Ugyanis az emberek a járványokat Isten büntetésének 
vélték, amely rossz erkölcseik miatt sújtja őket, és ezért vezekléssel kell kiengesztelniük 
Istent. A 15. századi Itáliában a szekta újraéledt, itt Bianchi volt a neve. Ezt a mozgalmat 
is pápai rendeletek szűntették meg. A 16. századi Franciaországban maga az uralkodó, 
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III. Henrik alapított önostorozó társaságot a Gyümölcsoltó Miasszonyunk Vezeklőinek 
Kongregációja néven. E főúri társaság már csak mímelte a vezeklést, és hamarosan el-
sorvadt a látványosság.

A 13. század közepe előtt és közepén zajló említett eseményeknek az ismeretében 
Aquinói Tamás gondolhatta azt, hogy a (keresztény) egyház radikális megerősítésre szo-
rul. Ő bizonyára úgy vélekedett, hogy ezt a radikális megerősítést felülről kell kezdeni, 
nem az alapoknál, hiszen az „alapok” ‘rendíthetetlenek’ voltak, mert a „alapok” megbon-
tása vagy átépítése a kereszténység létjogosultságát kérdőjelezte volna meg (a keresztény 
egyház alapjait védendő és megszilárdítandó írt terjedelmes könyvet Aquinói Tamás a lá-
zadók és lázongók ellen Summa contra gentiles – Parisiis: Apud Ludovicum Vivès. 1874. 
Belső cím az 1. oldalon: De veritate catholicae fidei contra gentiles. – A gentilis szó jelen-
tése: pogány; a Summa szó jelentése: kézikönyv). A felülről megerősítés programjához jöt-
tek kapóra Tamásnak az Arisztotelész-művek Morbeka által készített fordításai, elsősorban 
az iméntiekben már ismételten említett Metaphysica-könyv fordítása.

Mindenekelőtt azzal a szöveghellyel foglalkozom, melyben Tamás Arisztotelész a pla-
tóni Idea kritizálásával foglalkozik. Arisztotelész megállapítja, hogy nem fordul elő a szo-
kásos módon az, hogy Ideakból (eidōn) mások legyenek, majd így folytatja: „Viszont az a 
mondás, hogy az ideák minták és hogy az érzéki tárgyak részesülnek (metekhein) bennük, 
csupa üres szólás és költői metafora. Mert mi az a létrehozó dolog, amelyik hatásában az 
ideákhoz igazodik (ti gar estin to ergazomenon pros tas ideas apoblepon)?” (Arisztotelész: 
Metaphysica I 9, 991a 20–23.) Morbeka fordításában az idézett szöveg a következőkép-
pen hangzik: „Dicere vero exemplaria esse et eis alia participare, vaniloquium est, et 
metaphoras dicere poeticus. Nam quid est opus ad ideas respiciens?” (Sancti Thomae 
Aquinatis Doctoris Angelici In Metaphysicam Aristotelis Commentaria. Cura et studio 
P. Pr. M. – R. Cathala. Tertia Editio stereotypa attente recognita. Marietti, Taurini 
(Italia), 1935, 79. o.). Tamás a maga részéről részletes cáfolatot fűz Arisztotelésznek 
ehhez a Platón-kritikájához. Tamás kritikájának a fő érve tulajdonképpen Isten: „[…] in 
similitudinem aliquam sufficit praedicta directio in finem, qua virtutes naturales diriguntur 
in primo intellectu.” Azaz: „[…] valamely hasonlóságban elegendő a kinyilvánított, előre 
meghatározott irány a vég(cél) felé, ahogyan a természeti erők az első intellectusban van-
nak irányítva. (Sancti Thomae Aquinatis Doctoris Angelici In Metaphysicam Aristotelis 
Commentaria. Id. kiadás, Liber primus, Lectio XV., 233; 81. o.). Ehhez a fő érvhez pedig 
– ami, vegyük észre, Tamás előre kész hitbeli meggyőződésének az érvényesítése –, Tamás 
az ő Arisztotelész-olvasatához kapcsolódó közbenső meggondolásainak a felvonultatásá-
nak a mentén jut el. Ezekből a meggondolásokból azt említem, amelyik szorosan kapcso-
lódik az imént idézett kérdéshez. Ugyanis nemcsak az Arisztotelész által Platónnak feltett 
kérdésre, hanem íme, most az Aquinói Tamás által Arisztotelésznek szegezett kérdésre 
(„mi az a létrehozó dolog, amelyik hatásában az ideákhoz igazodik?”) is válaszolva maga 
Tamás azzal érvel, hogy ha „hasonlóság (similitudo) származik az elkülönítetten lévő elő-
képre tekintettel (ex respectu ad exemplar separatum), akkor nem lehetséges azt mondani, 
hogy ennek a hasonlóságnak az oka a születettekben [és a halandókban] lévő az a forma 
[idea], ami az alsóbb(rendű) születendők [és halandók] számára vagyon (in genito sit for-
ma inferioris generantis).” (Sancti Thomae Aquinatis Doctoris Angelici In Metaphysicam 
Aristotelis Commentaria. Id. kiadás, Liber primus, Lectio XV., 79–82, 232; 80. o.). A 
„separatum” kifejezés Arisztotelész kekhōrismené terminusának a latinra fordítása, aminek 
kardinális jelentősége van mind Arisztotelésznek a ’platonizmus’-sal folytatott vitájában, 
mind pedig Aquinói Tamás saját filozófiájának a munkálásában (Tamás követői filozófiá-
jára vonatkozólag „metafizika”-ról beszéltek). Amikor ennek a munkájának a során maga 
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Arisztotelész szintén eljut (a Metafizika XII. könyvében) „isten” ’tételezéséhez’, akkor – 
mintegy feledve a Platónnal szemben másutt ez ügyben felvonultatott ellenvetéseit – ezt ír-
ja: „Hogy tehát van valami örök (aidios), mozdulatlan és az érzéki valóktól (tōn aisthētōn) 
különálló (kekhōrismenē) szubstancia (ousia), az a modottakból látható.” (Arisztotelész: 
Metaphysica XII 7, 1073a 3–5.) Morbeka fordításában: „Quod quidem igitur est substantia 
alia sempiterna et immobilis separata a sensibilibus, manifestum ex his.” (Sancti Thomae 
Aquinatis Doctoris Angelici In Metaphysicam Aristotelis Commentaria. Id. kiadás, Liber 
duodecimus, Lectio VIII., 716. o.). Hangsúlyozom, hogy a „mondottakból” kifejezés nem 
bizonyításra, hanem csupán egy deklarációra utal vissza, nevezetesen Arisztotelész istent 
jellemző kijelentésére: „Állítjuk tehát, hogy Isten az örökkévaló és tökéletes élő lény, 
ennélfogva élet és folytonos, örökkévaló lét a tulajdona (zōē kai aiōn synekhēs kai aidios 
hyparkhei tō theō). Ilyen ugyanis az Istenség.” (Arisztotelész: Metaphysica XII 7, 1072b 
28–30). Morbeka fordításában: „Dicimus autem Deum esse animal sempiternum opti-
mum. Quare vita, et duratio et continua et aeterna existit Deo. Hoc enim Deus.” (Sancti 
Thomae Aquinatis Doctoris Angelici In Metaphysicam Aristotelis Commentaria. Id. ki-
adás, Liber duodecimus, Lectio VIII., 716. o. Kiemelem, hogy Morbeka Arisztotelész 
hyparkhei terminusát adja vissza az existit kifejezéssel (emlékeztetek arra, hogy Marius 
Victorinus honosította meg az „existentia” főnevet; lásd föntebb). Tamás látható megelé-
gedéssel fogadja ezt a deklarációt. Melynek kommentálásába Tamás a maga részéről bele-
szövi a „se subsistens”, „önnön alapján alapuló” kifejezést (a „subsistentia” a hypostasis 
terminus latin megfelelőjeként lett használatos).

Felhívom a figyelmet arra, hogy a „se subsistens”, „önnön alapján alapuló” kifeje-
zésben a keresztény hitnek az a radikális spontán – és tegyük hozzá naiv – jellemzője 
rejlik, amely jellemző kifejtve azt jelenti, hogy a keresztény Isten magában szellemíti 
meg – lévén testetlennek elképzelve, nem használhatom itt a „megtestesít” igét – az 
Örökkönlévőt, a paradeigmát, az Ideát, a működőképességet és a kivitelező alkotást. 
Vegyük észre, hogy ily módon elvész az a tagoltság, ami Platón filozófiájában az 
Örökkönlévő-nek mintául vétele és az Örökkönlévő megvalósítására való képtelenség 
viszonylatában fennáll. Ez a veszteséget Augustinus azzal kompenzálta, hogy az őálta-
la, Augustinus által hirdetett „szeretet” ’abstractum’ (vagyis a Világgal való ’közvetlen’ 
kapcsolatot tekintve veszteség, viszont az emberi gondolkodás saját fejlődésmenetét te-
kintve nyereség). Aquinói Tamás pedig nagyon fordulatos és tanulságos gondolatmenet 
eredményeként azt állapítja meg, hogy az emberszeretet és az Istennek tulajdonított sze-
retet között szakadék tátong, melyet az ember Isten iránt tanúsított Caritas-ának – emlé-
keztetek, hogy a Novum Testamentum Graece latinra fordításában „caritas” lett a görög 
agapē egyik latin neve – a fogalma (megjegyzem, hogy a „fogalom” olyan fejlemény, 
ami felülemelkedik a ’közvetlen’ valóságon, ugyanakkor igyekszik mélyebbre hatolni a 
világba) hivatott áthidalni (Summa theologiae I q. 26, a. 3c.).

A zsidó eredetű Jézus-vallás negyedik szekularizációja 1517. október 31-én kezdődött, 
amikor Martin Luther, Ágoston-rendi szerzetes, a németországi Wittenbergben, ahová 
ekkoriban alig ért el a pápai hatalom keze, a vártemplom kapujára, kiszögezte azt a 95 té-
zist, amelyben közhírré tette saját álláspontját, kidolgozva az egyedül hit általi üdvözülés 
tanát, és elítélve a katolikus egyház pénzért árult „búcsúcéduláit” („bűnök” alól feloldozó 
leveleit). Ezzel egy időben Ulrich Zwingli, majd Kálvin János Svájcban indított pápaság-
gal szembeszegülő, „protestáló” vallási mozgalmat, mely elnevezés nyomán a kálvinista 
vallásúakat protestánsoknak nevezték. Ezek jelentették a „reformáció” kezdetét. A refor-
máció során engedélyezték a híveknek a Biblia olvasását, mi több, a lelkészek felada-
tuknak tekintették az „igehirdetést”. A katolikus egyház ugyanis tiltotta a laikusoknak a 
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Biblia olvasását (amire egyébként a római birodalom összeomlása után nem is volt már az 
embereknek módjuk, mert a kereszténnyé lett „barbár” népek nem értettek sem görögül, 
sem latinul). A reformáció nagyon gyorsan terjedt, mert a 15–16. században végbemenő 
gazdasági, társadalmi és politikai fejlemények, a reneszánsz és a humanizmus eszméinek 
elterjedése, a könyvnyomtatás feltalálása, a nagy földrajzi felfedezések, a művészetek újjá-
éledése, valamint a tudományos kutatás fellendülése és eredményei következtében kritikus 
lett a vallással kapcsolatos magatartás (emlékeztetek, hogy Copernicus „De revolutionibus 
orbium caelestium” c. értekezését csak Copernicus halála után, 1543-ban publikálták, 
kétségtelenül óvintézkedésképpen – jobb a könyvet kitenni az auto-da-fé kockázatának, 
mint a szerzőt). A reformáció azokban az országokban kezdődött, amelyekbe alig, vagy 
egyáltalán nem ért el a pápaság keze. Luthert 1521. január 3-án kiközösítette X. Leó pápa 
a „Decet Romanum Pontificem” c. bullában, ettől függetlenül folytatta tevékenységét: 
1522-ben Luther 11 hét alatt lefordította görögről német nyelvre a Novum Testamentum-
ot, és abban az évben, melyben Poroszország és Zürich bevezette a reformációt, Luther a 
saját példájával erősítette a papi nőtlenség általa meghirdetett eltörlését, megházasodott.

Befolyásának megtartása érdekében a katolikus egyház az „ellenreformációval” vála-
szolt, például 1534. augusztus 15-én Loyolai Szent Ignác és társai, köztük Xavéri Szent 
Ferenc találkozott a Párizshoz tartozó Montmartre-ban, és megalapították a hittérítő 
jezsuita rendet, melyet 1540-ben III. Pál pápa jóváhagyott, 1542. július 21-én pedig 
III. Pál a „Licet ab initio” konstitúcióval létrehozta „a hit tisztaságát védő” Római és 
Egyetemes Inkvizíció Szent Kongregációját. 1600-ban máglyán végezték ki Giordano 
Brunót, 1633-pedig Galileo Galilei másodszor kerül az egyházi bíróság elé, ahol élet-
fogytig tartó házi őrizetre ítélték; René Descartes az 1620-as években azért Hollandiába 
telepedett át (ahol titkolta és gyakran váltotta a lakcímét), hogy ne találhassa meg az ink-
vizíció, ami Dél-Franciaországban még szedte az áldozatait. Viszont a reformáció gyors 
terjedésére jellemző, hogy VIII. Henrik angol király – aki eleinte a Luther Mártonnal 
folytatott teológiai vitájában a hét szentséget és a pápa főségét védte, és ennek az elis-
meréseként 1521. október 17-én X. Leó pápától a „Defensor fidei” (A hit védelmezője) 
címet kapta –, 1534. október 30-án az angliai Egyház legfőbb fejévé tette magát, mely 
„egyházfőségi rendeletét” az angol parlament elfogadta. Ezzel bekövetkezett az ang-
likán egyházszakadás, melynek során 1536–1540-ben a szerzetesrendeket feloszlatták 
Angliában, Walesben és Írországban, és John Fishert, Morus (Szent) Tamást és több 
mint száz katolikus szerzetest és világi katolikust kivégeztek (őket a katolikus egyház 
„vértanúk”-ként tartja számon). Időközben 1538. december 17-én, III. Pál pápa kiközö-
sítette VIII. Henrik angol királyt. 1545. december 13. – 1563. december 4. között ülé-
sezett a tridenti egyetemes zsinat, melyen III. Pál pápa, III. Gyula pápa és IV. Pius pápa 
vezetésével a protestáns reformációra adott katolikus választ fogalmazták meg, közben 
viszont 1555-ben német területen, Augsburgban, vallásbékét kötöttek; a vallásszabad-
ságot Európában elsőként a magyarországi 1568. évi tordai országgyűlés mondta 
ki (a katolikus, a református, az evangélikus és az unitárius vallásra kiterjedően).

A „Mayflower” kivándorlóhajón 1630-ban angliai puritánok – ahogy magukat nevez-
ték „zarándokok” – keltek át az „Új Világba”, amit ők később „Új Angliának” neveztek 
el. „Szent Frigy (covenant) kötötte össze őket egymással és valamennyiüket Istennel” – 
írtam a Vay Tamás írói nevemen megjelent The Postmodern in America. A thematic journal 
c. könyvem [Budapest: Platon, 1991] 71. oldalán, és így folytattam: „Küldetéstudatuk 
volt. Isten eszközeként kötelezték magukat hogy – mint a híres-nevezetes Mayflower 
Compact-ban rögzítették – »civil politikai testületben« egyesüljenek, amelyik rendet 
teremt számukra, biztosítja fennmaradásukat, és lehetővé teszi a céljaikat megvalósító 
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munkát, a közjó elérését. Ha ma olvassuk ezeket a dokumentumokat, mint amilyen 
például John Winthrop nem kevésbé híres, a Mayflower fedélzetén mondott beszéde 
is, külön erőfeszítésünkbe kerül, hogy elkoptatott frázisokba beleképzeljük az egykori 
erőt. Márpedig minden ezen múlik, ezen múlt. Hogy őszintén gondolták, hogy komolyan 
vették, hogy töretlen akarattal fáradoztak valóra váltásán, hogy bíztak önmagukban, hogy 
tiszteletben tartották egymást. Amerika ezáltal lett a Modern eredeti változata. Tiszta lappal 
indultak, nem kellett folyvást megküzdeniük a múltjukkal, és hasonló formátumú ellensé-
ges szomszéd államokkal, nem kellett megalkudniuk, maradványokat kerülgetniük, kínos 
kompromisszumokat kötniük. Nem forradalmi vagy terápiás célzattal kezdtek valami újat, 
nem kellett szálakat széttépniük, folyamatokat megszakítaniuk, hanem egészséges ifjonti 
Földön (mennyit emlegették ezt is, a vén Európával szemben!), csak lelkiismeretük szavára 
hallgatva raktak le alapokat, és építkeztek. Európa, melynek Modernjében Amerika felfede-
zése 1492-ben maga is egyik lényeges összetevő volt, nem győzött csodálkozni azon, hogy 
tisztuló tükörben látja önmagát, ha Amerikára néz. […] Nemcsak szabályos és telt arc ez, 
hanem derűs is. Legkevésbé ezzel a derűvel tudnak mit kezdeni az Amerika-utazók.”

A zsidó eredetű Jézus-vallásnak az ötödik szekularizációja a 18. század végén kez-
dődött, amikor Kant 1792-ben exponálta a „radikális gonosz” („das radikale Böse”) 
terminust – Kant újrafelfedezte ezt a terminust, ugyanis Plotinus (akinek a tanításai 
érdemben feledésbe mentek a középkorban és az újkor Kant fellépéséig eltelt évszá-
zadaiban) az Enneads egy egész fejezetében (I 8) tárgyalta a „gonosz”-t (ta kaka), és 
megállapította, hogy a „gonosz” nem egyszerűen ellentéte az emberi létnek, hanem az 
árnyképe (eidopoiētikon), „mértéktelenség a mértékkel szemben, határtalanság a határ-
ral szemben, […] örök telhetetlenség a kialakultsággal szemben, örök sóvárgás az ön-
magának-elegendőséggel szemben (ametria einai pros metron, kai apeiron pros peras, 
[…] aei aoriston oudamē estōs, pampathes, akorēton, penia pantelēs; Enneads I 8, 15) 
– az „Über das radikale Böse in der menschlichen Natur” („Az emberi természetben lé-
vő gyökeres gonoszról”) c. tanulmányában, ami a Berliner Monatschrift-ben (19, 1792, 
323–385.) jelent meg, értekezett. A korabeli porosz cenzúra utólag cenzúrázta ezt a ta-
nulmányt, a folytatásait pedig nem engedélyezte megjelentetni, Kantnak viszont sikerült 
az 1793-ban publikált Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft (Vallás 
a puszta ész határain belül) c. könyvébe (az angol fordítás oldalszámát idézem: Religion 
within the boundaries of mere reason; Trans. George Di Giovanni. In: Kant: Religion 
and rational theology. Trans. and ed. Allen W. Wood, George Di Giovanni. Cambridge: 
University Press. 1996. 69–97. o.) mind az említett tanulmányt, mind ennek a folyta-
tásait beillesztenie. Ugyanebben az időszakban, az 1789-ben kezdődött francia polgári 
forradalom már 1789. november 2-án államosította a francia egyházi vagyont, 1790. 
február 13-án a betegápoló és a tanító rendek kivételével feloszlatta a szerzetesrendeket, 
1792-pedig felszámolta az összes szerzetesrendet, meggyilkolt több száz katolikus pa-
pot, majd 1793-ban megszüntette a teljes kereszténységet és az intézményes egyházat. 
Miután 1795-ben megbukott a jakobinus diktatúra, Franciaországban kimondták a val-
lásszabadságot, valamint az egyház és az állam szétválasztását. 1801-ben VII. Piusz pá-
pa konkordátumot kötött Napóleonnal, aki viszont önkényesen 77 pontot csatolt hozzá. 
Napóleon 1809-ben megszüntette az Egyházi Államot, válaszul VII. Piusz kiközösítette 
Napóleont, válaszul Napóleon fogságba vettette VII. Piuszt.

Amikor megszűnt a fenyegetettsége, az Egyházi Állam ott folytatta, ahol 1789-ben 
abbahagyni kényszerült. 1814-en VII. Piusz visszatért Rómába és helyreállította a je-
zsuita rendet, a bécsi kongresszus pedig 1815-ben visszaállította az Egyházi Államot. 
1832-ben XVI. Gergely pápa a „Mirari vos” kezdetű enciklikájában elítélte a „katolikus 
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liberalizmus”-t; Angliában 1850-ben helyreállították az egyházi hierarchiát. 1854-ben – 
bármily hihetetlen, a feltételezett vonatkozó esemény után 1854 évvel és kilenc hónap-
pal – a katolikus Egyház kimondta a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját. Azt a folyamatot, 
amelynek során a keresztény Egyház illetékesei a számtalan „evangélium” megjelölésű 
iratból kiválasztják azt, amit a keresztény Egyház illetékesei a keresztény hit forrásaként 
fogadnak el, kanonizációnak nevezik.

Miközben így folytak a katolikus Egyházzal kapcsolatos események, Schopenhauer már 
1818-ban – vagyis még Hegelnek és a hegeli filozófiának a fénykorában – megállapította a 
korabeli Romlásnak (ami a gyökeresen Gonosznak a diagnózisa), hogy – ellentétben Kant 
nevezetes erkölcsi maximájával, ami így szól: „Cselekedj úgy, hogy az emberiségre, mind 
a saját személyedben, mind bárki máséban mindenkor mint célra, sohasem mint puszta 
eszközre legyen szükséged.” – az aktuális maxima: „seek quite disinterestedly, the hurt 
and suffering of others, without any advantage to itself” („mások kárát és szenvedését va-
laki minden egyéni érdek nélkül keresi”) (The world as will and idea; német eredeti: Die 
Welt als Wille und Vorstellung; trans. R.B. Haldane and J. Kemp. Vol. I. Seventh edition. 
London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. 1909. 429. o.).

Magyar nyelven – feltételezem, hogy néhány más nyelven is hasonlóképpen van ez 
– régóta beszélnek a „magyarok istenéről”, amely szólásmondás a magyar saját „törzsi 
istenét” jelenti, ugyanakkor ez a megnevezés értelmezhető úgy, hogy az „egyetemes 
isten”-hez való csatlakozás kijelentése. Lásd Petőfi Sándor 1848. március 15-re írott 
Nemzeti dal c. versének – ezt a költeményét Petőfi Sándor március 15-én több buda-
pesti helyen elszavalta az összesereglett embereknek, ami elindította az 1848–1849-es 
magyar szabadságharcot – refrénjét: „A magyarok istenére / Esküszünk, / Esküszünk, 
hogy rabok tovább / Nem leszünk!”

1864-ben IX. Piusz pápa a „Quanta cura” kezdetű enciklikában és a Syllabus-
jegyzékben elítélte a modernizmust; 1869. december 8-án IX. Piusz megnyitotta az I. 
vatikáni zsinatot, melynek a 4. ülésén, 1870. július 18-án elfogadták a „Pastor Aeternus” 
dogmatikai konstitúciót, amely többek között kimondta a „pápai tévedhetetlenség” dog-
máját; 1870-ben felszámolták az Egyházi Államot; ókatolikus skizma keletkezett; 1872–
1875-ben számos egyházellenes törvényt fogadtak el Németországban, Ausztriában és 
Svájcban; 1904-ben X. Piusz pápa elrendelte az egyházjog kodifikációját; 1907-ben X. 
Piusz ismét elítélte a modernizmust.

Mindeközben, 1883-ban (lásd Nietzsche: Also sprach Zarathustra. Leipzig: Alfred 
Kröner. 1910, 522. o.) Nietzsche „bejelentette”, hogy „Isten meghalt!” (Friedrich 
Nietzsche: Thus spoke Zarathustra. A book for all and none. Ed. and trans. Adrian Del 
Caro. Cambridge, New York, Melbourne etc.: Cambridge University Press. 2006, 5. 
o.; dőltbetűk az eredetiben), sokan azt gondolták, hogy most már „mindent szabad”, 
és a második világháború után néhány francia egzisztencialista ki is adta ezt a jelszót. 
Nietzsche megkülönböztet három gonoszt, mint „a három legátkozottabb dolog a világ-
ban”: „Kéj, uralom-szomj, önzés” (Thus spoke Zarathustra, idézett kiadás 149–150. o.). 
Hangsúlyozom, hogy Nietzsche az ő „hatalom akarása” terminusát elsősorban az „ön-
maga legyőzése” (op. cit., p. 88) értelemben gondolta, az „önmaga legyőzésé”-t pe-
dig önkísérlet, (Thus spoke Zarathustra, op. cit. 89. o.) útján gondolta megvalósítani. 
Ellenben a későbbiekben azoknak az embereknek a túlnyomó többsége, akik egyáltalán 
tudtak a „hatalom akarása” terminusról, ‘uralkodási vágy’-ként értelmezték ezt a ter-
minust, és tették gyakran a maguk saját irányelvévé, és ezt az irányelvet a kegyetlen 
önzés, minél jobb és több szex megszerzése, valamint, és főként minél nagyobb és 
minél korlátlanabb hatalom elérése céljából érvényesítik.
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Az első világháború végén bekövetkező hatalmi vákuumban az 1918-ban Oroszországban, 
1919-ben Magyarországon hatalmat megragadó marxista-kommunista párt első intézkedé-
sei között szerepelt az állam és az egyház és szétválasztása; Magyarországon a csupán száz 
napig regnáló kommunista Tanácsköztársaság Országos Vallásügyi Likvidáló Bizottságot 
állított fel. Mexikóban 1926-ban üldözni kezdték a katolikus vallást, és az üldözések so-
rán 1935-ig 5300-an haltak meg. 1929. február 11-én megkötötték a lateráni egyezményt, 
megalakult a Vatikán városállam. 1937-ben XI. Piusz pápa két körlevelében elítélte a 
német nemzetiszocializmust, illetve a kommunista világnézetet. A második világháború 
vége után a Szovjetunió által megszállt országokban a marxista-kommunista diktatúrák 
nyilvános terrorral üldözték a vallásokat, és fokozatosan kiderült, hogy a Szovjetunióban 
már régebb óta ez történik. 1949-ben Mindszenty József magyar bíborost koncepciós 
perbe fogták, aki az elítélés végrehajtása elől az Egyesült Államok budapesti nagykö-
vetségére menekült. 1950-ben dogmaként mondta ki a Katolikus Egyház, hogy Mária, a 
legenda szerint Jézus anyja mennybe ment. 1957-ben Kínában megkezdődött a Rómától 
független kínai nemzeti egyház megszervezése. 1965. december 7-én közös katolikus–
ortodox nyilatkozatban mondták ki, hogy feloldják a Róma és Konstantinápoly közötti 
1054-es kiközösítést. 1965. december 8-án VI. Pál pápa ünnepélyesen bezárta a II. va-
tikáni zsinatot, melyen engedélyezte a liturgiában a népnyelv használatát a latin mellett. 
1978-ban Egyiptomban előkerült egy kopt nyelvű gnosztikus evangélium, amely a Júdás 
Evangéliuma címet viseli; eszerint Jézus nem „Megváltó”, hanem csupán tudós tanító.

Mindeközben az európai emberek egyre nagyobb része fordult el a keresztény vallá-
soktól, miközben India, Japán, majd Kína a maguk ősi és sajátos vallásukkal a globa-
lizálódás során lélekszámban, és az egyre növekvő gazdasági súlyuknak köszönhetően 
messze felülmúlják a keresztény vallásokat, az iszlám olajforrásaik hasznosításából 
meggazdagodott harcosai pedig a migrálásaik során a keresztény vallás kiirtását hirdetik 
és gyakorolják. Ebben a helyzetben a tolerancia elv csapdája abban áll, hogy az intole-
rancia-elvűekre kiterjesztett tolerancia-elv a tolerancia-elvűek biztos (ki)pusztulásának 
a társadalma. A 21. században azonban a muszlim migránsokkal szemben abszolút into-
leránsnak kell lenni, mert a velük szemben gyakorolt tolerancia egyenlő a toleránsaknak 
az öngyilkossági kísérletével.

2005. április 19-én a 78 éves hittudós Joseph Ratzinger bíborost választották meg pá-
pának, aki a XVI. Benedek nevet vette fel. Úgy hírlett, hogy korára tekintettel rövid időre 
választották, csak átmeneti időtartamra, ameddig „megfelelő” amerikai, vagy esetleg har-
madik világbeli „pápának való embert” nem találnak. XVI. Benedek azonban csak nem 
akart meghalni, úgyhogy 2013 februárjában „leváltották”. A hivatalos verzió szerint „XVI. 
Benedek 2013. február 10-ére keltezett, és február 11-én nyilvánosságra hozott nyilatkoza-
tában az idős kora miatti fogyatkozó erejével indokolva jelentette be, hogy lemond a pá-
pai hivatalról a hónap végén, melynek következtében „2013. február 28-án, este 8 órakor 
Róma és Szent Péter püspöki széke megürül, és az arra jogosultaknak új főpapválasztó 
konklávét kell összehívniuk”. A kiszivárgott/kiszivárogtatott hírek/híresztelések szerint 
azért „váltották le” oly gyorsan – betegségre hivatkozva – mert XVI. Benedek pápa ideje 
alatt a muszlim népvándorlást nem lehetett volna kivitelezni, ugyanis a beindult nagy-
arányú iszlám terjeszkedés láttán XVI. Benedek pápa azonnal a „mai keresztes háború” 
élére állt volna, mint a keresztények vezetője. Ezt jelzi előre az a beszéd, melyet XVI. 
Benedek a regensburgi egyetemen – ahol korábban professzor volt – tudóstársai előtt a hit 
és az ész összeegyeztethetőségéről tartott. Megállapította, hogy „egyetlen egészet alko-
tunk, […] ezáltal közösen viseljük a felelősséget az értelem helyes használatáért.” Joseph 
Ratzinger hittudós, immár XVI. Benedek pápa, említette II. Paleologos Manuel bizánci 
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császár (jelzem, hogy „paleologos” azt jelenti ’őselv’) egy művelt perzsával 1391-ben „a 
kereszténységről és az iszlámról és e kettő igazságáról folytatott” eszmecseréjét. »Mutasd 
meg nekem” – mondta II. Paleologos Manuel bizánci császár a vitapartnerének – „mi újat 
hozott Mohamed, és csak rossz és embertelen dolgokat fogsz találni, mint az a rendelke-
zése, hogy az általa hirdetett hitet karddal kell terjeszteni«.” Miután XVI. Benedek pápa 
idézte, hogy II. Paleologos Manuel bizánci császár milyen súlyosan fejezte ki magát, ap-
rólékosan elmagyarázta az érveket, hogy miért esztelen dolog a hit erőszakos terjesztése; 
ugyanis „az erőszak ellentétes Isten lényegével és a lélek lényegével”. És íme, 2014-ben, 
egy évvel XVI. Benedek pápa leváltása után, felbukkant az Iszlám Állam (ISIS, „Islamic 
State in Iraq and Syria”), az iszlám fundamentalizmus, teokratizmus, megjelentek a hírek 
a keresztre feszített keresztényekről és a lekaszabolt, lefejezett gyerekekről, és elkezdődött 
az Iszlám Állam nézeteit nem valló muzulmánok elüldözése, kivégzése. XVI. Benedek 
pápa utódjáról, Ferenc pápáról kiderült – most 2020. év elejét írjuk –, hogy ő egy balli-
berális oldalra (is) ingadozó hinta-palinta politikus, aki a Vatikán pillanatnyilag érvényes 
politikai érdekeinek a képviseletében járja a világot, és mondja a Szent Péter-bazilika előtti 
térre nyíló egyik első emeleti ablakból a „szent” – de tévedhetetlenségre igényt talán már 
nemigen tartó – beszédeit.

Mindenesetre, Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke találóan mérte fel a ke-
reszténység Európára való több mint ezernyolcszáz éve tartó szocializációját, amikor 
2019. szeptember 29-én, Budapesten, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség XXVIII. 
kongresszusán bejelentette, hogy „Az eddig megtett utunkat egy bizonyos szellemi ho-
rizonton úgy foglalhatjuk össze, hogy harmincéves munkával létrehoztunk egy új és va-
lódi, mármint a valóságban is kipróbált és működő államelméleti modellt. Létrehoztunk 
egy kereszténydemokrata államot. Egy közép-európai és magyar kereszténydemokrata 
államot. A mai magyar állam a kereszténydemokrácia és nem a liberális demokrácia 
alapján áll. Demokrácia igen, liberalizmus nem. Ez a mi programunk.” És hozzátette: 
„Emlékezzetek, milyen bátor döntés volt, és micsoda pergőtűzben kellett kitartanunk. 
A hídon át kellett menni, és mi át is mentünk, amikor megkaptuk a választóktól az első 
kétharmados alkotmányos felhatalmazást. És ezt a második rendszerváltást nevezhetjük 
keresztény rendszerváltásnak is, mert a liberális szabadság helyett a keresztény szabad-
ság szellemében rendeztük be. A keresztény szabadság a politikában nem valami elvont 
dolog. Nagyon is konkrét, érthető és kézzelfogható. Világpolgárság helyett hazafiak. 
Internacionalizmus helyett hazaszeretet. Azonos neműek kapcsolatának propagálása 
helyett házasság és család. Drogliberalizáció helyett gyermekeink védelme. Migráció 
helyett határvédelem. Bevándorlók helyett magyar gyerekek. Multikulturális zagy-
valék helyett keresztény kultúra. Erőszak és terror helyett rendezettség és biztonság. 
December 5-ei nemzetárulás [a miniszterelnök az ezer éven át Magyarország részét ké-
pező Kárpát-medencei és más határon túl élő magyaroknak a magyar nemzettesthez tar-
tozását kimondó 2004. december 5-i országos népszavazás balliberális ellenkampányára 
céloz itt] helyett nemzetegyesítés. Ez a keresztény szabadság. Mindez Magyarországon 
ma már közhelyesen nyilvánvaló, sőt lassan mindenki természetesnek veszi. [...] Mi 
vagyunk azok az országok, akik nem brüsszeli birodalmat, hanem az európai nemzetek 
erős szövetségét akarjuk. Akik nem akarják magukat bevándorlótársadalommá, kevert 
néppé átalakítani, hanem meg akarunk maradni annak, akik vagyunk. A keresztény kul-
túrából kisarjadt büszke európai nemzetek akarunk maradni.”

(Az angol nyelven készülő könyvem vonatkozó szövegét Botond Gyula preparálta. – 
Pethő Bertalan)


