
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Nincsen szó, amelyet a második va
tikáni zsinattal kapcsolatban oly sok
SZQl' hallottunk, vagy olvastunk volna,
mínt az "aggiornamento", a "korszerű

södés". Jelentésével is eléggé tisztá
ba jöhetett mindenki, aki figyelemmel
kísérte a zsinati beszámolókat vagy a
.sajtőközjemónyek nyomán némileg is
elgondolkodott a kihirdetett okrná
nyokról, Bizonyára helyesen állapítja
meg azonban Albert Mirgeler, hogy az
"aggiornamento" fogalmát csak akkor
tudjuk igazában megérteni, ha odaál
lítjuk mögéje azt a történeti folyama
tot is, amelynek során az egyház és a
világ elszakadt egymástól, vagy eny
hébben kifejezve: meghasonlott egy
mással.

*
Tanulmányában, amelyet a Wort

~nd Wahrheit tett közzé, Mirgeler az
.invesztitura-harcből indul ki, amely
- mint mondja - a XI. században

.széttépte a konstantini-karoling ke
reszténység egységét. Előtte az egy-
haznak csupán a pogány, közelebbről
az izlám világgal voltak ellentétei
most azonban a Szentszék és a német
római császárság víszálya ismét fel
idézte az egyház és általában a világ
,között a~t az ellentétet, amely Nagy
.Konstantirinal megszűntnek látszott.
Igaz, hogy ezt az új ellentétet elvben
nem minősíthetjük olyan feloldhatat
.Iannak, amilyen a pogány római biro
dalom és az izlám vonatkozásában
volt, de gyakorlatilag mégis azzá vált
,és p~d!g.annak következtében, hogy ~
~elfe~lo~?ben levő keresztény világ
l~~ar önkormányzatot igényelt poli
tikaí, gazdasági és művészetí téren a
pápaság viszont mereven ellene f~r
dult ennek az igénynek.

Azok, akik az evilági tevékenysége
ket kisebb-nagyobb mértékben füg

,getleníteni kívánták a pápaság gyám
kodásától, főleg a terrnészetjogra hi
vatkoztak, amelynek elméletét a ke

.reszténység előtti bölcselet dolgozta
k~. E~ a magyarázata annak - fejti
kl. Mirgeler .-, hogy válaszul a pá
pak most mar nem csupán a keresz
ténység legmagasabb hittani és poli
tikai fórumát jelentő tényezőként lép
~e~ fel, hanem mint a természetjog
irányt szabó értelmezői is. Most már
tehát ezen az alapon is továbbra is
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maguknak követelték a tulajdonkép
peni világi körök és dolgok kormány
zását. Ilyen módon az életnek az a
politikai hangsúlya, amelyet Nagy
Konstantin és Nagy Károlya keresz
tény korszakra is rányomott. semmit
sem változott azzal, hogy hosszabb
időre <1 pápáké lett a hatalom. A ke
resztény hívők "keresztény" voltát így
az egyház szemében főleg - ha ugyan
nem kizárólag - az döntötte el, hogy
a politikai mérkőzésben a "helyes" ol
dalon állnak-e, s ezt a "helyes" oldalt
mindazokban a küzdelmekben, ame
lyekbe az egyház valami módon bele
bonyolódott, magától értetődően a pá
pa állásfoglalása határozta meg.

A pápának ezt az "egyetemes ille
tékességét" azonban csakhamar nyílt
vitába vonták, a császári oldalról épp
úgy, mint a reformátorok részéről. A
pápák és il. római Kúria azonban,
ameddig csak lehetségesnek vagy re
ményteljesnek mutatkozott, szilárdan
ragaszkodtak hozzá. Vállalták a poli
tikai erőpróbát is, mint egyes császá
rok és a korai vallási újítók esetében,
később a megalkuvás nélküli vallási
kirekesztést is, mint a protestánsok
esetében. Még a XIX. és a kezdődő

XX. század katolikus fordulatát is úgy
jellemzi Mirgeler, mint a "helyes" ol
dalra való mozgósítást a pápa fehér
sárga lobogója alatt. Az 1864-es
Syllabus feltétel nélkül képviselte a
pápai hajthatatlanságot a "liberális"
világ irányában, s ugyanígy az első

vatikáni zsinat is a pápai igényeket
az egyházi államra és a korlátlan szu
verénitásra magában az egyházban.
,A katolicizmus egyházpolitikai és

vil ágpolitikai szemléletét így úgyszól
ván napjainkig a középkori történet
felfogás határozta meg - írja Mirge
lel' -, jóllehet közben óriási jelentő

ségű változás állt be az európai gon
dolkodásban. A felvilágosodás filozó
fusainak, majd főleg Hegelnek dialek
tikus bölcselete ugyanis a negatívu
mot is megkerülhetetlen mozzanatként
vitte bele az emberi törekvések és a
történet szemléletébe. Ezzel a "he
lyes" oldal a régi értelmezésben el
vesztette [ogosultságát. Felülkereke
dett az a meggyőződés, hogy minden
tétel ellentétele nem kizárólag a rosz
szat, hanem valaani módon a jót is
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tartalmazza. Elképzelhetetlen tehát,
hogy az az oldal, amely mellé valaki
állt, az összes jót és helyeset igényel
hesse magának. Éppúgy lehetetlen,
mint az, hogy eljárásaival és beavat
kozásaival kizárólag kívánatos és ér
tékes következményekre jusson. Vala
mely állásfoglalás helyesebbnek bizo
nyulhat, mint a vele ellentétes, de kö
vetkezményeiben ez sem menekül az
emberi viszonyok és küzdelmek két
arcúságától.

*
Ma már nem vehetjük látatlanba

azt a tényt - hangoztatja Mirgeler
-, hogy minden elgondolható állás
foglalásnak szükségszerűen kétarcú
ságba kell torkolnía, és pedig magá
ból az emberi alkatból folyó három
okból. .

Minden helyzetet, amely elé az élet
állítja, az ember csak részben foghat
fel, sohasem teljesen, még akkor sem,
ha valamely intézmény képviselője.

Másodszor, s ez még inkább érvé
nyes az intézmények képviselőire:sen
ki sem tekintheti be cselekedetének
összes következményeit és így nem is
veheti azokat eleve számításba.

Végül harmadszor, minden még
olyan jóhiszemű és indokolt állásfog
lalásban is arra kényszerül az ember,
hogya konkrét küzdelemben igazod
jék annak a félnek gondolkodásához
és módszereihez, aki ellen harcol, mi
kor is közelfekvő a veszély, hogy ko
moly esetben az ellenfelek már nem
túlságosan különböznek egymástól.

Ezek az okok teszik könnyűvé 
emeli ki Mirgeler -, hogy erkölcsi ér
veket vagy látszat-érveket vonultas
sunk fel bármely intézmény, vagy a
közélet bármely szeraplője ellen. A
lényeg azonban, amit hangsúlyozni
kell, hogy az új történettudományos,
pszichológiai és szociológíai felismeré
sek birtokában nem képzelhetünk
olyan magatartást, amely megőrizhet

né "ártatlanságát". Az a beállítás;
amelyben Szent Agoston nézte az Is
ten országának és az evilági ország
nak ellentétet, a jónak és a rossznak
harcát, sokáig rányomta bélyegét a
nyugati keresztény godolkodásra, gya
korlati alkalmazása azonban mindun
talan kudarcba fulladt. Emiatt han
goztatták oly sűrűn a múltban, külö
nösen egyházi oldalról a "quieta non
movere" (ami nyugodt, ne mozgas
suk) elvét. Am minél inkább ehhez
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tartották magukat, annál nagyobb ve
szedelemmé vált a mozdulatlanság,
amely arra ösztönzött. hogy a kiala
kult állapotokat a tárgyi indokoltság
idején túl is fenntartsák, az új moz
zanatokkal pedig csak elkésve számol
janak.

*
A cselekvés szükségét természetesen

nem lehet megkerülni állapítja
meg Mirqcler, Ha azonban, mint mon
dottuk, már elvileg sem lehet meg
szüntetní a cselekvésnek és következ
ményeinek kétarcúságát, akkor arra
kell törekednünk, hogya valóságban
lehetőleg kevés szerepet engedjünk
ennek. Igen óvatos eljárást követel ez,
elsősorban a mégoly jogosnak és út
mutatónak érzett emocionális előzmé

nyek ésszerű megszűrósét. Azután
megfelelő ellenhatásokkal lehetőség

szerint ártalmatlanítani kell a két
arcuságra vezető alapvető okokat is.

Első teendő, hogy a mindenkori
helyzetet, a tényállást, lehetőleg min
den oldalról megví lágítsuk. Akinek
felelősséggel kell cselekednie, már eb
ben a pontban sem nélkülözheti a tu
domány beiktatasát. Minthogy továb
bá a cselekvés összes következménye
it soha sem lehet betekinteni, a kö
vetkezményeket a cselekvés folyamán
állandóan újból és újból meg kell
vizsgální. Az intézményekre ez azt a
súlyos és ellentmondásnak tetsző kö
vetelményt rója, hogy alárendeltjeik
től necsak engedelmességet, hanem
tárgvilagos bírniatot is igényeljenek.
Mii-geler utal itt arra, hogy különösen
az egyháznak kell megszívlelnie a
"mindig reformálandó egyházról" val
lett igazságot, ami a módosulásra való
állandó készséget hozza magával. Vé
gül pedig azzal a veszéllyel szemben,
amit az ellenoldal érvelésének és har
ci módszerének átvétele jelent, a fel
merülő problémákat kijzvetlenül és
tárgyi mérlegelések alapján kell meg
ragadni, kényesen kerülve azt, hogya
vita hatalmi síkra terelődjék. Kézen
fekvő, hogy az ilyen párbeszéd is meg
kívánja a tudomány bevonását.

Világosan meg kell mondani - fű

zi hozzá Mirgelcr -, hogy a most em
lített feladatokról történt megfeledke
zés vitte kátyuba a közéleti katoliciz
must. Olykor ugyan ért el taktikai si
kereket ez a katolicizmus, de nem
csak nem bizonyult rátermettnek a
tényállások és a tárgyi kérdések elem-o



zesere, hanem egyszerűen ki is vonta
magát alóla. All ez egész évszázadok
ra, a reform-zsinatok meghiúsulásától
kezdve az ellenreformáción át a XIX.
és XX. századi katolikus f'ordulatíg,
és pedig növekvő mértékben. A leg
sürgetőbb' kérdéseket sem engedte
magához az egyház, vagy ha mégis,
akkor már túlságosan késve. A törté
neti folyamatok kétoldalúságáról mon
dottak alapján ezt a magatartását az
ellenoldal vádjaira és támadásaira
való utalással igyekezett igazolni. Nem
ébredt azonban tudatára annak, hogy
a kétarcúság a saját pozíciójára is áll.
Egy ilyen irányú belső vizsgálódásnak
azonban éppen a XIX. század túlszer
vezkedő katolicizmusa, mindenekelőtt

pedig a politikai katolicizmus volt a
legnagyobb akadálya. Mindkettő meg
kötötte a gondolkodás és a cselekvés
szabadságát, ami pedig feltétele az el
vi felülvizsgálásnak, a korlátokon át
törő egyéni kezdeményezéseket pedig
keményen elítélte, olykor a társadal
mi bojkott eszközeivel viszonozta.

*
Ha ideológiától mentesítve magun-

kat tekintünk vissza a Nyugat egyhá
zára, ma már el kell ismernünk, hogy
ez az egyház sem tudta kivonni ma
gát a történeti lét kétarcúsága alól 
írja Mirgeler. Történeti megjelenésé
ben és alakulásában a nyugati egyház
is jogos és jogtalan, helyes és helyte
len vegyülékének bizonyult, és pedig
nehezen kibogozható és helyreigazít
ható módon. Egyrészt közel egy évez
reden át fenntartotta a keresztény ha
gyományt és biztosította az emberi lét
szellemi síkjait a politikai hatalom
túlkapásai ellen, másrészt azonban
szívósan azon fáradozott, hogya vilá
got és az embereket szellemi síkról ki
indulva kormányozza, illetve fegyel
mezze és kezeljc, Ennek az utóbbi fél
resikerült kísérletnek szerve is, mí
ként a szellemi jótéteményeké. a papi
hierarchia volt, ami már magában is
megokolja a nyugati egyház történeti
kétarcuságát. Az egyházi hierarchia
ugyanis ebben az évezredben nem
csak az eléje tűzött feladatokat telje
sítette, hanem a számára szabott ha
tárokat is világosan túllépte.

Már az invesztitúra harcban nem
menekültek a pápák az ellenfélhez
való igazodás törvényétől. Kénytele
nek voltak politikai téren vívni a har
cot a császárokkal, és pedig minden

rendelkezésükre álló eszközzel. Az
alúlmaradt császárságtól azután egész'
sorát átvették a kimondottan politi
kai illetékességeknek : egy meglehető

sen közvetlen uralmat Itália király
ságaiban, Burgundiában és bizonyos
fajta főcsászárságot a birodalomban.
Emellett megpróbálkeztak mind szel
lemi, mind adóztatási eszközökkel köz
vetlen hatalmat gyakorolni általában
a nyugati világban. Mindez természe
tesen ellenállást váltott ki, mindenek
előtt az itáliai városok és a nyugati
nemzeti államok részéről, aminek
olyan következményei lettek, mint az
anglikán államegyház. a gallikaniz
mus és a reformáció

Egészen napjainkig homályban ma
radt az a sarkalatos történeti tény 
jegyzi meg Mirgeler -, hogy a pápák
átmeneti győzelme és az egyháznak
általuk kivívott szabadsága semmit
sem változtatott azon a politikai szer
kezeten, amelynek a konstantini for
dulat és a bizánci, valamint a nyu
gati császárok ezt követő rendszere a
kereszténységet alávetette. Sokkal in
kább az történt, hogy az egyház leg
bensőbb magváig nyúlva, tehát szel
lemiekben is, a közéleti mozzanatok
illetéktelen uralma továbbra is meg
maradt, és szinte egyedül érvényesült.
Emiatt azután századokon át háttérbe
szorultak olyan fontos feladatok ís;
mint az egyház kielégitő érintkezése.
él. világgal és a keresztény hitélet kor
szerű formálása.

Nem szabad elsíklani egy másik
fontos tény fölött sem. A konstantini
fordulat nyomában a császárra szállt
át a világiakat megillető beleszólási
jog az egyház ügyeibe, mindenekelőtt

közreműködésük a püspökválasztásnál
és szerepük a zsinati határozatok meg
erősítésében (amire a liturgiában az
állandóan megújuló "Amen" is rámu
tat). Törvénysértő volt a laikusok jo
gainak ez az összpontosítása a döntő

politikai szernélyre, az invesztitura
harc kitörésekor azonban még rníndíg
volt egy világi személy, a császár 
ha eltekintünk más uralkodók illeté
kességeitől -, aki ténylegesen és hat
hatósan szót ejthetett az elklerikali
zálódott egyházban. A pápák tehát a
császár fölött aratott győzelmükkel

nem csak a törvénytelénnek tekintett
politikai hatalomgyakorlást kapcsolták
ki az egyházból, hanem a világi kato
likusoknak azokat a fölöttébb törvé-·



myes jogait is, amelyeket a császár
-őnmagának sajátitott ki. Utána nem
is történt semmi a pápák részéről,

.hogy ezeket a jogokat egyházilag tör
'vényes formájukban visszaadják a la
-ikusoknak. Az egyetlen katolikus ví
.Iágí, aki még a középkorban tiltako
zott ez ellen, Dante volt. "De csak
'azért tehette meg - jegyzi meg Mír
.geler -, mert tiltakozását olyan mes
-terien álcázott formába öltöztette,
.hogy szorosan az eretnekség határát
.súroló gondolatai ellenére sem esett
.áldozatul a klerikalizált egyháznak."

Egy további határtúllépésnek rend
.kívülí hordereje csak az újkorban vált
.nyilvánvalévá - folytatja Mirgeler,
A pápaság az invesztitura-harcban il.
fiatal egyházi, kanonista tudománnyal

eszövetségben vívta k,i győzelmét. Ez a
tudomány a lelki és a világi hatalmi
körök megkülönböztetésével mintegy
döntőbírói pozicióba jutott, ami kife-

jezést kapott a wormsi kenkordátum
ban is. A tudomány mint új, "harma
dik erő", a skolasztikus filozófia fény
korában, a XIII. században, minde
nekelőtt Aquinói Szent Tamáson ke
resztül még szélesíteni tudta pozíció-

járt, és Illetékességét elvileg az emberi
lét valamennyi vonatkozására kiter
jesztette. Az avignoni időre következő

pápa-szkízmában egyáltalán nem volt
távol az a gondolat, hogy az egyházi
tudománynak ezt a döntőbírói szere
pét gyakorlati rendszerré alakítsák s

:így ne csak a pápa-szkizmát fejezzék
be, hanem magát a pápai egyházkor-
mányzatot is felváltsák vele. A XV.

.század reformzsinatjaín, a konstanzin
-és a bázeliri is, egyetemi professzorok
voltak a hangadók.

Már most kétségtelen - állapítja
·meg Mirgeler -, hogy az egyházi tu
-domány ezzel a becsvágyával túllépte
.szerepét, A visszahatás nem is késle
kedett. Mihelyt megindult az ún. el
lenreformáció, a pápák az összes te-

•

ológiaí és bölcseleti tanszékeket a je
zsuitákra bízták s ilyen módon az
egyetemeket közvetlen kuriális ellen
őrzés alá vetették. A tudomány sza
badságát így igen nehéz körűlmények

között kellett kiharcolni. Nem is a ka
tolicizmus, hanem a protestantizmus
és a felvilágosultság területén indult
meg ez a folyamat, s itt is eleinte
csak a teológiától távolabb eső isme
retágakban, főleg a természettudomá
nyok és a történelem körében. S mint
Mírgeler hozzáfűzi, elsősorban éppen
a tudomány felszabadulásának követ
kezményei tették indokolttá az "aggi
ornamentót".

•
Ebből a történeti háttérből értjük

meg, hogy miért azokat a problémá
kat tűzte napirendjére a második va
tikáni zsinat, amelyeket valóban meg
is tárgyalt ésokmányokba foglalt 
emeli ki tanulmányában Mirgeler. S
a legnehezebb kérdéseknek is ezek bi
zonyultak: a pápa és a püspöki kar
viszonyának, vagyis az egyházon be
lüli szuverenitásnak rendezése, a ró
mai Kúria ténykedéseiben megnyil
vánuló klerikális túlzások megszünte
tése, a világiak szóhoz juttatása az
egyház életében, a bizalmi viszony
helyreállítása a katolikus egyház és a
tudomány, az egyház és általában a
világ között, Ez a történeti háttér ad
magyarázatot arra is, hogy miért nem
tekinthetjük befejezettnek a "korsze
rűsödés" művét a zsinattal. Mondhat
ni, fél évezreden át tartott az a fel
vázolt kivételes állapot, amely az egy
házon belüli kezdeményezések vonat
kozásában sem maradhatott káros kö
vetkezmények nélkül. Ezeket a kö
vetkezményeket tehát nem lehet má
rél-holnapra egyetlen intézkedéssel
vagy állásfoglalással felszámolni. Az
"aggiornamento" olyan feladat, amely
nek sikeres végzése további hosszú
évek erőfeszítéseit követeli.

A laikusok kiegészítő hozzájárulása az egyhází vezetés ígazságos gyakorlá-
· slÍJhoz azokon a területeken, amelyek a világi szférát érintik, ma már elenged
hetetlenül szükséges az egyházi döntéseknél. Az ezen a területen fölmerülő er-

·kölcsi követelményeknek ugyanis sukismereten kell alapulniuk. Az erkölcsi és
·dogmaUkai illetékességgel bíró egyházi tanitó hivatal nincs birtokában ezeknek
,.eO, szakismereteknek. Itt csak az a szakértő laikus metékes, GJki a szóbanforgó
·.világi szektorban dolgozik.

Dominik Thalhammer
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