
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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