
SZÁNTÓ KONRÁD

IlATALMI IDEOLÓGIA AZ EGYIlÁZ ÉLETÉBEN
Az idén van 900-ik éve annak, hogy VII. Gergely pápa (1073-1085) az előbbi

korokban keletkezett joggyűjtemények, főleg a sok hamisítványt is tartalmazó
"Ál-Izidori" gyűjtemény tanulmányozása után megfogalmazta a 27 tételből álló
"Dictatus papae"-t, amely a pápaság egyetemes uralmának eszméit és alapkö
veteléseit tartalmazza. Ez az évforduló kitűnő alkalom arra, hogy vázolj uk a
pápaság vl láauralrni ideológiájának történetét, majd ennek és néhány más, az
egyház történclmét irányító fontosabb ideológiának az elemzéséből meghatá
rozzuk a nagy történelmi ideológiák belső természetét.

1.) M i cr z i d e o l ó g i a? Ideológtán bizonyos eszméknek és véle
kedéselmek gyakran rendszerbe is szedett foglalatát, összességét értjük, amely
egy adott történelmi helyzetben bizonyos társadalmi rétegek vagy magasabb szer
vezettségű közössógek érdekeinek biztosítása, illetve hatalmi helyzetének növe
lése céljából alakul ki, és a tömegek gondolatvilágára döntő befolyást gyakorol.

A marxizmus szerint az ideológia a társadalmi lét tükröződése az emberek
tudatában. Minden eszme, így azok összegződése, az ideológia is a fennálló gaz
dasági és társadalmi helyzettől függ, a meglévő gazdasági alapnak a felépít
ménye. A gazdasági alap megváltozásával szükségszerűen megváltozik az ide
ológia is.

Az egyház történelmében kétféle ideológiát különböztethetünk meg: stabí
lizáló, állandósító és dinamikus, expanzív, terjeszkedő mozgásban megnyilvánu
ló, hatalmi ideológiát.

A stabilizáló ideológia a fennálló egyházi és társadalmi helyzetet kívánja
azáltal állandósítani, hogy ezt az állapotot, mint Istentől elrendelt helyzetet ál
lítja a tömegek elé, és a felmerülő társadalmi ellentéteket az uralkodó rétegek
érdekében igyekszik megoldani. Ezek közé az ideológiák közé tartozik a tulaj
don ideológiája, a keresztény gazdasági-társadalmi ideológia, amely a legjobb
gazdasági berendezkedés alapját a magántulajdonban látja, és az embereknek
magántulajdonnal, vagyis mások kizsákmányolására alkalmas tulajdonnal bíró
csoportjának érdekeit a kinyilatkoztatással próbálja igazolni, jóllehet a kinyilat
koztatásnem nyújt semmiféle útmutatást a javak elosztásának, a termelőesz

közök birtoklásának mikéntjére. Ilyen stabilizáló ideológia az úr-e-szolga ideoló
gia is, amely szerínt a társadalom vezetésére azok jogosultak, akik erre Isten
től hatalmat kaptak. Az Istentől kapott hatalom ismertetője többek közt a szü
letés, a vezetői rétegből való leszármazás. A dinamikus, expanzív, hatalmi ide
ológia az az ideológia, mely az egyház vezetőit egy adott történelmi helyzet
ben mozgásra, harcra, támadásra vagy védekezésre, hódításra vagy az elveszett
pozíciók visszaszerzésére ösztönzi, és ezáltal jelentős mértékben .befolyásolja az
egész egyház történeimét. Ezt a hatalmi ideológiát történelmi ideológiának is ne-
vezhetjük. _

A jelen tanulmány az egyház történelmében fellépő legfontosabb dinamikus,
hatalmi ideológiákkal foglalkozik, de következtetései bizonyos mértékben a sta
bilizáló ideológiákra is vonatkoznak.

2.) A G e r g e l y - f é l e h a t a l m i i cl e o l ó g i a t ö r t é n e t e.
Az ideológia keletkezése szorosan összefügg az egyház történelmének egyik igen
válságos szakaszával, amelyben az általanos hanyatlásnak egyik fő oka az volt,
hogy az egyház szinte teljesen el vesztette szabadságát. A germán egyházi rend
szer következtében mindenestül a hűbérúrtól függött a birtokán alapított plé
bánia, kolostor és az ott működő papság sorsa. A főpapi székeket pedig az ural
kodók töltötték be, elsősorban politikai szempontokat véve figyelembe. Ha az
egyház erről a mélypontról fel akart emelkedni, kettős irányú reformot kellett
végrehajtania. Meg kellett szilárdítania a belső egyházfegyelmet és ki kellett
vívnia az egyház teljes szabadságát.

Míg a német származású reformpápák a simonra és a papi nősülés ellen
aránylag elég sikeresen léptek föl, a laikusok uralma alatt álló egyházat, úgy
látszott, képtelenek felszabadítani. Ennek oka a középkorban uralkodó hűbéres
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társadalmi rendszer volt. A középkori társadalom ideológiailag sokáig egységes
Volt. Ennek a keresztény, hűbéres társadalomnak a csúcsán a szakrális hata
lommal is felruházott legfőbb hűbérúr, a német-római császár állt. Az egyház
nak, ha a hűbéres társadalomban bíztosttaní akarta a maga teljes szabadsá
gát, a legfőbb hűbéri hatalmat kellett megszereznie, vagyis a pápának kellett
felkerülnie a nyugat-európai társadalmi piramis csúcsára. Ennek érdekében ab
ban a társadalomban, amelyben minden szent, Istentől elrendelt volt, olyan
ideológiát kellett kialakítani, amely szuggesztív erővel bír, és arról győzi meg
a feudális világot, hogy Isten Péter utódjának, a pápának adott minden, tehát
nemcsak vallási, de világi hatalmat is.

Ez a hatékony ideológia annak a pápának a lelkében született meg, akit
egyénileg semmiféle hatalmi ambíció nem fűtött, és tudatosan nem törekedett
valamilyen világhatalmi eszmerendszer létrehozására. Csak az egyház jogait kí
vánta visszaszerezni, de ezt minden igazságosnak vélt eszközzel. Ennek érdeké
ben Szent Agoston társadalmi eszméinek és saját Péter-misztikájának hatására
arra a következtetésre jutott, hogy a történelem lényege az Isten és a Sátán
országa köztí -harc. Isten földi országában, amelynek a világi uralkodók is tag
jai, a legfőbb hatalom, mivel Krisztus minden hatalmat Péternek adott, Péter
utódjának, a pápának kezében van. Ha a világi uralkodók bűnös tetteik által
a Sátán országához csatlakoznak, saját magukat fosztják meg az Isten orszá
gában betöltött hatalomtól, és már a Sátán nevében parancsolnak. VII. Gergely
ebből a tételből azt az akkor hallatlannak tűnő következtetést vonta le, hogy
pápai hatalmánál fogva joga van eldönteni, ki tartozik Isten és ki a Sátán or
szágához, és joga van a méltatlan uralkodókat letennie. A pápa, hogy meg
győződését a szent hagyomány tanításával még biztosabban támassza alá, ösz
szegyűjtötte a pápai primátusra vonatkozó kánonjogi anyagot, és annak áttanul
mányozása után a joggyűjtemények tartaimát 27 tömör téteibe foglalta össze,
amely a "Dictatus papae" elnevezést kapta.

VII. Gergelyeszmerendszerét új gondolattal, az ún. két kard elmélettel,
Szent Bernát egészítette ki. Ö a Lukács evangéliuma 22-ik fejezetének 38-ik
versében található krisztusi szavakból azt a következtetést vonta le, hogy Isten
országában a lelki és a világi hatalom kardja egyaránt az egyház birtokában
van. Szent Bernát saját elgondolásából. amelynek célja az emberek üdvözíté
sének hatékonyabb biztosítása volt, a gyakorlatban messzemenő következtetése
ket vont le. Igy követelte, hogy a világi hatalom lépjen fel az eretnekek ellen,
sőt azt is, hogy a pápa parancsára az államhatalom ragadjon kardot, amikor
az Istentől megszabott rend helyreállítása vagy biztosítása ezt megköveteli.

A Bernát-féle tanítással kibővített ideológiát III. Ince (1198-1216) tette a
legerőteljesebben magáévá, sőt az ő inspirációjára egészítették ki azt a képhall
záció eszméjével. A fej e szerint az elgondolás szerint a teljességet, az egész
testet képviseli. A tagok a teljességnek csak részei. Az egyház feje, a teljes
egyház a pápa. Bele lett plántálva minden érték és hatalom. Az Úr Péternek
és utódainak hatalmat adott nemcsak az egyház, de az egész földkerekség kor
mányzására. A politikai főhatalom legfőbb birtokosa is a pápa, aki ennek a ha
talomnak a gyakorlását átengedi a világi uralkodóknak, akik azonban hatalmu
kat mindig a pápa' legfőbb ellenőrzése és irányítása alatt gyakorolhatják.

Ezek a teokratikus világuralmi eszmék bizonyos mértékben már VII. Ger
gely idejében is hatásosnak bizonyultak, mert a mélyen vallásos középkor egy
ídeig szinte fenntartás nélkül elfogadta azokat a szentírásra alapozott eszméket,
amelyek összhangban álltak az általánosan elfogadott ágostoni társadalomrajz
zal, a pápaság pedig a reformpápák működése következtében visszanyerte val
lás-erkölcsi súlyát és tekintélyét. Politikailag a német központi hatalmat gyön
gíteni kívánó fejedelmek és a szövetséges normannok támogatták apápát.

Még jelentősebb tényezők tették lehetővé III. Ince pápa számára, hogy a
pápaság hatalmi törekvéseit megvalósítsa. A világuralmi terveket szövögető VI.
Henrik császár váratlan halála után Európában hatalmi egyensúlyi helyzet jött
létre. A német birodalom hosszú belviszályba bonyolódva nem tudott beleszól
ni az európai politika irányításába, Franciaország pedig még nem erősödött

meg annyira, hogy döntően meg tudta volna határozni a kontinens sorsát.
Ugyanakkor a pápai székbe olyan tehetséges és buzgó, tehát saját személyében
is nagy erkölcsi súllyal rendelkező ember került, aki az egyensúlyi helyzetet
.a 'pápaság javára használta ki, és kezébe vette a keresztény országok irányí-
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tását. A politikai helyzeten kívül az a tény is támogatta a pápaságot, hogy a
nagy társadalmi ellentétekből keletkezett nyugtalanságok levezetése sikeresen in
dult meg, elsősorban az új koldulórendek segítségével. Ez a kedvező helyzet III.
Ince halála után fokozatosan kezdett rnegszűnní. Az ipar és kereskedelem fejlő

dése következtében Európa legfejlettebb államaiban jómódú polgári réteg ala
kult ki, amelyre támaszkodva a feudális uralkodók kezdték kiépíteni a rendi
monarchíát. A gazdaságilag erősödő államokban növekedett a nemzeti öntudat,
laikus értelmiség jött létre, aminek következtében megindult a világi kultúra
kialakulása és elválása az egyházi kultúrátóL

III. Ince közvetlen utódai az egyházi állam megsemmisítésére törő II. Fri-
"gyes császárt a hatalmi ideológia segitségével és az észak-itáliai polgárság tá
mogatásával még le tudták győzni. A Staufok végleges megsemmisítéséhez azon
ban a pápaságnak már igénybe kellett vennie a francia hatalom segítségét. A
császárság fölött aratott döntő győzelem azonban a pápai hatalom gyors hanyat
lásának a kezdetét is jelentette. A küzdelemben a pápaság ideológiai tekintélye
erősen meggyengült, mert a császárok a laikus értelmiségre támaszkodva ideoló
giai fegyverekkel is harcoltak a pápák ellen. Míg a pápák katonai hatalma is
gyenge lábon állt az egymással csatározó és a pápai fóhatalrnat gyengíteni akaró
római főnemesek széthúzása következtében, mind fenyegetőbbé vált Francia
ország túlereje, amellyel szemben a szétzúzott császári hatalom segítségére már
nem számíthatott a pápaság,

A hatalmi ideológia meggyengülése és a gyökeresen megváltozott erőviszo

nyok az ideológia feladását és az addigi politika felülvizsgálását követelte volna
meg. Ennek, sajnos, az ellenkezője történt. A -társadalmi és politikai támaszát
vesztett ideológiát legerőszakosabban VIlI. Bonifác (1294-1303) erőltette. Ennek
lett a következménye a pápaság francia befolyás alá kerülése, az avignoni fog
ság, és a hatalmi ideológia fokozatos elhalása.

3.) M i l Y e n t e r m é s z e t íí . a z e g y h á z h a t a l m i i d e o
l 6 g i á j a? Azt kell megvizsgálnunk, vajon az egyház történelmében fel
lépő hatalmi ideológiák, mínt, egy adott történelmi helyzet szülötteí, míndenes
tül megváltoznak-e a gazdasági-társadalmi helyzet átalakulásával, vagy pedig
tartalmaznak olyan eszméket is, amelyek állandó érvénnyel bírnak, függetlenek
a különféle társadalmi helyzetektől és változásoktól? Ha az egyház hatalmi ide
ológiáit szemléljük, meg kell állapítanunk, hogy azok valóban egy-egy történel
mi helyzetben keletkeztek, és ezekben az eszmerendszerekben bőven előfordul

nak a meglévő gazdasági-társadalmi állapothoz kötött, attól erősen függő véleke
dések, tételek.

Igy - mint az előzőekben láttuk - a Gergely-féle ideológia szükségszerű

következménye volt a hűbéri renqszerből fakadó hatalmi helyzetnek. A keresztes
háborúk és a katolikus restauráció ideológiája szintén ezt igazolja. Bár ezeknek
az ideológiáknak a keletkezése nem követhető úgy nyomon, mint a Gergely
féléé, és hivatalosan .nem is szedték úgy rendszerbe, mint azt, ezek is éltek,
hatottak, döntően befolyásolták az egyház sorsát.

A keresztes háborúk ideológiája a következő főbb eszmékből tevődött össze:
- A Jézus élete és szenvedése által megszantelt terület a föld teke legszentebb
része, melynek szentségét és szabadságát minden jogos eszközzel biztosítani kell.
Mivel a pogányok ezt a földet megszentségtelenítík 'és gátolják a keresztények
szabad mozgását,' a keresztény világnak, minden keresztény nép uralkodójának
a pápa legfőbb irányításával össze kell fognia és a szerithelyeket fel kell sza
badítania. Akik a keresztényeknek ebben a szerit vállalkozásában közreműköd

nek, Istennek különösen tetsző cselekedetet hajtanak végre.
A reformációt követő katolikus megújhodást pedig ezek az eszmék írányí

tották. - A katolikus egyház a teljes vallási igazság egyedüli birtokosa és té
vedhetetlen tanítója. Aki nem hajlandó elfogadni az egyház tévedhetetlen taní
tását. az az egyházon kívül marad és elkárhozik. Az egyháznak mínt a teljes
vallási igazság birtokosának jogában áll az i~azságot minden megengedett esz
közzel terjeszteni, megvédeni és az igazságtf,l elszakadtakat vísszatérttení. Az
ezvhávnak kötelessége az igazság tertesztése és védelme érdekében, hogy intéz
ménveit és szsrvezeteít egyre hatékonyabban Péter utódtának köznonti tránvítá
sa alá rendelie Az egyház mint F1Z ezvedülí ;;dVÖ7ító igazság, egyed;;Ji birto
kosa nem alkudhat meg az ip'F17ságtf.l e1tÁró vélekedésekkel, ezért minden .dia
lógus az igazság áruba bocsátását jelenténé.
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A keresztes ideológia gyökereit mélyen eresztette a feudális viszonyokba. Az
örökségből kimaradt lovagokat, a nincstelenné vált parasztokat és városi plebe
jusokat gyakran a mostoha megélhetési viszonyok késztették a vállalkozásokban
való részvételre, az olasz. kereskedők pe-dig még inkább anyagi érdekből kapcso
lódtak bele a középkor e leghatalmasabb mozgalmába, A restaurációs ideológia
szintén szoros kapcsolatban állt a fejedelmi abszolutizmus megszületésí korának,
majd virágzó szakaszának társadalmi és politikai törekvéseivel, amelyek minden
áron meg akarták szilárdítani a már ingadozó feudális rendszert, és a fejedel
mek hatalmát minél maximálisabbra igyekeztek fokozni. Ugyanakkor azonban
ezekben az ideológiákban olyan elemeket és eszméket is találunk, amelyek min
den porcikájukban kor- és társadalom fölöttiek, nem függvényei semmiféle gaz
dasági rendnek, nem o egy adott társadalmi alapból nőnek ki, hanem magából
az emberi természetből, illetve az embernek Istenhez kapcsolódó változatlan,
örök viszonyából. Ilyen kortól független alapigazság például a Gergely-féle ide
ológia eszméi közül, hogy a pápa valóban Szent Péter és így Krísztus utóda,
akinek kezében összpontosul az egyházban gyakorolható lelki hatalom teljessége.
A lelki hatalom gyakorlása az egyház szuverén joga marad minden időben. Az
a követelés és törekvés, hogy az egyház megszentelőí hivatásának teljesítése ér
dekében független legyen minden evilági befolyástól, nemcsak a hűbéres társa
dalom viszonyai közepett, de minden társadalmi rendszerben érvényes és jo
gos törekvése az egyháznak.

A keresztes mozgalornnak az az igénye, hogy a hívek a Szentföldre elzarán
dokolhassanak és ott minden veszély nélkül élhessenek vallási buzgóságuknak.
nem csupán a feudális ember, de minden idők keresztényének állandó törekvése
és vágya. A keresztes mozgalmakat évszázadokig életben tartó és sokszor ember
feletti áldozatokra is képesítő vallásos lelkület szintén nem a feudális rend
szer függvénye. A vallásos lelkiség és hősiesség minden korszakban eleven láng
gal lobogott a hívek lelkében, és gyakran emberileg megmagyarázhatatlan hős

tettekre tette képessé az egyház tagjait. A keresztes háborúk során tapasztal
ható vezeklési vágy, tisztulási igény ugyancsak örök emberi igény.

Az egyedül üdvözítő egyház tételével fémjelzett restaurációs ideológia egyik
alaptétele az, hogy az egyház az emberiség üdvösségének jele és hatékony biz
tosítója, az emberi élet állandó megújulásának szentsége, Ez a tétel minden kor
ban érvényes igazság, mert az egyház Krisztus akaratából megszentelői hivatá
sát minden társadalmi rendszerben élő ember javára gyakorolja mindaddíg,
amíg halandó él a földtekén. A tridentinumi egyház is azokat az örök igazságo
kat hirdette, amelyeket az Isten Fia nyilatkoztatott ki az összemberiség javára,
legfeljebb az igazság hirdetési módozataiban voltak híányosságok,

Az egyház hatalmi ideo16giáinak elemzéséből tehát levonhatjuk azt a követ
keztetést, hogy a hatalmi ideológia nem csupán egy meglévő társadalmi hely
zet tükröződése, és nemcsak a fennálló gazdasági, társadalmi, politikai helyzet
tel szoros kapcsolatban álló evilági elemekből áll, hanem találhatók benne az
adott helyzeteken felülemelkedő, azoktól független vonások, örök érvényű esz
mék, változatlan igazságok is. Ezek az örök eszmék a gyakorlatba történő át-

o ültetés során szükségszerűen hozzákapcsolódnak a fennálló viszonyokhoz, első

sorban azért, hogy az illető kor felfogásához alkalmazkodva hatékonyabban ér
vényesülhessenek. Annak ellenére, hogy a keresztény ideológia örök igazságai
gyakran a megengedettnél is jobban egybefonódnak bizonyos hatalmi érdekekkel,
erre az ideológiára leginkább az a meghatározás illik: ideologizált (történelmi
elemekkel keveredett) örök eszmék foglalata. Bár az e g y h á z n e m i d e o ló
g i a, és bár tanrendszere az Istentől kinyilatkoztatott örök igazságok foglalata,
ezek az örök igazságok a történelem folyamán evilági elemekkel keveredve és
kiegészülve gyakran az ideológia [ellegét öltik magukra.

4.) M e d d i g h a t é k o n y é s m i k o r v á l i k k á r o s s á
a z e g y h á z i i d e o l 6 g i a? Mint eszmefuttatásunk elején láttuk, a
pápaság hatalmi törekvéseit VII. Gergely azért tudta egy ideig és bizonyos
mértékben diadalra juttatni, mert eszméi összhangban álltak az abban az idő
ben általánosan elfogadott szentágostoni társadalom és államképpel, és a pápa
ság igényei megfeleltek a német hercegek szándékainak. III. Incének pedig azért
sikerült teokratikus világuralmi céljait rövid időre elérnie, mert a XIII. század
elejének erőviszonyai és társadalmi helyzete ezt lehetővé tette. Egyensúlyi hely-
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zet jött létre, amelyben a mérleg szerepét a korszak legnagyobb erkölcsi ha-
talma, a pápaság [átszhatta. '

Abban a. helyzetben, amelyben az egyház törekvései elé nem hárulnak nagy
akadályok és eszméi összhangban állnak a kor felfogásával, az egyházi ide
ológia nemcsak megvalósítható, de hasznos is, nem csupán az egyház, de bi
zonyos fokban a társadalom számára is. A XIII. század első felében a pápai
főhatalom kisugárzó és termékenyítő ereje serkentőleg. hatott a hitélet, a jám
borság, a tudományosság elmélyülésére, biztosítani tudta a Nyugat társadalmi
egységét, és sokszor gátat szabott a nyers feudális erőszaknak.

A tridenti zsinat utáni korszak ideológiája addig volt minden szempontból
hatékony, ameddig politikai és ideológiai egyensúlyi helyzet uralkodott Európá
ban, és ameddig az ellenreformációs egyház törekvéseit jelentős mértékben nem
keresztezték más hatalmi érdekek. A harmincéves háború kirobbanásáig a fe
jedelmi abszolutizmust saját országaikban kíépítő fejedelmek közül egyik sem
erősödött meg túlságosan a másik rovására. Ebben a helyzetben az egyháznak
nemcsak visszatérítés! és visszahódítási törekvései voltak sikeresek, hanem a
belső, vallási megújulást célzó szándékai is. Az abszolút pápai hatalom irányí
tása alatt álló egyház történelmének egyik fénykorát élte. A fegyelem megszi
lárdult, a papi buzgóság fokozódott, a szerzetesi életforma újból igen haté
konnyá vált, és megkezdődött az örök értékű alkotásokat termelő barokk kultúra
virágba borulása. Az egyházi ideológia tehát addig hatékony és addig mozdítja
elő az egyház fejlődését, ameddig az egyház örök igazságaihoz kapcsolódó evi
lági elemek és szándékok, az ideológiának a fennálló viszonyokhoz kötődö ele
mei,ha nem is mindenestül, de bizonyos mértékben összhangban vannak az
illető korszak gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális viszonyaival.

Amikor a hatalmi ideológiának a történelmi helyzethez kapcsolódó elemei
szembe kezdenek kerülni a meglévő valósággal, az ideológia fokozatosan hatás
talanná, később pedig nemcsak a társadalomra, de az egyházra nézve is ká
rossá válik. Ez történt, mint az előzőekben láttuk, a középkornak abban a sza
kaszában, amikor a pápaság hatalmi szándékai egyre inkább szembe fordultak
a fejlődő államok, főleg Franciaország és Anglia érdekeivel, az erősödő nem
zeti öntudattal és a bontakozó világi kultúrával. Ezt vehetjük észre a keresztes
háborúk történetében is. A politikai és katonai helyzet Nyugaton és Keleten
történő gyökeres megváltozásával a keresztes ideológia elvesztette politikai és
katonai támaszát. Keleten Szaladin szultán hatalomra kerülésével a mohamedán
hatalom túlzottan megerősödött a széthúző feudális keresztes államocskák rová
sára. Nyugaton a császári hatalom szétesése és a nyugati társadalmi egység
bomlásnak indulása húzta ki részben a keresztes ideológia alól a talajt. Mínd
ezzel párhuzamosan a vallásos lelkesedés is csökkent, és egyre jobban az olasz
városállamok kereskedelmi érdekei játszották a rnozgalomban a főszerepet. A
nyers kufárszellem érvényesülése nagyban aláásta a mozgalorn, de az egyház
tekintélyét is.

Hasonló megállapításhoz jutunk, ha a restaurációs ideológiát taglaljuk. MI
helyt Európában' a harmincéves háború végén Franciaország rnegszerezte a he
gemóniát, és egyre több államban tettek szert az uralkodók abszolutisztikus
hatalomra, egyre több országban indult meg vagy erősödött az államegyházi
rendszer kiépítésére vagy erősítésére irányuló törekvés. Természetesen a pápa
ság. abszolutisztikus igényei ezzel párhuzamosan szorultak háttérbe. A protestáns
es katolikus nagyhatalmak nyomasztó túlerejét a pápai állam még azzal sem
igyekezett ellensúlyozni, hogy a gazdasági, technikai és modem államvezetés te
rén lépést tartson a feilödéssel. Az egyházi vezetés igen sokáig nem volt haj
landó észrevenni a feudális rendszer végleges bukását. és nem akart alkalmaz
kodni a míridjobban hódító tőkés viszonyokhoz. Legfőbb fegyvere egyre jobban
az ideológia lett, amelynek egyik fő tételét XVI. Gergely pápa (1831"':"1846) II
"Mirari vos" kezdetű enciklikában Úgy fogalmazta meg, hogy abszurd dolog az
az állítás, mintha az egyház reformokra szorulna, mert az esvházban nincs és
nem is lehet semmiféle fogyatkozás. IX. Pius pápa (1846-1878) pedig a Sylla
busban f>1ítélte azt az állítást. amely szerínt a pápa kibékülhet, és ki is kel
lene békü1nie a haladással, a liberalizmussal és a modem civilizációval.

Az egyedül üdvözítő egyház ideológiája, amely minden vallási igazság egye
düli bírtokosának hirdette az egvházat, és ezáltal minden haladó társadalmi
eszmét, tudományos gondolatot, amely nem volt összhangban a hagyományos
tanítással, elvetett, mérhetetlen károkat okozott az egyháznak. Ezek- a károk
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abból eredtek, hogy az egyház egyes vezetői minden dialógustól elzárkózva, az
idejétmúlt feudális rendszerhez görcsösen ragaszkodva az egyházat fokozatosan
kirekesztették a haladásból s egyre szűkebb, zártabb. kícsínyebb, hatástalanabb
közösséggé sorvasztották Krisztus alapítását. Ezt a mind kártékonyabbá váló
ideológiát> a II. vatikáni zsinat számolta föl végérvényesen; kaput nyitott a
világ felé, párbeszédet kezdett az addig istentelennek mondott és kárhozatra
szánt világgal. A II. Vatikánum szelleme nélkül, az általa elindított megújulás .
nélkül az egyházat az. a veszély fenyegette volna, hogy újkori, restaurációs ide
ológiája ezt az élő, eleven közösséget a modern társadalomban szerepet nem
játszó, katakomba egyházzá sorvasztja.

A hatalmi ideológiák története arról tanúskodik, hogy az egyház történel-"
mi alakulat is, az állandóan változó, fejlődő történelemben hirdeti örök igaz
ságait, fejti ki üdvözítő tevékenységet. Ez a tevékenység azonban csak akkor
lehet igazán hatásos, ha az egyház vezetői Krisztus örök tanítását mindig meg
tudják szabadítani az előbbi korokban rárakódott, visszahúzó hagyományoktól,
ideológiai koloncoktól ; ha saját koruk ütőerén tartva kezüket, rnondanívalöju
kat koruk emberéhez intézik, és saját történelmi ídőszakuk igényeit, vágyait
veszik figyelembe, amikor a világ megújhodásának szentségévé akarják tenni
Krisztus örök egyházát.

NY/RT TAMÁS

AZ EqVHAZ ÉS A jovó
Az utóbbi hetven esztendőben több tintát pazaroltunk az eszkatológiára,

mint a keresztény teológia bármely más ágára. Jézus az idők végét, jobban
mondva egy új korszak, a "végső idők" (eszkhata) beköszöntését hirdette. De
míkor jön el a Vég? A. Schweitzer azon a véleményen volt, hogy Jézus az
egészen közeli jövőben várta a világ végét, helyesebben Isten országának elsöp
rő győzelmét. Azt hirdette, hogy Vele és Benne elérkezett a történelem betel
jesedése, melyre az egész ószövetségi korszak irányult. Mivel nem számított ar
ra, hogy hosszabb idő telik el halála és az idők teljessége között, nem is gon
dolt arra, hogy maradandó közösséget. azaz egyházat alapítson. Jézus öröm
híre lényegében nem más, mint Isten közvetlenül megvalósulás előtt álló esz
katologikus uralmának kihirdetése (1).

E nagyon népszerűvé vált, úgynevezett "konzekvens eszkatológiá"-val el':
lentétben C. H. Dadd kereken tagadja, hogy Jézus az Ország közeli eljövetelét
várta. Az angol szentírásmagyarázó 1935-ben megjelent korszakalkotó művé

ben (2) súlyos érveket sorakoztat föl amellett, hogy Jézus a már "megvalósult
eszkatológíát" (realised eschatology), a személyében, szavaiban és tetteiben be
következett beteljesedést hirdette. C. H. Dodd véleménye nem terjedt el olyan
széles körben, mint A. Schweitzeré, érvelése mégis megbízhatóbbnak látszik. A
szentírástudományban újabban alkalmazott szerkesztéstörténeti (Redaktionsge
schichtel és hagyománytörténeti (Traditionsgeschichte) módszer megerősíti nézetét:
a legősibb evangéliumi szöveghagyornány nem engedi meg, hogy a jövőre vo
natkoztassuk Jézus valamennyi kítelentését Isten országáról. Azok a mondások,
melyekre A. Schweitzer támaszkodik, valószínűleg nem Jézus autentikus szaval
(ipsissima vox), hanem minden bizonnyal a közeli Úrjövet várásában élő új
szövetségi írók értelmezései.

Jézus szándéka

Melyik vélemény felel meg Jézus eredeti. szándékának? "A keresztény bib
Iíakutatók java része, mind Schweitzer, mind Dodd felfogásából tanulva, arra a
meggyőződésre jutott, hogy Isten országának beteljesülését úgy, amint" Jézus be
szélt róla, nem lehet sem a jelenben, sem a jövőben Időzíteni. Jézus igehirdetésé
ben ez a beteljesülés nincs időhöz kötve és ídőtlensége miatt sajátosan kettős
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