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is megjelenik, így a Septuaginta felfogásának Nyugatra közvetíté
sében nagy szerepe volt többek között a szemi pelagiánus
marsellle-i Gennadiosznak is.1O Ennek a nézetnek közfelfogássá
szilárdulásához minden bizonnyal hozzájárult a jogász lvo állás
foglalása is. A klasszikus középkor vezető teológusa, Petrus
Lombardus, illetve az ő műve ugyancsak átvette Ágoston érve
lését. A középkorí kereszténység tehát a kétféle hagyomány
együttes figyelembevételével próbált erre a súlyos problémára
elfogadható választ adni. Ennek a kettősségnek megléte napja-
'kb' Iható.'!ln an IS tapaszta ato.

Martin Grabmann általános véleményt fogalmaz meg, mely
szerint Ivo bár nem nevezhető a skolasztika eszmei építőmcsteré

nek, de részt vett az anyag összegyűjtésében,a talaj előkészítésé

ben, lehetővé tette a mű létrehozását.i'' Saját korában tudo
mányos, politikai, erkölcsi téren is tekintélynek számított. Alapos
volt teológiai és jogi képzettségében, rendíthetetlen egyházpoliti
kai meggyőződésében, szigorú az erkölcsi fegyelemben. Szembe
került püspöktársaival, uralkodójával, alárendeltjeivel és a pápá
val. Mégis mindhárom területen az ellentéteket csillapítani, a
szembenálló álláspontokat kibékíteni akaró törekvésével ért el
eredményt, hiszen sok, befolyásos támogatóval is rendelke
zett. Magatartása rávilágít arra, hogy a megbékélés keresése ma
radandó értékeket hozhat létre. Halála után nem sokkal szent
ként kezdték tisztelni. Kanonizálásának időpontja nem ismert,
emléknapja május 23.13

Levél a pápához
Paschalis pápának Ivo, a chartres-i egyház alázatos szolgája, fiúi
szeretettel és teljes alázattal.

Excellenciád tudomására kívánjuk hozni, hogy amikor Tibold
úrral, a párizsi Szent Márton kolostor perjelével együtt értesüitem
a reimsi egyház szörnyű romlásáról, a francia királyt'" - bizal
mas viszonyunkból bátorságot merítve - alkalmas-alkalmatlan
időben kérleltük, hogy a mondott egyház békéjét állítsa helyre, el
kergetvén a támadó Gervasiust, Radulf metropolitát pedig kegye
ibe visszafogadva, főpapi székébe engedje. Végül hajlott kéré
sünkre, és beleegyezett, hogy az érseket karácsonykor Orléans ki
rályi kúriájába biztonságban elkísérjük, hogy ott vele és az or
szágnagyokkal erről az ügyről tárgyaljunk, megőrizvén, amennyi
re csak lehet, a királyság épségét. Úgy is lett, ahogy megállapod
tunk, s a kúriában számos közbenjáró támogatásával többször el
ismételtük követelésünket. A kúria tiltakozása miatt azonban csak
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úgy szerezhettünk békét, ha az említett metropolita kéz- és eskü
tétellel ugyanolyan hűséget fogad a királynak, amilyent a korábbi
francia királyoknak tett minden egyes reimsi érsek, és a királyság
valamennyi szent és vallásos püspöke egyenként. Ez, jóllehet szi
gorúan véve az előírások miatt aligha lehetett volna, a kúria
összes előkelőinek nyomására és rábeszélésére mégis megtörtént,
mert így kívánta az egyház békéje és a testvéri szeretet. Ha pedig
a szeretet a törvény teljessége, úgy hisszük, abban kell engedel
meskednünk a törvényeknek, amiben a szeretetet látjuk kitelje
sední. Könyörögve kérjük tehát, hogy éppen ama béke és szeretet
nevében atyai jóságod tartsa bocsánatosnak ezt a dolgot, amit
nem is örök törvény akadályoz meg, hanem a tiltás, amit a veze
tők a szabadság megszerzésének szándékával mondtak ki. A fiak
kihágásakor is józan felmentéssel és mérlegeléssel kell élni, legyen
elég atyánktól ütés helyett intés, hűséges fiainak könyörgése pe
dig legnagyobb büntetésünk. Mert ha az apostoli tekintély
mindazt, amit egészséges csillapítással megengedhetünk, szigo
rúan akarná elítélni, akkor szinte minden tisztségviselőnek le
kellene mondania hivataláról, vagy a világból eltávoznia, és
senki nem vethetné a szellemiség magvait, ha nem viselnénk el
valamelyest a testiséget. Ezért tanítja az apostoli emelkedettség
és az igazhitű tekintély: engedni kell az idők kényszerének,
mert ahol - úgymond - emberek üdvössége forog kockán, ott
vissza kell venni a kánonok szigorúságából, hogy a nagyobb
bajok gyógyítására őszinte szeretet siessen segítségül. E szavak
kal nem tudós atyánkat akarjuk kioktatni, inkább tanácsolva és
kérve figyelmeztetjük, hogy szívbéli okossággal és irgalmasság
gal bővelkedjék, ha valahol nem szabad a kellő erélyt alkal
mazni. Üdvözlettel.
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