Horváth Sándor

A történetíró állásfoglalása
John of Salisbury: História Pontificalis
című művében
Napjainkban is történetírói jelszó, hogy a történeti tárgyhoz harag és részrehaj
lás nélkül kell fordulni. Közismert, hogy maga Tacitus, a jelszó meghonosítója is
elfogultan írta történeteit, és gyakorlatilag mind a mai napig csak eszményi célként
lehetséges egy történésznek úgy megközelítenie tárgyát, hogy a megközelítési
mód, illetve maga a témaválasztás ne foglaljon magában részrehajlást, állásfog
lalást. Az állásfoglalás nem csak egy hatalmon lévő ideológia befolyására, hanem
magunkban is, önkéntelenül is megszületik egy a magunkétól eltérő kulturális
közeg értelmezése során. Ezen kulturális szakadékok szemléltetésére a következő
sokak által ismert történetet szokták elmondani:
Egy kutató egy bennszülött törzs yenjeinek feltette azt a kérdést, hogy mi miatt
születnek a gyermekek. Erre a törzs vénei elmondták, hogy időnként a szemközti
szigetről nagy, láthatatlan istenek jönnek át és néhány nő emiatt teherbe esik. A
kutató próbálta felfedni a vének előtt, hogy a szexuális együttlét az oka a
gyermekáldásnak, mire a törzs bölcsei elismerték, hogy lehet valami összefüggés
a két dolog között, mert a szexuális életet élő nők esnek általában teherbe, viszont
ők sem minden esetben, de ha a szemközti szigetről átjönnek a nagy, láthatatlan
istenek, akkor biztos terhes lesz egy nő. Ez olyan érv volt, amivel a kutató nem
tudott vitatkozni.
A történetből kiderül, hogy két különböző kulturális közeg érintkezésekor
elkerülhetetlen valamiféle állásfoglalás, ami éppen a két eltérő gondolkodásmód
találkozásából adódik. Vajon nem két különböző kulturális közeg értinkezik-e
akkor is, amikor egy történetíró a múltban megtörtént eseményeket közli, vagy
magyarázza?
John of Salisburyt (1115/20-1180. okt. 25.) a történeti irodalomban a XII.
századi reneszánsz1, illetve humanizmus2 jeles képviselőjeként tartják számon.
Ugyanakkor politikaelméleti—ezen belül az egyházi és világi hatalom kérdésköré1 A fogalomhoz lásd: Ch. H, Haskins: The Renaissance of the twelflh century (A tizenkettedik századi
reneszánsz). Cambridge, 1933. és C. Broohe: The Twelfth Century Renaissance (A tizenkettedik századi
reneszánsz). London, 1969,
2 //. Liebeschűtz,: Medieval Humanism in the Life and Writings of John of Salisbury (Középkori
humanizmus John of Salisbury éleiében és írásaiban). London, 1950; Georg Misek: Johann von
Salisbury und das Problem des mittelalterlichen Humanismus (John of Salisbury és a középkori
humanizmus problémája). In.' Nachrichten dér Akadevúe dér Wissenschaften in Göttingen I. PhilologischehisUrrische Klasse, 1960. 6. sz. 231-357. o.; C. SchaarschmimU: Johannes Saresberiensis nach I.eben und
Studien, Schriften und Philosophie (John of Salisbury élete és tanulmányai, írásai és filozófiája
alapján). Leipzig, 1862.
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ben alkotott — műveivel3 és világlátásával4 is kiterjedt szakirodalom foglalkozik.
A H istória Pontificalis5 (Pápai történet) kiemelkedő helyet foglal el Jo h n o f
Salisbury történeti tárgyú művei között6 és sokszínűsége miatt számos megközelí
tési m ódnak ad teret7. Maga a m ű az 1148 és 1152 között, III. Jenő pápasáságnak
idején történt, a pápai udvarral kapcsolatban álló eseményekkel foglalkozik. A
szerző 1163-64-ben írta művét különféle források és emlékei alapján.
Az fentebb em lített problém a kapcsán megkockáztathajtuk azt a kijelentést,
miszerint nem is létezhet történetírás valamiféle kulturális elfogultság nélkül, sőt
ezen túlm enően is a történetírás mindig is feladatának érezte az állásfoglalást
valami m ellett vagy ellen. A történetíró —bár nem feltétlenül szándéka — m ár
témaválasztásában is interpretál, legyen itt szó statisztikai adatsorról vagy udvari
pletykákról. Mindezek alapján feltehető a kérdés: hogyan és milyen fő kérdések
ben foglal állást nyíltan vagy burkoltan John of Salisbury a H istória Ponti ficalisban?
Jo h n o f Salisbury pápai udvar környezetéhez kötődő történetei tele vannak
intrikával, összeesküvéssel, féltékenységgel és politikai csatározásokkal. Egy felü
letes olvasónak úgy tűnhet, mintha a szerző összevissza ugrálna az események
között m inden előzetes szándék nélkül. Hogyan helyezkedik a m ű a korabeli
történeti tárgyú művek kontextusában, illetve milyen m intákat használhatott a
szerző művének írásakor? Ez a kérdés arra irányul, hogyan érvényesült a korabeli
történeti tudat a m űben. Tehát a szerző műfajválasztása m ár önm agában állásfog
lalás, ezért felmerül a kérdés, hogy
1) milyen műfaji sajátosságok jellemzik a História Pontificalist?
A középkori irodalom talán egyik legismertebb műve Dante Isteni színjátéka,
ugyanakkor sokan nem tudják, hogy a Danténél oly hangsúlyos hierarchikus
szemlélet jóval régebbi hagyományokra megy vissza. Amennyiben a szerző érték
ítéletének fő összetevőit megállapítjuk, rekonstruálhatóvá válik az a hierarchia,
ami a szereplők egyes cselekedeteit befolyásolja. Emellett ezen hierarchia a szerző
állásfoglalásának is részét képezi, tehát a másik fő kérdés:

%Emst Schubert: Die Staatslehrejohanns von Salisbury (John o f Salisbury államelmélete). Berlin, 1897;
R. Pauli: Über die kirchenpolitische Wirksamkeit des Johannes Saresberiensis (John Of Salisbury
egyházpolitikai tevékenységéről). In: Zeitsckrifi fü r Kirchenrecht, 1881. 16. sz. 265-287. o.;
P. Gennrich: Die Staats- und Kirchenlehre Johanns von Salisbury (John of Salisbury állam- és
egyháztana). Gotha, 1894; Georg Miczka-, Das Bild dér Kjrche bei Johannes von Salisbury (Az egyház
képe John of Salisburynél). Bonn, 1970.
4 J. Webb-.]ohn of Salisbury. London, 1932.; Aí. Wittí: The World ofjohn ofSalisbury (John of Salisbury
világa). Oxford, 1984.
5John of Salisbury: História Pontificalis. Szerk.: Aí. Chibmill, in Med. Texts, 1956, 1982. l-89.o. Angol
fordítás: Szerk.: Chibnall, 1-89, oldal verso latinról. Rövidítése: Hist. Pont. oldalszám, vagy Hist. Pont.
(,.) fejezet; a magyar idézetek a saját fordításomban olvashatók. A szereplők az általam elterjedtnek
tartott nevükön, vagy ha kevésbé ismertek, akkor latin nevükön szerepelnek.
6 Lásd még: Vita s. Anselroi (é.n,); Vita s. Thomas Cantuariensis (1171/76).
7 Itt megemlítem például a forrás egyház-, jog-, illetve művelődéstörténeti jelentőséget
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2) mennyiben és hogyan érvényesül a szereplők ábrázolásában, illetve a szerző
tér- és időlátásában a hierarchikus szemlélet8?
Mint azt már említettük, a történetíró nem csak tárgyán belül foglalhat állást,
hanem témaválasztásával is, hiszen a megírás korának konfliktusait kivetítheti az
általa megírt történetekre is. Az aktuális kérdésekben állást foglaló szerző vélemé
nyének kialakulását nem lehet megérteni anélkül, hogy ne ismernénk —legalább
vázlataiban —kor kulturális hátterét, tehát tudnunk kell
3) hogyan viszonyul a szerző korának kulturális és politikai kérdéseihez, illetve
hogyan foglal állást a megíráskor aktuális kérdésekben?
Végül, ha elhelyezhetővé válik a História Pontificalis a műfaji sajátosságai
alapján a korabeli történeti tárgyú művek között és ismerjük John of Salisbury
állásfoglalását mind a történeti szereplők hierarchiáját, mind az aktuális kérdése
ket illetően, akkor feltehetjük a kérdést, hogy mi célból írta művét, akart-e hatást
gyakorolni a befogadókra “kutatásával”, vagyis
4) miként kapcsolódik a műben a történeti kutatáshoz az oktatás, illetve
tágabban, mi a viszonya a történetírónak és társadalmának?

1. A História Pontificalis műfaja
A História Pontificalis témája “a pápai történetet érintő események rövid
számbavétele, minden egyéb mellőzésével"9, és valóban, a szerző csak azokat az
eseményeket érinti, melyek közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba hozhatók a
pápasággal.
A név szerint megnevezett szereplők 80 százaléka egyházi, míg csak 20 százalék
világi személy. Az egyháziak és világiak túlnyomó része a felsőpapsághoz illetve a
vezető világiakhoz tartozik. A műben előforduló csekély számú nő egyetlen esetet
kivéve nem saját jogon, hanem házassági vagy válási ügyekben kerül említésre.
Megállapíthatjuk tehát, hogy a felölelt időszakot (1148-52) egyházi felülnévzetből
ábrázolja a szerző, ezen belül is inkább a világi papság dominál a szerzetesekkel
szemben.10
AA földrajzi tér szinte a teljes 12. századi keresztény Európára kiterjed (Brit
szigetek, Franciaország, Itália, Szicília, Németország, Santiago, Szentföld) bár
8 Ez nem azt jelenti, hogy a szerzőnél a hierarchikus szemléletet tartom elsődlegesnek — ennek
kritikája Miczka i.m. 21-32. o. —, ugyanakkor meghatározó, mint kapcsolódás a kor történeti
tudatához, illetve mint a történetíró állásfoglalásának eszköze; a hierarchikus szemlélet vizionárius
kialakulásáról és történetéről lásd bővebben;/. Le Goff; LaNaissance du Purgaloire (A purgatórium
születése). Párizs, 1981,
9 “que ad pontificalem hystoriam períinent” Hist. Pont. 3.
10 Alapsokaság = 156 fő. 125 egyházi, 31 világi. Összesen 10 nő (6,5%); említett kivétel Adelaide Hist.
Pont. 69. Egyháziak = 6 pápa, 3 ellenpápa, 4 bíboros, 22 érsek, 32 püspök, 8 főesperes, 8 főpap,
7 legátus, 13 apát, 1 pápai kancellár, 1 pap, 1 sekrestyés, 1 pátriárka, 2 bíborosi püspök, 2 kanonok,
2 szerzetes, 13 egyházatya. Világiak = 6 király, 1 császár (bizánci), 4 királynő, 3 herceg, 10 gróf, 6
grófnő, 1 titkár. A lista készítésekor nem teljességre, hanem a főbb rétegek felfedésére törekedtem,
ezért átfedések vannak például a főpapok és a legátusok között
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kétségtelen, hogy Anglia a legfrekventáltabb terület, hiszen az angol király (István)
és az egyház viszonya kulcsmotívumként vonul végig az egész művön, mintegy
keretet adva annak11.
Az idő lassan halad előre, ennek egyik oka az, hogy a szerző a tárgyalt időszakot
(1148-1152) újra meg újra megszakítja, hol visszanyúlt az időben, hol előreszalad,
helyenként pedig hosszas fejtegetésbe kezd12. Ugyanakkor megfigyelhetjük, hogy
az érthetőség kedvéért a szerző a hosszabb történeteket megtartja a maguk
egységében, ezáltal pedig létrejön a különböző területek “krónikája” (pl.: Szent
föld: 47-49. fejezet; Szicília: 32-34. fejezet).
Feltehetjük ezek után a kérdést: mely középkori történeti műfajhoz13 sorolhat
juk a História Pontificalist? A m űben találunk kom pendiumokhoz hasonló részle
tet akkor, am ikor a szerző röviden összefoglalja a keresztes hadjáratot14. Ugyanak
kor a mű magán viseli a világkrónikák jegyeit is annyiban, hogy a földrajzi tér
felöleli majdnem az összes keresztény területet. A História Pontificalison belül
említhetünk nemzeti, tájegységi krónikákat is, hiszen kiemelhető a műből egy
önmagában is megálló angol, szicíliai vagy szentföldi krónika. Emellett John a
pápai udvar történetében betartja az annalesekre jellemző kronológiai szigort.
Nem csak nemzetekhez és helyekhez, de személyekhez is kapcsol elbeszélésbeli
egységeket, így beszélhetnénk Gilbert de la Porrée15, vagy Bresciai A m old16
gestájáról, Hagiografikus elem is felbukkan Clairvaux-i Szent Bem áttal kapcsolat
ban17, és ezenfelül biografikus, memoárszerű visszaemlékezés is a m ű18. Jo h n
magát egyháztörténetírók19folytatójának nevezi, ugyanakkor műve nem az egyház
egészével, hanem annak csak egy részével, avilági felsőpapsággal, apápai udvarral
foglalkozik. Mindezek ellenére a pápai és az egyháztörténeteknek magától értető
dő összefüggése van, hiszen a pápai történet benne foglaltatik az egyháztörténet
ben, míg az egyháztörténet szervesen illeszkedik az egyetemes történetbe20.
A História Pontificalis tehát korabeli műfajszintézis. John o f Salisbury tehát
képes volt szinte az összes korabeli történeti műfaj keretében alkotni, és a História
Pontificalisban ezt meg is tette, m indenütt a tárgyához vagy mondanivalójához
legmegfelelőbb műfaj sajáttoságainak alkalmazásával. De művének egyedisége

11 Az angol király és az egyház viszonya 15 fejezetben (1, 2, 4, 15,17,18, 19, 20, 22, 36,40, 42, 43,43,
46) kerül említésre a m ű 46 fejezetéből.
12 Legjobb példa erre a 13. fejezet (a leghosszabb a műben), ami talán legközelebb a teológiai értekezés
műfajához áll.
13 A műfaji példák R.C. van Ctirnegem-I''. L. Ganskaf- Kurze Quellenkunde des westeuropáischen
Mittelalters (A nyugat-európai középkor rövid forrástana). Gént, 1962. alapján.
14 Hist. Pont. 23-26. fej.
15 Hist. Pont 1541.
16 Hist. Pont. 63-65.
17 Hist. Pont. 14.
18 Az M. ChibnaU-Féle kiadás angol címe: Meinoirs of the Papai Court (Emlékiratok a pápai udvarból).
19 Hist. Pont. 1.; “cronici seriptores ante me noscuntur habuisse” Hist. Pont. 3.
20 Miczka i.m. 53. o.
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nem csak ebben, hanem a szerző véleménynyilvánítási módjában is rejlik, aitli
szorosan kapcsolódik a hierarchikus szemlelet m űben való ervenyesuleséhez.
2.

Hierarchikus világkép

a) Egyházi hieraechia —világi hatalom
A História Pontificalis központi szereplője IlI.Jenő (1145-53) pápa, aki összeköti
a szerteágazó eseményeket és aki m inden jó te tt m ögött ott van. A pápának jogos
tejhatalma van az elsőbbségjogi ügyekben2123,“apostoli em ber és lelkek pásztora”^
Ugyanakkor bölcsessége m iatt gyanakvóan viselkedik “gyenge jellem ű és tudato
san rosszhiszemű alárendeltjeivel” szemben28, ami jelzi a közte és hatalmi gépezet
között kialakult feszültséget, ugyanakkor a gyakori elsőbbségjogi ügyek azt is
megmutatják, hogy az egyházi hierarchia még csak éppen megszilárdulóban volt.
Felmerül a Jo h n o f Salisbury által leírt hierarchia szilárdságának kérdése a
következő esetben is. Amikor Guido Florentinus —aki keleten volt pápai legátus
— gyűlést hívott össze, s a szaracén hadak miatt szorongatott helyzetben lévő
jeruzsálemi pátriárka megtiltotta híveinek, többek között Tripoli püspökének is,
hogy elhangyják városukat, és elmenjenek a gyűlésre. A tripoli püspök engedel
meskedve a parancsnak nem m ent el, ezért később a pápa megdorgálta, bár ezután,
am ikor a püspök m ár a helyes hierarchiának engedelmeskedett, visszahelyezte
pozíciójába. “Esete megmutatta,” —íijajö h n Salisbury—“milyen sajnálatos annak
az ügye, aki bármelyik pátriárkát a róm ai egyház legátusa elé helyezi.”24 A
hierarchia tehát a következő a jelen esetben: pápa » legátus » pátriárka » püspök.
Ezenkívül 7 legátust említ, akik területük szerint a következők:
a, szentföldi legátusok: két valódi pápai megbízott, Theodwin és Guido, hiába
voltak becsületesek, nem rendelkeztek azokkal a tulajdonságokkal, melyek egy
ilyen magas poszt betöltéséhez szükségesek voltak, ezért hivatalukat A rnulf és
Godfrey püspökök bitorolták (occupo), akiknek kapzsisága közrejátszott a sereg
kudarcában;25
b, a németországiak Jordanus, a korrupt és pénzéhes főpap, illetve Octavianus,
aki 1159-64-ig ellenpápa volt, talán ezért isjellemzi Jo h n o f Salisbury gőgösként26.
A gőgöt akkoriban váltja fel a kapzsiság m int legfőbb bűn, és ez a kettősség jól
megfigyelhető a rossz legátusok jellemzésében27.
c, Egy nagy összetűzés után leszjohannis Paparonis írországi legátus, mivel csak
a bíborosok rábeszélésére fogadja el a pápai megbízatást, azok után, hogy
“mérgesen Rómába m ent és a népet új, béketerem tő pápa megválasztására
21 Hist. Pont. 5-7. Az elsóbbségjogi ügyek azzal Foglalkoztak, hogy mely érsekségeket, illetve püspök
ségeket rendeljék egymás alá vagy fölé.
22 “apostolicum uifum et animarum pastorem" Hist. Pont. 65.
23 Hist. Pont. 51.
24 H ist Pont. 73-74. (37. fej.)
25 Hist. Pont. 54-55.
26 Hist. Pont. 75-78.
27J. Huizinga'. A középkor alkonya. Budapest, 1979. 25. o.
102

biztatta”28- Ezenkívül legfőbb tanácsadója volt a megvesztegetéssel gyanúsítható
Greogörii de sancto Angelonak29, továbbá támogatta a pápa által ördöghöz
hasonlított Henry of W inchestert30, aki István angol király fivére volt.
Angliában a legátusi tejhatalmat —bár legátust cím nélkül Theobald, Canterbury érseke gyakorolta, “aki nagy tiszteletnek örvendett (a pápa) szerűében”31.
John of Salisbury Theobaldot a pápa után szinte a legkiválóbb em berként jellemzi,
és bemutatja harcát az engedetlen angol egyházfőkkel szemben. Az engedetlenség
abból állt, hogy nem támogatták Theobaldot a királlyal szemben32, de Theobald
“mindenkinek megbocsátott” — még a vele egyrangú pozícióért harcoló yorki
érseknek33 is —“kivéve Henry o f W inchestert”3435,akinek a pápa ugyan megbocsá
tott, de nem teljesítette kívánságát, ami W inchester érseki rangra33 emelése volt.
A pápa és megbízottjának akarata egy (szemben állnak Henryvel), tehát a “legátus”
a lehető legjobban végzi dolgát.
A nagy befolyással rendelkező egyházi személyiségek különböznek egymástól
morális megítélésük által is. Clairvaux-i Bernát (1091-1153) “nagy szentségű és
súlyos tekintélyű (auctoritas)”36 apát, aki “Clairvaux legszentebb apátja (sanctissimus abbas)”3738, “akinek neve mindenkinél több tiszta hírnevet érdem elt ki”3a, a
“legékesszólóbb és legjobbhírű em ber”39. Ilyen jelzőkkel emeli Theobald erkölcsi
tisztasága mellé Bernátot. Ugyanakkor Suger apát (1081k.ll54) sokkal inkább
műveltsége (litteratus) miatt kerül a legkiválóbb emberek mellé: “művelt és
ékesszóló em ber”40, aki azon vezető egyházi emberek közül, akiket műveltségük,
szentségük és hivataluk miatt választottak a Gilbert ügy kivizsgálói közé, a
legvallásosabb és legtanultabb volt41. Talán amikor jótétem ényeiről van szó42,
akkor is inkább az altala örökül hagyott szellemi, m int a földi javak kerülnek
említésre.
- s- Jo h n of Salisbury Gilbert de la Porrée-t, bár eretnekséggel vádolták, magisterként és “napjaink legműveltebb em beredként (litteratissimus) emlegeti43, beidézését pedig így okolja: “nem azért (idézték be), m ert (kijelentései) ellentétesek voltak
a hittel, hanem m ert kifejezésmódjuk ellentmondásosnak látszott.”44
Petrus Abaelardust (1079-1142) szintén műveltsége által védi meg, mivel Gilbert28 Hist. Pont. 71-72.
29 Hist. Pont. 12.
30 Hist. Pont. 78,
31 “qui múltam gratiam eius protnuerat” Hist. Pont. 11.
32 Hist. Pont. 46.
33 Hist. Pont. 5.
34 “Episcopos et abbales Angloruin a suspensione relaxaueral dominus Theobaldus Cantuariensis
archiepiscopus, preter Henricum Wintoniensem” Hist. Pont. 78
35 “Cum uero episcopus preter absolutionem se nihil oplinere posse uideret” Hist. Pont. 79.
36 Hist. Pont, 14.
37 Hist. Pont. 25.
38 “cuius nőmén ex multis meritis clarissimum habebatur" Hist. Pont, 64.
39 “clarissime opinionis et eloquetitissimo uíro abbati Clarenallensi” Hist. Pont. 15.
40 “uir litteratus et eloquens” Hist. Pont. 16.
41 “reügiosissimus et disertissimus: Hist. Pont. 17.; “Sigerius abbas sancti Dionisii, uir litteratus et
eloquens” Hist. Pont. 15-16.
42 “beneficiorum Sigerii” Hist. Pont. 87.
43 “uir elale nostra litteratissimus magisler Ciselbertus” Hist. Pont. 15.
44 “uel quia non consonabant regulis” Hist. Pont. 15.
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hez méri, m ind műveltéségben43, m ind perében, ráadásul őt is magisterként
emlegeti4546, ami magában foglalja a m ester iránti középkori tiszteletet. Bresciai
A rnoldtól úgy különbözteti meg Abaelardust, hogy bár elismeri azt, hogy tanítvá
nya volt, sőt azt is, hogy ugyanott tanított m int ő, de Arnoldnak szegény hallgatói
voltak47, míg Abaelardusnak —m int az köztudott leh etett—gazdagok, hisz fizettek
neki48. Tehát Arnold letért Abaelardus útjáról, ezrét Abaelardus hallgatói elpárol
tak tőle, így kettejük tanainak semmi közük egymáshoz.
S valóban, amennyire Gilbert-t és Abaelardust védelmezi, annyira kedvezőtlen
képet alkotjohn of Salisbury Bresciai Arnoldról azáltal, hogy az egyházi hierarchiát
sértő kijelentéseket ad szájába, “a szkizma okozójának”, a “a béke akadályának”
nevezi. Ugyanakkor megemlíti, hogy “éles intelligenciával rendelkezik, az írások
ban jártas, kiváló szónok és prédikátor”49, viszont egyszer sem használja vele
kapcsolatban a művelt (litteratus) kifejezést, ami arra is bizonyítékul szolgál, hogy
az erkölcs által felállított hierarchiával párhuzamosan, átfedésekkel létezik egy a
műveltség által felállított hierarchia is John o f Salisbury szemléletében.
M indezen kívül John elismeri azon hierarchia jogosságát is, ami a tisztségekből
következik. Tehát ez a három rendszer —a műveltség, a szentség (erkölcs) és a
hivatal alapján történő megkülönböztetés —egyással párhuzamosanjelentkezik az
egyes szereplők viszonyrendszerében50. Ugyanakkor negatívan differenciái a gőg,
a kapzsiság (német legátusok) és a jogos hierarchiát sértő kijelentés (Arnold).
Meg kell vizsgálnunk a világi hatalmak értékelésében használt szempontokat.
Ezek nyilvánvalóvá válnak azáltal, hogy a világi hatalmak mindig a pápasággal
kapcsolatban kerülnek csak elő, tehát a világi hatalmak hierarchián belüli helyzete
jellem ezhető az egyházzal való kapcsolatuk milyenségével51. Ezen belül az egyházat
(a megtestesült egyházat) fel kell osztanunk világi kapcsolataiban a központi pápai
hatalomra, illetve a helyi egyházi vezetőkre m inden vizsgált esetben.
Mint azt m ár említettem, a História Pontificalisban kulcsszerepet tölt be az angol
király, István (1135-53) és az egyház viszonya. Ezen belül az angol király és a pápa
viszonya a felölelt időszak alatt a rosszból az interdiktum után kifejezetten
ellenségessé válik. John of Salisbury a pápaság elleni jogtalanságaival (iniuria)
45 “uiros in litteris famosissimos" Mist. Pont. 16.
46 “abbas arte sitnili magistrum Petrum aggressus erat" Hist. Pont. 19.
47 “auditores (...) pauperes* Hist. Pont. 63.
48 Petrus Abaelardus: Szerencsétlenségeim története. Budapest, 1985. 19.o.
49 “Ingenio perspicax, peruicax in stúdió serjpturarum, facundus eloquio, et coutemptus mundi
uehemens predicator”; “auetor srismatis”; “párom habere non sineret" Hist. Pont 63. Bresciai
Arnold (Amoldo da Brescia 1lGOk-1154) itáliai Ágoston —rendi szerzetes, radikális egyházrefor
mer. Az apostoli szegénységet hangsúlyozva elvetette az egyházi felsőbbséget. Miután elűzte
Rómából III.Jenő pápát (1145), a papságon belül mélyreható reformokat foganasítotl és városköz
társaságot hozott létre. IV. Adorján és I. Frigyes császár engedélyével a római prefektus mint lázadó
eretneket felakasztotta.
50 Vő. “uenerabiles uiri qui oppínione litterarum et auctoritate reiigionis nel ofTicii ceteris preminebanl” Hist. Pont. 17.: a Gilbert ügyben való bíráskodásra kiválasztás alape.lve.ivel.
51 Mictka i.m.: “Die Stclhing des Papstcs und dér Römischen Kirche verlangt von Bischöfen, KIcrikern
und Glaubigen Ergebenheil und Gehorsatn,”
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jellemzi a királyt. Egyrészt a pápasággal szembeni52, másrészt az angol földön teljes
egyházi hatalommal felruházott Theobald elleni tettekre5*lehet felbontani a király
jogtalanságait. Ugyanakkor a király “kegyelmébe” fogadja az engedetlen egyház
főket54, tehát a legfőbb egyházi gonosszal cimborái. Simonia gyanújába is kevere
dik55, sőt, pénzt szed a szabad egyházi választás elismeréséért56. Mindezen tettek
alapján a király talán a legerkölcstelenebb világi személy, és persze sem hivatalánál
fogva —hiszen világi —, sem műveltsége által nem emelkedhet a forrás szemléleté
ben "magasabb körbe”.
Az angol királynak szinte teljesen ellentéte —feleségimádatát leszámítva57 —a
francia király, VII. Lajos (1137-1180), akinek a pápával való jó kapcsolatára
jellemző a fényes pápai fogadás, illetve a pápának azon lépései, amivel Lajos
házasságát igyekezett erősíteni58. Ezenkívül a “pápa a francia királyságot bármely
más királyságnál jobban szerette"59, és John o f Salisbury Lajost a franciák legke
resztényibb királyának nevezi (christianissimus rex Francorum )60.
A “kedvelt és megbecsült”61 K om ád (1138-52) ném et király megítélése m ár
árnyaltabb, mivel a császári korona megszerzéséhez “követeket küldött m ind a
pápasághoz, m ind a rómaiakhoz”62, tehát nem volt egyértelműen III. Jenő pápa
híve.
II. Roger (1101-54) szicíliai király, aki Konrád ellenfele volt63, viszont a francia
királlyal baráti viszonyban állt64, megítélése szintén kétarcú, mivel bár “a király a
tirannusok szokását követve szolgaságba vetette az egyházat királyságában”65, a
pápa mégis kiegyezett vele66, és később sem tudott az egyezségük ellenére semmit
sem Lenni a királyi invesztitúra ellen67.
Mindezek ellenére Roger a História Pontificalisban kedvezőtlenebb megítélés
alá esik, m int Konrád. H a a királyok között a Iegrosszabbtól legjobbig sorrendet
kéne felállítani, akkor a m ű alapján ez a következő volna (persze mindez az
egyházzal való viszonyuk alapján): István » Roger » Konrád » Lajos. A világi
hatalmak hierarchiájában tehát az erkölcsiség a döntő, ami egyenlő a pápai
hatalom szolgálatával, illetve tagadásával.
52 Hist. Pont. 6.
53 Hist. Pont. 7.; 42.; 46.
54 “erant in regis potestate*1Hist. Pont. 46.
55 “multos snspítionem contraxit symonie” Hist. Pont. 86.
56 “Rex uero eis eligendi libertatém concedere noluit antiquam quingentas libras, exemplo
monachorum saneri Augustini, ei appenderint." Hist. Pont. 88.
57, “reginam uehem enter amabat et fere puerili tnodo” Hist. Pont. 61.
58 Hist. Pont. 61-62.
59 “regno Francorum quod ab ipso m eruerant super omnia regna mundi" Hist. Pont. 62.
60 Hist. Pont. 11.
61 “diligebat et uenerabatur" Hist. P o n t 54.
62 “tani ad eedesiam quam ad urbern destinauerat mintios suos” Hist. Pont. 75.
63 “inter ipsum (Rex Conradus) et Rogerum regem Siculum inímidtie uertebantur” Hist. Pont.
58.
64 Hist. Ponc 60.
65 “more dnm norum ” H ist Pont. 65.
66 Hist. Pont. 66.
67 Hist. Pont. 69.
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Ahogy távolodunk a pápai hatalom hatósugarától, az egyháztól, egyre kevesebb
inform ációt találnuk, ami a világi hatalmak egymás közötti viszonyára utalna68.
Ugyanakkor a m ű egészét tekintve, annak végigolvasása során egyre jobban
kikristályosodik a szereplők szerző által sugallt hierarchikus rendje.
A hierarchiát m egterem tő alapvető tényezők összefoglalva a következők: min
denek előtt bármilyen a hierarchiában feljebb vivő tényezőnek egyeznie kell az
isteni törvénnyel (lex divina), ebbe beletartozhat:
a) a műveltség (pl. a litteratus Gilbert és Bemát),
b) az erkölcsösség (pl. III. Jenő —vir apostolicus, B ernát —sanctissimus, Suger
—religiosissimus, Theobald —múltam gratiam prom uerat),
c) a magas tisztség (III. Jenő —jogos tejhatalom, Bernát —auctoritas, Theobald
—Angliában egyházi teljhatalom, Suger —királyi régens),
d) beneficii (jótétemények pl. a pápai parancsot követő Theobald és hívei,
Molise grófjának házasságkötése69, a fides (hűségeskü) betartása — Hugh
apát70),
e) a kapzsiság visszautasítása71.
Ami viszont ellenkezik az isteni törvénnyel (lex divina), az egyben vétek a jogos
hierarchia ellen, és maga a m indenható isteni törvény állítja helyre valamilyen
büntetéssel — ami feltétlenül bekövetkezik — a hierarchiában bekövetkezett
egyensúlyzavart.
A jogos hierarchia elleni vétkek és a lex divina72 működése:
a, egyéni: Arnold » excommunicario73;
b, kollektív: István és püspökei » interdictum 74;
c, gőg (keresztesek75) » hadjárat kudarca;
d, simonia (István alatt76) » (István fia nem lesz király);
e, álhierarchia követése (Tripoli püspöke) » pápai feddés77;
f, fides megszegése (H ereford püspöke)78 » akihez a fides megszegésével átpártol
(István), annak nem lesz dinasztikus hatalma, szemben azokkal (Plantagenetház), akiknek korábban hűségesküt tett;
g, házasságtörés (Ralph) » dinasztiája kihal;
h, kapzsiság (Jordanus) » pápai feddés79.
68 Vö. Miczkt! i.m. 26.o. Talán ezért is lesz Miczka kutatásának kizárólagos tárgya az egyházkép, mert
ezen keresztül lehet a legjobban megközelíteni John of Salisbury világképét.
69 Hist. Pont. 80-82.
70 Hist. Pont. 46.
71 Hist. Pont. 77.
72 Miczka i.m. 207. o.: “Die lex divina istdie oberste Norm für dasgesamte Kirchenrecht, ist aber nincht
dem Kirchenrecht gleichzusetzen.”
73 “eum namque excommunicauerat ecclesia Romana” Hist. Pont. 63.
74 Miczka i.m, 205.o.: “Neben den Verfügungen für Einzelfalle sind Appellationen, Privilegierungen
und die Entsendung von Legaten die wichtigsten Mittel dér Kirchenregierung. Als schwesle
Slrafmiuel sind Exkommuníkation und Interdikt genannt.”
75 Hist. Pont. 54.
76 Hist. Pont. 86.; Hist, Pont. 89.
77 Hist. Pont. 73-74.
78 Hist. Pont. 47-49.
79 Hist. Pont. 78.
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b) Tér és idő a História Pontificidüban
A pápa, m int Isten földi helytartója, a földön tejhatalommal bír. Aki közelebb
van Istenhez, nagyobb m értékben részesül a szentségből, és mivel a földön Istent
az egyház képviseli, ezért az egyházhoz—azon belül a pápához—közelállók feljebb
helyezkednek el a körkörös hierarchiában. A szentségből részesülők különböző
rendeket (ordo) alkotnak. így lesznek a látszólag semmi rendet nem követő,
szétszabdalt történetek egy egységes térleírás elemei.
Ugyanakkor a földrajzi tér a kialakuló királyságokra és a keresztény egyházra80
támaszkodva létrehozza a maga “bugyrait” is. A keresztény hierarchia m int
makrokozmosz, jelen van az egyes királyságok mikrokozmoszában is. Ezt próbá
lom lebontva ábrázolni:

Angila

Jó egyházi
Theobald + köre

Itália

pápai curia

Németo.
Franciao.

Suger, B em át

Jó világi
Matilda

Rossz világi
István kir.

rómaiak
Konrád
Raiph
VII. Lajos

Rossz egyházi
W inchester
püspöke
Brescai
A mold
legátusok

Konrád kettős megítélés alá esik, mivel nem egyértelműen negatív szereplő.
A hierarchikus szemléletben az idő korántsem olyan fontos struktúraform áló
tényező, m int a tér. A legkorábbi dátum 113981, a legkésőbbi pedig 116382 amikor
em lített esemény történik, de a főfonal megmarad mégis 1148 és 1152 között,
mikor Jo h n o f Salisbury maga is a pápai udvarban volt. Az események nem
lineárisan követik egymást, bár az időrendiséget a szerző betartja, nem az egymásutániságon, hanem a szinkrón ábrázoláson van a hangsúly. Úgy isjellem ezhetnénk
ezt, hogy a hierarchia egyes szintjei között ide-oda vezeti az olvasót John of
Salisbury, ahogy ezt Vergilius és Beatrice teszik majd több m int száz év múlva
Daniéval83.
A statikus szemlélet úgy érvényesül a műben, hogy a szerző számára az idő a
mozdulatlan világnak csak variációja, és végeredményben m inden ajelen pillanat
tal áll vonatkozásban84. így az 1148 és 52 közötti időszak csak a ma egyik variációja,
viszont mivel az igazság örök, ami akkor igaz volt, ma is az85. Ha pedig alkalmazzuk

80 Vő. SzűcsJenő: A magyar nemzeti tudat kialakulása. Szeged, 1992. 15-39, o,
81 Hist. Pont. 84.
82 Hist. Pont. 15.
83 Dante Aligtiieri: Isteni színjáték. (Ford. Babits Mihály), Budapest, 1971. Dantének az isteni hierarchi
áról alkotott elképzelése: III. 64-90. sor. 278-279. o.
84 A. Ja. Curemcs: A középkori em ber világképe. Budapest, 1974. 101-104. o.
85 Uo. 107. o.; továbbá vö. AureUus Augustmns: Vallomások. Budapest, 1982. o.: “Emlékezésünk: jelen
a múltról. Szemléletünk: jelen a jelenről. Várakozásunk: jelen a jövőről.”
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a m űre a négyféle középkori értelmezési síkot86, akkor a hierarchikus szemléletet
előtérbe helyezve a következő eredm ényt kaphatjuk: értelmezés
a H istória Pontificalis = 1. ténybeli » pápai történet 1148-52;
2. allegorikus » egyházi és világi hatalom harca
egymással;
3. tropologiai » csak az egyház követendő;
4. anagogikus » az örök, szent hierarchia
változtathatatlan.

3. A korproblémák a História Pontificalisban
a) Népi kultúra a História Pontificalisban
A történész szemléletmódját befolyásolhatják a kor kultúrájának sarkalatos
elemei. Ezen elemek felbukkanását kívánom feltérképezni a História Pontificalis
ban.
A szentkultusz szorgalmazásajohn o f Salisbury két másik történeti munkájában
is felbukkan87, és jelen m űben is találunk olyan utalásokat, miszerint Bernát szent,
holott szenttéavatása csak 1174-ben történik meg88.
A népi kultúrából származó liturgikus elem, az úrvacsora fontosságárajellemző,
hogy a bajok a mise közbeni borkiömléssel veszik kezdetüket89.
Á jóslatok kétszer is fontos szerepet töltenek be. Egyrészt megtudjuk, hogy
részben bevált Bernát jövendölése Ralph de Vermandois utódjaival kapcsolat
ban90, másrészt H ereford püspökének felavatási szertartásán akkor, amikor szokás
szerint az új püspök fejére helyezett evangéliumból felolvasták az első szem elé
kerülő m ondatot, az a következő volt: “Alszol. Egy órát sem tudtál virrasztani
velem" (Márk 14,37) John o f Salisbury szerint ebből m ár következtethetünk arra,
hogy a püspök az egyik legsúlyosabb bűnt, a hűbéri eskü (fides) megszegését fogja
elkövetni91.
És végezetül olyan népszerű népi figura is megjelenik hús-vér alakban, m int az
ördög, ráadásul a pápa mesél róla élethű anekdotát, amelyben az ördög beszélget
ördöganyjával úgy, m int gézengúz kölyök az anyjával szokott92, b ár a történet a
maga környezetében csak allegóriaként értelmezhető. Az, hogy ennyire életszerű
ördögről szóló elbeszélés elhangozhat John of Salisbury művében a pápa szájából,
az azt jelzi, hogy egyes, a népi kultúrában gyökeredző elemek —amelyek a műben
ábrázolt hierarchia alól törnek be —a legalsótól a legfelsőbb posztig szabadon
áramolhattak, és befogadókra találtak.
86 GurexHcs i.m. 72-73. o.
87 Lásd a 6. jegyzet.
88 Lékai Lajos: A ciszterciek. Budapest, 1991. 225. o.
89 Hist, Pont. 11.
90 Hist. Pont. 14.
91 Hist. Pont. 48.
92 Hist. Pont. 79.
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b) Világi kultúra a História Pontificalisban
A világi művészetek térhódításával párhuzamosan megjeínik az esztétikai kriti
ka. Jo h n of Salisbury is él ezen eszközzel akkor, amikor így ír: “elegáns stílussal
rendelkezett”93, vagy: “egy íróra sem emlékszem, aki talpraesettebben illusztrálja
ezt a verssort: Milyen csodás a stílusod, / Olyanná teszed a régi szavakat, hogy
újnak látszanak.”94
A lovagi életm ód térnyerésével a pazarlás mindennapivá vált a világi életben.
Amikor Jo h n o f Salisbury nem a pazarlást, hanem azt kifogásolja a fogadási
ünnepélysorozatban, hogy VII. Lajos nem úgy viselkedett, m int egy halandó,
akkor burkoltan elfogadja az ünnepi kiadások szükségességét95.
A kapzsiság miatti társadalmi feszültségetjól szemlélteti az a történet, amelyben
egy mondaye-i szerezetes nem fogadja el Jordán legátus “romlott" pénzét96.
A lovagszerelem motívuma megtalálható VII. Lajos felesége iránti97, illetve
Rajmund ugyanezen nő iránti szerelmében98. Jo h n ironikusan szól Lajos “feleségimádatáról”, mivel a házasság nem a szerelem, hanem racionálisan felfogható
(vö. Anselmus) hitbéli okokból, az egyházi szentség által köttetik.
A házasságokon belüli szexualitás egyház általi szentesítése megtalálható abban
a jelenetben, amikor “a pápa (a francia királyt és királynét) ugyanabba az ágyba
fektette, melyet saját díszeivel fedett be”99. Teszi ezt azért, m ert szexualitás
elősegíti a racionális okokból házasok házasságban maradását, így a “szent
köteléket” szolgálja, tehát a pápa és John által is helyeslendő.
c) Politikai áramlatok megjelenése a História Pontificalisban
A korabeli politikai gondolkodás sokoldalúsága miatt jelen dolgozatban csak a
m űben fellelhető erővonalak lehetséges csoportosításait kívánom vázlatosan
ismertetni.
A kibontakozó katedrálisi mellett m ár régóta létezett a kolostori kultúra,
melynek megújítójaként lép fel a ciszterci rend és a Clairvaux-i Bemát. Az
elmélkedésről (De condsideratione) című munkáját az első ciszter pápának, III.
Jenőnek ajánlotta100, és a traktátus megírásának oka az egykori tanítvány pápává
választása volt. Bem át befolyására jellemző, hogy traktátusa a pápai kancelláriá
ban kézikönyvként szolgált101.
93 “elegand (...) sdlcT Hist. Pont. 26.
94 Hisl. Pont. 27. benne: Horatius: Ars Poetica, 47-43.
95 Hist. Pont. 60-62.
96 “Pecunia tna tecum sit in perditione, quia non est tibi pars in sorle hac, nec nobis, Deo propiciante,
pars érit in sorté tua” Hist. Pont. 77. (ApGsel. VIII. 20.)
97 Hist. Pont. 6198 Hist. Pont. 52-53.
99 “Fecit eos in eodeni lecto decumbere” Hist. Pont. 61.; lásd még; P. Rrawe: Beitráge zűr Sexualethik
des Mittelaltcrs (Adalékok a középkor szexuális szokás- és normarendszeréhez.) Brelau, 1932.
100 U kai i.m. 224.o.
101 Walter Ullmann: I j w and Politics in the Middfe Ages (Törvény és politika a középkorban), l-ondon,
1975. 255. o.; Bcrnálról bővebben.' /. Lortz: Bernhard von Clairvaus. Mönch und Mysltker
(Clairvaux-i Bernát. Szerzetes és miszlikus). Wiesbaden, 1955; B. Sckellenberger. Bernhard von
Clairvaux (Clairvaux-i Bernát). München, 1982.
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A városok felvirágzásával —ami szervesen kapcsolódott a XII. századi prosperi
tásba102 — párhuzamosan kialakult a püspöki és érseki székek hatalma. Ezek
befolyási övezeteivel kapcsolatban kerülnek elő az elsőbbségjogi ügyek a História
Pontificalisban is103. A kialakuló katedrálisi kultúra képviselője Suger, St. Denis
apátja, aki “a pápához, m int barijához m ent” és VII. Lajos régense volt104105, tehát
m ind egyházi, mind világi támogatást élvezett103.
A városok és a polgárság önkorm ányzatért való harcában106előtérbe kerültek az
egyház által eretneknek bélyegzett eszmék, melyek megjelenése a m űben a Római
köztársasághoz és Brescia-i Arnoldhoz kapcsolódik107.
Ezen három személyiség köré csoportosulnak a katedrálisi és városi kultúra
kialakulása során keletkező politikai erővonalak: tehát Bernát a kolostori, Suger:
a katedrálisi és Arnold az eretnek mozgalmak képviselője108.
Az egyházi és világi hatalmak összeütközésének kérdéskörét szintén csak a
történetíró Jo h n o f Salisbury szemszögéből vizsgálom. Nála a legnagyobb világi
bűn, h a a király beleszól az egyházi hierarchiába (István, Roger). Ennek teológiai
politikaelméleti háttere a következő109: az isteni törvény egybeesik a természeti
törvénnyel110, aki ezt megszegi, az zsarnok111. A szkizma mindig a világi tirannusoktól származik112, azzal, hogy engedetlenek, és ezáltal, megsértik azt a törvényt,
miszerint a világi hatalmak az egyház szolgálói113, ami m ár önmagában bűn, mivel
nem az isteni törvényt követik114.Jo h n o f Salisbury az egyházi hierarchia eredetét
a természeti törvényből eredőnek tartja, és mivel a természeti törvény megszegői
zsarnokok, így az is zsarnok, aki kívülről belszól az egyházi hierarchiába. A
tirannusok, a zsarnokok azok, akik a szabadságot megakadályozzák, azáltal hogy

102 G. Duby-R. Mandrou: A francia civilizáció ezer éve. Budapest, 1975. 72-120. o.
103 Hist. Pont. 5-7.
104 “qui uices habebat regis in Francia” Hist. Pont. 20.; Suger apátnak a gótikus építészetben betöltött
szerepéről lásd: £níz Géza: A gótika művészete. Budapest, 1973. 17-37.; E. Panofsky: Abbot Suger
on the Abbey Church of St. Denis and its Art T reasures (Suger apát aSzt. Dénes apátságon és annak
művészeti kincsei). London, 1946.
105 Suger apát, mint világi klerikus —Johnnál —jogosan élvez politikai hatalmat is, mivel ezzel a
tevékeny apostoli eszményt követi; vö. Miczka i.m. 40.o.: “Seiner Meinung nach ist es die Aufgabe
dér Mönche, als die wahren philosophí in dér Genewart das antiké Idea! des Weisen zu
verwirklichen und zűr eigentlichen Höhe zu führen. Aber ihm erscheint doch das Leben dér
Weltkleriker (...) als echte “Nachfolge Christi” und als Verwirklichung des Ideals des vir
apostolicus.”
106 Duby-Mandrou i.m. 84-87. o.
107 Hist. Pont. 63-65.
108 A felosztásról bővebben: G. Duby: A katedrálisok kora. Budapest, 1984. 93-126. o.
109 Ezt a szerző nagyrészt a Policraticusban ismerteti.
110 Schubert i.m. 19. a.
111 Uo. 21.o.
112 Uo. S l.o .
113 Uo. 34. o.
114 Aristo telesnél a törvény be nem tartása abban áll, hogy valaki nem azt cselekszi, amit a törvény előír.

szkizmát (törést az egyházi rendben) okoznak, így nála az igazi szabadság115
fogalma egyenlő a római egyház szolgálatával116.
John o f Salisbury az egyházi hierarchiában a keresztény lélek szabadságának
megtestesülését látta, ezért a hierarchia egyházi függetlenségének védelmezője a
királyokkal szemben.
d)A História Pontificalis, mint politikai állásfoglalás
John o f Salisbury jelentős szerepet játszik II. Henrik (1153-89) és Becket Tamás
(1117/18-1170 dec. 29.) harcában. Ez abból is kiderül, hogy 1159-ben írt Policraticusát Becketnek ajánlja117. Politikai állásfoglalása ezenkívül kiderül leveleiből és
a História Pontificalisból is. Tudjuk, hogy Johnnak 1163-ban érseki tanácsadói
volta miatt el kellett hagynia Angilát118. Francia területen talált menedéket, és itt
írta 1163-64-ben a Históriát. Talán ez is közrejátszik a francia királyról festett
pozitív képben. 1164-ben megszületnek a Clarendoni határozatok, melyeket a
vezető egyháziak csak királyi kényszerítésre fogadnak el, de annak több pontjával
nem értenek egyet.
A Policraticusban John a filozófiát a történelemmel, az igazságszolgáltatást a
teológiával kombinálva fejti ki gyakorlati érveit119. Vajon nem ez történik a História
Pontificalisban is?
Szerzőnk a Clarendoni határozatokat isteni törvénnyel ellentétesnek és a
szokásjog gyalázatos megváltoztatásának tartja120. Az abban foglaltakkal kapcso
latban áttételesen ki is fejti álláspontját. A 3. cikkely kimondja a királyi bíráskodás
jogosságát a bűnős klerikusok felett121, ugyanakkor a Históriában a canterburyi
érsek a pápától megkapja ugyanezt a jogot122, tehát a 3. cikkely jogtalanság.
A 4. cikkely megtiltja Anglia egyházi személyeinek az ország királyi engedély
nélküli elhagyását. John o f Salisbury István ugyanerre irányuló tettét jogtalanság
nak nevezi123.
A 7. cikkely kimondja, hogy az uralkodó nagyhűbereseit és tisztségviselőit nem
lehet a király engedélye nélkül kiközösíteni. Ezzel szemben a Históriában a pápa
magát a királyt is kiközösítheti124, és Ralph de Vermandois 3 évig volt kiközösít
ve125.
115 Miczka i.ni. 41. o.: a libertás ecclcsiacrt harcol.
116Scftwierf i.m, 4 M2- o. vö. Hist. Pont. 84.: Ulgcr, Angers püspöke, kiemelkedő volt kora, műveltsége
és jóhtre miatt, és azért (!), meri az igazság (iustitia) és a lélek szabadásának (libertate spiritus) híve;
tehát az igazság és a lélek szabadsága egybeesik és a hierarchia tiszteletében érvényesül; ez a tisztelet
megszerezhető a jó hír (erkölcs), a műveltség és a kor által.
117 Miczka i.m. 20. o. és 165. o.
118 Schubert i.m. 30. o,
119 Ullmann i.m. 256. o.
120 Schubert i.m. 39. o.: “divinis legibus adversae”, “reprohrae peruersae consueludines”.
121 Egyetemes történeti szöveggyűjtemény. Szerk.: Sz. Jónás Ilona. I. k. Budapest, 1971. 560-64. o.
122 “coneessil ut omnes opiscopos et abbates Angiié” Hist. Pont. 11.
123 Hist. Pont. 6-7.
124 Hist. Pont. 45.
125 “qui triennio fuerat exeommumcatus” Hist. Pont. 12.
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A 8. cikkely szerint az egyházi ügyek legfőbb szerve acanterburyi érsek után az
angol király, s csak ő viheti a pápa elé az ügyeket, míg Salisburynél III. Jenő
közvetlen teljhatalommal bír az elsőbbségjogi ügyekben126.
A 12. cikkely rendelkezik arról, hogy a király beleszólhat az egyházi tisztek
betöltésébe, ami Johnnál a tirannusok szokása12’.
Megállapíthatjuk tehát, hogy a Clarendoni határozatok összes egyház által
vitatott pontjára van válasza a múltból John o f Salisburynek, és ezek a válaszok
nagyrészt megegyeznek az angol egyházfők többségének128véleményével. Amikor
am últról ír, akkor ajelenről is ír egyben, m ert "a krónikaírónak (...) feladata, hogy
megállapítsa a szokásokat és erősítse vagy lerombolja a privilégiumokat” l2°-

4. John of Salisbury: a kutató és a tanító
A kutató szellem több formájában is megjelenik a H istória Pontificalisban.
Tudatos forrásfeltárásra utal az, amikor arról ír, hogy Sigebert elbeszélésétől
fogva “egyetlen olyan krónika sincs, amit én felfedezhettem (reperio) volna, bár
találtam az egyházi archívumokban az emlékezetes eseményekről olyan feljegyzé
seket (notici), melyek az eljövendő íróknak segíthetnek.”130
Forrásai személyes tapasztalatok vagy hitelesnek tartott írások131. Ugyanakkor
forráskritikával is él az általa nagyra tartott Sigebert írásával kapcsolatban:
“Sigebert számos ponton ném a maradt, vagy azért, m ert hiányosak voltak feljegy
zései, vagy egyéb okok miatt”; továbbá szemére veti, hogy “több gondot fordított
a németéivel (Teutones suos) kapcsolatos dolgokra.”132. A történetíró eszközei
közül említi a beillesztést (insero)133, ami lehet egy tö rtén et beillesztése egy
szövegbe aktuális esemény hatására.
A történeti kutatás létjogosultságát egy Hugó de sancto Victore parafrázis által
maga Jo h n adja meg: “Isten láthatatlan dolgai tisztán láthatók a m egtett dolgok
ban .1'134 T ehát a történeti kutatás tárgya —Jo h n szerint — maga Isten, akit egy
Timaioszból135vett citátummal így jellemez: “nehéz megtalálni (...), de lehetetlen
szavakban leírni, ha megtaláltuk.”136 A chartres-i iskolára jellemző racionális
kutatási szellem137 —ami keresztény alapokon jö tt létre —azért érvényesülhetett
126 Hist. Pont. 4-6.
127 Hist. Pont. 65.
128 Miczka i.m. 163. o.: John úgy hitte, hogy a 18 angol püspökből legalább 10 és a klérus nagy része
nem a király oldalán állt a Clarendoni határozatokkal kapcsolatban.
129 “Valet eliam noticia cronicorum ad statuendas uel euacuandas preseriptiones et privilegia
reboranda uel infirmanda” Hist. Pont. 3.
130 Hist. Pont. 2.
131 Hist. Pont. 4.
132 Hist. Pont. 2-3,
133 Hist. Pont. 3.
134 Uo.
135 Platón Timaioszának jelentőségéről a chartres-i iskolában lásd: Twelfth Century Europe and
Foundations of Modern Society. Szerk.:M Clagett, G. Fost, R. Reynolds. London, 1966. 7. o.
136 Hist. Pont. 36.
137 J. Le Goff. Az értelmiség a középkorban. Budapest, 1979. 69-72. o
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a történetírásban, m ert elfogadott tétel volt Isten jelenléte a történelem ben. Ezért
tulajdonképpen a történetíró John o f Salisbury végsősoron magát Istent és az
Isten által terem tett rendet kutatta a történetek mélyén, a történetek szereplőinek
viszonyaiban. Emiatt alkalmazott olyan módszereket (egyházatyákra hivatkozás,
teológiai kom m entár közlése), melyeket az “egyetlen igaz tudom ány”, a teológia is
alkalmazott. Jo h n o f Salisbury a történetíráshoz m int eszközhöz, m int Isten jo b b
megismerésének tudományához fordult.
Ugyanakkor Johnál a történelem bizonyíték és m érték138, továbbá a m últ
autoritással rendelkezik a jelen fölött139. Johnak célja, hogy hasznára legyen
(proücio) kortársainak (coetaneis-kortársai közösségének)140, hiszen “semmi sem
tanít világosabban és hangosabban—az Isten kegyelméből és törvényéből szárma
zó tudáson kívül —, m int az elhunytak viselt dolgainak (gesta) ismerete", és “az
em ber ajutalom és büntetés példái által buzgóbb lesz az isteni félelemben és az
igazság hajszolásában", m ert — itt Gatot idézi —: “Mások élete a tanítómeste
rünk.”141
Jo h n o f Salisbury a történelem példa (exempla) jellegű értéke m iatt etikai síkon
kapcsolja össze —a chartres-i szellemnek megfelelően142 —a történeti kutatást a
tanítással, ezáltal a keresztény em berek közösségében alkot, a művét helyesen
interpretáló olvasóval együtt, “melyet megváltásunkért (a keresztények megváltá
sáért) és az egyházban való hitért"143 ír. Tehát a történetíró a közösség történeti
tudatán belül közös m unkát (liturgia) végez a keresztény közösség tagjaival lelki
üdvükért.
***

Nem elemeztem olyan, a történetíró állásfoglalásának megítélésében fontos
kérdéseket, m int a skolasztika és korabeli miszticizmus érvényesülését a műben; a
hierarchikus szemlélet és a gótika érintkezését144; a filológia korabeli fellendülését,
az antik szerzők idézési technikáját; a házasság Jo h n o f Salisbury szerinti sokféle
értelm ezését145; a História gralianusi dekrétumokkal való kapcsolatát146

138 Miczka i.m . 33. o.
139 Miczka i.m. 35. o.: testalur magistra; vö. a négy értelmezési síkkal: sensus hisloricus, allegoricus,
tropologicus (morális), anagogicus.
140 Hist. PonL. 3.
141 “Aliena vita nobis magistra est.” uo. 3.
142J. Le Goff{ 1979) i.m. 87-88. o,
143 Hist. Pont. 4.
144 Emst UUmann: Die Welt dergotischen Kathedrale (A gótikus katcdrálisok világa). Berlin, 1981.7992.o.
145 G. Duby: A lovag, a nő és a pap. Budapest, 1987. 231-255. o.
146 Miczka i.m. 54-55. o.
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Mindazonáltal megpróbáltam felfedni Jo h n o f Salisbury történetírói tevékenységének a korabeli történeti tudatba ágyazódó fontosabb elemeit, illetve a szerző
egyedi állásfoglalásainak módját. A História Pontifícalis műfajszintézis volta
lehetőséget biztosít arra, hogy a történetíró a hierarchikus szemlélet érvényesülé
sén keresztül állást foglaljon m ind történeti, m ind —a történeteken keresztül —
aktuális kérdésekben. Bár John megpróbálja alkalmazni a “harag és részrehajlás
nélkül" elvét, m ert megígéri: “Amit Isten segítségével elbeszélni készülök, abban
csak az lesz, amit saját magam láttam, hallottam és igaznak tartok, vagy hihető egy
hiteles em ber írásai miatt.”147 Mégis a szereplők ábrázolásával és az események
kiválasztásával állást foglal és aktualizál, hiszen korának és az eljövendő nemzedé
keknek ír. Ez az állásfoglalás köti össze korabeli olvasóit a múlttal, és a saját korát
az eljövendő nemzedékekkel. Egyrészt közelebb hozza a tárgyát olvasóihoz,
másrészt a téma leírásába csomagolt állásfoglalás tanulsággal —és egyben forrásér
tékkel —is bír a jövő számára.
Állást kell-e foglalnia a történetírónak? Már a kiinduló kérdésfelvetésből kide
rült, hogy az állásfoglalás szükségszerű. A kérdés inkább az: hogyan és m iért éppen
úgy foglalnak állást az egyes történetírók, ahogyan azt teszik? Ezen kérdés
megválaszolása szintén történetírói feladat. De vigyázat, m ert a történetíró —bár
nem feltétlenül szándéka — m ár témaválasztásával is interpretál, legyen itt szó
statisztikai adatsorról, udvari pletykákról vagy történetírókról.

147 Hist. Pont. 4.
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