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Kondor M árta

Rufinus D e borto p a c is című művének
politikaelm életi vonatkozásai*
I. B e v e z e té s

I.l. A 12. század
a középkori történelem olyan időszaka, am ikor az eu/ \ rópai civilizáció fejlődése több vonatkozásban is döntő pontjához érkezett.
jL
A század közepe táján a feudalizmus m int politikai, kormányzati és
társadalmi rendszer fejlődésének második korszakába lépett (kb. 1150-1300),
amely a hűbéri kapcsolatok lazulását és háttérbe szorulását, a központi hatalom
megerősödését, végül pedig a rendek megjelenését hozta magával. Az uralkodói
és az egyházi hatalom közt feszülő ellentét az invesztitúraharcban öltött határozott
formát, ami nem m aradt hatás nélkül a politikai gondolkodás fejlődésére. Az
invesztitúraharc hatalmas ideológiai küzdelmet hozott a pápai főség és a világi
hatalom szuverenitásának képviselői között. Ebben az időszakban meghatározó
volt az a felfokozott tudományos-kulturális tevékenység is, amelyet a 12. századi
reneszánsz névvel illetünk. Ennek köszönhetően az antik irodalmi művek előtérbe
kerülése mellett1újjáéledt a római jog és „Gratianus Decretumával kezdetét vette
a kánonjog tudományos művelése” is.2Ajogi szemléletmód előtérbe kerülésének
eredm ényeképpen a politikai gondolkodásban az addig domináló keresztény
felfogás mellett antik elméletek éledtek újjá és nyertek teret.
Ezen hatások első szintézise Salisbury János Policratkusa volt (1159), amelyet a
kutatók a középkor első igazi politikaelméleti műveként tartanak számon. Az
említett folyamatok vizsgálatára azonban Rufinus 12. századvégén keletkezettük
bono pacis című műve is jó lehetőséget nyújt.
A

t iz e n k e t t e d ik

század

* A tanulmány az 1999. évi OTDK-ra készült, témavezetője Sashalmi Endre volt.
1 A Karoling reneszánsz érdemei közé tartozik a pogány antik és ókeresztény írók műveinek
a romlásoktól való megtisztítása és helyreállítása. Ennek köszönhetően a ma meglévő antik
szövegeink jelentős része ebben a 9. században helyreállított formában maradt fenn. Ehhez
hasonlóan a 12. század is nagy érdeklődést tanúsított az ókori kultúra és irodalom iránt,
így sok szöveg megőrzése, újra-felfedezése és áthagyományozása kötődik e korhoz. Erről
bővebben R evnolds , L. D. - W ilso n , N. G.; Scribes and Sckolars-A Guide to the Transmission
of Greek and Latin Lüerature. Oxford, 1968. 110-114. (A továbbiakban: R eynolds - W ilson ,
1968.)
2 E rdő Péter: Egyházjog. Budapest, 1991. 51. (A továbbiakban: Erdő, 1991.)
Sic Itur ad Astra & 1999. 2-4. sz. 83-128.

1.2. Rufiaus és Bologna
Rufínus a 12. században élt, kánonjogász és teológus volt. Közép-Itáliában, talán
Assisiben született valamikor 1130 előtt.3Bolognában Gratianus tanítványa, majd
1150 körül az egyetem kánonjogi magisztere lett. Előbb Assisi püspöke volt, majd
Sorrento érsekévé nevezték ki.4 1179. március 3-án ő tarthatta a III. lateráni zsinat
megnyitó beszédét.5
A bolognai egyetem a tudományok iránti felfokozódott érdeklődésnek köszön
hetően kialakult új kulturális központok közé tartozott.67Az itt folyó jogi oktatás
jelentőségét Gaines Post Studies In Medieval Legal Thought című munkájában
többször is kiemeli. Szerinte „a 12. század közepén Bologna volta Corpus Iuns Civilis
tanulmányozásának legfontosabb központja”f sőt Bologna felemelkedését és az új római
jogot a 12. század kultúrájának legfontosabb momentumaként fogja fel.8M inden
esetre Bologna jelentőségét mutatja, hogy Rarbarossa Frigyes 1154-ben kivált
ságlevelet adott az egyetem magisztereinek és diákjainak,9az 1158-as roncagüai
gyűlésen pedig négy neves bolognai doktor (Bulgarus, Martinus, Jacobus és Hugó)
segédkezett a császárnak a curián, mint legfelsőbb bíróságon való elnöklésben.10
Bolognában azonban nemcsak a római jog éledt fel, hanem az itt tanító Gratianus
tevékenységének köszönhetően a kánonjog is fontos szerephez jutott, Gratianus
1140 körül írta a később Decretum Graíwmi-nak nevezett nagyhatású kánonjogi
művét,11amely végül a Corpus Iuris Civilis mintájára készült Corpus Iuris Canonicinek
nevezett egyházjogi gyűjteménycsoportba is bekerült.12Művével nagyban hozzá
3 Dictionary of íhe Middle Ages. Ed.: Strayer, Joseph R. Vol. 10. New York, 1988. 545. (A
továbbiakban: DMA.)
4 A püspöki és érseki kinevezését a Dklionary of the Middle Ages 1179, illetve 1186 előttre
datálja, halálát 1192 előttre teszi (DMA. 545-546.). A The Cambridge Uislory of Medieval
Polüical Thought (Cambridge, 1988.) püspöksége időpontjául 1157-et, az érsekké való
kinevezésének idejéül 1180-at jelöli meg, halálának időpontját 119L-re teszi. A Palrologia.
Latina 11. századra való datálása semmiképpen nem fogadható el.
5 DMA, 545.
6 A bolognai egyetemről bővebben C obban , A. B.: The Medieval Universities: Their Development
and Organization. London, 1975. 48-74.
7 P o st , Gaines: Studies in Medieval Legal Thought - Public Law and ike Stale, 7100—1322.
Princeton, New Jersey, 1964. 80, (A továbbiakban: P o st , 1964.)
8 Post, 1964, 69.
9 S omfai Anna: A 12. századi reneszánsz. In: Rubicon, 1993. 4. sz. 29.
10 Post, 1964. 82.

11 Eredetileg „Concordia discordantium canonum”
12 A Corpus Iuris Canonici hat gyűjteményből áll: Clementinae (1317), Exlravaganles Ioannis
XXII (1325), Exlravaganles Commitnes (1500,1503), Decretum Graliani, IX. Gergely dekretális
gyűjteménye és a Liber Sextus. A Corpus Iuns Canonicit XIII. Gergely pápa adta ki és
nyilvánította jogilag hitelesnek 1582-ben.
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járult az egyházi jo g jellegének ahhoz a változásához, amely során a kánonjog megőrizve ugyan szent tudom ány jellegét - határozott jogi arculatot öltött.1314A
Decretumot ugyanis „a bolognai stúdium generálén a római jog iustinianusi gyűj
teményeinek épp akkoriban ugyanott kifejlődött tudományos magyarázati módszeréhez
hasonlóan kezdték el olvasni és kommentálni. "H
A történelmi-politikai körülmények mellett (a pápa és a császár hatalomért folyó
ideológiai küzdelme közepette) a bolognai egyetemen erősen érvényesülő világi
szemlélet és római jogi hatás magyarázza, hogy bár Rufinus kánonjogász és egyházi
személy, művében világi, társadalmi és politikai kérdésekre is találhatunk választ.
S noha a római joggal kevéssé szimpatizált, mégis ő volt az első kánonjogász, aki
elfogadta és alkalmazta a civiljogászok által kifejlesztett szövegmagyarázó és elemző
módszert.15
Rufinus fő műve a Gratianus Decretumához írt Summa Decretorum ( \ 157-1159),
amelyért az utókor a „dekrétum ok arany könyvének választékos stílusú készítője
és előadója" megtisztelő címmel jutalm azta.16Beszédei közül 24 m aradt fenn köztük a III. lateráni zsinat megnyitó beszéde is
melyek jelenleg a milánói
Biblioteca Ambrosiana tulajdonában vannak. Ezek kiemelkedő szónoki képességről
és az antik műveltség rendkívül alapos ismeretéről árulkodnak; Rufinus beszédeit
nemcsak személyes vonatkozások említésével tette színesebbé, de ókori szerzőktől
-elsősorban Cassiodorustói és Platóntól - származó idézetekkel is.1718
Apolitikai teológia körébe sorolhatjuk a De bonopacis című művét, amelyet alig
pár évvel halála előtt fejezhetett b e .Ia A mű első változata, amely valamikor 1174

13 A 12. századra a teológiai és politikai gondolkodást egyaránt áthatotta az a jogi szem
léletmód, amelyet Dietrich Gerhard a „logikai megkülönböztetésre hajló racionális jogi szellem"
kifejezéssel írt le [G erhard, Dietrich: Old Europe - A Study of Continuüy 1000 1800. New
York-London, 1981. 31. (A továbbiakban: Gerhard, 1981.)], s amiről Bellomo így vélekedik:
„A 11. század végei ért, és a 12. század új kulturális légkörben kezdődött. A gondolkodás egyre
inkább a jogi normákra és az állatuk szabályozott magatartásra összpontosult. Ugyanakkor a
jogelmélet a jogi hivatási gyakorlók - elsősorban a nótáriusok - munkájának új minőségei és
megbecsülést adott. Számukra is új kor vette kezdetét" B ellom o , M .: The Common Legal Pást of
Europe 1000-1800. Washington D.C., 1995. 54.

14

Erdő, 1991. 51. - Caenegem is rámutat arra, hogy a kánonjog szemponyábót valójában
milyen fontos is volt a római jog: „A kánonjog a római jog hatására lett független tudomány...
A módszert, a fogalomrendszert' és a terminológiát a római jog adta" C aenegem , R. C. Van:
Historical Inlroduclion to Priváté Law, Cambridge, 1994. 64-65.
15 DMA. 545-546.
16 „aura voluminis decrdorum elegáns apparalor sive exposüor" Ismereüen szerző a 13. század
végéről vagy a 14. század eleiéről. DMA. 545-546.
17 DMA. 545-546.
18 Amint azt a későbbi kutatások bizonyították, a Patrologia Latina szerkesztői tévesen datálták
a művet 1056-ra.

85

és 1180 között készült, elveszett. A m a is olvasható második változatot Rufinus a
montecassinoi apát, Petrus de Insulis kérésére és ösztönzésére írta 1180 és 1186
között.19
C ongar 1957-ben megjelent tanulm ányában20a szöveget elsősorban az augustinusi hagyomány, a természetjog (ius naturale, iustitia, aequitas) és a társadalmi
szerződés elm életének szempontjából vizsgálta, G ough szintén a társadalmi
szerződés elm élet kapcsán hivatkozott a m űre.31A középkori politikaelmélettel
foglalkozó művek többsége elsősorban Rufinus kánonjogászi érdem eit hang
súlyozza és a Summá-val kapcsolatban tesz m egállapításokat,22ugyanakkor Lottin23 Rufinus munkásságának természetjogi vonatkozásait emeli ki. Jelen dolgozat
egyrészt arra a kérdésre keresi a választ, hogy a De bonopacis című mű tartalmának
és szerkezetének mely jellemzői alapján sorolható a politikai teológia tárgykörébe,
másrészt azt kívánja vizsgálni, hogy a 12. század m eghatározó politikaelméleti
elvei milyen hatást gyakoroltak Rufinusnak a politikai hatalomról és a társadalomról
vallott nézeteire.

19 DMA. 545. Mivel a mű első változatát és annak sorsát nem ismerjük, nem tudjuk, hogy
volt-e Rufinusnak valami konkrét indoka a De b<m.o paris megírására, volt-e határozott
célja a művével, s arról sincs információnk, hogy vajon miért ösztönözte az apát Rufinust
arra, hogy újraírja a De hona parist.
Montécassino, a bencés rend anyakolostora a l l . században hatalmas fellendülésnek indult,
virágzásának csúcsát Desiderius (1058-1087) apátsága idején érte el. A klasszikusok iránti
megújult érdeklődésnek köszönhetően a l l . század végéről és a 12. század elejéről a
kolostorban rengeteg kézirat maradt fenn, klasszikus és más szerzők műveiről egyaránt.
( R e y n o l d s - W i l s o n , 1968. 109-110.)
20 C ongar , Y. M.-J.: Maitre Rufin et són ’De bono pacis’. In: Revue des Sciences pkilosophiques
el théologiques, 41. (1957) 428-444. (A továbbiakban: C ongar , 1957.) E m ű r ő l lásd m é g di
C afua , Francesco: II canonista Rufino e il suo trattato ’De bono pacis’. In: Alti dél Hl.
Congresso nazionale di studi romani 11 ( 1935)
21 G o u g h , 1. W.: The Social Cmtract. 2n!í ed, Oxford, 1957. (A továbbiakban: G o u g h , 1957.)
28. 4. lábj.
2 2 B en ső n , Róbert L.: Rufin. In: Diclionnaire de droü canonique VII (1965); B en ső n , Róbert L.:
The Bishop Eled. A Study in Medieval Ecclesiastical Office. 1968. 56-89.; Kan torow icz , Emst
H.: The King’s Two Bodies. Princeton, -New Jersey, 1957. (A továbbiakban: K antorowicz,
1957.) 327.; L t . w i s , Ewart: Medieval. Polilical Ideas. Vol. 3. London, 1954. 36-39.; M o r i n ,
Germain: Le discours d ’ouverture du Concile generál du Lateran (1179) et l’oeuvre
litteraire de maitre Rufin, eveque d ’Assisi. In: Alii della Pontiftcia accademia Román di
archeológia. 3rd ser. Memorie 2. 113-133.; P o s t , Gaines: Siudies in Medieval Legal Tkoughl.
Princeton, New Jersey, 1964. 523.; The Cambridge Medieval History. Vol. 5. Szerk.: T anneR,
J. R- - P revite -O r t o n , C. W. - B rooke , Z. N. 8 vols. Cambridge, 1957. 74223 L o t t i n , O.: Le Droit Natúréi, ehet Saint Thomas d'Aquin et ses predecesseurs. 2od ed. Bruges,
1931. 13-15.
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AZte bonopaás két könyvből áll, s a béke (pax) különböző formáival foglalkozik.2*
A 16 caputból álló első könyv2425 a béke hét fajtáját vizsgálja és határozottan vallási,
teológiaijellegű. Elemzésünk tárgyát a mű második könyve26képezi, amely m ind
végig a béke nyolcadik, a földi világban létező fajtájáról (pax hormnum ad homines)
szól.27
Rufinus az invesztitúraharcban egyértelm űen a pápaság oldalán állt, a hierokraúkus nézőpontot képviselte.28M ár említettük, hogy a III. lateráni zsinaton Rufinusnak kiemelt szerep ju to tt (ő tartotta a megnyitóbeszédet), s a zsinat vezető ideo
lógusának tekinthetjük. Beszédében megfogalmazta, hogy egyedül a római
egyháznak áll jogában az egyetemes zsinat összehívása, új kánonok alkotása és a
régiek érvénytelenítése, az itt kiadott pápaválasztásról szóló dekrétum pedig melynek értelm ében a bíborosok 2/3-os többséggel választják az egyházfőt egyértelműen elutasítja a világi hatalom pápaválasztásban való bárm iféle illeté
kességét. Rufinus a pápát tulajdonképpen a világi uralkodó pozíciójával ruházta
fel, aki törvényhozás céljából összehívta tanácsadó testületét.29
A Surrmábán is több teljesen új és a későbbiekben igen nagy hatású nézetet
fogalmazott meg. Ezek közé tartozik, hogy az egyházi igazságszolgáltatásban
meglevő auctovitas (hatalom/forrás/, tekintély) és administratio (hatalomgyakorlás,
végrehajtás) közti különbségtételt a hierokratikus elvnek megfelelően az auctoritas
papae (pápai tekintély) és az administratio imperatoris (császári hatalomgyakorlás)
formulák bevezetésével a p ápa és a császár kapcsolatra is alkalmazta.30Ez m ég a
legmérsékeltebb olvasatban is azt jelenti, hogy a császár nem más, m int a pápa
világi ügyekben illetékes adminisztratív megbízottja.

24 1. pax Dei ad se, 2 . pax Dei ad homines, 3. pax angelorum ad se, 4. pax angelorum ad homines, 5.
pax diaboli ad se, 6. pax diaboli ad homines, 7. pax hommum ad se, 8. pax kominum ad homines.
25 Palrologia Inlina CL 1591-1610.
26 Palrologia Latina CL 1611-1638.
27 Valószínűsíthető, hogy a béke nyolc részre történő felosztása nem véletlen. Ezt a véleményt
arra alapozzuk, hogy a nyolcas szám az egyetemes rendjelképe, s az újjászületéshez is
szorosan kapcsolható, mert az egyes (a teremtő erő és az isteni hatalom szimbóluma), a
hármas (a lélek jelképe) és a négyes (emberi test szimbóluma) számot foglalja magába. (A
keresztelőkutak általában nyolcszög alakúak.) Természetesen a 7 + 1-es felosztás is hordoz
szimbolikus jelentést. G ibsqn, Claire: Signs and Symbols-An lüustrated Guide to TheirMeantng
and Origíns. London, 1996. 87.
28 „Rufinustól Hostiensisig és Mende-i Dumndusig a dekrelalislák egybehangzóan állították, hogy a
kél kard mindegyike a pápát illeti. F olz, Róbert: The Concepl of ihe Empire in Western Europe
front the 5“ Century to the 14a Cenlury. London, 1969. 82.
29 R o b i n s o n , I. S.: The Papacy 107 3 -1 1 9 8 - Conlinuity and ínnovalúm. Cambridge, 1992. 201.
30 DMA. 545, és K a n t o r o w i c z , 1957, 327.
"
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Rufinus nézetei nagy hatást gyakoroltak a későbbi kánonjogi gondolkodásra, a
Summa bán használt új módszereivel pedig a glosszátori technika fejlődésének
m utatott irányt.52

1.3. Politikai teológia

A De bono pacis fő vonala az emberi társadalom vizsgálatával, a politikai beren
dezkedés, azaz a társadalom vezetői és az alattvalók közt fennálló viszonyok elem
zésével foglalkozik. Ám ennek egészét áthatja a keresztény szemlélet, sőt tulajdon
képpen azt mondhatjuk, hogy ez határozza m eg Rufinus politikai nézeteit. Ezért
beszélhetünk Rufinus eszmerendszere kapcsán politikai teológiáról. A politikai
teológiát Baehr - Kantorowitz egyik megállapítását alapul véve —a következőkép
pen definiálta: „a politikai teológia politikai eszmék kifejezése a liturgikus nyelv és a
teológiai gondolkodás általános keretein belül. ”JJ
A politikai teológia a mű logikai rendszerét és szerkezeti felépítését, illetve
arányait egyaránt meghatározza. Rufinus a teológiától indulva ju t el világi kérdések
vizsgálatához, majd a befejezéssel visszatér a teológia területére. Az első hét béke54
a teológia kérdéseivel foglalkozik, az emberek és a vallási szféra kapcsolatát (Isten,
angyalok, ördög) elemzi. A szerző ezután tér át fő témájára, a béke nyolcadik for
májának vizsgálatára, a földi világ m űködésének elemzésére. Végül a második
könyv 31., záró caputja (amelynek előkészítése m ár a 26., illetve a 29-30. caputban
megkezdődik) visszavezeti az olvasót az isteni világba. A szerkezet igazodik a mű
belső logikájához: a hét békét az első könyv (16 caput) foglalja magába, ez a De
bono pacis teológiai része. A teijedelm ilegjóval hosszabb második könyv csaknem
teljes egészében a földi világ, %pax Babyloniae társadalm i és politikai rendszerét
vizsgálja,
Baehr megfogalmazása azonban nem felel meg m indenben a Kantorowicz által
le írta k n a k -ő ugyanis a 12. század előtti időszakra vonatkozóan mondja, hogy„á
korai időszakban a politikai teológia a liturgikus nyelv és a teológiai gondolkodás általános
keretei közé szorult, mivel az egyháztólfüggetlen politikai teológia még nemfejlődött ki.
Láthattuk, hogy a teológiai gondolkodás Rufinus esetében is behatárolt keretet
adott a műnek. Ugyanakkor meg kell állapítanunk, hogy a liturgikus jelleg a 12.
században kezdett lassan háttérbe szorulni - így például a term inológiában a3245

32 DMA. 546.
33 Baehr, S. L.: The Paradise Mylh in Eighteenih-Century Russia. Stanford, 1991. 11.
34 [ p a x Dei ad se, 2. pax Del ad homines, 3 . pax angelarum ad se, 4. pax angelorwm ad homtnes, 5.
pax diabolí ad se, 6. pax diaboli ad homines, 7. pax hominum ad se.
35 K a n t o r o w i c z , 1957, 87.
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liturgikus nyelv fordulatai és kifejezései helyett (illetve mellett) a világi, elsősorban
jogi fogalmak jelentek meg. Mindezt nagyban elősegítette az, hogy „a nyugati egyház
Isten és ember viszonyát kezdettőlfogva jogi viszonyként ...fogta föl; a nyugati teológia így
már megszületésekorjogi színezetű volt. ”36

II. A társadalom - Ordines (rendek)
A bevezetőben vázolt alapvető társadalmi változások nem hagyhatták érintetlenül
a 11-12. században m ind inkább erőre kapó politikai és filozófiai gondolkodást: e
kor filozófusai ésjogászai igyekeztek társadalom leírására alkalmas terminológiát
találni és rendszert alkotni.
A l l . századtól szokás lett a társadalm at három funkcionális rendre, ordára.
osztani, amelyeket az oratores (imádkozok), bellatores (harcolók) és laboratores1
agricuhores (dolgozók/földművesek) szavakkal jelöltek.37Rufinusnál II. könyv 10.
caputjában szerepel az ordo szó, a társadalomnak e felosztásával pedig a II. könyv
9. caputjában találkozhatunk: ,A katonák (lovagok) fegyverekkel vigyázzák a
földműveseket, a parasztok szántóföldi munkával igyekeznek élelmet biztosítani a
lovagoknak.”3839A harm adik rend, az oratores ebben az idézetben nem kap helyet,
mert az Rufinus gondolatm enetében egy másik egységhez, a pax Jerusalemhez
kapcsolódik, amíg ez az idézet a pax Rabylomaeti9 tárgyaló részből való. A rendeknek
ez a határozott szétválasztása viszont m ár egy másik, a szerzetesi reform m ozga
lom időszakában előtérbe került társadalommodell sajátossága, amely alapját ké
36 Sashalmi Endre: Egyház, jogtudat, alkotmányosság: a nyugati kultúrkör és Oroszország
eltérő útjai 1150-1650. In: Híd a századok felett. Szerk.: H anák Péter. Pécs, 1997. 29, (A
továbbiakban: Sashalmi, 1997.)
37 Augustinus és Nagy Szent Gergely fentitől eltérő módon osztotta három rendre a
társadalmat (Ezék 14,14. alapján): laikusok, szerzetesek és világi papok ordojára. Ez a
modell jelenik meg többek között Clairvaux-i Bemát műveiben is. Robinson, 1. S.: Church
andPapacy. In: The CambridgeHistoryofMedievalPolitical Thougkic.350-c.1450. Ed.: B urns,
J. H. Cambridge, 1988. 264. (A továbbiakban: Robinson, 1988.)
38 ’Milites arrnis tueatur rusticos, rustici operibus agrariis ábos student müüibus providere.' [De
bono paris (A továbbiakban: DBP.), II. 9]
39 Rufinus a 2. könyvben egyetlen békét (pax; a szó ez esetben hordozza a jólét, boldogulás
tartalmat is) a pax kominum ad hominest (az emberek egymás közötti békéje) elemez, amit
3 kisebb egységre bont: pax Aegypíi, pax Babyloniae, pax Jerusalem.Az Egyiptommal
szimbolizált/iax a gonoszok összeesküvése (rwlonm cmspiratio), a babiloni béke a gonoszok
és ajók egysége (tam malorum quam borúmon conversatio), a Jeruzsálem városával jelképezett
békeforma a keresztény gyülekezet egyesülése (Christianae societatis fratemüas). Ennek
megfelelően Rufinus az egyes békéket az ördöghöz (diabolus), a földi világhoz (mundus),
illetve Krisztus személyéhez köti (Chrislus).
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pezte a hierokratikus tannak is.40 Ez a társadalm at csak két részre osztotta, még
pedig a clericalis és a laicalis órádra (klerikus, azaz papi, illetve laikus, azaz világi
rend). Elmondhatjuk tehát, hogy Rufinus társadalomszemléletében ötvöződik a
„hagyományos” hármas és ez a kettős felosztás.41 (A világiak és az egyháziak közötti
éles különbségtétel egyébként azt a Dietrich G erhard által megfogalmazott jelen
séget is jó l példázza, miszerint a társadalom ban a klérus volt az a rend, amely
elsőként elkülönült.42)
Rufinus e sajátos társadalom szemlélete egyik lecsapódása lehet annak a folya
matnak, amely során - a rendiség fejlődésének részeként - a funkcionális alapon
szerveződő rendeket kezdték felváltani a társadalmi rendek. A funkcionális rendek
időszakában az uralkodó rex el sacerdosként (király és pap) az omtores és a bellatores
rendnek egyaránt „tagja” volt, noha bizonyos szempontból felettük állt, mint legfőbb
hűbérúr és vkarius Christi (Krisztus helytartója). A kettős társadalomszemlélet
nézőpontjából közelítve beletartozott laicalis és a clericalis rétegbe is.
A 12. század folyamán a clericalis és laicalis közti h atár egyre erősebben
kirajzolódott, az uralkodó pedig im m ár nem a kettő találkozási pontjában állt,
hanem lassanként a laicalis szféra felé tolódott. Ezzel párhuzam osan a clericalis
világban a pápa fokozatosan „uralkodói” hatalm at szerzett magának.43
Közben - a társadalmi rendek kialakulásának egyik okaként - a városlakók a
városi jogok létrejöttével a földművesekétől teljesen eltérő jogállásba (staimbk)
kerültek, így az addig egységes laboratores szétesett, a kor társadalomszemléleté
ben pedig a funkció mellett egyre inkább a társadalmi helyzet lett a meghatározó
tényező.44
Az uralkodó pozíciójának és feladatainak, a világi társadalom működésének,
illetve a világi és az egyházi szféra kapcsolatának elemzése további bizonyítékokkal
szolgál arra vonatkozóan, hogy a rendiség kialakulásának fentebb vázolt folyamata
a 12, század közepén abban a stádiumban érhető tetten, am ikor a funkcionális
rendek (ordines) mellett m ár jelentkeznek a társadalmi rendek (status), kialakult
rendiségről azonban még távolról sem beszélhetünk, hiszen a politikai rendekké
fejlődés ezen időszakra még nem következett be.
40 Erre I. S. Robinson is rámutat: R obinson, 1988. 264-265.
41 Az oralores-bellatores-laboralores-neV. megfelelő rendek milites (lovag jelentésben) és rustici
formában ugyan, de szerepelnek Rufinusnál, ugyanakkor a két világi (laicus) rendet Rufinus
élesen elválasztja a harmadiktól (omtores, azaz clericalis): a mililes és a rustici laikus voltát
azzal érzékelteti, hogy ezeket a pax Babyloniaet elemző részben szerepelteti, s ezektől
szerkezetileg teljesen elkülönülve, a pax Jerusalemmel foglalkozó részben találkozunk a
„harmadik” (második) társadalmi csoporttal.
42 G erhard, 1981, 146.
43 Vő. a pápa pozíciójának rufinusi értelmezésével (I. 2. rész)
44 A rendi fejlődés utolsó szakasza a politikai rendek kialakulása (14. sz,).
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III. A regnum és a sacerdotium
(A világi és a szakrális szféra)
Rufinus társadalomszemléletét vizsgálva láthattuk, hogy felfogásában dom inál a
társadalom clericalis és laicalis rétegekre való osztása. Művéből választ kaphatunk
arra is. hogyan vélekedett a regnum és a sacerdotium társadalom ban betöltött sze
repéről és egymáshoz való viszonyáról.

III. 1. A regn um

III. 1.1 -Az uralkodó
Az uralkodó személyének, feladatainak, kötelességeinek és jogainak megítélése a
történelem során állandóan változott. A középkorban egészen az invesztitúraharcig
tartotta m agát az ókorból hagyom ányozódott rex et sacerdos képe, amelynek
értelm ében az uralkodó világi és vallási ügyekben egyaránt illetékes és felelős
volt.
A nyugati kereszténység kiemelkedő teoretikusa, Augustinus - aki írásaival a
nyugati keresztény „politikaelm élet” megalapozója lett, életművével a kora
középkori „politikai” gondolkodás irányadójává v á lt-sz in té n nagy jelentőséget
tulajdonított az uralkodó vallási funkciójának. Elméletei Rufinus gondolkodásmódjára is hatottak, ezért szükségesnek tartom , hogy Augustinus eszm erend
szerének néhány, a dolgozat szempontjából fontos vonatkozását itt megemlítsem.
A kora keresztény filozófia - s ezen belül m indenekelőtt Augustinus - irányt
adott a középkori teológiai és politikai-teológiai gondolkodás fejlődésének; amellett
azonban, hogy újat alkotott, azért isjelentős, m ert eközben felhasználta, s ezáltal a
későbbi nemzedékek számára közvetítette az ókori filozófiák elemeit.45Augustinus
az antik pogány kultúrákról rendkívül alapos ismeretekkel rendelkezett: olvasta,
felhasználta, kritizálta az ókori szerzők gondolatait. Nem m aradt ki ebből a sorból
Cicero De repubüca című műve, s annak a respublicára vonatkozó definíciója sem.
„Az állam tehát - mondta Scipio - a nép ügye, a nép azonban nem olyan
embergyülekezet, amely akármilyen módon keletkezett, hanem a tömegnek
45 Ahogy ezt Hegedűs Géza szemléletesen megfogalmazza: „A középkorifilozófia fő vonala már
Nagy Károly korától kezdve Augustinusl folytatja, s vele mindazt, amit Augustinus magába szívott
az ókori filozófiákból. ” „Alkum iskolájában a filozófiai oktatás jő témája Augustinus filozófiája
volt, de érdeklődéssel fordultak a filozófiai tartalmú ókori latin szövegek felé is, főleg Cicero és
Semca bölcseleti írásait kedvelték.” H egedűs Géza: Az európai gondolkodás évezredei. Budapest,
1992. 127-128.
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olyan csoportosulása, amelynek alapja a jogi megállapodás és a közös előny. A
csoportosulás elsődleges indítéka nem annyira a gyengeség érzésében,mint
inkább az emberek úgynevezett természetes társas ösztönében rejlik.”46
A cicerói meghatározást azonban Augustinus a keresztény teológia elvei alapján
átalakította. Szerinte ha a cicerói definíciót vesszük alapul, akkor Rómában nem
létezhetett a. populus, a birodalom pedig sohasem volt rés publka, mivel az egyik
alapfeltétel, a consensus iuris (jogi megállapodás) nem teljesülhetett. Ő ugyanis a
cicerói tus alatt sokkal többet értett, m int amit az eredetileg m agában foglalt.
Augustinus számára „ez szigorú értelemben vett igazságot, igazságosságot (iustitia)
jelentett.”47A vera iustitia pedig csak olyan „államban” létezhet, ahol Krisztus
uralkodik, s ilyen földi állam nincs.48AD e civitate Dei XIX. könyvében apopulust a
sokaság olyan spontán, természetes egyesüléseként definiálja, amelyet ugyanazon
dolgok szeretete és becsülése köt össze.49
A (vera) iustitia, amely a cicerói definíció augustinusi értelm ezésének alappillé
re, Augustinus egész világszemléletében főszerepet játszik, s azt az uralkodó
feladatai közé is besorolja.50A iustitia fontosságát illusztrálja a következő idézet:
„Ha elvész az igazság, mi mások a királyságok, mint hatalmas rablóbandák? “51 (A iustitia
egyébként a korai keresztény uralkodó-felfogásban szintén elsődleges - példaként
említhetjük, hogy a királyt m ár Alexandriai Kelemen is „mint törvények szerint
uralkodó személyt definiálja”.52)

46 „Est igüur” inquü Ajricanus „rés publka rés populi, populus autern non rrnnis hominum coetus
quaquo modo congregatus, séd coetus multiludinis iuris consensu et utilitatis communione sociaius,
eius autem príma causa coeundi est non lám imbecillilas quam naturális quaedam hominum quasi
congregalio..." Cic. De re publ. 1.25.39. (ford. H amza Gábor)
47 Márkus, R. A.: The Latin Fathers. In: The Cambridge History of Medieval Polilkal Thoughl
c.350-c.l450. Ed.: Burns, J. H. Cambridge, 1988. 106.
48 „vera autem iustitia non est nisi in ea re publka, cuius conditar rectorque Christus esi." [De
civitate Dei (A továbbiakban: DCD.), 11. 2l[
49 „populus est coetus multiiudinis rationalis rerum quas düigit concordia communione sociatus'*
(DCD. XIX.24)
50 Le kel! azonban szögeznünk, hogy Augustinus De civitate Dei című művét a donatisták
nézeteinek cáfolására a keresztény hit védelmében írta - ennélfogva nem politikai és
társadalmi kérdések megválaszolása volt az elsődleges célja. „Augustinus soha nem volt
szisztematikus gondolkodó: nem ült le, hogy hideg [epet filozófiai igazságokat alkosson" - írta
Norman H. Baynes. A felvetődő problémákra próbált meg választ adni, de nem teremtett
összefüggő eszmerendszert. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a középkorban a De civitate
Dei gondolataiból politikai doktrínákat eredeztettek - Augustinus mondatai vitatkozó felek
jelmondataivá váltak". Baynes, 1936. 3.
51 „Remota iustitia quid süni regrui nisi magna latrocinia" DCD. IV.4
52 Baynes, 1936. 7.
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Az augustinusi világkép másik fő eleme a pax. Augustinus a civitas terrenát (földi
állam) Isten büntetésének tekinti,53de úgy véli, a keresztény elvek szerint kormány
zott civitas terrena egyfajta rendet biztosít a földi világban.54A földi világ célja tehát,'
nem lehet más, m int a földi béke.5'5
A földi béke (pax Babykmiae, mundi scihcet) jelentőségét Rufinus is hangsúlyozza;
szerinte ez a béke biztosítja a társadalom boldogulását:
„Ez a béke irányítja ugyanis az államot, kiterjeszti a hatalmat, erősíti a király
ságokat, a szabadokat nemesíti, törvényeket alkot, táplálja a művészeteket, ápolja
a vallást, megtölti a várost, sokasítja az utódokat, a gyermekkor dajkája, az ifjú
ság gyámja, a fiatalságot örvendezteti, az öregkor szürkeségét feldíszíti."56
„És keressétek a város békéjét, ahová számkivetettelek benneteket, és imád
kozzatok érte az Úrhoz, mert az ő békéjében lesz számotokra béke.”57
A pax Babykmiae zavartalan működését az uralkodó többek közt azzal biztosíthatja,
ha igazságosan, a iustitia elveinek megfelelően kormányoz:
„így szól a mondás: »Az igazságos király felvirágoztatja országát, a telhetetlen
férfi elpusztítja azt.«”
„Ezeket a közösen tett gonoszságokat merészebben követik el, mivel eközben
nincs, aki bíróként büntetné őket.”
„Ahogy a legkiválóbb doktor írta, mondván: »Ha elvész az igazság, mi mások a
királyságok, mint hatalmas rablóbandák?«”iS
53 Augustinus elutasítja azt az arisztotelészi elméletet, miszerint az állam természeténél fog

va jó.
54 Ahogy ezt Deane-nél is olvashatjuk: „Augustinus számára a földi igazság, illetve a világi béke
és rend biztosítása az államtól elvárt alapvető és legfőbb feladat." D eane; The Polilical and Social
IdeasofSt.Augustine. H. n., 1 9 6 3 . 133. (Atovábbiakban: Deane, \96%.); „Augustinus politikai
’elméleteinek' központi gondolata, hogy az állam létezésének célja a földi béke biztosítása; ezáltal az
emberek együtt tudnak élni és dolgozni, s megszerezhetik a földi létükhöz nélkülözhetetlen dolgokat.”
D eane , 1963. 2 2 1 .

55 „Non autem recte dkuntur ea bcma non esse, quae concupiseit haec civitas (se. terrena), quando est
ipsa in suo genere kumano melior. Concupiseit enim lerrenam quamdam pro rebus infimis pacem. ”
DCD. XV.4
56 „Pax enim haec producil rempublicam, propagat potentiam, fortijical regna, libertates nobilisai,
condil leges, alit artes, iüustrat honores, religionem fővel, implel urbem, multiplicat sobolem, altrix
esi pueritiae, tutrix adolescenliae, juventutem laelificat, canüiem condecorat senectulis. ”
57 „QuaeriU pacem civitatis, ad quam Iransmigrare vos fed, et orate pro ea ad Dommum, quia in
pace Ülius erű pax vobis." DBP. H.8 Eredetileg: jer 29,7.
58 „Item est quodam proverbio: »Rex tustus erigil terram, vir avarus deslruet eam.*" DBP. II.8;
„Haec communicata scelern idea ab eis commiltuntur audacius, quia. non esi inlerim, quo iudice
punianlur." DBP. II.4; „Jhropler quod dódat oplimus seribit dicens: - Renwta iustitia quid süni
regna nisi latroriniu, quia et ipsa kiíródnia quid sunt nín parva regna?*” DBP. II. 13
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Rufinus tehát átveszi az augustinusi uralkodó-felfogás két alapvető elemét, a
pax ot és a iustitiá t. Nem szerepel viszont nála az a kritérium , amelyet Augustinus

talán a legfontosabbnak ítélt a király feladatai közül. Ő a jó keresztény uralkodó
kötelességei közé sorolta a pax és a iustitiá mellett zp ie ta st (vallásosság, istenfélés)
is.59Tette ezt mindannak ellenére, hogy úgy vélte: a civitas terrena nem tud többet
tenni, m int hogy biztosítja polgárainak a m indennapi élethez szükséges anyagi
javakat. Lelki életüket nem tudja befolyásolni, nem tu d tökéletes krisztusi életet
biztosítani nekik, m ert ő sem tökéletes. Csak a külsőségeket tudja irányítani - a
külsőségekben is megnyilvánuló m agatartást tudja megítélni6061és elfogadni vagy
büntetni, de ezt sem a iustitiá vera, hanem csak a látszat alapján teheti.51 Ráadásul
a törvények, melyek a rend és a béke biztosítékának Fő eszközei, megfélemlítéssel
operálnak, és nem arra ösztönöznek, hogy az em ber jó és erkölcsös legyen mindössze megpróbálnak visszatartani a rossztól és a társadalom számára káros és
veszélyes dolgoktól.62634Megjegyezhetjük, hogy erről Rufinus is ugyanígy vélekedik;
am ikor ugyanis számba veszi a pax Jerusalem és a p a x Babyloniae jellemzőit, a
következőket íija:
„A pax Jerusalem minden jogtalanságot elutasít...”
,Jhpax Babyloniae törvényeket alkot, hogy megtorlással fenyegesse a jogtalan
ságokat.”^
Ennek ellenére Augustinus mégis az uralkodó talán legfontosabb kötelességének
tekinti nemcsak azt, hogy ő maga az isteni törvényeknek engedelmeskedve éljen,
hanem azt is, hogy alattvalóit is az ilyen életre ösztönözze.54
59 Apax-iustilvir-pietas hármassága természetesen nemcsak Augustinusnál jut fontos szerephez.
John Procopé rámutat arra, hogy amíg az uralkodás három tradicionális Feladata a Kr, e.
3. századtól a Kr. u. 4. századig gyakorlatilag nem változott (külső és belső ellenséggel
szembeni védelem, a gonosztevők büntetése), Nagy Konstantin után előtérbe került a
pax-iustilia-pietas hármassága, s már Szent Ambrus is hangsúlyozta, hogy a császárnak
mint Isten földi helytartójának kötelessége Isten akaratát érvényre juttatni. Procope, John:
Greek and Román Political Theory. In: The Cambridge History of Medieval Politkal Thoughi
C . 350 - C . 1450 . Ed.: Burns, J. H. Cambridge, 1988. 34.
6 0 „Az állam a polgáraival csak a látszat szintjén, a külsőségekben megnyilvánuló magatartás
megítélésében foglalkozik." D eane , 1963. 134.
61 „A bíró soha nem lehet bizonyos abban, hogy nem ártatlan embert vádol; ahogy a többi ember, ö is
hajlamos arra, hogy a benyomásait biztos tudásnak tekintse, s a számára hihető dolgokat igaznak
vélje.” D eane , 1963. 135,
6 2 „Fő fegyvere - a büntetéstől való félelem - nem tudja az embereket jóvá vagy erényessé tenni,
legfeljebb társaikra nézve kevésbé ártalmassá.” D eane, 1963. 134.
63 „ItempaxJerusalem omnem. remittü injuriam...”; „Pax Babyloniae legem statuit, ut injurüs oppmerel
talionem. ” DBP. 11.23
64 „A jó keresztény uralkodónak királyi hatalmát az igaz hü terjesztésére kell használnia, s arra, hogy
alattvalóit az egy igaz Isten tiszteletére ösztönözze.” Deane, 1963. 132.
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Ezen a ponton tehát Rufinus eltér az augustinusi példától. Nála az uralkodó
mint rexetprcmes (uralkodó és védelmező)65védelemmel (tuitio)66és gondoskodással
(proindentia)67 tartozik alattvalóinak, a legnagyobb bölcsességgel68és igazságosan69
kell, hogy kormányozza országát. Ezen felül feladata, hogy biztosítsa a békét, annak
veszélyeztetőit pedig m egbüntesse.70A l t o s t azonban - vagy annak bármilyen
formáját - Rufinus nem említi a kötelességei között. Ez a „hiány” annak a hatalmi
versenynek és a politikai gondolkodásban végbement változásnak a következménye,
amely a 12. század közepére a teokratikus királyság korábbi eszméjének (rex imago
Christi /a király m int Krisztus képmása/, rex mcarius Christi /a király m int Krisztus
helytartója/, rex et quasi sacerdos /király és mintegy pap/) a megszűnését, valamint a
királyi hatalom szekularizációját hozta magával. A királyból sikerült laikust csinál
ni, vagyis kiszorult az egyház vezetéséből, feladata pedig csakis a világi ügyek
kormányzása lett (azt is az egyház útmutatása szerint kellett végeznie). Az uralkodói
hatalom alapja így világi szférába került: funkcióját tekintve a király a jo g és az
igazság védelmezője lett - az imago Christi és a vicarius Christi ivmgo Iustitiaevé (az
Igazság képmása), majd II. Frigyestől kezdve páter et filius Iustitiaevé (az Igazság
atyja és fia) vált.7i72így az, hogy Rufinusnál a iustitia az uralkodói feladatok közt
kiemelt helyet kapott, nem kizárólag Augustinus hatásának köszönhető - nagy
szerepe volt ebben ennek az alább bővebben vázolandó folyamatnak is.
III. 1.2. Az uralkodó és az alattvalók viszonya - a pax Babyloniae
Rufinus a pax Babyloniaet a második könyv bevezetőjében három dologgaljellemzi:
„A pax Babyloniaet az igazság(osság) m űködteti, a szeretet növeli, a bölcsesség
>»79
erősíti.
*/

***

III.1.2.1. Iustitia naturális (természetes igazság/osság/)
A iustitia, illetve a iustitia naturális fogalmát II. könyv 8. caputja alapján kell
vizsgálnunk.
65 „quippe. sive pTovidenlta regum ac praesidum pro caede paralur populus" DBP. II.9
66 „a rege praebealur populo tuitio” DBP. 11.9
67 „Praelalus subditis providentiae sollicitudmem subáin praelato devotionem obedimliae debebunt
exhibere." DBP. ÍI.9
68 „Pacem aulem istám regis maximé prudenlia confirrmbü.” DBP. II. 10
69 „Item esi quodam Proverbio: »Rex iustus erigit lerram, vir avarus destruel eam.«" DBP. II.8
70 ,„4d hoc enim islos paucos (se. peslitmles, perseculores, rebellantes) severitalis vigor persequitur, in
caelerü pax inlegnor et tutior conservelur." DBP. II. 14
71 Kantorowicz, 1957. 8 7 - 1 0 6 . A liturgikus felfogást és nyelvezetet e kifejezés esetében is

felváltotta a jogi m eghatározás.

72 „Pacem Babyloniae farit juslilia, alií kumanitas, firmát prudenlia." (DBP. II.1)
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Rufinus a iustitia és a pax között szoros kapcsolatot tételez fel, ezáltal egyfajta
rendszert terem t belőlük. Szerinte ugyanis a földi világ célja, a pax mundana csak a
iustitia által létezhet:
„A pax Babyloniaeről, ahogyan azt az igazság(osság) működteti."
„Hogyha ezen érvek alapján úgy véled, számodra nem meggyőző, hogy ezt a
békét az igazság(osság) működteti, ezenfelül legalábbis a Szentírás érvei ki fognak
elégíteni.”73
Rufinus a 8. caputban a iustitia naturálist nevezi m eg a földi világot működtető
erőként:
„Ezt a békét az igazság(osság) működteti; s az igazság(osság) (iustitia) alatt itt
nem annyira az isteni vagy politikai, mint inkább a természetes (naturális) igaz
ságot kell érteni, amit más néven méltányosságnak (igazságosságnak /aequitas/)
neveznek."74
Mit kell azonban a iustitia naturális alatt értenünk? Rufinus a fenti idézetben a
iustitia naturálist az aequüas-szal azonosítja, az aequitason pedig C ongar szerint
Rufinus esetében egyfajta mindenki számára azonos erkölcsi norm át kell érte
nünk.75Rufinus viszont a Summa Decretorum című művében ugyanilyen általános
erkölcsi m érceként definiálja a ius naturalét:
„A természetjog (ius naturale) az, amire a természet minden élőlényt megtanít,
így a természetjog egyfajta erő, amely a természettől fogva bele van vésődve az
emberi lénybe, hogy jót cselekedjen és kerülje az ellenkezőjét.’’76

73 „De pace Babyloniae, et qualiter eam faciat iustitia"
„Quod si tibi per has ratimes kaud aeslimes persuasum, pacem hanc per iustiliam efjici, super hoc
saltem argumenia satisfaciant Scripturamm."
„Denique exigenti, qualiter hanc pacem iustitia faciat ”
„Quanquam dici valeat, ...quammodo iustüiam pacem Babylonicam operari” - mind DBP. II.8
74 „hanc pacem justitia faciat (...); quod videlicel justitiam hic non lám divinam aul politicam quam
naturalem apportét inlelligi, quae alia namine aequitas nominalur" DBP. II. 8
75 Congar szerint Rufinusnál az aequitas olyan általános értéket jelent, amely az aequum-mai
azonos, a lex naturálisnak, a ius naturalénak és a természetes érzéknek egyaránt megfelel;
ennek értelmében a jó ra kell törekedni, az ellenkezőjét pedig kerülni kell. C ongar, 1957.
438.
76 „Ius naturale est quod natura űntnui animalia docuit. (...) Est iiaque naturale ius vis quaedam
humáné creature a natura insita adfaciendum bonum cavendumque contrarium. ” Rufinus, Summa
Decretorum, D. I, ed. Sínger
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A ius naturale, a term észetjog elve kétezer éve je le n van a politikai gondol
kodásban. Az elm élet gyökerei a görögökig nyúlnak vissza, ám - ahogy erre
d’Entréves is rám utat - a term észetjog ókori, középkori és m odern értelmezései
között alapvető különbségek vannak.
A római felfogás a természetjogot morális mércének tekintette, de nem helyezte
azt a pozitív jo g fölébe. Ugyanakkor a természetjoghoz számos egyéb elméletet is
hozzákapcsolt, így például a természetjog közvetlen következményének tekintett
aequitas koncepcióját is. Cicero De republica című művében található egy sztoikus
ihletésű definíció a természetjogról, amely szerint az igaz törvény a term észettel
egybehangzó ésszerű tanítás, amely általános érvényű, örök és m egváltoz
tathatatlan.7778Ez a cicerói elmélet aztán Lactantius útján továbbhagyományozódott
a római jogászokra, és beépült a keresztény tanításokba.™ A ius naturale rufinusi
meghatározása egybecseng a fenti cicerói idézettel,79a De bonopaas II.8. caputjában
megjelenő - a iustitia ruUurahsszai azonosított - aequitas gondolata pedig valószínűleg
szintén az ókori természetjogi felfogás egyik elem ének átvétele:
„Hiszen mindnyájan meztelenül születünk és meztelenül halunk meg: a gazdagok
és a szegények holttestei között nincs különbség, hacsak nem az, hogy ezek
testei borzalmasabban büdösödnek, mint azoké. Ily módon tulajdonképpen a
természetes igazság(osság) mindenki számára m indent közössé tesz [min
denkinek ugyanazt nyújtja].”80
A középkori értelmezés legfőbb jellem zője, hogy az ókorból hagyományozott
doktrínát isteni jelleggel ruházza fel, vagyis a természetjogot Istentől eredezteti,
kialakítva ezzel a természetjog egyéb jogokkal szembeni elsőségének gondolatát.81
A természetjogot - más jogokkal együtt - Gratianus is definiálja; ő ezt az isteni és
az emberi (pozitív) törvény közé helyezi. Az isteni törvény Isten akarata, amely a
kinyilatkoztatásokban, elsősorban a Bibliában fogalmazódik meg. A természeti
törvény szintén Isten akaratát tükrözi; ezt azonban az isteni kinyilatkoztatásokon
kívül az emberi értelem is m agában hordozza.82
77 Cicero De re pubUca III, xxii, 33.
78 d’Entreves, Alexander Passerin: Nalural L aw -A n ínlroduction to Legal Phüosophy. London,
1951. 26. (A továbbiakban; d’E ntreves, 1951.)
79 Congar szerint a rufinusi ius naturale értelmezés Ciceróra vezethető vissza, de az eredendő
Bűn motívumait is hordozza, am ely viszont Augustinusnál kapott fontos szerepet. C ongak,
1957. 438.
80 „...Nudi enim omnes nascimur, nudi morimur: nulla inter cadavera divitumpauperumque discretio,
■ nisi quod forte dirius Jelent eorum ccrrpom quam istorum. Quod verő istiusmodi naturális iustitia
omnibus omnia fecerii communia." DBF. II.8
81 d’Entreves, 1951. 22-50.
82 Berman, J. H ,: Law and Revolution - The Formátum of Western Legal Tradüion. Mass.-London,
Cambridge, 1983. 144-145.
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Rufinusnál Gratianushoz hasonlóan megtalálható az isteni (divina), a természeti
(naturális) és az emberi (politka) hármas felosztása, ám ő nemmsról, hanem iustüiáról
beszél.
Amennyiben Congarnak igaza van az aequüas értelm ezését illetően, s így az
aequitas és a iusnaturale tartalmilag azonosnak tekinthető, akkor a iustitia naturális
jelentése is meg kell hogy feleljen a ius naturaléénak, hiszen az aequüas és a iustüia
naturális egymással azonosított fogalmak. Véleményünk szerint Rufinus gondo
latrendszerében m indenképp kiemelt helyen áll a természetjog, s a ius naturale iustüia naturális - aequitas hárm asa szoros egységet alkot, ám a három fogalom
nem feltétlenül hordozza pontosan ugyanazt ajelentést.
Az idézetek alapján azt mondhatjuk, hogy a iustüia naturalisszal (természetes
igazságosság) azonosjelentésű aeqmlas (igazságosság) szerepeltetése a 12. században
erőteljesen jelentkező antik hatások eredménye. A kérdés im m ár a ius naturale és
a iustitia naturális viszonyának meghatározása. Ebben a ius naturaléra és a iustitia
naturálisra vonatkozó idézetek összevetése és a kor jogfelfogásának ismerete lehet
segítségünkre.
A középkori keresztény politikai-filozófiai gondolkodás kiemelkedő személyisége
A quinóiTam ás (1225-1274). Szerinte az örök törvény m indenfélejogbanjelen
van, így az isteni, a természet- és a pozitív jogban egyaránt.%i„Ejelenlét kánoni for
mája pedig az igazságosság, mivel az igazságosság a legmagasabb rendű földi erény. ”s*Az
örök törvény a természetjogban a természetes igazságosság formájában nyilvánul
meg, vagyis a iustitia naturális az örök törvényt közvetítve biztosítja a ius naturale
létezését.
Természetesen ezt az Aquinói Tamás által kidolgozott rendszert Rufinus nem
ismerhette - a iustitia naturális fogalma nem Aquinói hatására jelenik meg a mű
ben, legfeljebb előképe lehet annak. Ugyanakkor véleményünk szerint a rufinusi
iustitia naturális funkcióját tekintve nagyjából m egfeleltethető az Aquinói-féle
fogalomnak, bár Rufinus a természetjogi koncepcióhoz kapcsolódó elemeket és
az azok közti kapcsolatot nem határozza meg olyan egyértelm űen és rendszere
zetten, m int azt majd később Aquinói teszi.
M indenesetre a 8. caputban szereplő iustitia naturális, a természetes igazságos
ság m indenképpen szorosan a term észetjog gondolatköréhez kapcsolódó foga
lom, amely Rufinus eszmerendszerének egyik m eghatározó eleme,83845
83 „El talis participatio legis aeternue in raii&nali nalura'lex naturális dicitur." id, Bloch, E.:
Natural Law and Humán Dignity. Mass.—London, Cambridge, 1986. 28. (A továbbiakban:
B loch , 1986.)
84 Bloch, 1986. 28.; Aquinói Tamás ítja: „In Iustitia autern simul omnis virtus esi, el perfeda
maximé virtus." id. Kantorowicz, 1957. 108.
85 A természetjog és az igazságosság kapcsolatára lásd még Weinreb, L. L,: Natural Law and
justice. Mass., Cambridge, 1987.
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III. 1.2.2, Humanitás ( szeretet, emberiesség)

-

a társadalmi szerződés-elmélet

Apax Babylorúae megvalósulásának azonban más feltételei is vannak. A mű elem
zése szempontjából nagyon fontos rész a II. könyv 9. caputja. Ezen a helyen egy
olyan elmélet korai megjelenésével találkozhatunk, amely virágkorát jóval később,
a 17-18. században élte, de amelynek gyökerei és forrásai visszanyúlnak a kora
középkorba - ez a társadalm i szerződés elmélete.86
Elöyáróban szóljunk néhány szót magáról az elméletről, s annak kialakulásáról.
Mindenekelőtt fontos különbséget tennünk az ún. „valódi társadalmi szerződés”
és a „kormányzati szerződés” között. Az előbbi azt jelenti, hogy az egy államban
élő egyének közös egyetértéssel hoznak létre szervezett társadalmat, az utóbbi alatt
viszont egy, az uralkodó és a nép közt fennálló szerződést kell értenünk.87A
társadalmi szerződés-elmélet kialakulásának első lépcsőjét az utóbbi jelentette,
vagyis az, hogy az uralkodó és a nép közt egy olyan megegyezés jö tt létre, amely az
alattvalók számára az engedelmesség fejében védelmet és rendet biztosított.
A korábbi változat (vagyis a „kormányzati szerződés”) - a későbbitől (azaz a
„valódi” társadalmi szerződéstől) eltérően, amely természetjogi érvelésen alapult
- három fő forrásból eredeztethető: a iustinianusi Corpusbnn. testet öltött róm ai
jogból, a hűbériségből, valamint a Bibliából, illetve a keresztény vallás tanításaiból.88
A római jog lex regia elve (a világi /császári/ hatalom a néptől ered) - annak ellenére,
hogy itt nem valamiféle szerződéselméletről van szó - könnyen válhatott a kor
mányzati szerződéselmélet alapjává, hiszen ezt az elvet akár mint (valamiféle) közös
megegyezés eszméjét is lehetett értelm ezni.89A feudalizmus m int kormányzati
rendszer lényegében és alapjaiban szerződéses jellegű - s e rendszer alapvető
jellemzői (kölcsönösség, szerződésesség), valamint a magánjog közjoggá alakulása
a szerződéselmélet létrejöttének nélkülözhetetlen feltételei voltak. S b ár a szer
ződésesség a feudalizmus kormányzati, társadalmi struktúrájában főszerepet

86 Erre a részre, mint a szerződéses gondolat egyik megjelenésére Gough is hivatkozott.
G o u g h , 1957. 2 8 . 4. láb j.

87 Gough, 1957. 2-3.
88 A szerződéselmélet középkori változatának kialakulását a germán királyságok király
alattvaló kapcsolatai is elősegítették. A vizigótoknál már a 7. században létezett szerződés
az uralkodó és az alattvalók között, a burgundok 5. századi törvénykönyve is hivatkozik
hasonló pacíióm, a frankoknál pedig 856-ból ismerünk egy ilyen, a király és a nép közt
létrejött, jogokat és kötelességeket rögzítő padumot. Természetesen a frank uralkodók e
9. században megjelent „szerződéses Fősége és elsősége” még nem társadalmi szerződés
volt. Gough , 1957. 25-27.
89 Meg kell jegyeznünk, hogy a lex regia elvét abszolutista szemlélettel is lehet értelm ezni - e
szerint a n ép a hatalm át örö k re és visszavonhatatlanul átruházta az uralkodóra. G ough,

1957. 22.
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játszott, sőt időről időre - bár használatát tekintve rendszertelenül és még nem
pontosított értelem m el - megjelentek a szerződést kifejező term inusok (pactum,
foedus) is, maga a szerződés gondolata a politikai irodalom ban csak a 11-12.
században, az invesztitúraharc idején vált jelentőssé, T alán utalhat a hűbériség és
a szerződéselmélet kapcsolatára az, hogy Rufinusnál épp a vizsgált caputban sze
repel az egyébként a hűbéri viszony leírására „szakszóként” használt debita servitia
(kötelező szolgálatok) kifejezés.90
A Biblia - elsősorban az ótestamentumi rész - hatása sem elhanyagolható tényező
az elmélet szempontjából. A zsidóság története nem szűkölködik szövetségekben;
Isten szövetséget kötött Noéval (lM óz 6.18,9.9-17.), Ábrahámmal (IMóz 15.), Jó 
zsuával (]ózs 24,24-25.), de nem hiányoznak a király és a nép közötti megál
lapodások sem (2Kir 11.17., 2Sám5.3., IK rón 11.3., 2Rrón 23.16.).91
A nép és vezetőik közt fennálló szerződés elm élete - legalábbis valamiféle
szerződéses gondolata - egy alkalommal Cicerónál is megjelenik,92b ár - ahogy
ezt Gough is megállapítja - Cicero maga inkább azt tartotta, hogy a rés publica
önmagában is tudja biztosítani tagjainak lojalitását, hiszen ugyanúgy természetes
társulás és ugyanúgy magába foglalja a közős akaratot és az egyetértést, m int a
család, amelynek mintájára létrejött.93
Azt a gondolatot, hogy az uralkodó és a nép között szerződés, pactum áll fenn,
Lautenbachi Manegold is megfogalmazta; szerinte az uralkodó hatalm a a néptől
ered és - a hierokratikus tan alapján - a nép akár le is teheti a zsarnok uralkodót,
ha a pápa feloldozza az uralkodónak tett hűségeskü alól. Ezzel a gondolattal
Manegold egy igen fontos lépést tett meg a szerződéselmélet kialakulásának
folyamatában, amiről Gough a következőképpen vélekedik: „Manegold voltazekő
szerző, aki a szerződés gondolatát összekapcsolta a népjogának elméletével, s ezzel az eljövendő
korok számára meghatározta a szerződéses állapot lényegi jellemzőjét. "9495
Az itáliai Marius Salamonius (16. század első fele) m unkájában^jól nyomon
követhető a szerződéses gondolat fejlődése. O az államot szerződések által formált
(pactionibus) és összetartott civilis societasnak tekinti, ahol is ezek a szerződések a
felek egyetértésével és a feltételekről való megegyezésével jönnek létre. Salamonius
a szokást tacita quaedam conventióként (mintegy hallgatólagos megegyezés), a

90
...............vei qui subsunt, debita servitia negent superioribus..." DBF. II.9
91 G ough, 1957. 27-28.
92 Cicero, De re publica, III. xiii. 23: „Séd cum alius aliumtimet, et homo hominem, el ordo ordinem,
lum, quia sibi néma conjidit, quasi pactio fii inier populum et potenles ex quo exsislil id, quod Sápio
laudabal, coniunctum civüalis genus." G o u g h , 1957. 19.
93 G o u g h , 1957, 19,
94 Gough, 1957. 32.
95 G ough, 1957. 47. 3. lábj.

100

törvényt pedig expressa civium conventióként (a polgárok kifejezett/rögzített/ szer
ződése) definiálja.96
Nézzük most meg, hogy Rufinus e művében a szerződéselmélet fejlődésének
mely stádium ában érhető tetten! Elsőként a szakkifejezéseket (foedus, pactum)
érdemes megvizsgálni. A pactum szó köznapi értelem ben megegyezést jelentett,
ám m ind az ókori, m ind a középkori latin nyelvben erőteljes jogi vonatkozásokat
hordozott: a római jogban ugyanis a szerződés terminus technicusaként szerepelt.
Afoedus kifejezést a szövetség különböző fajtáira alkalmazták, gyakori v o lta pax,
amicitia, societas szavakkal történő társítása.97 Rufinus a kifejezéseket felváltva,
mindenféle megkötöttség, ideológiai meggondolás vagy szabály nélkül használta.
Ezt bem utatandó íme néhány példa:
(1) „E békének a szövetsége (foedus), amit Krisztus közvetítésével Isten kötött az
Egyházzal,”
(2) „Ezért midőn királyt állítanak, valamiféle hallgatólagos szerződés (pactio
taciia) jön létre, miszerint a király emberségesen irányítja a népet, a nép pedig
nem feledkezik el arról, hogy tisztelje a királyt. Ez az a szövetség (foedus), amit
jójada pap kötött Joás király és Júda népe között.”
(3) „Ellenségek alatt pedig azokat értsd, akik Egyiptom békéjének, azaz a bűnök
békéjének szövetségét (foedus) velünk akarják megkötni, s akikkel nem szabad
semmiféle szerződésre (pactum) lépni.”
Találhatunk néhány Biblia-idézetet is, amelyekben szerepel a pactum vagy a
foedus szó:
(4) .Amely szerződés (pactum) megszegéséről a Próféta fájdalmasan mondja:
»Láttam, hogy nem tartják meg a szerződést (pactum) és [ezen igen] elszomo
rodtam.«”
(5) „...miként Ezékiel ígéri mondván: »Dávid, az én szolgám - azaz Krisztus - a
fejedelmük lesz örökre, s az ő közvetítésével velük a béke szövetségét (foedus)
kötöm majd meg, s ez örök érvényű szerződés (pactum sempüemum) lesz velük.”98
96 G o u g h , 1957. 4 7 - 4 8 .

97 Paulys Realencyclopadie dér dassischen AUertumswissenschafl, Bánd VI, 2. Stuttgart-Weimar,
1909. 2818-2827.; Bánd XVIII, 2. Stuttgart-Weimar, 1942. 2127-2153.
98 „Hujus autempaás foedus, c/uod medianle Ckrislo Deus cum Ecclesia staluit...” DBP. 1.5\„Unde
cum rex inslüuilur, pactio quaedam tadta inter eum el populum inüur, ul el rex humáné regal
pajmlum, el populus regem (...) memineril venerari. Hoc esi illud foedus, quod Joiadas sacerdos
inter regem joas el populum Judit pepigit...” DBP, II.9; „Peslilenles verő eos inletlige, qui (...)
Aegypliae pacis, hoc esi, viíitmm nobisc.um volunl foedus intexere, cum quibus pactum nullum
pagemhtm est..." DBP. II.12; „De cujus padi praevaricaliane dolenler Propketa diát: »Vidi non
servanles pactum el iabescebam.P’ DBP. 1.4; „...quemadmodum in Euchiele spondidit dicens:
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M ár említettük, hogy mennyire m eghatározó volt a nyugati teológia jogi
színezete. A Bibliában több helyen is találkozhatunk róm ai jogi és természetjogi
elem ekkel," a Vulgata pedig még inkább felerősítette e jogi jelleget azáltal, hogy
J eromos a római jognyelv egyes kifejezéseit és fogalmait is felhasználta a fordításkor,
„Fontos hangsúlyozni, hogy míg a Vulgata latin terminusai nyelvészetileg valószínűleg
megfelelőek voltak, mindazmáltal olyan rómaijogi felhangokat és áthallásokat közvetítettek,
amelyek nemfeltétlen voltak összhangban a terminus eredeti héber vagy görögjelentésével"
- íija Walter Ullmann.99100Ezt támasztják alá a fenti példákpactum cum Deo (Istennel
kötött szerződés), pactum sempüemum (örök érvényű szerződés) kifejezései is. Ugyan
akkor az is jól látható, hogy Rufínus számára a két szó jelentése között nincs kü
lönbség, a kifejezéseket felváltva használja, m indenféle szerződés és szövetség
leírására.
Számunkra a második példaként idézett rész, illetve II. könyv 9. caputja a
legfontosabb. Az itt megfogalmazott gondolatot Rufínus a bekezdés megelőző
részében az uralkodó-alattvaló viszony kölcsönösségének hangsúlyozásával készíti
elő:
,Az elöljáró az alattvalóknak a gondoskodás fáradtságával tartozik, az alatt
valóknak az engedelmesség felajánlását kell megtenniük az elöljáróval szemben.
Ezek innen-onnan összegyülekeznek egy nagyon is szükséges segítségben, mint
hogy egyik a másik nélkül nem tud fennmaradni.”101
A pax Babyloniae tehát csak akkor tud létezni, ha a két fél jogai sértetlenül
megőrződnek és a felek kötelességeiknek m aradéktalanul eleget tesznek:
„Mert hát a királyok és védelmezők gondoskodása nélkül a nép halálra van
szánva, és a nép engedelmessége nélkül a királyok és minden elöljáró méltósá
ga elvész.”102

»Dávid servus mezes, hoc est, Christus, eritprinceps eorum in perpetuum, et ejus interuenlupercutiam
illis foedus pacis, pactum sempüemum erű eis.«” DBP. 1.5; Ezen kívül még az Augustinustól
(De civ. Del IV. 4) átvett részben is szerepel a pactum szó, sőt a sodetatis pactum kifejezés:
„Manus et ipsa hominum est, imperio principis regitur, sodetatis pacto ligalur, placili lege
pra-eda dividitur. " DBP. II. 13 - A ugustinus: De Civitate Dei, IV.4.: „sodetatis pacto astringitur”
99 S ashalmi, 1997. 31.
100 U llmann, Walter: Medieval Political Tkought. London, 1979, 21.
101 „Praelalus subditis providentiae sollicitudinem, subditi praelato devotionem obedientiae debebunt
exhibere. Quae utique hinc inde iám necessaria subventicme concurrunt, ut alierum sine altéra
nequeat perdurare." DBP. II.9
102 „Quippe sine providentia regum ac praesidum pro caede paratur populus, el sine populi obsequia
regum el praelatorum omnium dignilas evanescil. ” DBP. II.9
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Ezután az előkészítés után következik a m ár fentebb is idézett mondat:
„Ezért midőn királyt állítanak, valamiféle hallgatólagos szerződés jö n létre,
miszerint a király emberségesen irányítja a népet, a nép pedig nem feledkezik
el arról, hogy tisztelje a királyt.”103
Az ebben szereplő gondolat jelentőségét (pactio quaedam taáta) Rufinus egy bibliai
párhuzammal is megerősíti: Joás királynak és Jú d a népének Jó jad a által kötött
szövetségének („Ultid,foedits /!/") említésével.104
A caput alapján azt m ondhatjuk, hogy Rufinusnál kétségtelenül m egjelenik a
szerződéses gondolat, ám ez még távol áll a kiforrott társadalm i szerződéselmé
lettől - m ár csak azért is, m ert az m ajd az abszolút hatalom elm életének ellen
példájaként fog kiteljesedni.105H a figyelembe vesszük Salam oniusnak a m ár
említett, szokásra és törvényre vonatkozó definícióját, akkor még világosabban
látszik, hogy a Rufinusnál szerep lő p o r t quaedam taáta kifejezés egy kétségtelenül
létező, de leírt és rögzített szerződés helyett „csak” egy m indenki által elfogadott
és tudomásul vett, hallgatólagos és szokásokon alapuló megegyezéstjelöl, amelynek
létrejöttét a kölcsönös kötelezettségvállalás szükségszerűsége indokolta.106
III. 1.2.3. Prudentia (bölcsesség) - az utilitas publica (közhaszon)
A kölcsönös kötelezettségvállalásnak az uralkodóra vonatkozó része a következő
caputban értelm ileg m int utilitas publica jelenik meg.
„Az ugyanis a nép számára igen veszélyes dolgot szül, tudniillik irigységet, vi
szályt és ellenségeskedést, hogy aki mindenkinek parancsol, nem mindenkiről
gondoskodik, hanem egyet választ ki, s az ő érdekeinek kedvez.”
„Óvakodjon attól, hogy miközben egyik résszel törődik, a másikról elfeled
kezzen.”107
103 „ Unde ciim rex inslituüur, pactio quaedam taáta inler mm initur, ul et rex humáné regat populum,
et populus regem statutis tributis et inlationibus meminerit vmerari.” DBF. II.9
104 Rufinus valószínűleg nem véletlenül hivatkozott erre a bibliai szövetségre; mivel a
szerződést egy pap, s nem közvetlenül maga az uralkodó kötötte, a példa tökéletesen
megfelel a Rufinus által képviselt hierokratikus nézőpontnak, sőt azt igen meggyőzően
alá is támasztja.
105 Gough, 1957. 34-35.
106 Annyit azonban szükséges hozzátennünk, hogy a Rufinusnál szereplő pactum szó a
kormányzati szerződéssel áll kapcsolatban, Salamonius viszont a valódi társadalmi
szerződés elméletének kapcsán használja a kifejezést.
107 „Hoc enitn rém pemiáosissimam in populo causal, sálicet invidiam, seditimem aique discardiam,
dum qui omnitws imperal, non omni, séd unius cujusdam eligit utüitatibus providere”
„Caveat...ne dum uni consulü parti, partém aliam negligat” DBP. II.10
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Bár maga a kifejezés nem szerepel a szövegben, az a gondolat, hogy az uralkodó
m int hatalmi szerv nem önm agáért a hatalom ért létezik - ahogy ezt Rufinus a 13.
caputban meg is fogalmazza: „nem uralkodói szolgálat, ha valaki pusztán az uralkodás
vágya miatt kíván győzni és [másokat] alávetni"1 0 8 hanem hogy m indenki számára
kedvező körülményeket biztosítson a megélhetéshez, kétségtelenül benne van.
Az uralkodó már Salisbury Policratiatsábán (1159) is a köz képviselöjekéntjelenik
meg, aki az egyházi hatalom nak alárendelve világi funkciókat tölt be: persom
publicaként arespublica első tisztviselője, akinek hatalmát Salisbury apotestas puklim
(közhatalom) kifej ezésseljelölte. A közérdeknek és maguknak az alattvalóknak ez
az előtérbe kerülése az uralkodó-kormányzottak viszonyban - amely idővel egészen
a szerződés-elméletig és a népszuverenitás elvéig fejlődött - jó l megfogható az
elemzendő caputban.
„Azt a békét pedig leginkább a király bölcsessége erősíti, ha maga az uralkodó a
kormányzásban tapasztalt tanácsadóival mindenféle származású (omni generi),
rendű (omni ordini), nemű (omnisexui) és korú (omni aetati) emberről, akiknek
elöljárója, gondoskodik, hogy rászolgáljon a köz kegyére. Tudatosan óvakodjon
hát attól az, aki népnek vagy nemzetségnek parancsolója, hogy miközben egyik
résszel törődik, a másikról elfeledkezzen. Az ugyanis a nép számára igen veszélyes
dolgot szül, tudniillik irigységet, viszályt és ellenségeskedést, hogy aki min
denkinek parancsol, nem mindenkiről gondoskodik, hanem egyet választ ki, s
az ő érdekeinek kedvez.”109
Rufinus az omni generi hominum, az omni ordini, az omni sexui és az omni aetati
kifejezésekkel az alattvalókatjellemzi, ezzel hangsúlyozva azt, hogy az uralkodónak
mindenkivel egyetértésben, mindenki érdekét szem előtt tartva kell kormányoznia
- ennek az útja pedig a consilium. Aconsilium m int jo g és kötelezettség a hűbéri
rendszer egyik alapvető eleme volt. A vazallusnak kötelessége volt a hűbéri
bíróságokon részt venni és a hűbérurat így segíteni, ugyanakkor a hűbérúr a
vazallusokat is érintő kérdésekben egyedül nem dönthetett, ilyenkor köteles volt
kikérni a vazallusok tanácsát.
A consilium szó jelenlétének azonban lehet más magyarázata is. Az „ami m inden
kit érint, azt mindenkinekjóvá kell hagynia” (quod omnes tangit ab omrúbus approbetur)
108 „sola dominandi libidine expugnare veik et subdere non regis officium est”
109 „Pacem autem istám regis maximé prudmtia confirmabü, si rex ipse períto dispensationis consilio
omni generi hominum, quibus praeest, omni ordini, omni sexui, omni aetati (...) indulserü, ut
favorem semper publimm habere mereatur... Caveat ergo prudenter quipopulo veigenti praefieitur,
ne dum uni consulü parti, partém alidm negligál. Hoc mim rém pemiciosissimam in populo
causat, scilicet invidiam, sedüitmem atque discordiam, dum qui omnibus imperat, non omni, séd
unius cujusdam elegü utilitatibus pmmdere. ” DBP. 11.10
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elv a 12. századra a kánonjogi gondolkodás egyik meghatározó elemévé vált. Ahogy Guenee írja: „A 12. század második felének kánonjogászai jól ismerték ezt a régi
alapelvet, amelyet most egyre inkább kezdtek egyházi ügyekre is alkalmazni: a harmadik
lateráni zsinatnak (1179) a klérus adóztatásáról szóló 19. kánonjában kétségtelenül benne
van ez a gondolat - a negyedik lateráni zsinaton (1215) nyomatékosan hivatkoztak rá. A
15. századra az egyház klasszikus jelszavává vált; a papság gyakran idézte a mondást,
emlékeztetve ezzel arra, hogy a klérus a saját részéről történő hozzájárulás nélkül nem
adóztatható meg. ”1' 0Guenee ezen megállapítása a mi szempontunkból is nagy
jelentőségű, hiszen Rufinus nemcsak jelen volt a harm adik lateráni zsinaton, de
annak egyik vezető ideológusa volt. Mindezt figyelembe véve bizonyosak lehetünk
benne, hogy a „quod omnes tangit ab omnibus approbetur" elve előtte sem volt is
meretlen, s az is könnyen elképzelhető, hogy consilium gondolata - legalábbis
részben - ezen elvnek köszönhetően szerepel a műben.
Ha tehát az uralkodó e kötelességének megfelelően cselekszik, nem fordulhat
elő az, hogy az utüitas publica helyett egyéni érdekeket tart szem előtt.U1 Amennyi
ben pedig az utüitas publica elve érvényesül, akkor az uralkodó eléri azt, amire
mindig is törekednie kell, azaz elnyeri a nép kegyét.'12

III. 1.2.4. A pax Babylomae működése
Rufinus hatalom ra vonatkozó nézeteinek talán leglényegesebb és leginkább
kidolgozott összefüggés-rendszerét tekinthetjük át a 8-10. caput vizsgálatakor. A
8. caputban a m ár említett Jerem iás idézet után - amellyel nem annyira definiálja,
mint inkább elérendő célként tűzi ki a.pax Bahyloniaet - Rufinus a iustitia naturálisból
és az aequitasból, m int az emberi lét meghatározó tényezőjéből kiindulva1102113eljut
egészen az uralkodói hatalom kérdésének vizsgálatáig (humanitás, utüitas publica,
a király és az alattvalók viszonya).
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u e n e e , Bemard: States and Rulers in Later Medieval Europe. London, 1985. 174. (A
továbbiakban: G u e n e e , 1985.)
111 .... non omni, séd unius cujusdam eligit utüüalibus providere"; „...dum uni consulü parti, partém
diám negligál" DBP. 11,10
112
................. ul favorem semper publicum habere merealur" (DBP. II. 10)
113 A iusiiüa-aequitas-ratio hármasa már Rufinus előtt előfordult a politikai irodalomban:
Placentinus Questiones de iuris subtílitatibus című művében a Templum lusttíiae leírásakor a
hat földi Erény (Religio, Pietas, Gratia, Vindicatio, Observantia, Veritas) mellett a törvény
és a jog istennőiként szerepelnek, ahol is az Erények „testőrként” védik az istennőket.
Iustitia többiekkel szembeni elsősége vitathatatlan - létezik már Arisztotelésznél is, majd
a középkorban vált elteijedt nézetté. Aquinői Tamás írja: „In Iustitia autem simul ornnis
virtus est, etperfecta maximé virtus." K a n t o r o w i c z , 1957. 108.
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Ahhoz, hogy az emberi lét tulajdonképpeni célja, a pax Babyloniae elérhetővé
váljon, a naturális iusütia (aequitas) léte nélkülözhetetlen (hiszen ezt a békét az
igazság(osság) működteti).114Ennek létét biztosítani, azaz eszerint élni viszont csak
egy m ódon lehet: ha a humanitásban rejlő kölcsönös segítség elve115valamiféle
megegyezés (quaedam pactio) alapján a társadalom különböző rétegei közt és az
uralkodó-alattvaló viszonyban egyaránt érvényesül. Vagyis - ha a gondolatmene
tet megfordítjuk - amennyiben az uralkodó a paktumban megállapított feladatait
m aradéktalanul ellátva, az alattvalók érdekeit figyelembe véve (utilitas publica)
kormányoz, s az alattvalók is teljesítik kötelességeiket mind a királlyal (enge
delmesség), m ind egymással (ordó k közt és azokon belül) szemben, egy olyan
szervezettj ó i működő közösség alakul ki,116amely bizonyos elemek bomlasztó te
vékenységének is képes ellenállni, s a naturális iustitia elvei alapján tu d működni,
Ha pedig ez biztosított, akkor a közösség tagjai elérték céljukat, sl pax Babyloniaet,

III. 1.2.5. A tyrannus
Am mi történik, ha a király mégsem az utilitas publica, a pax és a lustitia elveinek
megfelelően kormányoz, s a fentebb em lített feladatoknak (védelem, gondosko
dás, bíráskodás, a békét veszélyeztetők büntetése stb.) nem tesz eleget? Erre Rufinus a lí, könyv IS. caputjában adja meg a választ.
Ha az uralkodót csak a puszta hatalomvágy vezérli a kormányzásban, zsarnok
ká válik:
„nem uralkodói szolgálat, ha valaki pusztán az uralkodás vágya miatt kíván
győzni és [másokat] alávetni, inkább zsarnokra, sőt rablózsiványra és vérszom
jas emberre vall.”117
114 „hanc pacem iustítia facial”

115 „Humanitás aulem, qua haec Babyloniae pax alitur, quaedam kumanarum necessilatum collativá
subvenlio est, qua diversa morlalium condüio vei muluis adjuta suffragiis, vet ahemis suslenlata
commerciis reiinetur. ” DBP. II-9
116 Congar is megállapítja, hogy a 12, század meghatározó jelenségének, a közösségi
szerveződésre való hajlamnak (le gout de 1’ association) - például communák - a hatása
Rufinus művein is megfigyelhető. ( C o n g a r , 1957. 440.) A közösség egysége azonban
nem csak a világi társadalomban szükségszerű; Ruíinus a pax Jerusalem tárgyalásakor
erőteljesen hangsúlyozza a emumdián alapuló unüas fontosságát. Az Ecclesiae unilas kifejezés
a DBP. II.20-ban ötször fordul elő, a catholicae unilas egyszer; a cmavrdui szóval egyaránt
találkozhatunk a DBP. 11.24,, 25., 26-ban. Az er.cksiastic.ae concordme unilas a DBP. 11,26ban, a calholicae unitatis concordia a DBP, II.29-ben, a Chnstianae umtatis concardia szintén
a DBP. II.29-ben található meg.
117 „...sala dammandi libúline expugnare veik el subdere non regis ajjiáum est, séd lyranni, imo
lalroms el sanguinarii.” DBP. 11.15
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Ezt az állítását m egerősítendő Rufinus nem kisebb tekintélyt hív segítségül, m int
Augustinust - a caput középső részét a iustüiát nélkülöző regnum és a latrocinium
(rablóbanda) augustinusi párhuzam a uralja. Végül Rufinus ismét saját szavaival
fejti ki - im m ár harm adszor - a caput alapgondolatát, vagyis hogy a béke felelőt
len veszélyeztetése és a puszta hatalomvágyból való uralkodás nem nevezhető
másnak, m int gazemberségnek:
„Háborút kezdeni a határszomszédok ellen, és innen mások ellen vonulni, és a
maga számára nem veszélyes népeket pusztán hatalomvágyból szétmorzsolni ezt nem lehet másnak nevezni, mint gazemberségnek.”118
III.2. A regnum és a sacerdotium küzdelm e

Látva, hogy Rufinus hogyan vélekedik az uralkodó feladatairól, a király és az
alattvalók kapcsolatáról és a földi világ (pax Babyloniae) működéséről, feltűnik,
hogy a kérdés taglalása közben egyátalán nem említ vallási vonatkozásokat. Hogy
ennek okát feltárhassuk, meg kell vizsgálnunk, milyen volt a világi és az egyházi
hatalom helyzete, illetve a regnum és a sacerdotium viszonya a 11-12. században.
A 10. (Cluny, Gorze), illetve 11. (Hirsau) századi szerzetesi reform mozgalmak
az egyház elvilágiasodásának kívántak gátat vetni. Ennek megvalósítása csak a
pápai hatalom megerősítésével, vagyis a pápa egyházfői jogainak és a központi
kormányzatnak a megszilárdításával volt lehetséges. A reformot egy ideig a császár
is támogatta, ugyanis a ném et főpapság önállósulási törekvései komoly problémát
jelentettek a számára. A belső egyházpolitikai problém ák leküzdése után azon
ban a m egerősödött pápai hatalom olyan új hatalm i igénnyel lépett fel, amely a
pápaságot szembeállította a császársággal. Róma m ár nem csak az egyházon belü
li főséget követelte magának, hanem a világi hatalomból is részt kívánt.
Róma más egyházakkal szembeni elsőségét a vicarius Petii (Péter helyettese/
helytartója) és a princeps apostolorum (az első apostol) elnevezésekhez kapcsolódó
elvek alapozták meg. M ár I. Leó pápa használta a „fej és a tagok” (caput-membra)
hasonlatát a róm ai és a többi keresztény egyház kapcsolatára.119Néhány évszázad
elmúltával I. Miklós tartotta fontosnak Róma és a pápa m int vicarius Petri el
sőségének és kivételes hatalm ának a hangsúlyozását;120ezt a nézetet képviselte
VII. Gergely is,121 s az elv végül a középkori kánonjog fontos elemévé vált.122Az a 118 „...soia domimndi libidine expugnare ttelit et subdere non regis ojjkium esi, séd tyranni, imo
latremis et sanguinam." DBP. 11.13
119 R obinson ; 1988. 277.
120 Robinson, 1988. 280.
121 U llmann, W alter: The Growlh of Papai Government in the Middle Ages. London, 1955. 280.
(A továbbiakban: U llmann, 1955.)
122 Robinson, 1988. 280.
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mindenekelőtt N agy Szent Gergely által képviselt - elmélet pedig, hogy a kötés és
oldás hatalm át kizárólag Szent Péter kapta meg, akit ezért m egillet a princeps
apostolomra jelző, m egterem tette a pápai pnncipalus doktrinájának alapjait, ame
lyet elsősorban a reform pápasóg igyekezett hangsúlyozni és próbálta az ebben
rejlő lehetőségeket kiaknázni.1231425A pápa e Szent Péterre hivatkozó, egyházon be
lüli elméleti főségének képe a plenitudo potestatis (a hatalom teljessége) elvvel tel
jesedett ki.
Ez a pápai hatalom leírására használt kifejezés I. Leó pápa egyik, a thesszaloniki
pápai követ kiküldetésének céljával és feladataival foglalkozó leveléből ered.124,A
pápai plenitudo potestatis klasszikus meghatározását Clairvaux-i Bemát adta az ál-izidori
és a gergelyi koncepciók összefoglalásával. E szerint a pápa bármely püspök vagy hívőfelett
bíráskodhat; püspököket iktathat be, irányíthatja és leteheti őket. ”12í Róma fősége idővel
tehát a hitelvi kérdésekben,126a liturgiában,127a szentek kanonizációjában, a zsi
natokon és az egyház egésze feletti bíráskodási jo g gyakorlásában (rndex totius
ecclesiae)128egyaránt megnyilvánult. Az egyházi szupremácia megszerzésével pár
huzamosan a pápaságot a világi hatalom kérdése is egyre határozottabban
foglalkoztatta.
A Karolingok és az Ottók korának teokratikus rendszere, amelyben az uralkodó
egyaránt volt király és pap (rex et sacerdos), akinek hatalma közvetlenül Istentől
eredt, a 12. századra megingott. A l l . század második felében m egerősödött
pápaság világi hatalmi igényei miatt hamarosan szembekerült a császársággal, és
az uralkodót fokozatosan megfosztotta szakrális jellegétől. Ennek az ideológiai
támadásnak az eszköze pedig nem volt más, mint a hamarosan a pápai kormányzat
alapjává váló hierokratikus tan, amely azonban nem egy teljesen új doktrínaként
jelent meg a l l . század második felében, hanem korábban is létező elméletek kiteljesedéseként. 129
123 Robinson, 1988. 280.
124 „in partém sis vocatus sollicihtdinis, non in pleniludinem potestatis" Robinson, 1988. 282.
125 Robinson, 1988. 282.
126 Már a Karolingok idején is létezett a római egyház hitelvi kérdésekben való elsőségének
elve, a tévedhetetlenségére vonatkozó dogmát pedig először Al-Izidor fogalmazta meg,
s ezt azután a gregorián kánonjogászok és maga VII. Gergely is átvette. Robinson, 1988.
-283.

127 „A 11. században Róma és Milánó között ádáz harc folyt, a pápaság részéről azzal a céllal, hogy
az ambrusi liturgiát a római ordával váltsák fel." R o b i n s o n , 1988. 284.
! 28 Azt, hogy az igazságszolgáltatásban a főhatalmat a pápa gyakorolja, már Gratianus megfo
galmazta; „Sota enim Romana ecclesia sva auctoniate valet de omnibus iudicare.; de ea verő
nulli iudicare permülitur. ” E vonalon továbbhaladva a pápát idővel már nemcsak a keresz
tény jog védelmezőjének (defensor), hanem egyben annak alkotójának (creator) is
tekintették. R o b i n s o n , 1988. 286-288.
129 U l l m a n n , 1955. 271.
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A regnum és a sacerdotiim kapcsolatának 11. századi meghatározásához az alapot
I. Gelasius pápa Anastasius császárhoz 494-ben írott levelének egyik gondolata
szolgáltatta, amely szerint a világot két hatalom irányítja, m égpedig a püspökök
m egszenteltauctoritasa (autoritás) és az uralkodóipotestas (hatalom ).'“ Gelasius
azonban a császári hatalmat csak „isteni dolgokban” (rés divinae) tekintette a püspöki
a u c to r ü a s alávetettjének, s a teoretikusok még a 10. században is a regnum és a
sacerdoúum közti együttműködés szükségességét hangsúlyozták.130131Az O ttók szá
mára viszont a róm ai egyház feletti protektorátus azt jelentette, hogy a császár
mint a p áp adefensora. (védelmezője) egyszersmind annak ci~e.aU/r-d (kinevezője) is.'32
Ugyanakkor m ár a Karoling-kor végén találkozhatunk azon nézet első megje
lenéseivel, amely a két hatalm at ugyanazon intézmény, az ecclesia két külön funk
ciójaként értelmezi.133IV. Gergely pedig megfogalmazza, hogy az egyházi hatalom
magasabb rendű a császár világi hatalm ánál.134135A két hatalom viszonyának ezt a
szemléletét képviselték a l l . századi reformerek, s természetesen maga VII. Gergely
is; végül a spirituális hatalom világival szembeni főségének hierokratikus tana amely a gyakorlatban a világi uralkodók számára az egyházi vezetőkkel szembeni
feltétlen engedelmesség kötelezettségét jelentette - Gratianus révén a kánonjogba
is bekerült.133
A regnum és a sacerdotium viszonyának ezt az értelmezését bibliai hivatkozásokkal
is alá lehetett támasztani, részint Pál róm aiakhoz írt levelének egyik részletével,
részint a Lukács-evangélium egyjelenetével. A Róm 13,1-7. leírását a l l . századig
a királyi hatalom nak való ellenállás tiltásaként értelmezték, ezután viszont annak
az elvnek m egerősítésére használták, hogy - lévén az uralkodói „intézmény”
szolgálat (ministerium) - am ennyiben a király a hatalmával helytelenül él, azaz
nem engedelmeskedik az egyházi hatalom parancsainak, úgy az saját eszközeivel
felléphet vele szemben (kiközösítheti vagy leteheti). Az Lk 22,38-ban szereplő két
130

„D u ó qu ip p e su n t...q u ib u s p rin r.ip a liter m u n d u s hic reg itu r: au ctoritas sacra (sacraía) p o n iificu m
el regalis potestas. In qu ibu s ta n lo g r a v iu s esi p m d u s sacerdotum , qu an lo etia m p r o ípsis regitm s
(h om in m n ) D om ino m d iv m o re d d ü u ri su n t exam in e ration em . N osti e te n m , f i l i clem enlissim e,
qu od licel p raesideas h u m an o g e n e ri d ig n tía le, reru m tam en pra esu lib u s d iv m a r u m d e v o iu s collá
subm itlis, alqu e ab eis catisas lu ae sa lu lis expeclis (expeclas), inque su m en dis caelestibus sacram enlis,
eisque, u l cam pelü, dispon en dis, su b á i le debere cognoscis religion ts ordin e potiu s q u a m praeesse.

”

(G elasius, Kpistola X II) Az a u c to r ü a s egy és oszthatatlan, nagyjából a törvényhozó

hatalomnak Telel meg, míg a palestas a végrehajtó hatalommal azonosítható.
131 Robinson, 1988. 291.
132 Robinson , 1988. 297.
133 „Q uod eiusdem ecclesiae to r p u s in duxibus p r in á p a ltíe r d iv id a lu r exim iis person is." Robinson,
1988. 298., »38.lj.
134 „ M a iu s esse ré g im é n a n im a r u m q u o d esi p o n lific a le , qu am im p e ria le , q u o d est le m p o ra le ."
Robinson , 1988. 298., 340. lábj.
135 Robinson , 1988. 299.
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kardot a világi kényszerítő hatalom anyagi kardjával és a kiközösítés lelki fegy
verével azonosították, s az ezek közötti harm onikus együttműködést tartották
kívánatosnak egészen az invesztitúraharcig.
A hierokratikus tannal kapcsolatban két személyt kell megem lítenünk, akik az
elv fejlődésében a l l . században meghatározó szerepet játszottak.
Hum bertus bíboros volt az első igazánjelentős, a l l . századi pápaságra pedig
óriási hatást gyakoroló személyiség, aki hevesen tám adta a rex etsacerdos elméletet
és annak gyakorlatát. A rom ái egyházat a keresztény rend és elvek forrásának te
kintette, a császárokat a pápa világi kezeinek, a császárságot pedig olyan intéz
ménynek, amely az egyházi hatalom nak (papságnak) alárendelve és engedel
meskedve annak parancsait végrehajtja és ezt a hatalm at a védelmezi.136
VII. Gergely abból kiindulva, hogy a lelki dolgok előbbre valók az anyagiaknál,
Péterre és az egyedül őrá ruházott kötő és oldó hatalomra hivatkozva fogalmazta
meg azt az elvet, hogy az egész keresztény világ kormányzása az ő feladata, s ez
alól nem kivétel egyetlen keresztény személy és semmilyen kereszténységgel
kapcsolatos ügy sem.137Ezt fejezi ki az universo orbi imperare (az egész földkerekséget
irányítani) m ellett az universalis ecclesiae régimén (az egyetemes egyház/!/ kor
mányzása) kifejezés is, hiszen Gergely az ecclesia alatt a keresztények egész
közösségét érti.138A kormányzás pedig nemcsak pápai rendeletek kiadását foglalja
magában, hanem az uralkodók ellenőrzését is,139ami azért lehetséges, m ert ők is a
keresztény közösség tagjai, azaz Róma alattvalói, s ennélfogva feltétlen enge
delmességgel (obedientia) tartoznak a pápának. Az engedelmesség értelm ében a
keresztény uralkodó addig gyakorolhatja hatalm át, amíg a societas chrishana
(keresztény közösség) érdekei szerint, vagyis a pápa vezetését elfogadva kormányoz
- ennek hiányában a pápa leteheti, akár lelki, akár világi eszközök (spiritmlibtis et
saecularibus armis) felhasználásával.140Azt pedig, hogy ki uralkodik ezen elveknek
megfelelően, ki alkalmas arra, hogy megvédje az egyetemes egyházat, csak a pápa
volt hivatott eldönteni.
Ez a Gergely által képviselt álláspont a kánonjogba is beépült - Gratianus
Dekrétumában Róma primátusának az elve és a Rómával szembeni engedelmesség
kötelezettsége egyaránt m egtalálható.141Ahogyan I. S. Robinson is írja: „A pápai
136 U llmann, 1955. 265-272.
137 Reg. 11.51. 193. „Nos equidem jam nunc non solummodo regum et principum, séd omnium
christmnorujn lanto propensior sollicitudo coarlat, quanto ex uníversali régimé quod nobis
commissum est, omnium ad nos causa vicinius el magis proprie spectat.” U llm ann , 1955. 277.
138 U llmann , 1955. 270.
139 U llmann , 1955. 279.
140 U llmann, 1955. 283-285,
141 G ratianus: Decretum c. 25 q.l dictum post c. 16: „ea quae a Romanis ponlijkibus decreta
sunt, ab wnnibus obseruan conveniL.sacrosancta Romana ecetesül ius et auctoritatem sacris
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fjhatalom 11. századi reformerek által kifejlesztett elve Gratianus építményének a sarkköve
lett.”142A tan t „a pápai trónra kerülőjelentős egyházjogászok, 111. Sándor, II. Ince, majd
IX. Gergely fejlesztették tovább”,143*míg végül VIII, Bonifác Unam Sanctam. kezdetű
bullájában (1302) nyert hivatalos egyházjogi és dogmatikai megfogalmazást.
dokumentumban a pápa teológiai és jogi argumentumokra építve fejtette ki a korlátlan
pápai hatalomról szóló elméletét, és a pápa-egyház egységét hittételként foglalta össze.1,144
Láthatjuk tehát, hogy a fent leírt folyamatok eredm ényeképpen az uralkodó
szakrális funkciója eltűnt, vallási ügyekben nem volt kezdeményező és irányító
szerepe, e szempontból teljesen alárendelődött a pápának, mintegy végrehajtó
eszközévé vált.145így a pax-iustitia-fnetas hárm asból a pietas szóval jellem ezhető
funkció a 12. század közepére m ár kizárólag az egyházi hatalm at, vagyis a pápát
illette meg, s ezért nem sorolja Rufínus az uralkodó feladatai közé, Bár az említett
imago Iustitiae kifejezést nem használja, az uralkodó feladatának a világi ügyek
intézését, azaz az igazság és rend védelmét, a gonoszok büntetését tartja:
„Ezeket a közösen tett gonoszságokat merészebben követik el, mivel eközben
nincs, aki bíróként büntetné őket.”146
Az uralkodónak pedig joga van a rendet veszélyeztető elemekkel akár még há
borúba is bocsátkozni:
„Ezért pedig azt mondjuk, hogy a békét a lehető leggyakrabban, de nem mindig
kell mindenkivel szemben ápolni; hiszen néha az olyanokkal szemben, mint a
.veszedelmesek, az üldözők és a zavart keltők, akik békében kiváltképp nem
kívánatosak, a békességet a legkevésbé sem kell megőriznünk, hanem inkább
hasznunkra válik őket háborúban megtámadni.”
„Ellenségek..., akikkel szemben a törvények jogát és a királyok fegyvereit
könyörtelen szigorral szokták alkalmazni: »Hiszen nem ok nélkül viseli a fegy
vert, hanem a gonosztevők büntetésére és a jók dicsőségére.*”147
canonibus impertilur, séd non ets alligatuT." Robinson , 1988. 276. 178. lábj.; G ratianus:
Decretum c.9 q.3 dictum post c.9: „sola enim Romana ecclesia sua auctorilale valel iudicare
de omnibus; de ea vem nullt iudicare permitlilur.” R obinson, 1988, 277. 179. lábj.
142 Robinson , 1988. 277.
148 G ergely Jenő: A pápaság története. Budapest, 1982. 126. (A továbbiakban: G ergely, Í982.)
v 144 G ergely, 1982. 138.
145 A világi uralkodók laicizálása 1215-ben a IV. lateráni zsinaton teljesedett ki, amikór ís a
szentségek közé nem került be a királyi felszentelés.
146 „Haec rommunicala scelera ide.o ab eis commütuntur audacius, quia non est interim, quo iudice
puniantur." DBP, 11.4
14 7 „Idea antem pncem non semper, séd saepius mm omnibus colondavt esse dtximus, quia non nunquam
mm lalibus .térváré pacom minimé debemus, ul erga pestiientes, erga persequenles, erga rebellanles,
quos ulique pace non vovere, séd hello lacessere magúi expedútl.” DBP. 11.12
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Í V . A z e g y h á z fe lfo g á s k é r d é s e i a 1 1 - 1 2 . s z á z a d b a n

A 11-12. században a regnum és a sacerdotium viszonyát a két szféra egymástól való
fokozatos eltávolodása, szétválása, illetve ellentétbe kerülése jellemezte. A folya
m at folytatásaként lassan kiépült a két hatalmi szféra saját, külön szervezete, az
egyház-, illetve az államszervezet. A 12. század második felében azonban még
távolról sem beszélhetünk e fejlődés lezárulásáról.
A centralizált egyházszervezet gyakorlati kiépülése kb. 1100 és 1250 közt ment
végbe. H a azt a kérdést vizsgáljuk, hogy ez a folyamat valójában mely szakaszá
ban tarthatott, amikor Rufinus e művét alkotta, egyes kifejezések használata (vagy
éppen azok elmaradása), illetve jelentésének vizsgálata esetleg tám pontot nyújt
hatnak a válasz megtalálásához. Ezek a kifejezések a corpus mysticum (misztikus
test), a papatus és az eccksia szavak.
750 és 1150 között az egyház leírására általánosan négy allegóriát használtak: a
corpus Christive 1való azonosítás mellett elterjedt volt a hajó (navis), a menyasszony
(sponsa) és az anya (mater) képe is.148Az egyház corpus Ckristiként való felfogásának
lényege az volt, hogy a keresztények közösségének a feje Krisztus, látható feje a
pápa. (Ezt a nézetet Humbertus kardinális, Damiani Péter, VII. Gergely és Clairvaux-i Bernát is osztotta, nem fogadták el viszont az invesztitúraharc idején a csá
szári teoretikusok, akik ezt a hasonlatot természetesen nem így értelmezték:
szerintük a fej a világi hatalmat/régratwi/jelképezte, a sacerdotmmot pedig a szívvel
azonosították.149)
A keresztények közösségének ez az organikus szemlélete Rufinus művében is
megfigyelhető:
„Amit a népek tanítója leveleiben néhány helyen meggyőző érveléssel kifejtett,
midőn Krisztus tagjai és az emberi test részei között felismerhető, teljes
hasonlóságot mutatott, a korinthusbeliekhez így írván: »Miként pedig a test
részei, noha sokan vannak, mégis egy testet alkotnak, ugyanúgy Krisztus is.
Hiszen mi mindnyájan egy lélekben eggyé váltunk a keresztségben.« Az
efézusbeliekhez pedig szólván: »Növekedjünk abban, aki a fej (caput), vagyis
Krisztus; az egész test (totum corpus) pedig az ő hatására a segítség minden
kötése által egybeilleszkedve és összefogva, és minden egyes tag (membra)
adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy
épüljön szeretetben.«”
„Persecutores sunt..., in quos et legum iura el regum arma rigorem opponere inexorabilem
consueverunt. »Non mim sine causa portat gktdium, séd ad vindiclam malefactorum et ad laudem
b o n a r w m D B P . 11.12 - A példában szereplő bibliai idézet a Róm 13,4.
148 R obinson, 1988. 252.
149 R obinson, 1988. 254-255.
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„A szeretet a z , ami Krisztus tagjait (membra) élteti és azokat egy testté köti össze
és egyesíti.”
„Mindnyájan ugyanis, akik a keresztények (keresztény vallás) közé számítunk,
egy Űr szolgái vagyunk, egy pásztor nyája, egy csapat katonái. Egy Atya nemzett
minket, az Egyház egyetlen anyánkként fogadott magába, egy test tagjaiként
(membra) ismernek minket.”150
Az organikus szemlélet kapcsán két dologra kell kitérnünk. A corpus Christi
kifejezés használata igen fontos információt ad számunkra. A Bibliában ugyanis
az egyházat - m int a keresztények közösségét - a corpus Christi kifejezéssel jelölték,
de ezzel párhuzam osan létezett egy másik kifejezés is, a corpus mysücum, amelyet
az oltáriszentség leírására alkalmaztak.151A 11. század teológiai vitáinak (átlényegülés kérdése) ered m én y ek ép p en azonban a k ét kifejezés használata
megváltozott, egész pontosan felcserélődött: ettől kezdve az átváltoztatott ostyát
corpus verum Christintk (Krisztus valódi teste), a? eg yházat- a hívők közösségét és
az ekkor m ár lassanként kiépülő szervezetet - pedig corpus mysticumrmk kezdték
nevezni.152A 12. század közepétől a corpus mysticum egyre inkább az organikus
szemlélettel leírt egyházi hierarchiát jelenti, amelynek feje a pápa, az érsekek a
karok, a püspökök a lábak stb. (A 12. század második felétől egyébként a világi
hierarchiára is kezdik alkalmazni m ind m agát a kifejezést, m ind az organikus
szemléletet.) Rufinus - amint az idézett példákban láthattuk - a bibliai corpus Christi
elnevezést veszi át, és az ehhez tartozó eredeti (vagyis nem a l l . század után
felcserélődött) jelentéssel dolgozik. Az organikus szemlélet, a keresztények kö
zösségének egy testként való értelmezése megtalálható ugyan a műben, de ennek
az egyházi hierarchiára vonatkoztatása hiányzik, ahogy nem szerepel maga acorpus mysticum kifejezés sem.

150 „Quod Doctor gentium in nonnullis epistolarum suarum locis argutis ratimibus explanavii, dum
inler membra Christi el paríes humani corporis cognatam admodum similitudinem postát, ad
Corinthios quidem ita: »Skul enim autem membra corporis, cum sínt múlta, unum ta-men corpus
sunt, ita et Chrislus. Eienim in unó spiritu omrws nos in unum baplizati sumus.« Ad Ephesios
autem sk: »Crescamus in illő qui est caput, Christus, ex quo totum corpus compactum et connexum
per omnem juncturam subministrationis, secundum operationem in mensuram uniuscujusque
membri augmentum corporis facit irt aedificationem sui in c h a r i t a t e DBP. 11.20; „Charitas
ergo est, quae membra Christi vivificat, atque ea in unum corpus foederat el concordal." DBP,
11.20); „Omnes enim, qui Chrisíiana professime censemur, unius Domini sumus famuli, unius
pastoris oves, unius gregis milites. Unus nos Fater genuit, una mater ecdesia concepit, unius
agnoscimur corporis membra.” DBP. 11.24
151 A corpus mysticum nem bibliai eredetű, először a Karoling-korban használták ezt a kifejezést.
K a n t o r o w i c z , 1957. 195.
152 K a n t o r o w i c z , 1957- 196.
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Megfigyelhetjük azt is, hogy a papa vagy &papatus kifejezés egyátalán nem for
dul elő a műben. Tellenbach a pápaság intézményéről a következőket állapította
meg: a l l . századig a római egyház története provinciális, a pápa fősége pedig
teoretikus volt, egyelőre csak elvben létezett; a l l . század közepe előtt csak a pápák
történetéről beszélhetünk, a pápaságéról nem, hiszen „az egyház még nem volt olyan
intézményesült, hogy kollektív akaratot tudjon kifejezni, hogy politikailag tudjon fellépni
más szervezetekkel vagy személyekkel szemben.
A papatus kifejezés is csak a l l . század
közepén jelenik meg, előtte a pontificatus szót használták a római egyházra és a
pápai hatalomra. Rufinus művében egyik kifejezés sem szerepel, és ahogy fentebb
is láttuk, m agát a pápát, a nyugati egyház fejét még csak m eg sem említi. Ez
legalábbis figyelemreméltó tény egy kánonjogász és egyházi író esetében.
Mit m ondhatunk a műben többször is előforduló ecclesia kifejezésről? A corpus
Christihez hasonlóan e szójelentése is módosult a 11-12. században, amit a pápaság
létrejötte és az egyházszervezet kialakulása eredményezett. Az ecclesia kezdetben
helyi templomot, majd a keresztények egész közösségét jelentette, a 12. századtól
pedig egyre inkább az egyházi hierarchia leírására használták.153154A számunkra
lényeges kérdés az, hogy Rufinus az ecclesia szó alatt egy centralizált egyházszer
vezetet értett-e, vagy „csak” a keresztények közösségét,
A középkori pápaság III. Ince (1198-1216) idején érte el tekintélyének és
befolyásának a csúcsát, az a rendszer azonban, amelynek élén a 13. század
jogászpápái álltak (a centralizált egyházszervezet), a 12. század közepére nagyjából
m ár kiformálódott.155156A pápaság hatalmi szervezet jellegét Bresciai A m old III.
Jenőről (1145-1153) tett megállapítása is illusztrálja: ,A pápa nem az, aminek hirdet
te magát - apostoli férfiú és a lelkek pásztora -, hanem hús-vér ember, aki hatalmát tűzzel
és karddal érvényesíti. ”1!6
Rufinus ugyan a pápaság virágkorát és III. Ince uralmát m ár nem érhette meg,
III. Jenő és III. Sándor (1159-1181) idején azonban m ég tevékenyen munkálko
dott. Barber megállapítását és Bresciai Arnold véleményét figyelembe véve azt
feltételezhetnénk, hogy apaxJemsalem kapcsán Rufinus az egyházról mint kiépült
szervezetről beszél. Az ecclesia szó használata azonban ezt nem feltétlenül támaszt
ja alá. Nézzük a példákat:
„...ha ezt a ruhát akár csak egy valaki is magára ölti, senki, aki nem marad az
Egyház (Ecclesia) egységében, nem hiheti, hogy szeretetben él. Sőt ellenkezőleg,

153 T ellenbach, G,: The Ckurch in Western Europe from the Terdh to ihe Early Twelfik Century.
Cambridge, Í993. 38.
154 Southern : A nyugati társadalom és az egyház a középkorban. Budapest, 1987. 41.
155 Barber, M.: The Two Cities: Medieml Europe 950-1320. London, 1993. 100,
156 L ambert, M.: Medieml Heresy. Oxford, 1992. 53. (A továbbiakban: L ambert, 1992.)
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azok számára különösképp nincs út az üdvösséghez, sem menedék, akiket a
katolikus egység oltalma nem ölel magába.”
„Az a hely az Egyház (Ecclesia), ahova mintegy központi helyre különféle
népekből gyűlnek egybe; tehát Isten dicsőítői a hegyekből, vagyis az erények
magas csúcsáról ugyanúgy odagyűlnek, mint ahogy az alant levők a völgyekből,
azaz a lentebbi és földi közösségből oda felmennek.”157
Az első idézetben az ecclesia értelm ileg azonos a catholicae unitatis grémium, (a
katolikus egység oltalma) kifejezéssel; így viszont nem érthetjük alatta a hierarchi
kus egyházszervezetet, hiszen ez azt jelentené, hogy az egyházszervezetbe bele
nem tartozó laikusok nem üdvözülhetnek. A második példában a szerző bővebben
is kifejti, hogy az ecclesiát két fő csoport alkotja, a precones Dei (Isten dicsőítői),
akiket az ordo clerkalisszal azonosíthatunk, és a subjecti de...terrena conversatione
(alattvalók a földi közösségből), vagyis a laikusok.158
A példákból tehát - az előbbi feltételezéssel szemben - az derül kj, hogy Rufinus az ecclesia alatt a keresztények közösségét érti, amely különböző csoportokból
(nemcsak az ordo clericalisból) form álódott egységgé (unitas).159
Afenti megállapításaink ellenére sem m ondhatjuk azonban azt, hogy a 12. szá
zad közepén nem beszélhetünk (kiépült vagy kiépülőben levő) centralizált egyházszervezetről. Az eretnekség említése a II. 29-ben ellent m ond egy ilyen következ
tetésnek.
„Akik pedig ilyen csókot adnak, a szakadárokra és eretnekekre kell gondolni,
akik nem a galamb, hanem a holló, nem a bárány, hanem a farkas csókjait
becsülik, az egyház békéjének tisztaságát szennyezik be és rontják meg.”
„De később az Egyház nyugalmát szakadárok és eretnekek kezdték megza
varni.”160

157 „■■■» lunicam hanc tantum sinus accipiut, nemo putet se habere charitatem, qui in uniíate non
manet Ecclesiae. immo nulla est via saluiis, nullus locus remedii, üli nimium, quos catholicae
unitatis grémium non includit, ” DBP. 11.20; „Fórum istud Ecclesia est, in quam tamquam quemdatn
locum médium de diversis naiúmibus in unum conveniuiú, scilicet etpraecones Dei illuc de montibus,
id est alto virtutum culmine adveniunt, et subjecti de convallibus, hoc est de inferiore el terrena
conversatione ad id conscendunt. ” DBP. II.21
158 Az ecclesiát alkotó ordo laicalisról és ordo sacerdotalisról lásd még U llmann , 1955. 4.
159 Ezt az egységet egyébként a 26. caputban szemléletes képekkel írja le, amelyek Cicero
Somnium Scipionis című művét idézik, vö. Cicero De re publica VI. xviii, 18- 19. ésRuFiNUS
De bonopacis II. 26.
160 „Hujus osculi confidores, schismaiid et haeretici credendi sunt, qui non cotumbae, séd corui, non
agni, séd lupi oscula deligentes, castitatem pacis ecclesiasticae polluunt et corrumpunt" DBP,
11.29 - „Séd cum postea schismatibus el haeresibus Ecclesiae coeperit requies turbari” DBP. 11.29

115

Noha eretnekek már jóval korábban is léteztek, az eretnekség a 12. század elejétől
kezdett el igazán nagy problém át jelenteni az egyházi hatalom számára - az
eretnekek ugyanis ekkortól kezdték tám adni a pápai hatalm at és tagadni a pápa
főségét. Lambert így mutatja be eretnekség jellegének változását: ,A 11. századi
eretnekek a világtól való menekülés útjait keresték, hogy gyakorolhassák saját szigorú
életmódjukat. Az eretnekek új nemzedéke viszont agresszív reformerekből állt, akik olyan
változásokat sürgettek az egyházban, amelyek a katoliázmust az ő elképzeléseiknek megfelelő
útra vezethették volna. (...) A szerzetesektől és a hierarchia alsóbb rétegeiből kiinduló
reformmozgalom, amelyet aztán a pápaság is felkarolt, a laikusok lelkét is egyre inkább
felkavarta. (...) Kezdetben a gregorián reformerek képesek voltak együttműködni a világi
mozgalmakkal, (...) később azonban a pápai reform irányvonala megváltozott s a mozgalom
egyházi és egyházjogi jellegűvé szűkült. A nyugati eretnekség újjáéledésének elsődleges oka
a Gregorián-reform által meghirdetett törekvések beteljesűletlenségében keresendő. ”161
A fentieket összefoglalva azt m ondhatjuk, hogy az egyháznak m int a kereszté
nyek közösségének értelmezése mellett szól az ecclesia szó jelentése, és az, hogy
Rufinus a corpus mysticum helyett a corpus Christi kifejezést használja; az eretnekség
említése viszont az egyházszervezet értelmezés jogosságát támaszthatja alá. Az
pedig, hogy a papa, papatus szavak nem fordulnak elő a műben, talán azzal
magyarázható, hogy Rufinusnak nem célja, hogy a pápaságról értekezzen, A fel
merülő bizonytalanságokat valószínűleg az magyarázza, hogy Rufinus éppen abban
az időszakban élt és írta meg művét, am ikor Európa új politikai rendszere még
csak kialakulóban volt, így a politikai gondolkodásban az ennek leírására használt
fogalomrendszer sem rögzült még teljesen.

V. A z á l l a m - s tá tu s

Asacerdotium 12. századi helyzetének elemzése után vizsgáljuk meg, mit mond
hatunk a regnum, azaz a világi hatalom szerveződéséről, államszervezetté való
fejlődéséről!
E kérdés megválaszolásához részint a társadalmi viszonyok áttekintéséből, részint
a status kifejezés használatának elemzéséből vonhatunk le következtetéseket.
A m odem állam vizsgálatának szempontjából a rendek megjelenése igen fontos
m ozzanat, hiszen „a modern állam első megjelenési formája a rendi-képviseleti
monarchia.'’162A felbomló patrimoniális m onarchia maradványain felépülő rendi
képviseleti állam kialakulása egy hosszú folyamat eredm énye volt, amelynek so
161 L ambert, 1992. 35-38.
162 M ezey Bama: A modem állam születése. In: Rubtcon, 1997. 8. sz. 16. (A továbbiakban:
M ezey, 1997.)
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rán egyre több rendi elem jelen t m eg a társadalom ban és alakította át azt. Ám
fontos megjegyeznünk, hogy „a rendek kialakulása jócskán megelőzte a rendi állam
létrejöttét, rendiségről pedig csak a rendek fejlődésének bizonyos pontján túl beszél
hetünk.”163A rendi-képviseleti állam létrejöttének alapvető feltétele a politikai
rendek megléte, ami aztjelenti, hogy m odern értelem ben vett államszervezetről
csak a rendi fejlődés lezárulása után beszélhetünk.
Ma a neolatin és germ án nyelvekben az állam ra használt szó a latin status
származékszava. A status - e mellett az utilitas publica, a necessitas publica, s még jó
néhány ebbe a körbe tartozó kifejezés - eredete a róm ai jo g b an keresendő. A
római jo g megújulásának köszönhetően ezeket a kifejezéseket a 12., illetve a 13.
században a legisták, kánonjogászok és politikai gondolkodók saját környezetük
leírására kezdték alkalmazni, s ezek felhasználásával fejlesztették ki a közjogi és a
korai modern államelméletet.164Mellettük természetesen az uralkodók és a pápák
is felhasználták ezt a terminológiát hatalmi igényeik igazolásának eszközeként.
Az ókorban a m odem államfogalomnak pontos megfelelője nem volt, helyette a
politikai közösségek különböző form áinak jelölésére a polis, civitas, rés publica,
regnum, imperium szavakat használták.165A késő ókorban és a középkor folyamán a
status szó önállóan nem is fordul elő, csak olyan összetételekben találkozhatunk
vele, mint a status mpuhUcae, a status imperii, a status regni, vagy a 12. század közepétől
a status regis kifejezések. Ezekben az esetekben a status szót állás, állapot, helyzet
jelentésben használták,166 s ahogy Paczolay Péter is íija, „a status kifejezés antik és
középkon alkalmazásának vizsgálata azt mutatja, hogy ez a szó nem vagy csak ritkán és
érintőlegesen találkozott olyan jelentéssel, mely az államfogalom irányába mutat. ”167
Suerbaum168és Dowdall169vizsgálatai is alátámasztják, hogy a status kifejezést sem
a klasszikus korban, sem később nem használták m odern értelem ben vett állam
jelentéssel. A statusra Romanae (reipublicae) a római jogban közhaszon értelem ben
állt, a birodalom és a birodalom polgárainak közös érdekét és szükségletét
jelentette,170a politikai gondolkodóknál (Salisbury János, Aquinói Szent Tamás)
163 Mezey, 1997. 16.
164 Posr, 1964. 8-9., 253.
165 Paczolay Péter: Az állam mim a politikaelmélet történeti problémája. Inr G ombos József:
Finnországpolitikatörténete 1809-1917. Szeged, 1994. 14. (A továbbiakban: Paczolay, 1994.)
166 A status szó évszázadokig nem jelentett mást, mint „állás” vagy „állapot”, Guenee, 1985.
4.
167 Paczolay, 1994. 14.
168 Paczolay, 1994. 15. 12. lábj. Suerbaum, Wemer: Vöm antikén zum frühmütelaUerlichen
Staatsbegriff. Münstcr Westfalen-AschendorfT, 1977. 122-125.
169 Dowdall határozottan állítja, hogy „ Cicerótól Gratiusig egyetlen példái sem talált, ahol a status
szó önállóan szerepel, és modem értelemben vett államot jelent"Ssünnek, Quentin: The Foundations
of Modern Polüiml Thought. Vol. 2. Cambridge, 1978. 353. 2. lábj.
170 Post, 1964. 255.
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pedig - akik forrásként gyakran támaszkodtak a Corpus luris Civilisre - közjó
értelem ben (utilitas publica) szerepelt.171
Az „állapot”jelentésű status szót a 12. századtól a társadalom leírására kezdték
használni. Az „állapot” társadalm i szem pontból privilégium okkal és kötele
zettségekkel jellemezhető fogalom (amelyeket nyilvánosan elismernek, s amelyek
a közhatalom által meghatározhatók és foganatosíthatók), így a status szót a király
személyéhez is hozzákapcsolták (hiszen őt is illették bizonyos jogok), kialakult a
status regis elnevezés. A kifejezés kezdetben a király személyes helyzetére vonat
kozott, ám ezt később felváltotta egyfajta közösségi szemléletmód, s „a status regis
kifejezés alatt ekkor a királyi funkciót, hivatalt és méltóságot kell értenünk. ”172173Ezt a je 
lenséget Mezey Barna így úja le: feudális (hűbéri) jogosítványokatfölváltotta az uralkodóifelségjog, a magánjogi alapú királyi hatalom helyébe a közjogi értelmezés lépett. ”m
A 12. századtól tehát - nem kis mértékben az invesztitúraharc hatalomelméleti
vitáinak folyományaként - az uralkodó személyét kezdték elválasztani a hozzá
kötődő jogoktól és kötelezettségektől, s ezzel párhuzamosan egyre inkább előtérbe
került a területi elv, amely szerint a politikailag szervezett közösségeknek világos
területi jelleggel kell b írn iu k ,174a korm ányzatoknak p ed ig a külső és belső
szuverenitásra kell törekedniük. A kifejezésről tehát egy idő után lekopott a regis
szó, a területi elv és az elszem élytelenedett legfelső hatalom gondolatának
összekapcsolódásával a status a potestas, régimén, gubernatio szavak szinonimájává
vált, majd - a status reipublicae, status imperii, status regni kifejezésekhez hasonlóan
- politikai közösségek, alakulatok leírására használták. Végleges „állam”jelentése
a 16. század elejére alakult ki.175

V .l. A s ta tu s kifejezés használata R u fm u sn ál

Nézzük meg, milyen értelem ben használta Rufinus a. status szót a műben! Bár a
kifejezés maga nem túl sokszor fordul elő, azért ezekből is vonhatunk le követ
keztetéseket. M indenekelőtt idézzük a szöveghelyeket:
171 Post, 1964. 254.
172 G uenee, 1985. 4.
173 M e z e y , 1997. 14.
174 Marc Bloch is megfogalmazta a területi elv korábbi hiányát és az uralkodóhoz való kötődés,
mint egyetlen összetartó erő fontosságát: „...A királyságokat egymástól olyasmik választották
el, amiket hivatalosan talán határoknak is nevezhetnénk. Nem azért, mintha ezeket a határokat
pontosan meg leheteti volna húzni „...Az, hogy egy darab földnek - miként egy embernek - több
ura legyen, szinte mindennapi dolognak számított; de hogy több királya legyen, az lehetetlen volt. ”
Bloch, Marc: Fe-udal Society. London, 1961.
175 G uenee, 1985. 5.

118

„Ellenségek azok, akik akár a közös egyetértés állapotát (statum), akár az általános
erkölcsösség becsületét m egkísérlik elpusztítani, vagy kegyetlenségeket követnek
el, s a gaztettektől n em riadnak vissza.”
„...akkor m eg keli szűnnie az atya és fia közti családi békének, m iként azok
írásaiban olvassuk, akik az állam helyzetéről ékesen szólnak.”
„...az egyház békéjének (pax ecclesiasticae) állapotában (statu) annál gyönyö
rűségesebben létezik az egyetértés.”176

Láthatjuk, hogy a status szó egyik példában sem fordul elő önállóan. A V. részben
leírtakat figyelembe véve m ár e formai sajátosság alapján is kizárhatjuk az „állam”
jelentés lehetőségét, de tartalm i szempontból vizsgálva sincs értelm e az „állam”
jelentésnek: ezekben az esetekben csak az „állapot” fordítás lehet helyes.
A harmadik példa vizsgálatakor néhány gondolat erejéig érdemes visszatérnünk
a De bono pacis szerkezetére is. Amint a bevezetőben em lítettük, a m ű szem pon
tunkból kevésbé lényeges első könyve egyértelműen a teológia tárgykörébe tarto
zó problémákat vet fel, politikai vonatkozásai elsősorban az em berek egymás köz
ti kapcsolatait vizsgáló második könyvnek vannak.177178Rufinus ebben a könyvben a
pax hominum ad homimst további három békére osztja, tudniillik a paxAegyptire, a
pax Babyloniae ra és a pax Jerusaletnre,m melyek közül az utóbbi kettőt pax mundana vagy mundiként, illetve pax Ecclesiaeként is em líti.179
A harm adik idézet a paxJerusalemet tárgyaló részből való, s e példában a status
szó a. pax ecclesiasttca kifejezéssel áll jelzős kapcsolatban. Ezt figyelembe véve ez
esetben logikailag zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy a status esetleg állam
értelemben szerepel a m ondatban. M ikorra ugyanis a status „állam” jelentés

176 „Perseculores sunt qui vei communis concordiae slatum, vei publki pudoris reverenliam conantes
everlere, aut crudelia exercere, facinora non metuunl" D6P. 11.12; „...eril iunc pax domsstica
inler palrem el jilium dislrahenda, quemadmodum itlos sápsisse legímus, qui de statu reipublkae
facundius disputaverunl. ” DBP, II. 16 - „in ecclesmticae pacis statu eo est concordvi pulchrior”
DBF. 11.26
177 A mű szerkezetére vonatkozóan lásd 23. lábj.
178 „Pax igitur, qme hominis ad hominem est, el quae intér homines habetur el colitur, et ipsa quoque
in trés species propagatur, Una est pax Aegypti, alia Babyloniae, tertia Jerusalem" DBP. II. 1 —
Babilonnak és Jeruzsálamnek a földi és a mennyei világ szimbólumaiként való meg
jelenítése a Bibliából eredeztethető, de Augustinus De ávitate Dei című művének is szerepe
volt abban, hogy a keresztény gondolkodásban ellentétbe állításuk még nagyobb hangsúlyt
kapott. Norman H. Baynes egyébként megjegyzi, hogy Augustinus két állama a donatista
Ticonius Jelenések könyvét hasonlóképpen értelmező művéből táplálkozott. Baynes,
Norman H.: The Politkal Ideas of Sl. Augustine’s 'De ávitate Dei'. London, 1936. 6. (A
továbbiakban: Baynes, 1936.)
179 „Pax Babyloniae, mundi scilket" DBP. 11.18, illetve „De pace jerusalem, hoc esi Ecclesiae”
DBP. 11.19
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irányába m utató értelm e kialakult, a világi és az egyházi hatalom két különálló
szervezete is létrejött - az ezek leírására használt szavakat (status, illetve ecclesia)
viszont lehetetlen lett volna ilyen nyelvtani szerkezetben összekapcsolni.
Az itt bem utatott példák tehát alátámasztják a V. részben leírtakat: a status
kifejezés Rufinusnál sem hordozott az államfogalom irányába mutató jelentést. A
második példa status reipublicae kifejezése viszont - az előbbieket a statusra, vonat
kozóan fenntartva elsősorban annak respublica eleme - alaposabb elemzést érdemel.

V .2. C icero hatása - rés p u b lic a

A rés publica, illetve a második példában is szereplő status reipublicae kifejezés a
róm ai jogban és Cicerónál egyaránt szerepel, Rufinus pedig m indkét forrást
ism erhette. A római jogban a kifejezés - b ár közösségi vonatkozása volt - nem
definiálható a m odern értelem ben vett állam ként,180ám a kifejezés Cicero poli
tikai és filozófiai műveiben való kiemelt szerepét tekintetbe véve talán nem hiá
bavaló erről pár szót ejteni.
Cicero a De re publica első könyvében a következőképpen szól a respublicáról:
„Az állam tehát - mondta Scipio - a nép ügye, a nép azonban nem olyan
embergyülekezet, amely akármilyen módon keletkezett, hanem a tömegnek
olyan csoportosulása, amelynek alapja ajogi megállapodás és a közös előny. A
csoportosulás elsődleges indítéka nem annyira a gyengeség érzésében, mint
inkább az emberek úgynevezett természetes társas ösztönében rejlik.”181
Meg kell jegyeznünk, hogy Cicero a respublica fogalmának meghatározásakor
nem törekedett a filozófiai tökéletességre; erre az előző bekezdésben (De re publ.
I. 24. 38.) ő maga is felhívja a figyelmet. Ennek ellenére a kiadás kommentáijában
Zetzel a szövegrész értelmezésével kapcsolatban alapvető problém át vet fel.182Ő a
definíciót két részre bontva elemzi: e szerint az első rész a respublica fogalmát a
popidus term inus segítségével határozza meg (lényegében az etimológiai -össze-

180 „A római jogban a status rei Ro-manae (reipublicae) kifejezés a »közhasznot*, a birodalom és a
birodalom polgárainak közös érdekéi és szükségletét jelentette.” P ost, 1964. 255.
181 „Esi igüur" inquü Africanus „rés publica rés populi, populus aulem non omnis hominum coetus
quoquo modo congregatus, séd coetus multiiudinü iuris cőnsmsu el utüüatis communione sociatus,
eius aulem príma causa cornndi est non tam mbecülitas quam naturális quaedam hominum qmsi
congregatio...” Cic. De re publ, 1.25.39.
182 C icero: De re publica. Ed,: Zetzel, James E. G. Cambridge, 1995. Commentaiy 93-253.
(Cambridge Greek and Latin Classics) (A továbbiakban: Zetzel, 1995.)
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függésre alapozva), míg a második rész magát a populus kifejezést definiálj a .183184A
felvetett problém a pedig nem más, m int a számunkra legfontosabb kifejezés, a rés
publica jelentése és helyes fordítása. Erről Zetzel a következőképpen vélekedik: irA
»közjó/közhaszon« jelentés túlságosan kiemeli a fogalom anyagi vonatkozásait; a »köztársaság« elnevezéshez kapcsolódnak bizonyos alkotmányos kívánalmak, amelyek kérdését Cicero
elővigyázatosan nyitva hagyja; a »közügyek« meghatározás pedig nélkülözi az intézmény(ességji jelleget. ”!SA
Vizsgálj uk meg a rés publica kifejezés tartalmát! A rés publica azonos a rés populi
kifejezéssel („est igitur rés publica rés populi”), s a populus fogalmát Cicero a második
részben ki is fejti - de azt világosan megkülönbözteti a rés publicától.185A definíció
tehát csak a populusra vonatkozóan ad tám pontot, a rés publica meghatározása
valójában elmarad. Ugyanakkor a populus meghatározása tartalmaz olyan elemeket,
amelyeket később a politikai gondolkodás az állam fogalmához kapcsolt.
Az egyik, amelyre Zetzel is felhívja a figyelmet, hogy Cicero a populust önálló
egységnek tekinti (hommum coetus congregatus et sociatus186), szemben Arisztotelésszel,
aki az államot az egyének közösségeként kezeli. A cicerói populus-íelíogás e jellemzője
kétségtelenül m utathat a m odern államfelfogás irányába, de sem m iképpen sem
azonosíthatjuk azzal. Cicero - a fennálló történelmi körülmények között, egy akkor
még a „világot” uraló birodalom polgáraként - sem a populus etnikai vagy területi
egységét nem tekintette - s nem is tekinthette - politikai egységet formáló té
nyezőnek,187sem a szuverenitás elve nem fogalm azódhatott m eg benne. E felté
telek nélkül viszont - ahogy m ár fentebb is említettük - m odem államfelfogásról
nem beszélhetünk.
A másik a definíció alapelem e, a consensus iuris (jogi m egállapodás).188A jo g
kiemelkedő szerepe a köztársaságkori Rómában vitathatatlan; a római polgár
életének m inden mozzanatában jelen volt, és azt annyira áthatotta, hogy Cicero
valószínűleg elképzelhetetlennek tartotta volna, hogy a populus fogalmát e nélkül
meg lehet határozni. Róma lehanyatlásával viszont ez a m indenre kiteijedő jogi
szabályozás - amely gyakorlatilag a társadalom m űködését biztosította - hosszú
időre eltűnt. A jog társadalomszervező ereje m ár nem érvényesült „önm agától”
183 Zetzel a meghatározás forrásaira vonatkozóan megjegyzi, hogy amíg az első rész vélhetően
Cicero saját gondolata, addig a definíció második fele valószínűsíthetően peripatetikus
forrásokból táplálkozik.
184 Zetzel, 1995, 127.
185 Cicero határozottan kifejezi, hogy a respublka és a rés populi apopulusszal nem azonosítható
fogalmak, hiszen a definíció második részét nem egyszerűen vonatkozó névmással kezdi,
hanem a „populus auíem" szavakkal.
186 Z e t z e l , 1995. 128,
187 Z e t z e l , 1995. 128.
188 Vö. Augustinus

121

(ahogy korábban Rómában) - szükség lett valakire, aki biztosítani tudta a
társadalom működését azáltal, hogy érvényt szerzett ajognak. így a jo g és az igazság
védelme nagyon hamar a középkori uralkodó legfontosabb kötelességei közé került,
majd fő feladatává vált - ahogy az utilitas communis vagy utüitaspublica189 szolgála
ta is.
A politikai gondolkodás későbbi fejlődése során tehát a Cicero által apopidus
m eghatározására alkalm azott elem eket (im m ár valószínűleg a rés publicára
értelmezve) felhasználták és beépítették a lassanként kialakuló m odern állam
fogalom kritériumai közé. S noha Cicero tudatosan semmiféle államkoncepciót
nem fogalmazott meg, a fenti definíciónak kétségtelenül nagy hatása volt Európa
későbbi polidkai gondolkodására.
Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy Rufinus átvette ugyan a rés publica
kifejezést Cicerótól, de semmiképp sem azért, m ert azt tudatosan az „állam”
értelem ben kívánta volna használni. A rés publica kifejezés számára is „csak” a
politikai közösség megnevezésére szolgált, s a status szó sem je le n tett számára
„állapotnál” többet. Valószínűsíthető, hogy a status reipublicae azért szerepel az
em lített helyen, m ert Rufinus a „quemadmodum illos scripsisse legimus, qui de statu
reipublicae facundius disputaverunt” („miként azok írásiban olvassuk, akik az állam
helyzetéről ékesen szólnak”) alatt elsősorban Ciceróra gondolt, akinek még a műve
is a De re publica címet viseli.

VI. Összegzés
Rufinus eszmevilága rendkívül összetett. Túl azon, hogy az őt megelőző korok
különféle elméleti rendszereinek jellegzetességei ötvöződnek a művében (Cicero,
Augustinus, római jog), a De bono pacis a politikai gondolkodás szempontjából
számos előremutató elemet is tartalmaz (pl. a társadalmi szerződés gondolata).
Ugyanakkor elmondhatjuk azt is, hogy bár szemléletét alapvetően meghatározták
a kereszténységnek a Bibliában, az egyházatyák (m indenekelőtt Augustinus)
írásaiban és a kánonjogban megfogalmazott elvei, eszm erendszerére a „világi”
társadalmi jelenségek (hűbériség, communa-mozgalom) sem m aradtak hatás
nélkül, sőt elsősorban az ezekkel, illetve a világi és a vallási szféra helyzetével
(hierokratikus tan) kapcsolatos problémák foglalkoztatták.
Ez az utóbbi, a mű m inden részletében - gondolatvilágában és szerkezetében
egyaránt - megnyilvánuló „kettősség” az oka annak, hogy Rufinus gondolat
rendszerére joggal alkalmazható a politikai teológia kifejezés. Bármilyen erősen

189 A kettő közti különbségről ld. P ost, 1964. 20. 20. lábj.
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is érvényesül azonban a politika és a teológia kettőssége, a regnum és a sacerdotmm
elválasztása, semmiképp nem m ondhatjuk azt, hogy a szerző e művében két önál
ló, kiépült intézm ényrendszerről, a centralizált egyházszervezetről és a m odern
értelem ben vett államról beszél. A gondolati elem ek sokfélesége inkább azt
támasztja alá, hogy e korszakban m inden elméleti és gyakorlati rendszer a
megszilárdulás helyett változóban és form álódóban volt, az állandóság helyett a
dinamizmus jellem ezte az időszakot.
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