
Mezei Mónika
Püspöki hatalom Galliában 
a 6. század második felében

Az egyházi társadalom 
Tours-i Gergely leírásában

A z ókor és középkor határán

Az ókori birodalm ak közül R óm a nem csak időben és térben volt a 
leghatalm asabb, hanem  abban a hatásban is, am elyet kulturálisan, 
politikailag és jogilag  gyakorolt a m eghódított területekre. A  K risz
tus utáni időkben a birodalom  kiterjedt politikai szervezete segítette 
elő a kereszténység terjedését is. A  kiépülő keresztény egyház, bár 
az első századokban ki volt téve az állam hatalom  üldözéseinek, a 4. 
század elejétől elfogadott, m ajd 391-ben állam vallássá lett, az egy
házi tisztviselők pedig ugyanolyan állami tisztviselők lettek, m int 
hajdan a hivatalos róm ai vallás papjai. A  keresztény egyház m aga is 
törekedett arra, hogy a róm ai intézm ényekhez hasonlóakat hozzon 
létre, és egy jó l m űködő igazgatási struktúrát alkalm azzon. A ho
gyan a birodalom ban is léteztek többé-kevésbé önálló közigazgatási 
egységek (városok, provinciák), úgy az egyházban is m egvolt a 
szerepe a helyi közösségeknek és az ezeket irányító egyházm e
gyéknek.

A helyi egyházak élén a püspök állt, akit az apostolok utódjának 
tekintettek, és akit m unkájában a presbiterek és a diakónusok segí
tettek. M ár a 3. századtól m egfigyelhető az a jelenség, hogy a püs
pök befolyása egyre inkább kiterjedt több közösségre is, a 4. szá
zadra pedig a város élére került, és em ellett ellenőrizte a vidéket is .1

A Róm ai B irodalom  bukása után az egykori imperium  területén 
új állam ok alakultak ki, am elyeket a népvándorlás után letelepedő 
barbár népek hoztak létre. Á llam alapításuk fontos lépése volt a 
kereszténység felvétele, m ajd az állam szervezet kiépítése, am ely
nek során átvették a róm ai közigazgatás és intézm ényrendszer szer-
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keze tét. A  vandál (Észak-Afrika), osztrogót (Észak-Itália) és vizigót 
(Hispánia) állam  m ellett Gallia területén a frankok hozták létre 
saját királyságukat

A barbár népeknek az addigi nom ád, vándorló életform át letele
pedett életm óddal kellett felváltaniuk. M indehhez nem  volt elég 
fejlett sem  a nyelvezetük, sem  társadalm i szervezetük. Felism erték 
azonban azt, hogy a Róm ai B irodalom  intézm ényi és közigazgatási 
struktúráját, am elyet a barbár tám adások sem  tudtak teljesen szét
zúzni, hasznosíthatják saját állam ukban is. így a letelepedett barbá
rok átvették a róm ai adórendszert, m egőrizték a róm ai jogo t,2 a 
tisztségeket.

A rom anizált őslakosság szám ára az volt a kérdés, hogy hogyan 
tudnak tovább élni az új állam ok fennhatósága alatt, illetve m ennyit 
tudnak megőrizni a  régi róm ai örökségből. N yilvánvaló, hogy ez a 
problém a a felsőbb rétegeket foglalkoztatta igazán: a szabad pa
rasztokat, colonusokat és rabszolgákat, a városok szegényebb lako
sait elsősorban m indennapi m egélhetésük és biztonságuk érdekelte. 
A római vezetőréteg szám ára azonban az is fontos kérdés volt, hogy 
vajon meg tudják-e őrizni addigi irányító szerepüket. V izsgálódá
sunk során azt láthatjuk, hogy a régi róm ai vezetők nem  vonultak ki 
a  közéletből, kivették részüket az új állam ok irányításából, nem csak 
saját am bícióik m iatt, hanem  azért is, m ert az új uralkodóknak 
szükségük volt politikai tapasztalataikra.

Ha régi róm ai vezetőkről beszélünk, azt is látnunk kell azonban, 
hogy ez a m eghatározás korántsem  egyértelm ű. A  Róm ai B iroda
lom válsága már a 3. században elkezdődött, s a barbár népek ván
dorlása fényt derített a b irodalom  m űködés- és védekezésképtelen
ségére. Történtek kísérletek az állam  m egszilárdítására, m int 
például D iocletianus dom inatus-rendszere, de ezek nem  já rtak  tar
tós sikerrel. A keresztény császárság m egalakulásakor azonban az 
államhatalom új tám aszra talált: a  keresztény egyházra (a viszony 
természetesen kölcsönös volt). Érdekes m ódon az addig üldözött 
Egyház lett az az intézm ény, am ely kitöltötte azt a hatalm i vákuu
mot, ami fennállt a  B irodalom  hanyatlásának kezdetétől az új álla-

2 A római jog szerint a romanizált őslakosság felett ítélkeztek, de a római jog 
hatására foglalták írásba saját barbár szokásjogukat is.
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m ok m egszilárdulásáig (a 4 -8 . század közötti időszakban). Az egy
ház vezetői, a  püspökök terem tik  meg az átm enetet a régi róm ai 
arisztokrácia és az új állam ok arisztokráciája között.

írásunkban tehát azt kívánjuk vizsgálni, hogyan vették át a 3. 
század végétől fokozatosan a keresztény püspökök azt az irányító 
szerepet, am it addig a  róm ai vezető rétegek töltöttek be, milyen 
feladatokat kellett ellátniuk, am ikor kiléptek a kis keresztény kö
zösségeket irányító vallási vezető szerepéből, és egyre inkább sze- 
kularizálódtak feladataik; valam int hogy m ilyen feladatokkal bővült 
tevékenységük az új barbár állam okban, hogyan váltak a róm ai 
kultúra és intézm ényrendszer őrzőivé és egyben a barbár politikai 
élet elfogadott vezetőivé. A  barbár királyságok közül egyben, a 
Gallia területén kialakult frank királyságban vizsgáljuk a püspökök 
szerepét a 6. század végén.

Előzm ények: az egyház a 4—5. században

A Róm ai B irodalom  végnapjaiban, a nagy létszám ú barbár törzsek 
vándorlásakor fokozatosan hanyatlásnak indult a róm ai kultúra. A 
rom anizáció am úgy nem  volt egyenletes a birodalom  m inden ré 
szén: hatása az északi területeken jóval kevésbé érvényesült, m int a 
M editerráneum ban.

A birodalom  perem területei a 3. századtól fogva jelentős pusztí
tásokat szenvedtek a barbár népvándorlás hatására. A kereskedelm i 
kapcsolatok felbom lottak, a népesség csökkenésének következtében 
m unkaerőhiány lépett fel, és egyre kevesebb földet tudtak m űvelés 
alá vonni. A  róm ai állam  szervezete bom lásnak indult, és a közpon
ti hatalom  m ár nem  volt képes sem  a védelem , sem  az igazgatás 
feladatát m aradéktalanul ellátni. A  városi arisztokrata réteget (ordo  
decurialis) adókkal, kényszerhivatalokkal és más kötelezettségek
kel sújtották, ezért egyre nagyobb számban próbálták elhagyni vá
rosi lakhelyüket és elm enekülni szolgáltatásaik (jnunera) elől. A 
szenátori arisztokrácia tagjai is inkább kiköltöztek vidéki birtokuk
ra, am elynek központjából irányították a  földjeiken élő parasztok és 
colonusok életét, és m egszervezték a védelm et is. Politikai befolyá
sukat lényegében elvesztették, csak gazdagságuk és társadalm i
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presztízsük m aradt meg.
A 3. század végétől a  városokban a püspökök voltak azok, akik a 

közigazgatást, a védelm et és az ellátást irányították. A  róm ai állam  
tisztviselői m ár elveszítették befolyásukat, az egyház vezetői vi
szont a nem  keresztény lakosság köreiben is fontos szerepet töltöt
tek be, főként a szociális adom ányok és ju tta tások  elosztása révén, 
valam int amiatt, hogy nem  az elnyom ó császári hatalom  képviselő
jeként je len tek  meg. N em  csak a róm ai bürokrácia elhalásának kö
vetkeztében kialakult „hatalm i vákuum ról” van szó, ahová a püspö
kök önkéntelenül behatoltak. A szenátori arisztokrata családok 
gyerm ekei szám ára többé m ár nem  a hivatali karrier, hanem  az 
egyházi pálya jelen tett egyre nagyobb m egbecsülést. A püspökök 
többsége e társadalm i rétegből került ki.

A  püspök gyakran volt a  nép védelm ezője a császári hivatalno
kok túlkapásaival szem ben, ő szervezett segélyakciókat járvány, 
háború esetén, ő állt a védelem  élére a barbár tám adásokkal szem
ben. Ezeknek a feladatoknak az ellátása kezdetben spontán módon 
alakult ki: nem  volt más, aki elvégezze őket, és főleg, aki elég te
kintéllyel rendelkezett volna ezek irányításához. A  császárok is 
felism erték ezt, ezért a defensor civitatis nevű intézm ény fő felelő
sévé a város püspökét tették; Rops em lít olyan feliratot, amelynek 
tanúsága szerint a császár a defensor civitatis cím et adományozta 
egy-egy püspöknek. Constantinus is hatalm at adott nekik, mint 
defensor oknak  és adóbeszedőknek, n . V alentinianus (375-392) és 
Gratianus (375-383) a püspököt kérte fel ennek a tisztségnek a 
betöltésére.3 4 Hogyan alakulhatott ki a püspököknek ilyesfajta sze
repe a városokban? A kérdés m egválaszolására kevés adatunk, for
rásunk van; csak annyi nyilvánvaló, hogy a kereszténység térhódí
tása m agával hozta a hatalm at képviselő szem élyek m egváltozását 
is.5 A  4. században a püspök még nem  jelentett konkurenciát az 
arisztokrácia szám ára -  legalábbis Am m ianus M arcellinus elég 
m egvetően beszél a püspökök többségéről6 - ,  a 6. században azon-

3 AlföldY, 2000. 156-157.
3 Rops, 1989. 204
4 Rops, 1989. 283-285.
5 Sotinel, 1998 105.
6 Ammianus Marcellinus, 1978. 27, 3,14-15.
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bán m ár igen.7
Ez az a tisztség és funkció (a város lakosainak és javainak  vé

delme), am elyet a püspökök a Róm ai B irodalom  bukása után, a 
barbár tám adások idején is fő feladatuknak tekintettek. A  későbbi
ekben látni fogjuk, hogy a barbár királyságok kialakulásával még 
ennél is többre hivatottak lesznek. Az Egyház egyre inkább nem ze
tivé válik, és ez lesz az az intézm ény, amely a különböző etnikai és 
kulturális csoportokat képes egységbe szervezni. N em  állnak tehát 
szemben a barbárokkal, ellenkezőleg: Chélini egyenesen barbár 
Egyházról8 beszél, ami alatt azt érti, hogy az egyház vezetői, bár 
leginkább a róm ai családokból kerülnek ki, híveikre úgy tekintenek 
m int keresztény népre, nem  pedig m int különböző etnikai csopor
tokra. A zt is m egfigyelhetjük, hogy ahogyan az egyház együttm ű
ködött a keresztény császársággal, úgy együttm űködnek m ajd az új, 
germán eredetű dinasztiákkal is.9

A z egyház Galliában

G alliában m ár a 2. századtól vannak adataink a kereszténység 
térhódítására vonatkozóan. Eusebios is beszám ol H istória eccle- 
siasíicd jában10 a keresztényüldözésekről, m elynek áldozatai közül a 
leghíresebbek a 180 körül kivégzett lyoni m ártírok voltak. M ás 
források alapján is úgy tűnik, hogy Lyont tekintették a galliai egy
ház központjának (príma sedes Galliae). A  3. századból ránk ma
radt sírfeliratok, püspöklisták az egyház m egalapításától fogva m u
tatják a lelkipásztori tevékenység folytonosságát, de erre utal a 
hagiografikus források gazdagsága is. A  főbb püspöki székhelyek a 
galliai provinciák székhelyein és fontosabb városaiban alakultak ki, 
m int például V ienne, Reim s, Bourges, Lyon és R ouen.11

H agiografikus forrásaink között m indenképpen em lítést érdem el 
Sulpicius Severus12 m űve, aki Vita Sancti M artini című írásában a

7 Sotinel, 1998. 125.
8 L’Église barbare -  Chélini, 1991. 76.
9 Chélini, 1991. 76.

10 Eusebios, 1867. V, 1-4
11 Pietri, 1997. 3-6.
12 360-420 között Aquitániában élt író, aki személyesen is ismerte Szent Mártont
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tours-i püspök, Szent M árton életét örökítette meg, ezzel a szent 
püspök eszm ényét is elterjesztve G alliában. A  Vita  egyébként az el
ső jelentős példája a hagiográfia m egjelenésének G alliában.13

A kereszténység terjedéséről, fejlődéséről tanúskodnak régészeti 
leletek is. A  szent m ártírok sírja felett oratórium ok, im aházak épül
tek, m ajd a tem ető kápolnája m ellett a városokban, püspöki székhe
lyeken is m egjelentek a bazilikák a liturgikus cselekm ények ellátá
sára. A  bazilikának szim bolikus jelentősége is volt: a püspök itt 
gyűjtötte össze m inden vasárnap a város egész lakosságát, társa
dalmi hovatartozástól függetlenül. A  bazilika m ellett épült fel a 
püspöki rezidencia, a domus ecclesiae, ahol a püspök klerikusai 
laktak, illetve itt rendezték be a betegek ellátására szerveződő kór
házakat és a zarándokok szállását. A  városon kívül a falvakban is 
elkezdtek épülni a falusi tem plom ok, p lébániák  a 4. században, az 
5. századra pedig egyre több más, a m ártíroknak szentelt építm ény 
is m egjelent.14

Galliában a városok sűrűsége nem  volt túl nagy, ellentétben pél
dául Itáliával, ezért a városokhoz jóval nagyobb birtokok, földek 
tartoztak. A 4 -5 . századra a püspökök politikai szerepe m eg
növekedett, és a város alá tartozó területek is az ő fennhatóságuk 
alá kerültek. G alliában tehát nagy területek tartoztak a püspökök 
alá. A püspökök a város, illetve az ezekből kifejlődő egyházmegyék 
(dioecesis) élén álltak, am elyeknek határai többé-kevésbé egybees
tek a róm ai provinciákon belüli kisebb közigazgatási egységekkel. 
Ez a várost jelentette a hozzátartozó falvakkal, illetve a  körülötte 
elterülő földekkel együtt, am elyek falusi plébániái is a püspök fenn
hatósága alatt álltak .15 Gallia középső és délkeleti részén szinte 
teljesen m egm aradtak az egykori róm ai provinciák (VI. 30. 31.),16 
de a provincia jelentése tovább bővült egyházm egye  értelem ben 
(congregatis provinciáé suae episcopis -  IV. 26.). Sőt, a H istória  
alapján úgy tűnik, hogy Gallia északi részén, a m ai belga határ és 
Lyon vonala közé eső területeken csak az egyházi provinciák m a

13 Adamdc, 1996. 288.
14 Pietri, 1997. 399-340.
15 Wood, 1994. 71.
16 A szövegben szereplő hivatkozások a Libri Decem Historíarum helyeire utal

nak.
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radtak fenn a frank állam  m egalakulása előtt, más adm inisztratív 
egység nem  is létezett.17 A  grófok és a püspökök befolyásának szfé
rája azonban ütközött egym ással (mivel az egyházmegye és a világi 
közigazgatási egység, azaz a g róf m űködési területe, a com itatus is 
lefedte egym ást), így m indennaposak voltak az összezördülések a 
polgári és az egyházi adm inisztráció területén.18

Egy-egy provinciában több püspök is tevékenykedett, a provin
cia központjának püspökét m etropolitának nevezték, aki a h ierar
chiában a püspökök felett helyezkedett el. A m etropolita zsinatokat 
hívott össze, elnökölt azokon, döntött a vitás kérdésekben, beleszólt 
a püspökválasztásba, saját egyházkerületük területén azonban a 
püspökök teljes önállóságot élveztek.19 Hozzá kell azonban ten
nünk, hogy G alliában a 4. századra a  m etropolita szervezet nem  
épült ki teljesen, így sok püspök tulajdonképpen független volt 
saját területén. Nagy püspökegyéniségek születtek e korban, s való
jában  az egyes püspökök szem élyisége volt az, ami nagyobb hatal
mat, befolyást b iztosított városuknak.20 A z egyházi hierarchiában a 
pátriárka21 állt a m etropoliták felett, G allia területén azonban nem  
alakult patriarkátus, R óm a befolyása is kevéssé érvényesült. Délen 
M arseille, A ix és Arles püspökei között ingadozott a  hatalom  gya
korlása22 23, illetve m ár a 6. század végén egy Nagy Szent Gergely 
pápának küldött levélben fordul elő, hogy a lyoni püspököt pátriár- 
kaként em lítik — de erre vonatkozóan ez az egyetlen forrásunk.

A 4—5. századi népvándorlás sok város pusztulását idézte elő 
(m ár em lítettük a püspökök jelentőségét a védekezésben), de úgy 
tűnik, hogy a 6. századra ez a folyam at m egállt, és sok város épült 
ú jjá  és vált újonnan püspöki székhellyé. Ez a  folyam at délen je len t
kezett inkább, északon jó v a l lassabb volt a  regenerálódás. A  frank

17 Rouche, 1994. 181-182.
18 Va n D am , 1985. 185.
19 Rops, 1989. 204.
20 Pietri, 1997. 399.
21 A 4—5. század folyamán Jeruzsálem, Róma, Konstantinápoly, Alexandria és 

Antiochia tett szert nagyobb befolyásra az akkori keresztény világ területén. E 
városok püspökeit pátriárkának nevezték.

22 Rops, 1989. 207.
23 Meyendorff, 1989. 323.
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állam  m egalakulása után a püspökök egy olyan állam ban találták 
m agukat, ahol egy új és m erőben m ás politikum hoz kellett alkal
m azkodniuk. Az 511-es orléans-i zsinaton m egkezdődött az egyház 
újjászervezése, m int frank „nem zeti” egyházé. H ogy láthassuk, mit 
is je len te tt ez, nézzük meg közelebbről azt az állam ot, amely Gallia 
területén alakult ki a Róm ai B irodalom  bukása után.

A fra n k  királyság

A  több törzsből álló frank nép a 4. század m ásodik felében jelen t 
meg a m ai Észak-Franciaország és B elgium  területén, m ajd fokoza
tosan húzódott délre. A z  5. század végén Chlodvig volt az, aki le
számolt a többi száli és ripuári frank törzsi vezetővel és egyedüli 
hatalom ra tett szert a frankok felett. Ezután legyőzte az aleman- 
nokat, m ajd a vizigótokat is, akik Toulouse központtal királyságot 
igazgattak G allia déli részén. Felvette a katolikus kereszténységet 
(szem ben a többi germ án néppel, akik az ariánus vallást követték), 
24 amivel m egszerezte a gallorom án arisztokrácia nagy részének és 
az egyház vezetőinek a tám ogatását. A  6. század elején királlyá 
kenette fel m agát Szent Rem igiusszal, Reim s püspökével. A  bizánci 
császár (I. Anastasius, 491—518) köpenyt és lándzsát küldött neki, 
valam int a róm ai consul et augustus cím et, am elynek elfogadásával 
Chlodvig elism erte, hogy saját frank népe felett királyként uralko
dik, azonban az őslakos gallorom án népesség felett csak m int a 
bizánci (azaz róm ai) császár helytartója.

Chlodvig halála után a M eroving állam ot frank szokás szerint 
felosztották a király utódai között, m ivel úgy vélték, a király hatal
m a és ereje, azaz karizmája, kivétel nélkül m inden utódjára átörök
lődik. A birodalom  felosztása azonban nem  hozott békét: a testvé
rek egym ással küzdöttek újabb és újabb területekért; em iatt lett a 
M erovingok története szakadatlan polgárháborúk sorozata.

Chlodvig négy fia I. Theodorik, Chlodom ir, I. Childebert, és I. 
Chlotar volt. Ez utóbbi túlélte testvéreit és azok gyerm ekeit is (561-
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Az ariánus vallás elterjesztése Arius pap nevéhez fűződik, aki a 3. században 
működött. Tanításának lényege, hogy nem ismeri el Jézus Krisztus isteni termé
szetét és az Atyával való egylényegűségét.



ben halt m eg), ezért rövid ideig ism ét egy kézben egyesült az or
szág. C hlotam ak szintén négy fia volt, akik között a királyságot ú j
ból felosztották. C haribert korán m eghalt (567-ben), testvérei pedig 
m egosztoztak területein, így G onthrané (561-592) lett a burgund 
királyság, a Loire vidéke, később Nantes; székhelyét Orléans-ban 
rendezte be. Sigibert (561—575) A ustrasiát örökölte (fővárosa 
Reims), Chariberttől pedig Tours és Poitiers városát. Végül Chil- 
peric (561-584) kapta N eustriát (Soissons központtal), 567 után 
pedig Toulouse-t és a  Reim stől Tours-ig terjedő területet.

Ezzel el is érkeztünk vizsgált korszakunkhoz, m ely az 570-590- 
ig terjedő időszakot öleli fel. A  M eroving-kor ezen korai szakaszá
nak társadalm ára vonatkozóan m eglehetősen kevés adat áll rendel
kezésünkre. A  6. századból egyetlen elbeszélő forrás m aradt ránk: 
Tours-i Szent Gergely m űve, a Libri Decem Historiarum. Ezen a 
művön kívül csak szórványosan és töredékesen m aradtak fenn rész
letek egyes krónikákból, kolostori évkönyvekből, illetve zsinati 
aktákból és királyi ediktum okból.

Tours-i G ergely 538 körül született a mai Clerm ont-Ferrand- 
ban, Auvergne m egyében, előkelő szenátori családból. K orán árva
ságra jutott, így rokonai nevelték fel, például nagybátyja, 
Eufronius, aki Tours püspöke volt. H alála után Gergely örökölte a 
püspöki hivatalt, amit élete végéig, 594-ig töltött be. M int Tours 
püspöke, fontos szerepet já tszo tt a  M eroving politikában, ezért 
tanúsága felettébb értékes számunkra. N em csak történetírói, hanem  
egyéb irodalm i m unkássága is jelentős: hét könyvet írt a szentek 
csodáiról (M iracula), egyet a szentek életéről (Vitae Patrum), 
kom m entárt szerkesztett a Zsoltárok könyvéhez, és m egjelentetett 
egy könyvet az egyházi év napjairól (De cursibus stellarum).

A Libri D ecem  H istoriarum  (továbbiakban: H istória) IV—X. 
könyve foglalkozik saját korával. M üvének főszereplői egyházi 
személyek, főleg püspökök. U tolsó fejezetében ő m aga is m egjelöli, 
hogy elsősorban püspök utódainak írta müvét, tanítás és erkölcsi 
példaadás céljából. Az előszóban pedig kifejti, hogy a keresztény 
társadalom  pogányokkal és eretnekekkel szemben vívott harcát 
kívánja m egörökíteni. M üve tehát elsősorban „egyháztörténet” , 
ezért legfőképpen az egyházi társadalom ról árulhat el sokat szá
munkra. A  H istóriában  leírtak  szem élyes élm ényein és tapasztalata-
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in alapulnak. A  püspökök m űködését egy püspök szem én keresztül 
látjuk, ezért term észetesen m egfelelő távolságtartással, amennyire 
lehet, szövegkritikával és más források figyelem bevételével kell 
hozzálátnunk azon kérdés vizsgálatához, hogy m elyik társadalm i 
rétegből szárm aztak a püspökök, hogyan kerültek a püspöki székbe, 
m ilyen feladatokat kellett ellátniuk, és m ilyen kapcsolatban álltak 
uralkodóikkal.

A püspök szárm azása

A 7. századig a püspökök többsége az előkelő gallorom án szenátori 
családokból származott. A 6. században 477 galliai püspök közül 
409 neve róm ai eredetre utal, és 179-ből 171 szenátori szárm azá
sú.25 Gyakran évtizedeken keresztül egy családban öröklődött a 
tisztség. A tours-i püspökséget Gergely elődei töltötték be, egy 
nagybirtokos gallorom án család tagjai, akik a róm ai kor végétől 
m egőrizték befolyásukat, társadalm i presztízsüket és term észetesen 
gazdagságukat is. Gergely családja ugyan nem  régi róm ai híresség
től származik, hanem  a lyoni m ártírtól, V ectius Epagatustól, de 
például Sidonius A pollinaris26 családja, előkelő keresztény család 
létére több generáción keresztül tö ltö tt be világi tisztségeket a biro
dalom ban,27 Sidonius A pollínarisé egyébként tipikus életpálya a 
korban: birodalm i tisztségeket töltött be, em ellett költő, és 470-től 
C lerm ont-Ferrand püspöke volt. Költészete annak vágyát tükrözi, 
hogy a barbár hatásokkal szem ben m egőrizze a görög—róm ai, vala
m int a keresztény kultúrát.28

Szenátori szárm azásuk m iatt sokan m egőrizték világi tisztségei
ket is az egyházi m ellett. A 6. században találunk példát arra, hogy 
valaki betöltötte a püspöki és a grófi29 tisztséget is (például 
Gundegisil, aki Saintes grófja, m ajd Bordeaux püspöke volt -  VIII. 
22.), illetve rokonságban álltak világi hivatalnokokkal. Aqui-

25 Aurell, 1996.130.
26 Sidonius Apollinaris (430, Lyon — 480.k., Clermont-Ferrand)
27 V an D am , 1985. 203-205.
28 A damik, 1996. 309-317.
29 Gróf: comes, világi tisztség a frank birodalomban, egy-egy terület felett lát el 

bírói, hadügyi feladatokat, beszedi az adókat. A király nevezi ki.
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tárnában, A uvergne-ben, G allia középső részén, tehát a  rom ani- 
záltabb területen sok grófnak és hercegnek róm ai neve volt, akik 
róm ai családokból szárm aztak.

A  barbár törzsfőnökök kíséretét nemzetségi vezetők alkották, 
akik főként katonai feladatokat láttak el. A letelepedés után, az új 
állam okban a királlyá lett törzsfőnök körül m egm aradt a kíséret, de 
a katonai feladatok m ellett m ár közigazgatási, bírói feladatokat is el 
kellett látniuk, valam int ők hajto tták  be az adókat. Gyakran föld is 
járt egy-egy tisztség m ellé. Az új uralkodóknak azonban szükségük 
volt a helyi, rom anizált lakosság vezetőinek tapasztalatára és 
együtt-m űködésére is, hiszen a barbároknak még a nyelve sem  volt 
alkalmas arra, hogy egy állam ot igazgassanak. A  helyi arisztokráci
ának szintén érdeke volt, hogy belépjenek a király kíséretébe, és így 
valam ennyire „átm entsék” pozícióikat. A  róm ai és a frank arisztok
rácia fúziójának tehát fontos színterévé vált a királyi udvar.30 31 M ég
is, a  gallorom án helyi arisztokrácia leginkább a püspökségekben 
koncentrálta erejét, am elynek gazdasági alapja a földbirtok volt, 
társadalm i bázisa pedig a  városban betöltött funkciói. A  főbb 
katonai feladatokat ugyanis továbbra is a germ án eredetű tisztvise
lők látták el. Az idő előrehaladtával tehát a róm ai arisztokrácia 
hatalom gyakorlásának színtere egyre inkább helyi szintre, az egy
házi hivatalokra szorult vissza; a fontosabb katonai és udvari tiszt
ségeket a frankok tö ltö tték  be, akik egykor a király kíséretét alkot
ták.32

Term észetesen a püspökök, grófok és apátok között is akadtak 
alacsony szárm azásúak, h a jó v a l kevesebben is.33 Gergely általában 
megvetően nyilatkozik ezekről a „felkapaszkodott” emberekről, 
hangjából az igazi szenátor! arisztokrata megvetése csendül ki. 
Ennek az is je le , hogy m eglehetősen ritkán esik szó, akár még csak 
utalás form ájában is, a társadalom  alsóbb lépcsőfokain elhelyezke
dőkről. Gergely egyik nagy ellenfele volt Riculfus archidiakónus, 
aki a  tours-i gróffal, Leudasttal szövetkezett Gergely ellen, hogy

30 Van Dam, 1985. 210.
31 Breukelaar, 1994. 241.
32 AMES, 1982. 129-130.
33 Van Dam, 1985.217.



m egszerezze a püspöki széket. Ez a  R iculfus felforgatta a tours-i 
egyházmegyét, kifosztotta a szegényeket, m egvesztegette a m aga
sabb rangú klerikusokat, az alatta állókat pedig m egfélem lítette. 
M indem ellett gőgös volt és elbizakodott. Gergely nem  felejti el 
m egjegyezni, hogy R iculfus m ilyen alacsony sorból em elkedett 
idáig, m íg Gergelynek m ár öt rokona is betöltötte előtte a püspöki 
hivatalt Tours-ban (V. 49.).

A püspökválasztás

A korai időkben a püspököket a város vagy az egyházmegye 
{dioecesis) hívő népe és klérusa választotta, de az 5. századtól az 
egyház m ár vonakodott elfogadni a nép általi választást. A  nép 
m egjelölés azonban félreértésekre adhat okot. H agiografikus írá
sokban gyakran előforduló toposz, hogy a vonakodó szentet a köz
nép felkiáltással választja m eg püspökké.34 V alójában m ár zsinati 
akták is m egkülönböztetik az előkelőbb lakosságot a „csőcselék
től” . A  választásokon a városi curia  tagjai, a tisztviselők, az arisz
tokrácia vett részt.35

A püspökök szem bekerültek a királyokkal is, akik inkább a ka
tonai vezetőket, m int híveiket látták volna szívesen a  városok élén a 
püspöki székben. (Ezt a tendenciát m egfigyelhetjük m ajd a későbbi 
századokban is: a M eroving-kor vége felé egyre gyakoribb volt, 
hogy a püspökségeket világiak töltötték be.) A burgundiai király, 
Gonthran (561-593) m egesküdött rá, hogy nem  fog kinevezni világi 
embert püspökké, mégis „ex laico” D esideriust helyezte Eauze 
város püspöki székébe (VIII. 22.). U gyanitt szerepel, hogy a király 
a saintes-i grófot, G undegisilt nevezte ki Bordeaux püspökévé. A  
leírásból azonban nem  derül ki, hogy G undegisil a grófi tisztséget 
is papként töltötte be, avagy csak a püspöki kinevezése után része
sült a  papi szentségben, de valószínűbb az utóbbi, mivel Gergely, 
bár ez általában szokása, nem  em líti papi személyként.

M indenesetre elég keveset tudunk a püspökválasztás m ikéntjéről

34 Amint az történt pl. Tours-i Szent Mártonnal vagy Szent Ambrussal, Milánó 
püspökével.

35 Meyendorff, 1989. 44.
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ebben a korban.30 I. C lothar idejében a nép választása már a király 
ellenőrzése alatt m ent végbe (a király jóváhagyta a választást). Ez 
több, m int a 4—5. században m eglévő form ális ellenőrzés.36 37 Az 549- 
es orléans-i zsinat határozata szerint a választás joga a klérust és a 
népet a király beleegyezésével (cum  voluntate regis) együtt illeti 
m eg.38 Ez tulajdonképpen a királyi hatalom  kiterjesztését jelentette, 
mivel a  király szinte korlátlan vétójoggal rendelkezett. Ez ellen 
próbált fellépni az 556—573 között ülésező párizsi zsinat, amely 
teljes szabadságot b iztosított a klérusnak és a híveknek a püspöki 
választásokon (electio p lenissim a ).39 Kérdés, hogy valójában m eny
nyiben érvényesült ez. G ergely sokszor kesereg, hogy a választáso
kat visszaélések, csalás és korrupció (szimónia) kísérte. Az viszont 
tény, hogy a m etropolita, aki a Róm ai B irodalom  idején felelős volt 
a püspöki székek betöltéséért, a 6. századra elvesztette efölötti au
toritását, és helyette a  királyok, illetve a püspökök befolyása érvé
nyesült.40

A  H istoriábán is szám os utalást találhatunk a püspöki választá
sokra vonatkozóan. Ebből azonban az derül ki, hogy a püspökvá
lasztásnak gyakorlatilag nem  volt egységes módja. Cautinust a kle
rikusok egyetértésével választották meg Clerm ont püspökévé {cum  
consensu clericorum  — IV. 7.), m ajd Theodevald király zsinatot 
hívott össze M etz-ben, és itt nyerte el a  végleges beiktatást. Cler- 
m ontban a lakosság és a klerikusok is szívesen fogadták (a civibus 
et clericis libenter exceptus). Azonban összezördülésbe keveredett 
egy Cato nevű pappal, aki nem  akarta elism erni püspökségét, és ez 
m egosztotta a klerikusokat (IV. 7,), A  m egválasztott püspöknek 
tehát akadtak ellenfelei is saját székhelyén. Ez is bizonyítja azt, 
hogy a püspöki hivatal fontos szerepet töltött be az állam ban, vise
lője presztízzsel és je len tős befolyással rendelkezett, nem  is szólva 
az anyagiakról. N em  véletlen tehát, hogy annyian küzdöttek érte, 
akár m ég törvénytelen eszközöket is bevetve a cél érdekében.

36 James, 1982. 49-51.
37 Cloché, 1924-25. 228.
38 MGH 103. X§
39 MGH 144. VIII§
40 Meyendorff, 1989. 323-324.
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A  püspökök jelentősége az új állam ok kialakulásával egyre nőtt, 
különösen Galliában. A frankok, a többi germ án néppel ellentétben, 
a katolikus kereszténységet vették fel, m ivel a (katolikus vallású) 
galloromán őslakossághoz képest a frank népesség elenyésző szá
mú volt, és m ivel az ariánus vallást addigra a nikaiai zsinat 325-ben 
eretnekké nyilvánította.41 Chlodvig és utódai szám ára a közigazga
tás róm ai m intára történő kiépítéséhez feltétlenül szükség volt a 
városok püspökeire, A püspökök tehát a 6. századra m ár az új frank 
királyi hatalom  reprezentánsai lettek.42 H a áttekintjük a korabeli 
forrásokat, képet nyerhetünk arról, m ilyen feladatokat láttak el a 
püspökök városaikban, és m ilyen fontos szerepet töltöttek be a 
korabeli társadalom ban.

A  püspöknek rendkívül sokoldalúnak kellett lennie: értenie kel
lett nem csak az egyházi szolgálat ellátásához és a liturgia elvégzé
séhez, a tanításhoz és a  pasztorációhoz, de jára tosnak  kellett lennie 
a közigazgatásban, a törvények alkalm azásában is. E legendő tehet
séggel és energiával kellett rendelkeznie ahhoz, hogy megszervezze 
a szegények és nélkülözők ellátását, táplálását; tem plom építő és a 
lelkek építője volt egy személyben. A  püspökök feladatainak össze
tettségét jó l szem lélteti, ha m egvizsgáljuk, hogy Gergely m ilyen 
tulajdonságokkal jellem zi a püspököket, illetve m elyek azok a je l
lemvonások, am elyeket a , j ó ” püspököknek tu lajdonít.43

A  püspökök védelmező funkciója továbbra is megm aradt. Az új 
állam ok m egszilárdulása korántsem  je len tette  a háborúk m egszűné
sét, ellenkezőleg: a M eroving királyok egym ással való állandó há
borúskodása a 6. század m ásodik felében legtöbbször a városokat 
sújtotta: szám talan történetet olvashatunk városok feldúlásáról, az 
egyházi javak  elrablásáról, a lakosok leöldöséséről. M ár a pogány 
tem plom oknak is asylum  je llege  volt az ókorban: az ide m enekülőt 
tilos volt m egölni. E zt a jogo t a Codex Theodostanúsban  is megta-

A püspök felada ta i és szerepe

41 Ld. a 20. lábjegyzetet
42 Brown, 1999. 107.
43 Breukelaar, 1994. 240. 
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láljuk (confugas interioris tem pli vice tueaturj44 és m aga G ergely is 
utal rá m űvében. M erovech, am ikor feleségül vette nagybátyja öz
vegyét, B runchildét, és em iatt polgárháborúba keveredett apjával, 
Chilperickel, a tours-i Szent M árton bazilikában kért m enedéket (V. 
2.). Am ikor Chilperic azt kérte, hogy Gonthran Bosót, aki szintén 
ide m enekült, adják ki neki, Gergely határozottan ellenszegült a 
követelésnek és m egjegyezte, hogy ilyesm i m ár régtől fogva nem  
történt (nec m odo perm itti posse, u t basilica sancta violatur). A  
király vezére, aki a  parancsot végre akarta hajtani és a tem plom  
lerom bolásával fenyegetőzött, meg is betegedett, m integy az isteni 
büntetés jeleként. (V. 4.). A keresztény tem plom okban Isten szentje 
révén védelm ezi a m enedéket kérőt. Az ereklye- és szentkultusz 
terjedésével (am ikor is a szent sírja, illetve ereklyéi közvetlenül az 
oltáron vagy az oltár alatt helyezkedtek el) még inkább elfogadottá 
vált az a  nézet, hogy a tem plom ban a szent jelenléte  szenteli meg a 
templomot, ahol tehát nem  eshet meg semmilyen vérengzés.45 * E n
nek ellenére előfordult, hogy valakit egyenesen az oltárnál szúrtak 
agyon -  a  germ án eredetű katonai vezetők nem  könnyen tették m a
gukévá a keresztény erkölcsöket, és vallásuk is gyakran inkább 
babonaságon alapult, m int igazi m eggyőződésen. Néha családi vi
szályok is az oltárnál végződtek: Párizsban egy rossz útra tért asz- 
szony családját vonta felelősségre a férj családja, a vita verekedés
be torkollott, „és em beri vér fröcskö lte  be a szent tem plom ot” (V. 
32.).40

A  püspöknek tehát védenie kellett a közösséget és közbenjárnia 
érdekeiért. Fenn kellett tartania a békét, és am ikor csak tehette, 
béketerem tőként lépett fel, nem csak a királyok közötti, hanem  a 
városon belüli vitákban is. így já r t el Gergely is, am ikor Tours-ban 
néhány polgár között egy véres viszályban rendet terem tett (VII. 
47.). O m aga is nem egyszer lépett közbe akár a királlyal szem ben is 
egy-egy elítélt védelm ében, vagy próbálta lebeszélni valam elyik 
város, illetve egyházközség kifosztásáról. Akkor is irgalm asságra 
intette Chilpericet, am ikor az két rablót akart m egbüntetni, akik a

44 Cod. Theod. 9, 45, 4
45 Rosenwein, 1994. 252.
40 A magyar nyelvű idézetek a szerző saját fordításai.
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tours-i bazilikát fosztották ki. Gergely azzal érvelt, hogy ne am iatt a 
szent m iatt veszítsék életüket, aki életében m aga is sokszor könyör- 
gött az elítéltek leikéért. M aga Szent M árton állt példaként Gergely 
előtt (VI. 10.). M aurilius, Cahors püspöke kapcsán írja, hogy igaz
ságos volt az ítéletekben, és az egyház szegényeit m egvédelm ezte a 
gonosz bíráktól — ezzel utal a  püspök legfőbb feladatára, am it a 
bíráskodás révén betölt: a  szegények, a gyengék védelmére. (V. 
42.).

A  püspök bírói feladatokat is ellátott a városban; egyrészt kleri
kusai (azaz az őt segítő papság) felett, m ásrészt m int polgári vezető, 
a város lakossága felett. A  Codex Theodosianus egy rendelete biz
tosította ezt a jogot a püspök szám ára,47 de 399-ben e jog  a vallási 
ügyekre korlátozódott.48 Az általunk vizsgált korban is kevés adatot 
találunk arra, hogy a püspök m int világi bíró szerepelne, csak né
mely kivételes esetben. A  viszálykodó tours-i polgárokat például a 
király végül a püspökhöz küldte azzal az utasítással, hogy ha nem  
m utatnak bűnbánatot, közösítse ki őket (V. 32.). A kiközösítés joga 
volt az, amely oly nagy érvényt szerzett a püspökök szavának: hi
szen ebben a korban ez egyet je len te tt a közösségből való kivetett- 
seggel.

A  püspök m égis leginkább nem  a polgári lakosság, hanem  az őt 
segítő és a környezetében élő klerikusok felett rendelkezett bírói 
hatalom m al. Theodosius alatt, 384-ben született az a konstitúció, 
mely szerint a papoknak és a klerikusoknak m egvannak a m aguk 
egyházi bírái, és nem  esnek a világi bíróság fennhatósága alá.49 A 
püspöki ítéletekről papi szem élyek kapcsán olvashatunk: püspökök 
döntöttek hivatali társuk, Praetextatus kiközösítéséről (qui fu isse t  
per iudicium  episcoporum  a sacerdotali ojficio segregaíus — VII. 
16).

A püspök legfontosabb feladatának azonban nem  is ezeknek a 
később állami funkcióknak a betöltése tűnik, hanem  a „szociális 
háló” m egterem tésére irányuló erőfeszítései. Ilyen intézm ény nem  
nagyon m űködött a róm ai birodalom ban; a köztársaság korában,

47 Cod. Theod. I, 27, 1
48 Meyendorff, 1989. 14.
49 Cod. Theod. XVI, 2, 41 
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am ikor a városba áram ló szegény réteg felduzzadása ezt szükséges
sé tette, gabonaosztással, cirkuszi játékokkal igyekezték elejét ven
ni a nyom orból fakadó esetleges lázadásoknak. Seneca50 azonban a 
szegények segítését és tám ogatását, m int a szenátori arisztokrácia 
kötelességét, több írásában is említi. M ivel a püspökök is ebből a 
rétegből kerültek ki, ez a róm ai hagyom ány is tovább élhetett ben
nük.

A keresztény egyház azonban m ár kialakulásakor is jóval szer
vezettebben viszonyult a  szociális problém ákhoz. Pogány szerzők 
írásaiból is tudjuk, hogy az egyes közösségek vezetői m egszervez
ték a szegények ellátását, sőt m ég a pogányok körében is végeztek 
karitatív tevékenységet. A hogy a püspök tevékenysége túlnőtt a 
szoros értelem ben vett hívő közösség keretein, úgy terjesztette ki a 
város lakosságának egészére szociális m űködését, azaz kórházat 
tartott fenn, szállást nyújto tt a zarándokoknak, gondot viselt az 
özvegyekre és árvákra. Ezen funkciói m egm aradtak a barbár király
ságokban is. Szám talan helyen olvashatunk az egyház szegényeiről 
{de pauperibus ecclesiae), akiknek a püspök élelm et és szállást 
{hospicium) nyújt (V. 26.). E gyfajta pá ter fam ilia s  szerepet töltött 
be,51 de a 6. században m ár elsősorban nem  a római értékrendszer, 
hanem  a keresztény jópásztor-kép hatását kell látnunk ebben: a jó  
püspök gondoskodik nyájáról, nem  csak lelki, hanem  testi értelem 
ben is. A m ikor C lerm ont-ban A vitus püspök m eg akarta téríteni a 
város izraelita vallású lakosait, e szavakkal fordult hozzájuk: „a ti 
tudásotok sóját adom á t nektek. M ert az Úr nyájának élére helye
ze tt pásztor vagyok; és rólatok mondta az igaz Pásztor, aki értünk 
szenvedett, hogy m ás bárányai is vannak, akik nem az ő  aklából 
valók, akiket neki kell vezetnie, hogy egy nyáj legyen és egy p á sz
tor. S  ezért ha úgy akartok hinni, ahogy én, legyetek egy nyáj, m iu
tán engem tettetek m eg a nyáj őrizőjének."  (V. 11.). A nnak a gon
dolatnak a m egjelenését é rjük  itt tetten, m iszerint a püspök az Isten 
által felszentelt vezető, K risztus m egtestesítője.

Az ideális püspök tehát kiem elkedően karitatív tevékenységet 
folytat: védelm ezi az özvegyeket és árvákat, táplálja a szegényeket,

50 ld. például a De clementis és a De benevolentia című írásait.
51 Breukelaar, 1994. 241.
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szállást ad az idegeneknek. M aurilius, Cahors püspöke eletno 
sinarius tisztséget viselt, ami a tem plom i szegények ellátásáért 
felelős hivatalnokot jelenti. Vele kapcsolatban idézi G ergely azt a 
szentírási részt, amely szerint: f e lk a r o l ta m  a szegényt a hatalmas 
kezétől, és a szűkölködőnek, kinek nem volt gyámola, segítségére  
vo ltam ” (Jób 29, 12-14. L D H  V. 42.)

A  püspökök jelentőségét m utatja a püspöki szentség m egjelené
se is. G alliában a szent típusáról alkotott fogalom  változáson ment 
át a korai időkhöz képest. A z 1—5. századok között szinte kizárólag 
csak a vértanúkat tisztelték szentként. A  6. században azonban már 
Szent M árton testesíti m eg a szentideált. A H istória  főszereplője 
tulajdonképpen m aga a 397-ben m eghalt tours-í püspök. Gergely a 
legtöbb csodát az ő közbenjárásának tulajdonítja: szám talan esetet 
közöl, am ikor bűnösök M árton hatására térnek meg, az ellene és 
egyháza ellen vétkezők m egbűnhődnek, a benne bízók és hozzá 
fordulók m egm enekülnek.52 M árton a  püspöki szentség példaképe, 
aki aszkéta életet élt, de em ellett sok energiát fordított a pogány 
paraszti népesség m egtérítésére. A  szem élyéhez kötődő híres törté
net (kettévágott köpönyege egyik felét egy koldusnak adta, akiről 
később kiderült, hogy m aga K risztus) példa a szegényekkel való 
törődésre. Sulpicius Severus által írt életrajza olyan szentnek m u
tatja be tehát, aki a közösség szolgálatába áll. A  M eroving-kori 
szent a korm ányzás-irányítás gondjaival is küszködik.53

A jó  püspökök egyik ism érve a szent és Istennek tetsző élet
m ód.54 Ez legtöbbször aszketikus és im ádkozással töltött életet j e 
lent. Theodorus püspökről Gergely azt m ondja, hogy kiváló élet- 
szentségű férfiú volt, az im ában állhatatos (ví>  egregiae sanctitatis 
et in oratione assiduus — VIII. 12). A  X. könyv végén felsorolja 
Tours püspökeit, itt szintén sokukat úgy jellem zi, hogy szentéletűek 
voltak: például Eustochius (44-1- 4 61 között).55

52 Példa erre Claudius esete, aki Márton templomából csellel kicsalogatta az oda
menekült Eberulfust, és megölette, végül őt is leszúrták Eberulfus emberei (VII. 
29.).

53 Chéuni, 1991. 93-94.
54 Breukelaar, 1994. 242-245.
55 Róla mellesleg azt is megjegyzi, hogy szenátor! származású (ahogyan a püspö

kök többsége -  vir sanetus et timens Deum, ex genere senatorio — X. 31.).
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Gergely leírásában a legtöbb püspök azzal is bizonyítja szentsé
gét, hogy csodákat tesz: van, akinek már életében is, van akinek 
halála után, a sírjánál történnek csodák. Sokan m ár életükben is 
kapcsolatban állnak a spirituális erőkkel, látom ásaik, vízióik révén 
útm utatást kapnak a helyes cselekedetről. M agának G ergelynek is 
több ilyen látom ásban volt része. Szent Salvius, A lbi püspöke az 
isteni harag kardját látta  függni a király (Chilperic) szállása felett, 
és húsz nap m úlva m eg is halt a király két kiskorú fia (V. 50.).

A püspöknek volt feladata  szem beszállni a sátán kísértésével és 
hatalm ával. Ez főként az eretnekek elleni harcban m utatkozott meg. 
Az ariánus vallás ebben az időben nagy szerepet töltött be a szom
szédos vizigót állam ban. G ergely m aga is több hitvitát m egörökí
tett, am elyekben eretnekekkel vitázik (V. 43.). N em  véletlen, hogy 
Gergely sokszor hivatkozik m üvében a nikaiai hitvallás szövegére, 
illetve szinte szó szerint idézi is az I. könyv praefahójában, hogy 
bizonyítsa: ő m indenképpen a katolikus vallást követi. A zért is 
tartotta ezt fontosnak, m ert például Chilperic a szabelliánus eret
nekség felé h a jlo tt,56 és ki is adott egy teológiai irom ányt e tárgy
ban (V. 44.).

Gergely hangsúlyozza a püspök m űveltségének fontosságát is: a 
Szentírásban és az egyházatyák irodalm ában való jártasságot és az 
ékesszólást. E zek  az erények m ég a régi róm ai arisztokrácia mű
veltségeszm ényéből táplálkoznak. M árton, Braga püspöke verseket 
írt (V. 37.); M auriíius fejből tudta a Szentírásban szereplő nem zet
ségtáblákat (V. 42.); Ferreolus, Uzés püspöke Sidonius
A ppollinaris m intájára írt leveleket (VI. 7.).

A  Históriában  azt láthatjuk, hogy m indezek m ellett a püspöknek 
nem  csak a városon belül volt hatalm a. O lyan nagy form átum ú 
egyéniségek, m int am ilyen Tours-i Gergely volt, udvari tanácsadó
ként az ország irányításából is kivették a részüket. A püspökök 
szenátori-arisztokrata szárm azása azt eredm ényezte, hogy a király 
kíséretében szép szám m al vettek  részt a püspökök is, és értékes 
segítséget je len te ttek  az uralkodónak a diplom áciában és egyéb

56 A szabelliánus eretnekség tanítása szerint a Szentháromság az isteni személynek 
különböző módon való megnyilvánulása.
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adm inisztratív tevékenységben.57 G ergely például többször m egem 
líti Berthram ot, Bordeaux püspökét, egyben m etropolitáját 
(.Berthramnus episcopus, qui era t m etropolis — VII. 31.) mint 
Chilperic király fő tanácsadóját.

M indezek m ellett a püspöknek jó l kellett e llátn ia  hivatalát is, h i
szen ezzel egyháza szám ára biztosította a politikai befolyást. Ha 
egy püspök elhanyagolta hivatalát, akkor az hátrányára vált nem 
csak híveinek, hanem  egyházának is, hiszen a királyok alig várták, 
hogy rátehessék kezüket az egyház vagyonára, és elragadják tőle a 
korm ányrudat. A  püspöknek ügyelnie kellett egyháza vagyonára, az 
adom ányozott földekre.

A  király és a püspök

M ivel a püspök fontos szerepet tö ltö tt be az állam i politikában is, 
joggal m erülhet fel bennünk a kérdés, hogy m ilyen volt a viszony a 
király és püspökei között. E rre a kérdésre azért nehéz válaszolni, 
m ert tulajdonképpeni egyetlen forrásunk írója, Gergely m aga is 
püspök, s így term észetesen elfogult. M űvéből azt látjuk, hogy 
m eglehetősen sokszor került összetűzésbe egyik kortárs uralkodó
jával, Chilperickel.

Az uralkodók általában nem  m aga az Egyház, hanem  azok pap
ja i ellen  viseltettek ellenérzéssel.58 Ha egy kicsit a sorok m ögé te 
kintünk, azt látjuk, hogy a konfliktusoknak két fő oka volt: egyfelől 
gazdasági, m ásfelől politikai.

Az egyház gazdagságának alapja egyrészt a régi városok b irto
kaiból, valam int az egyháziak által betöltö tt hivatalokkal járó  föl
dekből eredt. Sok püspök családi birtokokkal is rendelkezett, to
vábbá a királyok adom ányai is az egyházat gazdagították. Ilyen 
királyi birtokadom ányt ír le a H istória  egyik fejezete is: egy frank 
előkelő, Godinus Sigibert oldaláról átállt Chilperichez, m ire a k i
rály elvette a  neki adom ányozott földeket és a soissons-i egyház
m egyének (névleg Szent M edárdnak) ajándékozta (V. 3.). E zek a 
földadom ányok általában m entesek voltak az állam i adóktól, és

57 AURELL, 1996. 10-29.
58 Hejnzelmann, 2001. 163. 
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im m unitásukat a  róm ai jo g ,59 a frank királyok rendeletéi és a zsinati 
határozatok is védelm ezték. A z imm unitás egészen C onstantinusig 
nyúlik vissza, de a későbbi korokban is gyakran adom ányoztak 
ilyen kiváltságokat egyházi b irtokok részére, így egyre több egyházi 
birtok kapott adóm entességet. H a valam elyik király m égis m egpró
bálkozott új adók kivetésével, vagy az imm unitás figyelm en kívül 
hagyásával, az lázadásokhoz vezetett.60 61 I. Chlothar idejében például 
Tours kerületét m entesítették az adózás alól. Am ikor 589-ben 
Childebert mégis adót akart kivetni rá, Gergely ellenállásába ütkö
zött. 590-ben C hildebert elengedte Clerm ont város egyházának 
minden adóját (valószínűleg földadóról volt szó), m iután az adóbe
hajtók teljesen elszegényedtek: a hiányt ugyanis nekik kellett előte
rem teni, viszont a b irtokok szétszórtsága m iatt nehezen tudták ösz- 
szeszedni az előírt összeget (X. 7.) A z adóbehajtók sorsa már a 
császárkorban sem  volt könnyebb.

Az uralkodói földadom ányok egy idő után a királyi birtokok te 
rületének csökkenéséhez vezettek. Az egyház anyagiakban is ter
jeszkedett, nem csak a lelkek feletti hatalom ban. A városi- 
püspökségi adom ányok m ellett növekedett a kolostoroknak ajándé
kozott földek, erdők szám a is. Ez a folyam at (a királyi birtok visz- 
szaszorulása az egyházi és világi birtokok javára) a 7 -9 . századra 
csúcsosodott ki,6! de csírái m ár korábban megjelentek. Erre a prob
lém ára világítanak rá a Chilpericnek tulajdonított szavak, am elyek
ben az Egyházat kárhoztatja a királyi kincstár üressége miatt. B ár 
Gergely a király bűnösségének tudja be ezt az irigységet, valljuk 
be, hogy Chilperic szem szögéből nagyon is érthető az elkeseredett 
hang (VI. 46).62

A  királyok m ellett sok világi birtokos is szívesen adom ányozott 
az egyház javára, ha nem  volt örököse. A végrendelkezők és ado
m ányozók talán abban bíztak, hogy így földjük m egm enekül a 
pusztításoktól, illetve üdvösségük elnyerését is rem élhették a b irto

59 Cod. Theod. XVI, 2,2; VI, 35, 3; XIII, 3,2,3,1
60 Goffart, 1998. 213-224.
61 Doehard, 1978. 33.
62 ,Jme, a mi kincstárunk szegény maradt, íme minden vagyonunk az egyházra 

szállt, senki nem uralkodik, csak egyedül a püspökök, elenyészik a mi hatal
munk, és a városok püspökeire száll. ”
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kért, ami elvileg az adott egyházkerület védőszentjének tulajdonába 
került.63 Gergely beszám ol Chrodinus dux  haláláról, és egy egész 
fejezetet szentel e világi em ber erényeinek a felsorolására, arra, 
hogy m ilyen sokat adom ányozott az egyház javára: földeket, szőlő
ket, szöveteket, használati tárgyakat, em ellett gondoskodott az 
„egyház szegényeiről” is (VI. 20.).

A z egyház gazdagsága nem csak a birtokok, hanem  a templomi 
kincsek, díszek szám ában is m egm utatkozott. A  gyakori polgárhá
borúk során em iatt a tem plom ok m indig jó  célpontot szolgáltattak a 
rablásoknak és fosztogatásoknak. A  grófok és hercegek szám talan 
tem plom ot feldúltak, felgyújtottak, javaikat elhurcolták. Ez is fo
kozta az ellentéteket a püspökök és az állam hatalom  között, hiszen 
a hadvezérek valam elyik király szolgálatában vonultak hadjáratra. 
Chilperic egy hadjárata során Tours városát is végigdúlta (ez több
ször is előfordult), „és nem kím élte Szent M árton vagyonát sem" 
(V .14.) — ezalatt az egyházi földeket, falvakat és a tem plom  kincseit 
kell értenünk.

Ami az egyház politikai befolyását illeti, az nem csak abban m u
tatkozott meg, hogy vezetői tanácsadó szerepet töltöttek be a király 
m ellett (ez nem  is ju to tt osztályrészül m inden püspöknek), hanem  a 
zsinati határozatok révén. A  zsinat egy-egy provincia, később egy
házm egye, illetve G ergely korában egy-egy királyság püspökeinek 
gyűlését jelentette. Az 567 novem berében tartott tours-i zsinat hatá
rozatának értelm ében m inden évben kétszer kell zsinatot tartani, 
am it a m etropolita hív össze, és am elynek helyét is Ő választja ki.64 
A zsinaton azonban a király is részt vett, m int a „nem zeti” egyház 
feje. Sokszor éppen m aga a király volt az, aki összehívta a zsinatot. 
G onthran király hívta össze a lyoni zsinatot 567-ben vagy 570-ben 
és szintén ő kezdem ényezte a m acon-i zsinatot 585 októberében (ex 
iusso regis Guntchramni -  VIII. 20.). A  legtöbb zsinat egyébként az 
ő nevéhez fűződik, és ezt Gergely pozitívum ként értékeli: a jó  k i
rály gondoskodik egyházáról és m egoldást keres a vallási életben 
felm erülő problém ákra.

Továbbra is kérdés m aradt viszont, hogy m ennyiben hajtották

63 Van Dam, 1985. 206.
64 MGH 122-136.; LDH IX. 39.
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végre a zsinaton elfogadott döntéseket, azaz kánonokat. Ez ugyanis 
sokszor ütközött a grófok és hercegek ellenállásába. Nem egyszer 
előfordult, hogy m aga a  király hozott új törvényeket -  ahogyan

/r

Chilperic is Praetextatus roueni püspök ügyében. O t azzal vádolták, 
hogy Chilperic fiát, M erovecbet (akinek a püspök volt a keresztap
ja) akarta trónra ültetni és apját letaszítani a trónról. A  püspököt 
elítélték, Gergely szerint koholt vádak alapján. A  zsinaton, am it a 
püspök ügyében hívtak össze, ahogy Gergely írja, a legtöbb püspök 
nem  m ert nyíltan állást foglalni, m ert féltek a királyné, Fredegund 
haragjától. Gergely volt az egyetlen, aki még a királyt is irgalom ra 
intette. V égül a papot a kánonok értelm ében kiközösítésre ítélték, 
és Gergely m egjegyzi, hogy ez a paragrafus egy új lapon szere
pelt — m intha a király tétette volna bele, szándékosan erre az esetre 
alkalm azva (V. 18.).

A király elleni összeesküvéssel más püspököket is vádoltak (pl. 
Charteriust, Périgueux püspökét -  VI. 12.), és gyakran éppen a 
püspök egyik klerikusa vagy püspöktársa volt a vádló. Az egyházi 
hivatalok sem  voltak m entesek az intrikáktól és a korrupciótól.

Gergely m űvében szám talan történetet olvashatunk püspökök
ről, jókról és rosszakról egyaránt. A z író bőségesen ellát m inket 
püspöktársai jó  és rossz tulajdonságainak leírásával, de tudnunk 
kell: a felsorolt jellem zők tulajdonképpen toposzok, m egtalálhatóak 
a késő antik halotti panegyricusokban  is. Ugyanakkor nem csak 
egyszerű átvételt je len t ez az ókori irodalomból: m egism erhetjük 
belőle azokat a funkciókat, amelyeket egy püspöknek el kellett 
látnia a 6. század frank városaiban: a közigazgatást, a bíráskodást, a 
védelmező és adakozó tevékenységi kört, valam int a hívő lelkek 
irányítását, hiszen a püspök legfontosabb feladata és rendeltetése 
az, hogy az em bereket hozzásegítse az üdvözüléshez. Ez Gergely 
m üvének is a fő m ondanivalója, és ezért állítja m inden püspök elé 
követendő példaként Szent M árton alakját. A Históriában  m egm u
tatkozik az a király és egyház közötti konfliktus, ami a püspökök 
világi hatalm ából fakadt. A püspök m int Isten által kijelölt személy, 
az apostolok utóda, tulajdonképpen a király felett áll. Gergely és 
püspöktársai fenntartják  m aguknak azt a jogot, hogy erkölcsi b író
ként lépjenek fel m ég a királlyal szem ben is, miközben a király -  
akinek hatalm a szintén Istentől ered -  a püspököket alattvalóinak
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tekinti. A püspök és király közti ellentét előképe a későbbi pápa és 
császár közti viszálynak.

M indenképpen kitűnik viszont G ergely m űvéből, hogy a kora- 
középkori M eroving társadalom ban m ilyen fontos szerepet töltött 
be az egyház és különösen annak vezető rétege, a püspökség. A b
ban az átm eneti korszakban, am ely a Róm ai B irodalom  bukása után 
Nagy K árolyig, a frank állam  m egszilárdulásáig tartott, és amely
ben polgárháborúk, trónviszályok, járványok és term észeti kataszt
rófák zilálták szét a politikai és egzisztenciális viszonyokat, a püs
pökök voltak azok, akik m egpróbálták fenntartani a rendet és a 
védelmet. Ő k voltak a róm ai kulturális és politikai örökség hagyo
m ány ozói és m egőrzői, de ugyanakkor ők voltak azok is, akik az új 
állam ok kiépítésében és m egszilárdításában döntő szerepet vállal
tak.

A M eroving-kor vége felé a püspöki hatalom  hanyatlani kezdett, 
a püspökségek szétzilálódtak. Gyakran előfordult, hogy az uralko
dók az egyes püspöki székhelyekre saját híveiket ültették, általában 
világiakat, akik csak a  püspöki javadalm ak élvezetét tartották szem 
előtt, és elhanyagolták azokat a feladatokat, am elyeket el kellett 
volna végezniük. Az sem  volt ritka, hogy egy-egy püspöki szék 
betöltetlen maradt, így annak jövedelm ét az uralkodó élvezte. A  
740-es években M artell Károly által elkezdett és később Kis Pipin, 
illetve Nagy K ároly által folytatott reform zsinatok és -intézkedések 
próbálták meg rendezni a helyzetet. A  Karoling-korban a  püspököt 
a körülötte élő klerikusok, a  kanonokok testületé (a káptalan) vá
lasztotta, azonban a király a főkegyúri jog  alapján elfogadhatta, 
illetve el is utasíthatta a je lö lt szem élyét. A  püspöki hatalom  tehát 
jobban függött a királytól, de ugyanakkor az uralkodó meg is erősí
tette a püspök befolyását például a plébániák felett. Ez azt m utatja, 
hogy a püspökök szervező és összefogó erejére szükség volt a kö
zépkor későbbi századaiban is.

A  középkori püspökök életének és m űködésének vizsgálata egy 
olyan társadalm i réteg körülm ényeire világít rá, amely egy speciális 
helyzetben vállalt fontos szerepet. E z a speciális helyzet az ókor 
legnagyobb birodalm ának, a Róm ai B irodalom nak a bukása után 
kialakult politikai, hatalm i és kulturális vákuum ot jelentette, egy 
olyan átm eneti korszakot, am elyben az em lített püspökökre várt a 
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feladat, hogy átm entsék a görög-róm ai, illetve keresztény öröksé
get az új állam okba is, és ezzel m egterem tsék az új Európa alapjait, 
am elynek kultúrája m áig e három  pilléren nyugszik.
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