
PELSŐCZY FERENC

SZENT ISTVÁN, PAP ÉS KIRÁLY'
Szent István király nemcsak egységes magyar államot alapított, de különleges

képességgel és hatalommal lerakta az önálló és független magyar egyházi szerve
zetnek alapjait is. Felmerülhet a kérdés, hogy bitorolt, vagy birtokolt jog alapján
végezte el azt a nagyszerű munkát, melynek építményét sem a halála után pró
bálkozó pogány magyar őserők, sem a viszontagságos magyar történelmi századok
nem tudtak meglngatni, Történelmünk folyamán "apostoli" királyként tisztelik"
mintha II. Szilveszter pápától a koronával együtt egyházszervezésre különleges pri
vilégiumokat és felhatalmazásokat nyert volna. A határozott kézzel végzett párat
lan ütemű szervezést ismételten megcsodálták benne, amikor a költött Szilveszter
bullában is a pápától kapott speciálls küldetést a megoldatlan lélektani közfelfogás
magyarázata végett rajzolták ki személye köré. Ez a hamisítvány azonban inkább
a magasztaló dicséretigény egyfajta kifejezésének tekinthető, semmint valamilyen
nagyzoló elferdítésnek, hiszen erre nem is adódott indító ok, mivel az egyház szer
zett és aktuális jogait a középkorí állam nem akarta csorbítani.

Szent István ősi magyar értelmezésben is, de különösen az ezredév-forduló esz
meíségében, karizmatikus erőkkel rendelkezett, melyeket országának és népének
nemcsak anyagi, hanem szellemi és lelki vonatkozásában is minden megkötöttség
nélkül érvényesíthetett. Igaz, hogy abban a korban a központi, pápai hatalom kü
lönféle politikai akadályok miatt nem bontakozhatott ki teljességében. Főleg a né
met-római császárok, visszaélve royalista [ogaíkkal, kisebb-nagyobb mértékben
függetleníteni akarták magukat szervezési és hierarchikus téren is a pápai, köz
ponti hatalomtól. Túlhajtott magatartásuk végül is az invesztitúra-harc kirobbaná
sához vezetett. Szent István nem tartozott ebbe a kategóriába. Nem állt szemben
a pápával, hanem példásan kapcsolódott annak Istentől kapott hatalmához.

Egyházszervezől rnűködésének alapját és mozgató tényezőit a tételes bizonyí
tékok csekély száma miatt elsősorban korabeli történelmi analógiákkal és eszmei
megvilágítással lehet bizonyosságszerűen megközelíteni. Ez utóbbinak tartalmi for
rását Szent Agoston De Civitate Dei c. munkáiában, a "rex et sacerdos - király és
pap" tanítás nyújtja, mely az évezred-forduló sajátosan egyedülálló korában Szerit
István és nagy kortársai: III. Ottó és II. Henrik császárok személyében és mű

ködésében eszményi fénykorát ünnepelte.

Egyházi tevékenységre feljogosító királyi hatalom

Már az ősmagyarok mágikus hittel vették körül a Megyer-törzsből származott
Almos és Arpád vezérek személyét, kiknek emberi erőket meghaladó képességeket
tulajdonítottak. (Hóman: Magyar történet 1., 67). A karizmát egyetlen családhoz
kapcsolták, melynek minden tagja birtokolja a rendkívüli adottságokat, és ezzel
népük minden más tagját felülmúlja. Ez az elismerés kényszer nélkül nyilvánult
meg. Meg voltak győződve arról, hogy a karizmával rendelkező személy Istentől

nyert csodálatos képességével segíteni tud alattvalóin. Ennek a hitnek, köztíszte
Jetnek és bizalomnak eredményekkel kellett Igazolódnia. Ha ez hosszabb ideig el
maradt, vagy a vezetés nem teremtett a közösség részére jólétet, akkor az alatt
valók arra a meggyőződésre jutottak, hogy vezetőjüket elhagyta a mágikus,
hősi erő.

A karizmatikus uralomban nincs hivatalos, közigazgatási szervezet, hanem kí
séret veszi körül a fejedelmet, a hadvezért, hogy átvegye tőle a parancsot és vég
rehajtsa azt. Maga a környezet is karizmatikus megnyilvánulások alapján alakul ki.
Akikben a vezér az igényelt tulajdonságot észreveszi, azokat fölveszi környezetébe.
Feladatot bíz mindegyíkre, s ha ennek megoldásában hiány mutatkozik, a vezér
maga látja el a hiányt szenvedett ügyek kivitelezését. A XI. és XII. századbeli



új magyar viszonyokban is megtalálható ez az ősi forma. Belső felépítettsége a
pogány hiedelem helyett immár a vallásos jellegű hiten alapszik, melynek közép
pontjában a király áll. Karizmatikus szernélyí jelentőségét kiemeli, hogy az alkal
mas egyéneket teljesen szabadon választja ki kíséretébe. Tetszése szerint határozza
meg, hogy alattvalói között ki legyen a rabszolga vagy a vezető tisztviselő. Keze
nincs megkötve. Egyszerű rabszolgát is vármegye élére állíthat, és a főnemesek

közé emelhet. Idegenből befogadott egyéneket is szernélyí szolgálatára sorolhat, kik
hálásan és hűséggel szelgálnak neki. Ugyanez a mód áll fenn az érsekek és püs
pökök kinevezésénél. S'z:ent István tíz püspökséget szervezett, s ezeknek élére kül
:!öldről jött egyházi férflakat állított. Ezek éppen olyan tisztelettel viseltettek a
király személye iránt, mínt az újonnan szervczett vármegyék magyar ispánjai. A
karizmatikus képességű király korlátlanul intézkedett a püspöleségek és apátságok
szervezésében, továbbá az élükre történő kinevezésekben. Méltóságukat csak ad
dig tarthatták meg, míg az alkalmasság (idoneitas) ismérveit birtokolták, s míg a
király parancsainak, utasításainak hűségesen eleget tettek. Ez a feltétel természete
sen nem keltett visszahatást senkiben, hiszen a király koronázúsi esküjében vállal
ta az isteni törvények példaadó követését és az egyház legfőbb védelmét.

A magyar királyok a XII. század közepóig éppen olyan teljes hatalmat gya
korolnak az egyházi ügyvitelben, mint az állami apparátus bármely más viszony
latában. A magyar egyháznagyok tőle nyerik kinevezésüket, birtokaikat és védel
müket. Természetesen a főpapok engedelmesen szelgálják az "Isten kegyelméből

való" pap-király érdekeit. Az Jntelmekből tudjuk, hogy a katolikus hit megtartá
sáról, továbbá az egyházról és az egyházi rend fenntartásáról tanító fejezet után
a főpapok tiszteletéről ad oktatást fiának: "Kedves fiam! Úgy őrízd őket, mínt
szemed világát. Ha ők jóindulattal vannak irántad, egy ellenségedtől se félj. Ha
ők megbecsülnek, biztos leszel mindenben ... Isten fölkentjeit sérti meg, aki az
egyházi rendben levő embereket hamis vádakkal illeti. Meg is tiltom neked, hogy
ne így tégy, ha boldogul akarsz élni, és királyságodat meg akarod dicsőíteni." Ha
ilyen biztonsággal értékeli és védelmezi a főpapokat, ebből az következik, hogy
tudatában van annak, hogy legjobb lelkiismerete alapján választotta ki apostoli
munkára a legalkalmasabb férfiakat. A kiválasztásnál érvényesült felelősség nem
szűnik meg személyükkel kapcsolatban. Mínt az ország legfőbb királypapja áll
felettük. Ezt igazolja az Intelmek e fejezetének folytatása: "Ha azok közül, akik
ről itt szó van, valaki történetesen olyasmit követne el, ami feddést érdemel; dor
gáld meg őt négyszemközt háromszor, négyszer, miként az evangélium parancsolja.
Ha ez nem használ, akkor fenyítsd meg, miként a Szentírás mondja: Ha szavai
dat nem fogadja, mondd meg a gyülekezetnek."

Az invesztitúra-harc után a királyegyházi teljhatalma lényegesen csökken.
Megmarad politikai főhatalomnak, főként mint fő hűbérúr, hűbérbirtokként ado
mányoz egyházi javadalmakat. Az egyháznagyok a XII. század közepén már kike
rülnek a király kizárólagos hatásköre alól. A pápai hatalomra támaszkodva ön
állósulnak, és a királyi kegytől független jogaik megerősítésére és kiterjesztésére
törekedhetnek. Szent István korában nem különültek el az egyházi és politikai
szempontok és érdekek, hiszen a földi birodalom, ha néha halványabban is, de
eszmeileg előképe volt Isten örök égi birodalmának. Az éginek és földinek ez az
ünnepélyes korabeli szimbíózísa, az isteni karrzrnákat birtokló király földi-anyagi
érdekű és szempontú egyházi intézkedéseit is felemelte és megszentelte,

OA pápai és királyi jogok viszonyulásai

A római birodalom feloszlása után a katolikus egyháznak jutott osztályrészül,
hogy az egykori hatalmas birodalmat különféle népeivel egységbe olvassza össze.
OA szellemi oszlopokat és összekötő eszközöket Szent Agoston gondolatai szolgál
tatták. Eszerint nemcsak a keresztény hivőknek, de az egész emberiségnek is Isten
földi birodalmában kell egyesülnie. melynek mozgató ideálja az isteni örökös béke,
a népek testvérisége és a hősies emberszeretet volt. Az egyetemes világbirodalom-
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Bak feje Jézus Krisztus. Helytartója Róma püspöke, ki Jézus nevében fogja össze
a világ minden népét, hogy békességben, igazságban és kegyességben vezérelje a
földi országot az égi birodalom felé. Ebben a szellemi atmoszférában lett a pápa
nemcsak a hitegységnek. hanem a "birodalmi" egység eszméjének is ideális szim
bólumává és reális centrumává. Nagy Szent Leó pápa (440-461) előtt ebben az
eszményiségben hajoltak meg nemcsak a Nyugat főpapjai, de a keleti nagy pát
riárkák is.

A IX. és X. század fordulóján elhalványulnak a pápai es főpapi udvarokban
Szent Agoston világot átfogó eszméi. A pápai trón betöltésénél hatalomra és bir
tokra éhes családok, féktelen ambíciókkal eltöltött asszonyok, s politikai kiskirá
lyok játszák meg hosszú láncolatban szégyenletes harcukat. Többször méltatlan
személyek foglalják el Szerit Péter székét. Érdekfüggőségükkel elvesztik erkölcsi
tekintélyüket, s hatalmuk regionálisra összezsugorodik. A német "magánegyházak"
kis és nagy urai függetlenítlk az általuk hatalomra emelt főpapságot Szent Péter
székétől. Bizánc pedig mind élesebben a polítikaí presztízs fellegvárává válik, és
előkészíti a fájdalmas szkízmát, Az úgostoni aranykorszak helyett a bűn miszté
riumának vaskorszaka bontakozik Jú.

A X. században, a chiliasmus korának közeledtével, szunnyadó álmából magára
ébredve bemutatja néhány kiváló pápa inspirált bölcsességgel a világ hatalmas
császárainak és korlátlan fejedelmének Istentől nyert univerzális jogigényét. XII.
János pápa (955-963) 962. február 12-i privilégiumával elrendeli a magdeburgi
érsekség megalapítását. Kimondja, hogy mindazok a népek, rnelyek Ottó és ennek
hasonló nevű fia, vagy ezek utódjainak míssztós tevékenysége által megkeresztel
kednek (MG. SS. VI, 616.: Cod. Dípl, Saxoniae reg. 2), Magdeburghoz vagy Merse
burghoz, vagy egy jövő időben alapítandó püspökséghez tartozzanak. Ugyanitt ki
jelenti, hogy a császárnak joga van "megfelelő helyeken, szükség szerínt püspök
ségeket alapítani, és azok részére a magdeburgi érsektől suffraganeus püspököket
szenteltetni". A 962··i események keresztülvitele ellen azonban élénken tiltakozik
Vilmos mainzi és Bernhard halberstadtí püspök. Ennek következtében nem is tudta
I. Ottó a magdeburgi érsekség határait kialakítani. A tiltakozó két püspök halála
után az új pápa, XIII. János (965-972) 967-ben, a ravennai zsinaton megerősíti a
magdeburgi érsekséget, de bátor kiállással nem a császárnak, hanem az érseknek
adja a jogot, hogy alkalmas helyeken új püspökségeket állítson be missziós tevé
kenységbe (I. k. Cod. Dipl. Sax. reg. 1., 3). XIII. János pápa 968. október 18-án
keltezett bullájában Adalbertet érsekségében megerősíti és palliumot rendel el
számára (Thietmar: Chron. H., 14). A pápa e palliumot adományozó bullájában
magasztalja a császárt, ki Magdeburg érsekségét alapította. De ékesen dicséri Hat
to mainzi érsek és Hildiward halberstadti püspök személyét is, kik felhívták a
pápa figyelmet az érsekség felállítására. Adalbert kinevezését a magdeburgi klérus
és a nép kívánságára alapozza. Ezzel a pápa az egyházi és világi hatalmi terüle
tet kettéválasztja, és a pápaság jogait kíhangsúlvozza. I. Ottó invesztitúra-jogát el
hallgatja. Azzal pedig, hogy a nagy keleti főegyházmegye első érsekét ő nevezi ki,
az érdemet magának tulajdonítja. Az egyház jogaiért küzdő XIII. János pápa ez
zel azon pápák sorába lépett, akik II. Szilveszter pápát (999-1003) is beleértve,
VII. Gergelyhez (1073-1085) vezettek. Mint később II. Szilveszter, ő is a császár
politikáját támogatta mindaddíg, amíg az az egyház érdekeivel egyezett. XIII.
János politikai [elentőségét a régi tradícióhoz: I. Szilveszter (314-335) és Nagy
Konstantin viszonyához való alkalmazkodása magyarázza meg. Nem áll az a meg
állapítás, mintha a pápaság az Ották alatt csupán reprezentatív szerepet töltött
volna be azáltal, hogy a császári missziós tervekhez a "placet"-ot megadta. Ezzel
szemben nagyon is igaz, hogy a jelentőségteljes magdeburgi kérdésben a pápa a
császárral szemben állva, a maga felfogását érvényesítve, győzelmet könyvelhetett
el az univerzális pápai jogok gyakorlásában.

A 968-i bullájában már nem szól az Elbán túl lakó szlávokról, sem azokról,
kiket a jövőben térítenek vagy hódítanak meg. A császár Magdeburgot az egész
megtérítendő szlávság fölé szerette volna emelni. XIII. János ezzel szemben csak
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a 968-ig meghódított területek fölé ernelte. Ezt nyilvánvalóan Lengyelország érde
kében tette; pedig I. Ottó részére ennek bekebelezésa lett volna a legfontosabb
politikai feladat. Még XIII. János pápa életében szerette volna a császár a prágai
püspökséget is megalapítani. IV. Henrik komoly hitelű okleveléből következtethe
tünk arra, hogy a pápa, aki Lengyelország egyházi függetlenséget határozott állás
foglalással biztosította, I. Ottó császárnak ellentmondva éppen ilyen megfontolások
alapján tartotta távol magát attól, hogy Prágában a császár közreműködésével

alapítsa meg a püspökséget. A császár Prágát is kiinduló pontnak szánta a szláv
területek felé való előnyomulásra, A pápai határozottság következtében I. ottó
nem tudta széles távlatú keleti kolonizáló céljait megvalósítani (Die Urkunde
Heírrrichs IV. fül' Prag ; Archiv fül' Urkunderitorschung 1918). A prágai püspökség
megalapítására ezért a történészek többségének véleménye szerint !l73-ban, eset
leg éppen a quedlínburgi találkozón, 973. március 23-án, húsvét ünnepén (Annales
Altah, 973. Annales Hildesheim. 973; Thiethmari Chron. II. c. 20; Hauck, Kirchen
geschichte III. S. 197. Amm. 6), tehát már VI. Benedek pápa idejében került sor.

A pápa univerzális jogainak erőteljes kibontakozásához lényeges mértékben
hozzásegített a szerzetesség megújulásának mozgalma. A burgundiai Cluny felől

a politikának ellentmondó egyháziasság új tavasza fakadt e mozgalornból. Ez a
megújuló szellemiség lerázta magáról a világi és birodalmi egyházi nagyok feudá
lis béklyóit. Egyetlen fő elöljáróját a pápában látta, s szabadon választott apátjait
ennek fennhatósága alá helyezte. Felfogásulc Európa-szerte széles visszhangra ta
lált. A függetlenné vált clunyi szerzetesség így lett a pápa nemzetek feletti ha
talmának első védelmezőjévé. I. Ottó császárnak kínosan kellett az új irányzat
erőteljes következményét éreznie és elviselnie. XIII. János pápa a clunyiek tá
mőgatását is érezte, midőn a császárral szemben érvényt szerzett legfőbb jogainak.
Határozottan az újonnan megtért népek mellé állt, és megmentette őket cl német
birodalmi hierarchiába való beolvasztástól. Kelet-Európa népei látták és élvezték
Róma támogatását, és határozottan szembeszálltak a német egyházpolitikával.

A pápai hatalom erősödő kihatása mérsékelte Nagy Ottót a quedlinburgt ta
lálkozón, ahol óvatosan kellett bánnia a megjelenő keleti küldöttségekkel. Nagy
Ottó keleti politikájának sorsa élénk fényt vet a magyarole jövőbeli egyházi ala
kulására is. Bár a magyárok között német papok kezdték el a szervezett hittérítést,
mégsem kellett félnie a magyar fejedelmi háznak attól, hogy a német szellem
ajtóstól ráront, és ránehezedik az ifjú keresztény magyarságra. A szláv példa elég
meggyőző volt ahhoz, hogy a magyarok is remélhették az önálló egyházi szer
vezet kialakulását: bízhattak az univerzális jogaiban megerősödő Rómában.

A fenti történelmi analógiák alapján válhatik világossá Szent István király
nuntegy főpapi működése a magyar egyházi szervezet kiépítésében. Meghaladott
az az álláspont, hogy Szent István, mint a chiliazmus korának független királya,
különleges pápai prrvilégiumok alapján végezte e téren nagyszerű munkáját.
Európa uralkodóinál ismételten találkozunk olyan egyházszervezői megnyílatkozá
sokkal, mint amit szent királyunk esetében tapasztalhatunk. A X. század első fe
lében X. János pápa (914-928) nyiltan elismeri, hogy mivel érvényben van a régi
szokás, hogy csak isteni jogon rendelt király adományozhat egyházi személyeknek
püspökséget, még inkább kell azon csodálkozni, ha valakit a király parancsa nél
kül szentelnek püspökké (Jaffé Ph., Regesta Pontif. Rom. L. Lipcse 1885. 451. pag.),
Ez a felfogás uralkodott még Szent István és kortársai körében is. Mint fentebb
láttuk, az eltorzult szokásjog ellen a függetlenségben uralkodó pápák érvényesíteni
igyekeztek univerzális jogaikat. Ez hellyel-közzel sikerült ts. Úgy tűnik fel, hogy
Szent István mínden külső beleszólás nélkül szervezte meg és töltötte be az új
püspökségeket. Nyilvánvaló azonban, hogy ehhez valamilyen pápai, garanciális fel
hatalmazással rendelkezhetett; Róma védelmezte Kelet-Európa új népeit, hogy meg
térésükkel a hódítás kelepcéjébe ne essenek. Szívesen látta, hogy a népi és föld
rajzi adottságok keretében politikai függetlenségre törekszenek. minden képessé
gükkel kikerülve a német és bizánci császárok sokrétű mesterkedéseit. Ezért is
sietett segítségükre. hogy független egyházi szervezkedésükkel politikai és vallási
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szabadságukat védelmezze. Rómának ez a magatartása saját főhatalrnának érvénye
sítéséhez is jelentős előrehaladást biztosított. Független szervezetű népek felé köny
nyebben érvényesíthétte isteni küldetését.

Szent István éppen az univerzalista korszellem időszakában nem gondolt Ró
mától független, nemzeti magánegyház alapítására, s ezért követei által élénk ösz
szeköttetést tartott fenn az egyház fejével. Személyes követei gyakran megfor
dulhattak Rómában az egyházi szervezés részleteiről beszárnolva, és a pápa kíván
ságainak átvétele végett. X. Benedek pápa (1058-1060) 1058. május l8-án kelte
zett bullájában írja, hogy a Szent István által alapított magyar római zarándok
ház a király követeinek szálláshelyéül is szolgál (Fraknói: Magyarország egyházi
és diplomáciai összeköttetései a római Szeritszékkel. 1., 401. l.). Bizonyára a pápai
követek is gyakran megfordultak nálunk. Tapasztalhatták, hogy a magyárok ki
rálya és nemzete nem Góg és Magógnak, az Antikrisztus előtt járó veszedelmes
népe. Meglepő képpel találkozhattak itt: a szorgalmas közösségek, falusi templo
mok, kultúrát ápoló, nagyszerű monostorok lelki -, szellemi - és anyagi szin
tézisével.

"Király és pap" eszményiség Szent Ágostonnál

Nem lenne teljes és mély értelmű Szent István egyházszervezéséről alkotott
.kép, ha azt csupán történelmi analógiákra vagy kontúros feltételezésekre alapoz
nánk. A középkor általában, de annak különösen ezred-évfordulói része nem volt
merő szerkezeti mechanizmus, Gazdag, éltető szellem feszült és keringett ereiben.
A szív impulzusát a Szentírásból merített Christocentrizmus adta, a vérkeringést
pedig különősképpen az egyházatyák fejedelmének, Szent Agostonnak dinamikus
tanítása szolgáltatta, Aki Szent Agoston De Civitate Dei c. munkájának fő tanítását
nem állítja oda Szent István és nagy keresztény uralkodó kortársai személye és
tevékenysége köré, az csak felszíni mozgást fog tapasztalni, de a mélyről előtörő

okokat és célokat meg nem ismerheti. Mlkor Agoston híres munkájának a "rex et
sacerdos" eszményíségét vizsgáljuk, azt közbevetett alkalmazások nélkül Szent
István életére és munkájára szinte úgy vonatkoztathatjuk, míntha éppen az ő

számára íródott volna.
Agostonnak "Ecclesia" és "Civitas Dei" kifejezései általában rokon értelműek,

sőt ugyanegy mondaton belül is váltakozó alkalmazásban használja a két kifej e
.zést ugyanannak a tárgykörnek megnevezésére (XX., 9). Ennek az azonosságnak.
mely az egyház és az Isten Városa között fennáll, megfelel az az állítás is, hogy
Krisztus a regnumct (országot) is birtokolja. Krisztus király (XII., 4), továbbá pap
és király (XVII., 7), mégpedig "Melchisedek rendje szerint" (XVII., 7; XVIII., 35).
Ennek igazolására bemutatja Melchisedek sajátságosan jelképes alakját, aki Sálem
királya és papja volt, aki Abrahámot köszöntötte és megáldotta (1 Mózes 14), és
akinek jelképes mivolta míatt, alakja és jelentősége egészen a késő középkorig
elérve különös tekintélynek örvendett. Részletesen kifejti, hogy Krisztus az ószö
vetségi próféták jövendölései szerint Aron és Sámuel papságát, továbbá Saul és
Dávid országát megújítva vette át, nem testileg, Aron rendje szerint, hanem lel
kileg, Melchisedek rendje szerint. Krisztus a Messiás, akin megvalósul Sámuel jö
vendölése: "En megszilárdítorn királyságod trónját míndörökre" (Kir II., 7, 13).
!smételten hangsúlyozást nyer, hogy királysága nem földi lesz, és nem is a régi
Izraelnek folytatása, mely még csak Isten országának árnyéka, jelképe és előre

jelzése volt. "A földi Jeruzsálem királysága" (XVII., 10), amelyben mindig csak
azok tartózkodnak, akik "abból a beállftottságból, amellyel a hamis testi boldog
ságot várják, az evilági királyságban, nem tértek még át arra a beállftottságra,
amellyel az újszövetség a legigazibb lelki boldogságót várja a mennyek országá
ban" (XVII., 7).

Nem lehet eléggé visszautasítani azt az alapvetően téves beállítást, hogy Szent
Agoston az államot önmagában, a pogányt és a keresztényt egyaránt, és annak
uralmát bűnösen ördöginek nyilvánítja. Ez ugyanis a középkori állameszme helyes
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megítélését zavarja, s következménye lenne a regnum és sacerdotium viszonyáról
kialakuló hamis nézet. Krisztusnak az egyházban, vagy az Isten Városában való
uralma magába zárja a papságot és királyságot (sacerdotium et regnum), annak
megfelelően, miként ebben a vonatkozásban az egyház fogalma azonos az Isten
Városa fogalmával, mely az egész jámbor közösséget magába zárja. Ezek szerint
a konkrét egyház uralmáról semmi más nincs kijelentve, mint hogy ennek Krisz
tus alatt kell állnia. Nincs itt szó világi és papi uralom megkülönböztetéséről,még
kevésbé valamilyen hierarchikus igényről. Eppen ellenkezőleg. Agoston, amennyire
csak lehetséges, a királyságot és a papságot kifejezetten egynek látja Krisztusban.
Ez a vélemény teljesen semleges mind a hierarchikus, mind a cezaropapisztilcus
elmélettel szemben. Mindegyik levezethető belőle, de a királyság és papság ura
lomban való egyenrangúsága is kimutatható.

Agostonnál ilyen levezetéseket és kifejtéseket nem találhatunk. Megelégszik
annak kímondásával, hogy az Isten Városában, vagvis a mostaní egyházban az
emberi gyarlóság miatt Isten vezetést és uralmat rendelt el, vagyis az emberek
nek egymás alá való rendelését. A császárok és királyok éppúgy. mint a püspö
kök és papok, Isten kegyelméből nyerték el hivutalukut, A királynak 'és papnak
egyaránt kötelessége, hogy Isten szolgálatában az alattvalók üd vössége érdekében
önzetlenül munkálkodjék. Ez Ágoston fő szempontja. Nála szó sincs arról, hogy
a világi és egyházi felsőbbséget elvúlassza és rangsorolja. Inkább mint keresztény
felsőbbséget, közös feladutukban vizsgálja őket.. Ezt bizonyítja Ágoston szellemi
utódja, Nagy Szent Gergely pápa (590-594) is, aki szigorú egyházi eszmél ellenére
is az elöljáró kötelességeiről írt fejtegetéseiben nem állít vúlaszfalat az egyházi és
világi felsőbbség közé, hanem általában közös megnevezéssel "praepositi, praelati,
rector, is qui praeest" jelöli meg őket (H. 'I'iralla : Das Augustinische Idealbild der
christlichen Obrigkeit, Greifswald 1916, S. 21). Hogy az alapítás és a jogkör ho
gyan viszonyul egymáshoz, Agoston nem fejti ki fő művének rendszerében. Né
hány más írásából lehet egyes részeket összoállítani. Ezek közott találhatók olyan
helyek, malyekre a középkorban hivatkozni szoktak. Az egészet tekintve azonban
mégis csupán a kereteket adta meg, melyek más eredeti eszmékkel tölthetők ki.
Ennek következtében, az ágostoni nézetek közös alapja ellenére, a királyság és
papság közöttí viszonyt vizsgáló nézetek különféleképpen bontakozhattak ki.

A fenti megállapításokból ki lehet mutatni, hogyaszentágostoni keresztény
állam nem képzelhető el az egyházon kívül. Ez nem olyan ugyanis, ami az egy
házzal szemben áll, hanem az egyházzal áll és bukik. Itt ismételten a fogalmak
lépcsőzetességére kell figyelni. Isten örök Városában, a beteljesedés lépcsőjén, hol
Krisztus mínt király és pap uralkodik, nincs szükség sem egyházi, sem állami
elrendezésre földi értelemben. Itt az Úr közvetlenül uralkodik az üdvözültek felett
és velük. Alárendeltség és uralom az Isten földi Városában szukséges, hasonló
képpen az egyházi és világi területen. Izrael mindkét vonatkozásban, tehát király
ságában és papságában e keresztény királyság és papság előlépesője és árnyéka
volt, Sőt, maga a természeti állam, ístentelensége ellenére is, Istentől teremtett
javak birtokában van, még az isteni természetből is bír valamit, amennyiben a
békéért és rendért fáradozik (XIX., 12; E. Troeltsch: Die Soziallehren der christ
lichen Kirchen und Gruppen, 1912, ·S. 160 ff). Különben is az államforma értéke
lését illetően nem politikai mozzanatokból indul ki. Még a keresztény államesz
mény feladatairól vallott alapnézeteiben sem kötelezte el magát valamely állam
forma mellett, és amennyire ez lehetséges volt, ki is fejezte: "Mit számít a ha
landó ember életében, mely kevés napig tart, és befejeződik, hogy milyen hatalom
alatt él a halandó ember, ha azok, akik parancsolnak, nem gondolnak a helytelenre
és a bűnös dologra?" (V., 17) Eléggé ismeretes, hogy azt tartotta a keresztény ura
lom feladatának, hogy alattvalóit Isten útján vezesse. Ami pedig a nem keresztény
Ielsőbbség bűnének számít előtte: ha az a békességgel és igazsággal szemben az
egyenetlenséget és bűnt cselekszi, illetve valósítja meg, a szó igaz értelmében. Agos
ton nézeteiben még a jámborok földi békéje és igazsága is csupán viszonylagos az
örök valóságokhoz mérten, és ennek következtében a magasztos feladatok megvaló
sítása terén Agoston nem engedi át magát az illúziók világának. Az Isten földi
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Városa az Isten örök Birodalmának mindenképpen csak árnyéka marad. Mind a
Jelenlegi állam, mind a jelenlegi egyház előtte kevert testek (corpus permixtum)
formájában tűnik fel. Pesszimisztikus megnyilatkozásai pedig semmiképpen sem
vonatkoznak egyoldalúlag az államra, míntha ezzel különböztetné meg azt az
egyháztól.

Szemlelődésünk szempontjából különös fontosságú a királyság és papság viszo
nyának szakrális kifejtése is. Először Gelasius pápa (492-496) vezette le geneti
kusan a földi papságot és királyságot közvetlen Krisztus királyságából és papsá
gából Melchisedek típusa szerint. A középkorban is nagy jelentőségűek voltak az
uralkodó papkirályságról vallott nézetek. Ez kifejeződik a papi kéz által való koro
názással is. Ez a forma a felkenetéssel együtt Pipin előtt a brit kiskirályoknál for
dul elő először, aztán a nyugati gótoknál. és általában az angol-szászoknál. Maga
I.,tván pápa is (752-757) Dávid példáját tartotta szem előtt, míkor Pipint "új
Dávidv-nak nevezte. A 88-ik zsoltárt idézték : "lVIegtaláltam Dávidot, az én szol
gárnat, és szerit olajommal kentem fel őt." A frank király tehát Isten választottja
volt és Isten népének előharcosa, védelmezője és megszabadítója (MG. Hist. Epis
tolarum, Tom. III. pag, 550; 540; 552; 554; G. Waitz: Deutsche Verf'assungsgeschich
te S. 64). Ebben az értelemben Pipint gyakran "új Mózes"-nek nevezték (lVIG. Hist.
Epist. Tom. 554, 29; 649, 18). Nagy Károly felkenetése a császár-koronázással együtt
bizonyos elegyítése volt a bizánci császár pátriárka által való koronázásának Pipin
és fiai a római pápa által való felszentelcsével. Tehát Nagy Károly koronázása a bi
zimci császár és a frank király koronázási szertartásainak elemeiből tevődött össze.

Nagy Károly politikai célja a korfelfogás vallási és filozófiai eszményeire
épült. Mint igazságos király (rex iustus) és boldog uralkodó (imperator [elix) a
kereszténység, az Isten Városa világi fejének tartotta magát. Köztudomású, hogy
Szent Agoston híres művéből Nagy Károly 'rendszeresen felolvastatott magának.
Természetesen azok a gondolatok érdekelték és befolyásolták, amelyek saját viszo
nyaira és uralkodói hivatalára alkalmazhatók voltak. Erről tanúskodik, hogy fel
"ette az "Isten kegyelméből való" (Dei gratia) és a "békességes" (pacificus) és
egyéb szentágostoní címeket. Ezeknek felvétele által a keresztény imperiumnak
olyan gyakorlati megtestesítését akarta bemutatni, ami idáig Kelet uralkodó csá
szárainak kisajátított ékességét jelentette. Most Nagy Károly ezt a szentágostoní,
ideált a frank birodalom vezérelvévé tette. A császárnak a kereszténységben el
foglalt osztatlan hivatali feladata az ószövetségi említett példákból táplálkozik a
papkirályság vagy királypapság eszményiségében. Ez a kettősség soha nem jelen
tett elméletileg ellentmondást, bár a két hatalomnak, az egyházinak és világinak
határmegállapítása esetén többszörös ellentmondáshoz és konfliktushoz vezetett.

A papság és királyság egységes eszményének mintegy 'szentségt kifejezője volt
az új király felkenetése, mely külső formájában szinte alig különbözött a püspök
és papszentelés szertartásaítól, . Sőt a koronázási szertartások a püspökszentelés
egyes részeit jelenítették meg. A XI. és XII. században a királykoronázás és a
püspökszentelés azonosságára hivatkoztak (MG. Libellí III., 669, 12 sqs.). Ha egyen
értékűségüket vitatták, akkor sohasem hivatkoztak a külső alaki különbségekre,
hiszen ez kézenfekvő és nyilvánvaló azonosságot mutatott. A XIII. századig az
uralkodó felkenetése többé-kevésbé egy sajátos szeritségnek számított. A koroná
zási szertartások pedig állandóan hangsúlyozták e quasi szeritség belső, mísztikus
rnűködését és hatását (G. Waítz: Die Formein der deutschen Kőnigs- und der Rö
mischen Kaiserkrönung von 10. bis zum 12. Jahrhundert Bd. 18 S. 38). Az ural
kodó az "Úr felkentje" (christus Dei), és aki kezet emel rá, szentségtörést követ el,
mint ezt a zsinatok kánonjai is kifejezték (MG. SS. II., 538, 15 sqs.). Krisztus ki
rályságáról és papságáról szóló tanítás a király papi és világi hatalmának össze
fogó eszméje. Krisztus királyi papságában pedig minden keresztény, de a ke
resztény felsőbbség különleges, "misztikus" módon részesedik (H. Reuter: Augusti
nische Studien in der Zft. fül' Kirchengeschichte 1887 S. 119; XX., 10).

A kororrázásí ordóban olvasható a főpap szava: "Fogadd a királyság koronáját
és tudd meg, hogy ezáltal hivatalunk részesévé válsz." Ezáltal csupán az Isten Vá-

511:



rosában elgondolt keresztény felsőbbség mint általános és előkelő kieméltség nyer
hangsúlyozást, ami a következő szavakból az ismert felfogásban válik érthetővé:

.,ügy, amiként minket a lelkek pásztorainak és vezetőinek belső dolgokban tar
tanak, te pedig a külső dolgokban az Isten igazi tisztelője és Krisztus Egyháza
mínden ellenzőjével szemben erőteljes védelmezőjének tűnj fel és Jézus Krisztus
sal, akinek neve - és ügye helyettesének tartanak, vég nélkül dicsőíttessél!" (E.
Mayer: Italienische Verfassungsgeschíchte, 1909. Bd. 2. 59, 374) A "hivatalunk ré
szese" kifejezés Krisztus király papságában való mísztíkus részesedést jelenti,
ami a koronázás és a felkenetés által jön létre. Józan megítélésben bármennyire
is ellátták a királyt papi vonatkozású jelzőkkel, de ezzel semmiképpen sem gon
doltak arra, hogya püspöki, papi tanító- és szentségi hatalom belső hatása a ki
rályi Ielkenetéssel összekötődtk. Ez abból is kitűnik, hogy Nagy Károly mintájára
a királyokat koronázáskor klerikusokká teszik, és mint ilyeneket, beöltöztetik. De
nem püspökke vagy pappá, hanem kanonokká vagy legalábbis alszerpappá, Ebből

pedig semmiképpen sem lehet elkanyarodó következtetést levonni, mintha a király
a felkenetés által a püspöki, vagy papi rend részesévé válna.

BÓNIS GYÖRGY

EGYHÁZJOG ÉS EGYHÁZI BÍRÁSIíOnÁS
AZ ÁRPÁn.líORI MAGYARORSZÁGON

A középkorban az emberek életét nem egyetlen szabályrendszer irányította,
és nem is egyetlen bírósági szervezet döntött jogvitás ügyeikben. Nem szólva azok
ról a kűlönbségekről, amelyek valakinek rendi állásából vagy kondíciójából követ
keztek, esetleg lakóhelyének különös kiváltságaiból eredtek. Minden keresztény
ember kettős joghatóság alatt állott, amint két közösség tagjának is született. Az
egyház és az állam egyaránt igényt tartott rá, hogy bizonyos életviszonyait maga
szabályozza, s ennek megfelelőerr a maga bíráskedása alá vonja. A két hatalom
súrlódásaiból vérre menő súlyos konfliktusok támadtak; gondoljunk csak arra,
hogy Becket Tamás vértanúságát közvetlenül az egyházi bíráskodás fölötti vita
okozta.

Feudális kori jogi irodalmunk Kithonich János óta (1619) sokat foglalkozott az
akkor még jelentékeny szentszéki bíráskodással; polgári kori jogtörténetünk már
lényegesen kisebb érdeklődést mutatott iránta. Az alábbi tanulmány sem több
vázlatnál ; egyelőre az Arpad-kor időbeli határai között az egyházjog és egyházi
bíráskodás szerepével foglalkozik, a teljesség igénye nélkül. Részletes irodalmi
utalásokra itt nincs lehetőség, de a szakember fel fogja ismerni, mennyíben kö
szönheti a szerző eredményeit azoknak, akik előtte jártak, és mennyit merített
közvetlenül a kiadott és levéltári forrásokból. De talán a laikus olvasó is ráébred
arra, hogy a középkorí életet - melyben olyellentmondásosan keveredik a fény
.és árny - az egyházjog és az egyházi bíráskodás nélkül nem lehet megérteni.

r.

A korai feudális magyar állam számára az egyház támogatása döntő tényező

volt abban a küzdelemben, melyet a szomszédok leígázásí kísérletei és a régi arisz
tokrácia fegyveres ellenállása ellen vívott. Igy nem is csoda, hogy a kezdetben
szláv és német papsággal együtt az egyházjog is bevonult az országba. A XI. szá
zad törvényei és zsinati határozatai szemléletes képet adnak arról a széles terü
letről, melyet a canones számára biztosítottak anélkül, hogy törvényhozói delegá-


