
ra .. .'. - az egészen sajátos hallásra. Isten úgy áll az egész emberiség történe
tében, úgy "halad" előttünk sejtelmesen. mint az izraelitákat vezető felhőoszlop:

nappal sötét volt, az éjszakában pedig világított. Isten mindkettőt teszi: kinyilat
koztatja önmagát és egyben el is rejtőzik. Ezért járja az ember is saját törté
nete során az ismeretlen tájakra, új haza felé vezető "exodus" útját, mely szün
telen "felfedező út" marad számára. S tudjuk, hogy a felfedezők, a rejtett kincs
után kutatók munkáját nem koronazza mindig siker. Az igazság után kereső

kérdező ember - tegnap és ma - az Isten, a rejtett istenség után keres-kér
dez. Még akkor is, ha olykor kilátástalannak tűnik, hogy valaha is megismeri
és megtalálja őt. Még akkor is, ha sosem gondol rá, hogy a "felfedező" út vé
gén Isten a Vele való nagy találkozás beteljesülésével fogja megjutalmazni.

Jegyzetek: 1. H. Ott: Gottesbeweis und Atheimus, in: Dogmatik im Dialog, Güterslohez
Verlagshaus Gerd Mohn, 1974. 189-93. - 2. J. M. Lochman: Gottesbeweis und Atheísmus ,
in: Dogmatik im Dialog etc. - 3. H. Ott: Gott, Kreuz VerI. Stuttgart-Berlin 1971. 48. 
4. H. Ott: Gottesbeweis etc. - 5. Gaudium et spes, 19. - 6. J. M. Lochman: Gottesbeweis
etc. 187. - 7. H. Ott: Gottesbeweis ... 139-41. - 8. K. Delahaye: Die Oottesrrage als Prob
lem der Verkündtgung, in: Die F'rage nach Gott. Quaest. Disp. 56. Freiburg i. Br. Her
der 1972. 142-74. - 9. C. Geffré: Sinn und Unsinn einer nlchtmetaphysrschen Theologie, ln:
Concilium 1972/8. 443-50.

MEZEY LÁSZL6

AZ ESZTERGO.UI ÉRSEKSÉG PRIM,4CIÁVÁ
FEJLŐDÉSE-

(1000-1452)

Talán túlságosan is szokszor idézték már a Hartvik-féle István legenda ama
szavait, melyek az első magyar királyi város egyházának érseki rangra emelése
és a magyar egyház élére állítására vonatkoznak. Mondanivalómnak alkalma
sabb és indokoltabb elindítást mégsem találhatok, mint ha a legendát magát idé
zem. "Szent Péternek, az apostolok fejedelmének utódjától azt kérelmezte, hogy
a pannoníaí részeken keletkezett új kereszténységre bőséges áldást adjon; alá
írásának tekintélyével hagyja helyben az esztergomi egyház metropolissá eme
lését, a többi püspökséget áldásával erősítse. (Strigonlensem ecclesiam in metro
polim suae subscriptionis auctoritate sanciret ...)" Semmi okunk sincs abban
kételkedni, hogy az apostoli tekintély által megerősített intézkedés benn volt ab
ban a levélben, amit Asztrík Rómából magával hozott: az apostoli áldás levele
(benedictionis apostolieae litterae) azonos a korai pápai oklevéladás terminoló
giája szerinti auktoritással. Következésképpen a tényleg létezett, Magyarországra
elhozott apostoli levél az esztergomi érsekség első alapítását hagyta jóvá.

Esztergom Szűz Mária és Szent Adalbert egyháza a metropolitai szék joga
ival és kötelességei vel ékesítve és terhelve emelkedett a többi püspökség fölé.
Hazai és külföldi forrásaink olyegyértelműséggel emlegetik az István tartomá
nyainak tíz püspökség alá rendelését és a tíz püspöki egyház közül egynek, az
esztergominak a többi fölé emelését, hogy Esztergom első főpapjairól, mint Ma
gyarország érsekeiről. joggal beszélhetünk, De arról is helyes szólni, hogy Esz
tergom egyháza mestere lett az egész magyar egyháznak, az egész országnak
vallásban és kultúrában egyaránt. Hogy ismét a legenda szép fogalmazásával él
jek: "Ezek után tartományait (a megyéket) tíz püspökségre osztotta és úgy in
tézkedett, hogy az esztergomi egyház, a római szék beleegyezése és aláírása
által, majd a többi metropolísa és mcstere lesz. Post haec provincias in decem
partitus episcopatus (et Strigoniensern ecclesiam metropolim et magistram per
consensum et subscriptionem Romanae sedis apostolieae ceterarum ecclesiarum
fore constituit)."

"Az 1973. november 9-én Esztergomban, a város milleniumi ülésszakán elhangzott előadás.
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Amikor Asztrik az apostoli áldást tartalmazó levéllel, a koronával és a ke
reszttel visszatért, még nem létezett ténylegesen a magyar hierarchia, de az első

széket és az egyházat, amiben állott, hamarosan építeni kezdték és felszentelték,
vagy ha már korábban missziós püspökke volt szentelve, érseki székébe ültették
Pannonia első metropolitáját. Erre szükség volt, mert gyakorolnia kellett hama
rosan érseki egyházának egyik legjelesebb jogát, az ország királyainak kírállyá
kenését és első koronázását, a szentelést.

Forrásaink egybehangzó és megbízható tudósítása az egész országban egy
érsekről beszél, István országa tehát egy érseki tartományt alkotott. Mellőzni

kívánom most a másik provincia István-kori alapításának kérdését. Inkább ar
ra a tényre szeretném felhívni a figyelmet, hogy az esztergomi egyház bármily'
elsőrangú szerephez jutott is királyi alapítójának akaratából és bármennyire két
ségtelenül az ország hierarchiájának alapkövét képezte, kezdetben prímási név
vel nem volt illethető. A ténynek egyszerű a magyarázata: nem volt vagy nem
voltak olyanok, akik fölött prímási jogokat lehetett volna gyakorolni, nem vol
tak az esztergomín kívül az országban érsekek. Ahogyan ugyanis több püspök
fölött az érsek, úgy áll több érsek fölött az a metropolita, akit prímásnak mon
dunk,

I

..
Hogy a prímácíának mint jogintézménynek természetével tisztába jöjjünk,

át kell tekintenünk annak fejlődését és sorsát, a bennünket érdeklő korig. 
A kereszténység hierarchikus megszervezése az antik-mediterrán municipalitás
elvei szerint történt. Az antik élet legtermészetesebb kerete a város, a polis és
ez lett a keresztényegyházszervezés magva is: a várospüspökség. Minden ci
vitas, minden polis a maga környékével (ager - khóré) egy püspök és presbiteri
területe gondozása alatt áll. Rangjának emelkedésével megnövekszik a püspök
rangja is.

A civitasok provinciába vannak összefogva. Székvárosa a metropolis, püs
pöke ennek megfelelően métropolítés, Majd ahogyan a késő császárkorban a
provinciákat díoecesísekbe fogják össze, megjelennek - az egyházjogtörténészek
nél újabban divatos szóval élve - a több metropolita fölött álló "nagy metro
politák", rendszerint nem joghatósági, hanem tiszteletbeli, zsinatokon elnöklé
si elsőbbséggel. A birodalom keleti és nyugati félre osztása után a megfelelő

hierarchikus birodalmi rész élére kerül egy érsek, akit pátriarkának neveznek.
A régi Róma és az új Róma osztoznak az új cím dicsőségében, mint már előbb

az Anatolé, a Kelet korábbi első városának, Antíocheiának érseke is. Róma,
Konstantinápoly, Antiochia, Alexandria érsekeit mondták pátriárkának. Közülük
az előbbi kettő, mert a birodalmat alkotó két lakott földrész, oikumené, a gö
rög és latin, első császári városának püspökei voltak, oikoumenikos pátriárkának
mondták őket, szemben például az antiochiaival és az alexandriaival.

Érsekek fölé a birodalmi igazgatásnak megfelelőert tehát a pátriárka kerül,
mégpedig vagy "oikumenikos", vagy "tés díoikéseós", Afrika két dioecesist al
kotott, a görög első érseke az az alexandriai pátriárka, a latin dioecesis hierar
chikus szervezete élén a karthágói érsek áll. címe azonban prímás.

Különösen a nyugati félben, a birodalmi közigazgatás korán jelentkező za
varai miatt egyrészt, másrészt a császár nélküli régi Rómában szabadabban ér
vényesülő pápai, pátriárkai egyházkorrnányzás, a latin dioecesisekben bár nem
tudta megakadályozni a nagymetropolitaí szervezetek kialakulását, de ezek in
kább delegált, semmint rendes joghatósággal rendelkező érsekek alá kerültek.
Jellemző példák lehetnek erre a IV-V. században létrejött, egy ideig létező

apostoli vikariátusok. Thessaloniké az illír provinciák fölé rendelve Damasus pá
pa (366-384) által (az Illyricum a pars occidentishez számított a Diocletianusi
birodalmi beosztásban), Arles 417-től a galliai két provinciából álló viennei
dioecesis és Sevilla, a hispán díoecesís fölé emeltetett. A pápai delegáltként mű

ködő három érsek különbözése, a saját joghatóságú keleti nagymetropolitáktól
feltétlenül megemlítendő.

Különösen azért fontos ez, mert a nyugati középkori kanonisztika a prímás
és pátriárka elvi azonositását nemcsak gyakran emlegette, hanem a gyakorlat
ba is átvitte. 585-ben a maconi zsinat, a viennei, roueni, bordeaux-i, sens-i és
bourges-í metropoliták fölött állónak mondja a lyoni érseket és pátriárkának
nevezi.
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A lyoni, lényegében egész Galliára kiterjedő patriarkátusból a VIII-IX.
században már a karoling egyházszervezet korában kivált a bourgesi érsek alatt
szervezett Aquitania, fővárosának érseke alá rendelve az auch-i, bordeaux-i, nar
bonne-i majd 1678-tól az albi érsekeket. II. Paschalis 1116-ban a bourges-i ér
sek prímási jogát tisztázza az auch-i érsekkel szemben, de a bourges-í szék
főpapja még a XVII. században is "patriarcha Bituricus, prímas Aquitaniae",

Thessaloniké, Arles, Sevilla, LY9D_ Bourges esetében egy-egy nagyobb biro
dalmi rész, vagy egykori dioecesis területe főhelyének érsekét éri az a kitünte
tés, hogy mint apostoli vikárius az első három esetben, pátriárka vagy prímás
az utolsó kettő esetében, az érsekek élén álljon. A zsinatokon elnököl, az érse
ket ő szenteli fel, és az egyháztartományok vitás ügyeiben dönt. A régi római
birodalmi szervezethez simultak a korábbi nagymetropóliák. E rendezés alap
gondolata, hogy a terület első városa szelgáljon székhelyül, a középkorban rnó
dosul. A berendezkedő barbár regnumok ugyanígy csak a királyság székhelyére
gondolnak mint az egyházi szervezet központjára. A frank királyságban így lesz
frank-galliai prímás a reimsi érsek, de Lyon és Bourges késő-római remínísz
cenciákat őrző különleges helyzetével szemben tényleges joghatóságot érvényesí
teni sohasem tud. A vizigót királyok székhelyének érseke, Toledo évszázadokon
át próbált az antik keresztény metropóliákkal (Braga, T'arragona és természe
tesen Sevilla) szemben hierarchikus és nemcsak tiszteletbeli jogokat szerezní.
Az arab hódítás a kísérletezést értelmetlenné tette. A reconquista Toledo igé
nyeit fölélesztette most már Compostella, és, az aragon korona jogán, az ere
detileg Galliához számító Narbonne irányában is. Hamarosan látni fogjuk, hogy
a már castiliai főváros, Toledo jogai valamelyes elismerésre csak a XV. szá
zadban találnak.

Más volt a helyzet Britanniában, ahol az ír-kelta mísszíó után kialakuló
római egyházszervezet központja, a hét királyság a heptarchia egyik főhelye,

Canterbury, különleges díszt, egyházpolitikai jelentőséget, címet is biztosított az
érseknek. Szent Dunstan canterbury-i érsek (959-988) életrajzában olvassuk.
hogy a király (Ed gal') őt "primae metropolis Anglerum primatem et patriar
cham ínstítuít". A canterbury-i prímás vagy pátriárka, mint az első szék bir
tokosa, vitathatatlan elsőbbséget élvezett címben és rangban. De joghatóságot a
másik érseki székkel szemben érvényesíteni egészen a reformációig nem tudott.
Végül is a yorki érsek is prímásnak mondotta magát.

Canterbury érseke, akár a toledói is, mint az állami központ főpapja, egye
dül volt feljogosítva (sőt ezt az érseki egyházat illető dologi jognak tekintet
ték), hogy a középkori államéletben oly fontos szakrális aktust, a király felszen
telését elvégezze. A nagykárolyi birodalom központjának első palatiuma Aachen
volt. Nem volt püspöki székhely, a liege-i püspökség területéhez tartozott a múlt
század elejéig. Közelében két ókeresztény érseki egyház volt: Köln és Trier.
A birodalom első főpapja mégsem a két említett hely főpapja lett, hanem Mainz
érseke, a harmadik rajnai metropolita. Ez az elsőbbség a karoling egyházszer
vezet alapjait lerakó Bonifacius Wilfried az első, vértanú halált szenvedett ér
sek emlékezetét tisztelte. Bonifác angolszáz hazájának egyházszervezési elveit
és az "auctoritas romana" érvényesülését vitte keresztül, hatalmas, a Majna
torkolattól mélyen be Thüringiába, Erfurton túl terjedő egyházmegyéjében. Az
ő személyére kell gondolnunk, amikor Mainz elsőségének eredetét próbáljuk
megmagyarázni. VII. Benedek pápa 975-ben Wilgis mainzi érsekhez ír: " ... egész
Germániában és Galliában, a legcsúcson álló főpap (a pápa) után, minden egy
házi ügyben, azaz a király felszentelésében és a zsinat tartásában és más egye
bekben mind az érsekeknek, mind a püspököknek, miként az igaznak és he
lyesnek tartatik, fölébe emelkedik". A királyszentelés apostoli tekintéllyel, biro
dalmi zsinaton elnöklés, a többi érsek és püspök elé helyezés a jogintézmény
két lényeges alkotó elemét jelenti. Az egyik új a királvszentelés fontos állam
jogi aktusának elvégzéséhez való jog, a másik a régebbi: apostoli tekintéllyel
történő zsinati elnöklés, a hajdani apostoli vikáriusok régi joga. Némileg kibővít

ve, zsinaton kívüli joghatósággal is felruházva, "apostoli legációnak" mondották.
Mainz elsőségi jogát azonban a birodalmi főkancellár díszes címe még inkább
kifejezte, mint a kétes sikerű és értékű, talán soha nem érvényesített apostoli
legátusság.

A mainzi érsek "primas per totam Germaniam et Galliam" lényegében üres
címe, prtmáciájának valójában közjogi tartalma mutatja, hogyakoraközépkor
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nagy társadalmi és politikai villongásai mennyire elhomályosították a nagyrriet
ropolitáknak, alapjában a birodalmi szervezet calque-jaként létrejött intézmé
nyének igazi fogalmát. A IX. században a pseudoisidori dekretálisokban ismét
felmerül, mint a metropoliták fölé helyezett instancia, a pápai szék felé. Az új
kanonista gondolkodás a XII. században ilyen értelemben veszi használatba. III.
Jenő 1146-ban így rendeli az armaghi érseket a másik három írországi érsek,
III. Sándor a lundi érseket az új svéd érsek, az upsalai fölé.

A nagymetropoliták pátriárka nevezete már a konstantini egyházszervezés
idejében kimutatható. Abban a történeti összefüggésben, amiben keletkezett, reá
lis jogi tartalmat fejezett ki a cím. Az előbbiekben ismertetett változások, de
főként a római joghatósági primátus egyre határozottabb érvényesülése nyu
gaton, a prirnáciát olyan területi, tiszteletbeli méltósággá alakította, melynek va
lós jogi értékét a pápai delegatío, a legatus formában adott. Ez a nyugati fel
fogás, mely a címzést nézte csupán és nem annak jurisdikcionális értéket, jut
tatja kifejezésre III. Ince pápának 1204-ben a tirnovói bolgár érsekhez intézett
levele az unio ügyében: a prímási és pátriárkai nevezet ugyanazt jelenti, mond
ja a pápa. És ez igaz is, ha a latin kereszténység olyan jelentéktelen két pát
riárkájára gondolunk, mint az aquileiai, vagy a gradói, akik az igazi nyugati
pátriárka, a pápa mellett alig jutnak szerephez. Ez a III. Ince-féle pápai levél,
mely dekretálíssá lett, befolyásolhatta V. Mártont, aki 1428-ban a toledói érsek
prímási jogán rendezni kívánva, ezeket mondja: "A mindenkori toledói érsekek
a pátriárkák és ezért tiszteletre méltó testvéreinknek prímás mintájára, kik
a prímásoktól csak névleg különböznek, ugyanazon méltóságban vannak." Méltó
ságban, tegyük hozzá, de csak tiszteletbeliben.

Ez a hosszas - de elmellőzhetetlen áttekintés hozzásegített ahhoz, hogy a
prírnácia intézményének tartalmát az 1000. év táján rekonstruáljuk. Milyen ele
mekből tevődik össze a primácia tartalma? 1. egy vagy több más érsek fölötti
elsőbbség; 2. rendszerint a királyi székhely érsekét illeti (Canterbury, Toledo,
Reims); 3. feltétlen joga a koronázás (ekkor még consecratio regis); 4. tényle
ges jogi hatást azonban a csatlakozó méltóság, a Iegatio révén fejt ki.

*
Az esztergomi érseki szék alapítása idején az érsek, ha megtehette volna, a

nyugati egyház felfogása szerint székének jogaként a primácia intézményét ma
ga és utódai számára így biztosíthatta volna. De nem tehette két oknál fogva,
mert nem volt az országban még egy másik érsek, aki fölött ő prímásként áll,
és ha lett volna is, az esztergomi érsekség tényleges jogállásának rendezése az
egyházat és államot szervező király dolga volt. Hogyan lett az esztergomi ér
se k az ország prímása? Kezdettől fogva egy tény és egy jog emelte az eszter
gomi szék tekintélyét: ő a királyi székhely főpapja és a királyt ő koronazza. Az
előbbi ténnyel függ össze az állam életében vitt fontos, sőt bizalmi szerepe,
amire IV. Béla is céloz még nehéz ügyekben "in arduis et secretis negotiís", ő

a király tanácsadója. Későbbi fő és titkos kancellári rangja is e szerepre emlé
keztet. De nemcsak a király székhelyének, hanem a regnum anyaegyházának is
főpapja. István Esztergom egyházát in metropolim et matrem regni instituit. (A
kifejezést nem szabad a legendaíró semmitmondó szóvirágjának tekinteni.) A
mater regni ugyanúgy figyelmet érdemel, mint a métropolis, annál inkább. mert
ha tényleges jelentése tisztázódik, az esztergomi szék különleges jogállásá~ak

rnegerősítéséhez közelebb jutunk.
A mater regni első értelme az lesz, hogy az esztergomi egyház a többi ma

gyar egyház anyja, azaz elseje. Nem olyan értelemben első, hogya legrégibb
egyház emelkedett volna az esztergomi várhegyen. hanem hogy a hierarchikusan
megszervezett magyar kereszténység rangban első egyháza. Ahogyan 1317-ben
Károly Róbert mondja : "Az esztergomi szeritegyház más magyar egyházak any
ja". Vagy ahogyan Nagy Lajos 1362-ben sokkal költőibben fogalmazó kancel
lár'iája kifejezte: "miként a rózsa a liliomok között, országunk egyéb egyházai
fölött bíborlóan tündököl". Ez még mindig az a fény, ami az egykori királyi
székhely ragyogásából árad az esztergomi székre. Az, amit a konstantinápolyi
pátriárka címzés fejez ki: a császári város érseke. Ebből következik - legalább
részben - a királykoronázási jog, amit III. Sándor, III. Kelemen, III. Cölesztin
után III. Ince 1201-ben is előad.
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Mindezek szekott és ismert jogai a székváros érsekének. Az esztergomi /ő

káptalan azonban, amikor 1397-ben a vízítácíó alkalmával megkérdezik az esz
tergomi egyház jogai felől, a koronázást második helyen említve, elsőként hozza
szóba a király, királyné és udvaruk fölötti rendes joghatóságot, természetesen
nem helyhez, hanem személyhez kötve. Megemlíti továbbá a temetésnek a kö
zépkorban oly fontos jogát. Ezeket a jogokat kétszáz évvel korábban, 1191-ben
III. Cölesztin említi, és a király, a királyi udvar főtisztviselői fölötti jogható
ságot: a lelki ügyekben ítélkezést. Ez a lelki hatalom a királyi udvar fölött nem
csak joghatósági, hanem közvetlenül a papi rendből folyó hatalom is. IX. Ger
gely 1231-ben, nem sokkal a dekretálisok kibocsátása előtt, III. Kelemen és III.
Cölesztin nyomán megerősíti: "ama jogot, amit Magyarország királyainak és ki
rálynéinak, valamint utódaiknak a szentségek kiszolgáltatása által gyakorolsz ..."
A szentségek kiszolgáltatása a keresztelő egyházakhoz kötött jog volt. E lelki
szolgálat fejében a tized fizetése járt: "tizedet fizetni az esztergomi érseknek,
kitől a keresztségben a hitet és a koronát nyertük" - mondja Imre király
119B-ban, s hozzáteszi: ezt István és László királyok rendelték így, "apostoli in
tézkedés szerint". A király, mint minden keresztény, tizedet fizet; ő az eszter
gomi egyház javára teljesíti ezt a kötelességét, mert az az ő keresztelő egyháza.
Teljesen ennek megfelelően mondja Várdai Pál a Mohács utáni években "Ma
gyarország míndenkori királyainak plébánosa vagyok".

A király bárhol van családjával és udvarával az országban, bármelyik egy
házmegyében vagy egyháztartományban, mindig az esztergomi "keresztségi nép"
(plebs baptismalis) tagja. Nem jelentéktelen tényez, hanem a szokványos met
ropolitai jogokhoz az első fontos joghatósági többlet. Ez visszavezethető - Imre
király állítása szerint - Istvánra és a művét befejező Lászlóra. Az első és utol
só Arpádhází király e gondolatban még találkozik. III. Endre az esztergomi egy
házat a mi szentséges anyánknak nevezi.

A szokottnál bővebb - és tegyük azonnal hozzá - Nyugaton nem ismert
érseki jogokat erősít meg IX. Gergely előbb idézett levelében, megint csak XII.
századi elődeire hívatkozva: ez az ún. királyi alapítású, vagy velük egy jog
állásra emelt apátságok és préspostságok fölötti joghatóság. Az esztergomi "iuris
dictio spiritualis" ez esetben többet jelent, mint személyi joghatóságot. A kivált
ságos egyházak a birtokaikon levő keresztelő egyházakkal tartoztak közvetlenül
az esztergomi érsek alá, mely így csaknem minden magyar egyházmegye te
rületén, még a másik érseki tartományban is (sőt magában a bácsi főtnegyében

a titeli társaskáptalan) kisebb-nagyobb saját joghatósági területet mondhatott
magáénak. Ezek prelátusai az esztergomi Szent Adalbert-napi zsinaton jelentek
meg, és általában mint az érseki joghatóság delegáltjai szerepelnek. Esztergom
hoz tartozásuk egészen Mária Teréziáig, sőt máig elismert maradt. (Pl. Tolna
Baranya: Szekszárd, Pécsvárad, Báta és ma is még Budapest.) A jogintézmény
első említése a veszprémvölgyi görög oklevélben maradt meg hitelesen. Rész
letesebben a pécsváradi, zalavári és bakonybéli hamis, vagy erősen interpolált
alapítólevelek tájékoztatnak, melyeknek azonban az esztergomi exemptiót illető

részeit, minthogy tényleg elismert, gyakorolt, sőt magától értetődő jogokat tar
talmaznak, el kell fogadnom. Magától értetődő jogokat említettem és azt hiszem,
helyesen. Hiszen, bár a latin egyház joga nem ismeri az institutiót, mégis III.
István "constitutio de ecclesiis regalíbusa" változtatás és megjegyzés nélkül
őrződött meg a vatikáni Liber censuumban.

A madocsaí apát és a pécsi püspök közötti vitában III. Sándor és III. Lu
cius annak egész terjedelmét elfogadta. Amikor alkalmam nyílt amadocsai bul
lák hitelességének kérdését elemezni, arra a konklúzióra jutottam, mint már
előbb is, hogy a latin jogban ismeretlen intézmény azonosítható a keleti egyház
sztauropégiának nevezett exemptiós formájával. Azaz a birodalomban alapított
császári kolostor a pátriárka alá tartozik közvetlenül, valamint azok a monos
torok is, amelyeknek alapításában a basileus valamilyen formában részt vett és
a püspök, a kanónikon elengedésével joghatósága alól kibocsájtott. A pátriárkai
keresztet a templom előtt földbe tűzik. Innét az exernptio neve sztauropégia,
azaz a kereszt Ietűzése.

Ez a két előkelő jog volt az, amire az esztergomi egyház kezdettől fogva
leginkább vigyázott, a koronázási jog mellett. A királyi személyes plébánia él>
az esztergomi érseki exemptio, az érseket olyan, területileg nem korlátozott jog
hatósági előnyökhöz juttatta, amihez hasonlóval egyetlen érsek vagy prímás sem
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rendelkezett. Éppen ezért hasztalanul igyekezett a XII. században egyesült ka
locsai és bácsi egyházak érseke magát az esztergomival egyenlőnek mondani,
mint III. Ince 1205-ben megbotránkozva emlegeti. Ugyancsak ez a pápa az esz
tergomi főkáptalan közbelépésére, visszautasítja azt az egyezséget, amit a Ka
locsáról Esztergomba került János érsek néhány szuffragáneusa és egyes kalocsai
tartományi püspökök kötöttek, jellemző módon a két előbb említett jognak a
kalocsai érsekség területén való gyakorlására. Ugyanakkor a királynak írva
mondja róla, hogy: első szék és első szó, az említett [ogokkal, melyeket te és
az említett királyné, nemkülönben a kalocsai fél, az előbb mondott Esztergo
mi Egyháznak elismertetek.

Sarkalatos jogainak megvédese után, az esztergomi egyház kihasználva a
IX. Gergely-féle kodifikációval kialakult kanonisztikai biztonságot, elindult a
primácia tényleges elismertetése felé. Egy jelentős joghatósági többlet birtokában
szinte természetesen hangzanak Esztergomról az ilyen nyilatkozatok, mint IV.
Béláé 1239-ben, mivel ismeretes, hogy "a Szent Esztergomi Egyház országunkban
a prímás helyét tölti be, mind az Apostoli Szentszék, mind az első király, a
mi szernséges ősünk által... az Esztergomi Egyház alapításától fogva... egész
Magyarország minden székesegyháza fölött álló prímásként áll ékesen... "Eze
ket a szavakat szó szerint ismétli Károly Róbert 1332-ben.

Igy érkezik el lassanként az ideje annak, hogy az esztergomi primácia, mint
jogintézmény kiteljesedjék. A primácia először mint személyes jog tűnik fel az
esztergomi egyházban: IX. Bonifác 1393-ban Kanizsay János érseket a prlmácia
jogaival ruházza fel, két lényeges megszorítással, Az egyik: csak a személyének
szól; "míg Te ugyanazon Esztergomi Egyház élén állsz ...", a másik: csak az
esztergomi szék szokott és sajátos metropolitai joghatósági területén. Kanizsay
János prímási hatósága tehát több jogot nem tartalmazott, mint amennyit ér
seksége alapitásától kezdve magáénak tudhatott. E szokatlanul kiterjedt jogkör
birtokosát nevezi most először a pápa prímásnak és a nyugati szokásnak megte
lelően született követnek (legatus natus).

De bármennyire prímásnak volt Kanizsay mondható IX. Bonifác bullája
birtokában, hiányzott a primácia leglényegesebb vonása, a más érsek vagy más
érsekek feletti elsőbbség joghatóság tekintetében. Amikor e hiányosságon se
gít 1452-ben V. Miklós pápa "Excellens apostolieae sedis providentia" kezdetű

bullájában, az esztergomi érseket, Széchy Dénes bíborost prímássá teszi "Ma
gyarország minden székes- és főszékesegyházában. .. (Cathedralibus etiam met
ropolitanis) és más, ámbár kíváltságos egyházakban ..."

Ezzel az esztergomi érsekség primáciávLÍ fejlődése befejeződött. És különle
ges metropolitai állása, mely a királyi család és udvara, valamint a királyi
egyházak fölötti. különleges ordináriusi jogokban gyökerezett, a latin egyház jog
rendszerébe integrálódott, annak felfogása szerint rendeztetett.

Ez a rendezés azonban nem szüntette meg az esztergomi szék birtokában
levő két sarkalatos jogot; amivel az alapító első király nem nyugati, hanem
keleti minták után indulva felruházta. Ezért az esztergomi érsek mint prímás is
több joggal rendelkezett, mint a latin egyház más prímás-érsekei. Primáciája
soha nem volt csak tiszteletbeli, puszta cím. Ezt a helyzetet ismertette el az
akkor még nem bíboros Simon János prímás, amikor az I. vatikáni zsinaton az
összes többi érsekeket és prímásokat megelőzve, a bíborosok után közvetlenül
követelt magának és kapott is helyet. A tudományos közfelfogás is kiemeli az
esztergomi primácia egyedül megőrzött joghatósági jellegét. Hogy Franz Wernzet
a Jus decretalium utolsó legnagyobb ismerőjét idézzem: " ... a prímások puszta
eimmé váltak joghatóság nélkül és csupán néhány tiszteletbeli előjoguk van.
Kivételt képez az esztergomi érsek, aki némely valóban joghatósági joggal ren
delkezik ..."

Irodalom: - A primácía alakutása (pápai vikáriusok, primások) Hinschíus, Paul: Sys
tem des katholischen Kirchenrechts 1. Berlin 1869. 581-629, igen gazdag forrásany,ag idé
zésével : "primas et patrtarcha penitus idem senant ..." 594,7. j. "patriarcharum ad in
star ...n 593. 3. j.; Esztergomról mínden lényeges adattal: 622-623; "Primas ... gleích Pat
riarch"; Feine, H. E.: Kirchliche Rechtsgeschichte. Die kath. Kirche, Köln-Graz 1964. 231,
364. "Obermetropoliten, Primatenn ; Plöchl, W.: Geschichte des Klrchenrechts r., Wien
München 1960. 159-164. - Az esztergomi prírnácíára vonatkozó forrásokat egészen a XIX.
századig összegyűjtötte és kiadta Török János, Magyarország prímása. Közjogi és tör
téneti vázlat, Pest 1859. Okmánytár. Az első oklevelek jobb kiadása Knauz F.: Monu-
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menta Ecel. Strigon. I. Strigonii 1874. A királyi egyházak fölötti közvetlen [oghatóságról ,
Török, 53. sz., e jogintézmény természetéről és bizánci eredetéről, Mezey L.: L'autenticitl
di due bolle di Alessandro III. e di Lucio III, Annali della seuola spectale per archív.
e bibliot. dell 'univ. di Roma XI. (1971) 64--74. - Esztergom ma is különteges jogállásáról:
Wernz, Fr.: Ius decretalium II. Roma 1399, 850. Teljesen azonos Feine felfogása: i. m.
364, nicht viel mehr als Titel, nur vereínzelt, z. B. rür Gran, eine gewisse verbandsbil
dende Jurisdiktion... "Plöchl (im) Esztergomot meg sem említi, viszont Hinschius, (im.
632) "Eine praktische Bedeutung hat der Prtmát und die Legatícn nur noch für Un
garn ..."

BELLÉR BÉLA

A KORAKÖZÉPKORI ECjYHÁZ KÉPE V JABB

IFJVSÁCjI TÖRTÉNELMI RECjÉNYEINKBEN

A történelmi tudatot nem csupán a történelemtankönyvek. szakmunkák, s
újabban a tömegkommunikációs eszközök formálják, hanem - kevésbé látvá
nyosan és ellenőrizhetően, de nem kevésbé hatásosan, sőt talán gyökeresebben - a
történelmi regények is. Bizonyos, hogy az 1848-49-es magyar szabadságharcról
a köztudatban élő képet nem csupán a marxista történetírás józan, az eredmé
nyek mellett a hibákat is számbavevő ténymegállapításai. értékítéletei alakítot
ták ki, hanem Jókai történelmi regényeinek, elbeszéléseinek legendateremtő.

önbírálat helyett csupán fenséges igazolást kínáló fantáziája is. Még inkább ki
van téve a történelmi regények, elsősorban az ifjúsági történelmi regények tu
datformáló hatásának - az életkorát jellemző friss benyomások, élénk reagálá
sok, ösztönös. emocionalitás és dús fantázia révén - az ifjúság. Semmiképpen
sem lesz tehát érdektelen az ifjúsági történelmi regények tudatformáló hatásá
nak vizsgálata, még akkor sem, ha ez a vizsgálat egy leszűkített, de világnéze
tileg annál fontosabb témakörben, a koraközépkorí egyház és vallás történeti
képe körül forog, és csupán az 1959 óta írt újabb ifjúsági történeti regényekre
terjed ki.

Témaválasztásunkat az indokolja, hogy az egyház- és valláskép történelem
tankönyveink legrégibb, még az 1950-es években lerakódott és azóta megköve
sedett rétegéhez tartozik. Az időközben az egyház történettudományí, sőt poli
tikai megítélésében bekövetkezett változások tartalmilag egyáltalában nem, fo
galmazásban is alig érintették a történelernkönyveket. Érdekes lesz tehát meg
tudni, hogy újabb ifjúsági történelmi regényeink egyház- és vallásképe ehhez
a merev és egyoldalú felfogáshoz kötődik-e, vagy pedig ettől elszakadva, a tör
ténettudomány, ezen belül különösen az egyháztörténet és ideológia-történet
eredményeitől nyer hiteles tartalmat és meggyőző formát. Az 1959-es kiinduló
pontot pedig az ajánlja, hogy ezen időpont, vagyis ifjúsági történelmi regényiro
dalmunk nagy fellendülése előtt történelmi regényíróink téma-, illetve korválasz
tása meglehetősen szűk körű és egyoldalú volt. Az író lehetőleg kerülte a "sö
tét" középkort, és szívesen kitért az egyház, a vallás szerepének elmélyültebb
ábrázolása elől. Kivételt jóformán csak Hegedűs Géza regényei jelentenek, kü
lönösen ennek az időszaknak legsikerültebb középkori tárgyú és egyházi vonat
kozású regénye, Az erdőntúli veszedelem (1950), amelyet többé-kevésbé hiteles
korrajza. kerek kompozíciója, ügyes cselekménybonyolítása, erőteljes stílusa és
nagy nevelő ereje kétségkívül időtálló irodalmi alkotássá emel. Ezektől a szór
vánvos kezdeményezésektől eltekintve azonban csupán 1959-ben indult el a tör
ténelmi regényeknek az az új hulláma, amely jelentős mértékben kiszélesítette
az eddigi egyoldalú tematíkát, és olyan korokat, történelmi személyeket is be
vont az ábrázolásba, amelyek, illetve akik eddig tabunak számítottak. Ezek az
59 után gyorsuló ütemben megjelenő regények alkalmasak olyanfajta vizsgálatra.
amilyenre mi vállalkoztunk.
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