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1Duby, Georges:
A lovag, a nő és a pap.

A házasság a középkori
Franciaországban.

Bp., 1987.

2"cum virga pastorali a
rege mihi intrusa",
Ivo levelei, Migne:

Patrologia Latina 162, 8.

Chartres-Í Ivo
elvszerű

kompromisszumai
Modem nyelvhasználatunkban a kompromisszum szóhoz gyakrab
ban társul az "elvtelen", mint a "bölcs" minősítés. Annak jele ez,
hogy a kompromisszum lényegét ma a hétköznapi valósághoz tör
ténő alkalmazkodásban, a kölcsönös engedményben látjuk, s csak
ritkán ismerjük fel benne az érdekeken túlmutató következetessé
get, az értéket alkotó szelíd bátorságot. Kilenc évszázad távlatából
könnyebb megítélni, hogy mi teszi egy ember munkásságát korsza
kos jelentőségűvé. Ivo (Yves), Chartres püspöke (1091-1115) egész
életét a közvetítésnek szentelte az akkori világot megosztó elméleti
és gyakorlati összeütközésekben, melyeknek olykor szenvedő ala
nyaként okosságra és hűségre egyaránt szüksége volt.

Georges Duby kitűnően megírt könyvében l plasztikus képet
rajzol Ivo rokonszenves egyéniségéről, gondjairól, munkájáról.
Mégsem haszontalan felidézni életének főbb eseményeit, hiszen
a chartres-i püspök küzdelmei a középkori francia elit házasság
felfogásának alakításán túlmutató, annál sokrétűbb tevékenysé
get ölelnek fel.

Chartres-i Ivo Beauvais környékén született 1040 körül, előke

lő, de nem főrangú családban. Tanulmányait valószínűleg szülő

városában és Párizsban kezdte, szellemi fejlődését azonban a nor
mandiai Bec kolostori iskolájában töltött évek határozták meg.
Mestere Lanfranc, tanulótársa Anzelm - később egymást követ
ték a canterbury érseki széken - az egyetemes egyháztörténet
legkiemelkedőbb egyéniségei. Ezután a picardiai Nesle egyházá
ban kapott kanonoki javadalmat, majd 1078 körül a Beauvais-i
püspök az ottani ágostonosok Szent Quentin-rendházának pré
postjává nevezte ki. Ivo több, mint egy évtizedes működése nyo
mán az intézmény hamarosan példaként szolgált a rend számára.
lO90-ben a chartres-i papság és a hívek püspökükké választották
Gottfried püspök utódaként, akit régóta vádoltak többek közt si
móniával, az akkori idők gyakori vádjával. II. Orbán pápa letett
nek nyilvánította Gottfriedet, aki nem nyugodott bele a döntésbe,
és befolyásos támogatóját, a sens-i érseket rávette, hogy tagadja
meg Ivótól a fölszentelést, Legfőbb kifogásuk ellene az volt, hogy
a királytól kapta hivatalát? Ivónak menekülnie kellett székhelyé
ről, csakúgy mint II. Orbánnak lY. Henrik haragja elől; Capuában
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Házasság és politika
I. Fülöp udvarában

30uby, Georges:
i. m. 13·14.

40uby, Georges:
i. m. 24-25.

Ivo, azegyházjogász

találkoztak, és az újdonsült püspök a pápa kezéből fogadta a fel
szentelést. Hazatérte után már éppen ezt a felségsértéssel fölérő

akcióját hányták a szemére. I. Fülöp kegyét azonban hamar újból
elnyerte, vagy talán el sem veszítette, és az ellene összehívott
étarapes-i helyi zsinattal szemben sikerrel védte meg magát, az
apostoli székhez fellebbezvén. A reformpápaságnak sokkal inkább
a francia püspökökkel kellett megküzdenie, a királlyal annak sze
mélyes bűnei miatt gyűlt meg a baja.

Am legfőbb támogatója, I. Fülöp hamarosan ellenféllé vált. Az
oka a király bigámiája, ráadásul házasságtöréssel és vérfertőzéssel

súlyosbítva. Fülöp, első feleségét, Bertát elhagyva (korabeli szokás
szerint a hozományaként kapott várkastélyban tisztes fogságban
tartva) nőűl vette hűbéresének, Fulcónak, Anjou grófjának felesé
gét, Montfort Bertrádát. Szinte az egész püspöki kar asszisztált a
pompás mennyegzőhöz. Ketten hiányoztak csak, Ivo és Walter,
Meaux püspöke, akik zsinat összehívását sürgették, amelynek leg
főbb feladata lett volna megvizsgálni az első házasság megsem
misítésének és a második megkötésének lehetőségét. Fülöp bigá
miájának lehetséges okait, az utódlás kényes kérdéseit nagy bele
élőkészséggel fejtegeti Duby.' talán emiatt helyezi Ivót lIa reform
ádáz képviselői" sorába, aki Ifa harc előbástyája, a királyi egyház
hagyományos szerkezetébe bevert ék", azaz a chartres-i püs
pökség élén megindította a támadást.4 Meglehet, politikai szí
nezete is volt ennek a konfliktusnak, de valószínűbb, hogy a
püspök célja inkább a házasság keresztényeszményének érvé
nyesítése volt.

Fülöp haragja a püspökség régi ellenségének, Hugo Puisetnek,
chartres-i vikomtnak adott ürügyet az Ivo elleni fellépésre: házát
kirabolták, őt magát hónapokig tartó fogságba vetették. Érdeké
ben valószínűlega reimsi érsek és a pápa is közbenjárt. Ivo azon
ban szabadulása után sem adta fel rigorista álláspontját, Még Ber
ta halála sem hozott megoldást, sőt II. Orbán a clermont-i zsina
ton kiközösítéssel sújtotta a királyt. A feloldozásra végül csak
llü4-ben került sor, miközben Ivo következetesen elítélte uralko
dója magatartását.

Ivót elsősorban kanonistának tekintették. Három nagy gyűjte

ményt szerkesztett: ATripartita e1nevevésű kronologikus gyűjte

ményébe az I. Kelementől II. Orbán pápáig terjedő időszak dekre
tálisait vette föl (ezek közé sok hamis is bekerült), továbbá zsinati
határozatokat, függelékként pedig egyházatyák rnűveiből és szer
zetesi regulákból szemelvényeket. Ez a harmadik rész Ivo másik,
nagyjából ugyanakkor szerkesztett munkájából, a Decretllmból
származik, aminek fő forrása a wormsi Burchard hasonló című

gyűjteménye volt. Ivo ezt még kiegészítette más gyűjtemények

kánonjaival, és a római jog rendelkezéseivel. Nem válogatta a
szövegeket, kifejezetten nem kívánta tompítani azok ellentmondá
sait, hanem az egyházi bíráknak akart szabad kezet adni. A mér-
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5Bruce C. Brasington:
Zur Rezeption des

Prologs Ivos von
Chartres in

Sűddeulschland.

Deulsches Archiv fúr
Erforschung des

Millelalters 47,
1991, 168.

A skolasztika előfutára

legelés alapja az a különbség, ami az igazság és a könyörületes
ség között van - mondja. Rendszerező munkájának, a nyolc
könyvből álló Pan(n)ormiának görög-latin címe átfogó jellegére
utal, ebben korábbi műveinek anyagát dolgozta át kézikönyv
alakba. Rendkívüli sikerét nemcsak kéziratainak nagy - százat
megközelítő - száma, hanem a belőle készült átdolgozások,
kompendiumok születése is jelzi. Joggal nevezhetjük a Gratianus
előtti korszak leghasználhatóbb kánonjogi forrásának. Jelentőségét

növeli a Gratianus Dekrétumába átkerült számos idézet. A Panor
mia lvo rendszerező tevékenységének végeredménye, noha a leg
újabb kutatások szerint a három nagy mű gyakorlatilag egyidő

ben, 1093 és 1095 között keletkezett. Legjelentősebb intellektuális
teljesítményének ma mégis Prologusát tartjuk. Bevezetés - a Dec
retumhoz vagy a Panormiához? Ez a kérdés ma már keveseket
foglalkoztat. Önálló értekezésnek tekintették a középkori másolók
is, akik külön is sokszorosították, felismerve módszertani jelen
tőségét. A rendkívül nagyszámú glosszált kézirat jelzi, hogy
miközben az invesztitúraharc hevében vele nagyjából egyidő

ben keletkezett vitairatok többsége elmerült a feledés homályá
ban, a Prologus újabb olvasóközönséget hódított meg a 12. szá
zadban.'

Megfontolásaival hierarchiát teremt a jogforrások közt. Legfőbb

helyre, buzgó gregoriánus reformerként a pápai dekretálisokat he
lyezi. Másodsorban említi a zsinati aktákat, hiszen azok pápai
megerősítésreszorulnak, harmadikként az egyházatyák műveit az
egyházjog teológiai-biblikus megalapozásának jeleként, végül elis
meri a katolikus királyok által hozott világi törvényeket is. Leve
lezéséből kitűnik, hogy a szokásjogot is jogforrásnak tekintette.
Az ellentmondások feloldásakor először is arra figyel, hogy az
egyik kánon szabályt ír elő (secundum rigorem, secundum iudicium),
míg a másik a szabály alól felment (secundum misericordiam, secun
dum moderationem). Ez a gondolat teológiai alapjait tekintve Isten
nek már a zsoltáros által zengett egyidejűleg igazságos és irgal
mas mivoltát hangsúlyozza. Másik fontos felismerése az örök és a
nem örök törvények közti különbségtétel. Az örök törvények be
tartása ugyan nem jár előnnyel az egyén számára, megsértésük
viszont a kárhozatba taszít. Ivo az örök törvény valamennyi pél
dáját a Tízparancsolatból veszi. Az immobilis törvények száma te
hát valójában csekély, a törvények nagy része alól felmentés ad
ható, alkalmazásuk során a bíró belátása, de ami még fontosabb,
irgalmassága kell, hogy működjék. lvót a dispensatio elméleté
nek kidolgozójaként is említik. Újabban vetették föl, hogy az ő

dispensatio-fogalma nem teljesen azonos a maival, hanem való
színűleg a görög oikonomia szó tükörfordítása. Nem egyedi
esetre szóló feloldozás, hanem az engedékenység általános gya
korlata.

Duby erőteljesen hangsúlyozza, hogya házasság felbonthatat-

826



Az invesztitúra
kérdése

Franciaországban

6Sprandel, Rolt: Ivo von
Chartres und seine

SteI/ung in der
Kirchengeschichte.

Stuttgart, 1962, 119.

lansága kérdésében Ivo rigorista álláspontot képviselt. A házassá
got az immobilis törvények sorába helyezi, ezáltal szentségi rang
ját hangsúlyozza. Ily módon hozzájárult a szentségek számának
végleges megállapodásához. A házasság semmissé nyilvánításá
nak kánonjogi gyakorlatát éppen az ő gondolatai kezdeményez
ték. Ha azonban azt is látjuk, hogy abban az időben még nem
volt annyira éles a felbontás és az érvénytelenítés közti különb
ség, mint manapság, akkor - különösen az általa is ismert keleti
gyakorlat szellemében - rigorizmusa is némiképpen enyhülni
látszik.

A Gratianus előtti jogrendre és magára Gratianusra tett hatását
már említettük, de talán az sem véletlen, hogy Lüttichi Algerus
rnűvének a De misericordia et iustitía címet adta. A Prologus gondo
latait többen Abélard Sic et non-jának szellemével rokonítják.

A kor központi politikai kérdése az invesztitúra volt. Ennek
főbb eseményeit, szereplőit leginkább a német császárság és a pá
paság vitája kapcsán ismeri a művelt közönség. Kevesebb figye
lem irányul a szomszédos királyság, Franciaország problémáira,
noha itt sem volt teljesen zökkenőmentes az egyházreform köz
ponti követeléseinek átültetése a gyakorlatba. Mindenesetre a két
karoling utódálIam jelentősen eltérő politikai helyzete nagyon is
különböző történetet produkált. Legfőbb különbség a két állam
közt, hogy a francia királyságban nem létezett a Nagy Ottó-i bi
rodalmi egyházkormányzati szisztéma. Az első Capetingek a ki
rályság 77 püspöksége közül csak mintegy két tucatnyi felett bír
tak több-kevesebb befolyással. Teljes fennhatósággal csak a királyi
domíniumon (Ile de France) elterülő mindössze hét püspökség
betöltését tartották szilárdan a kezükben. Az ország déli részén
gyakorlatilag a tartományfejedelmek hatáskörében volt a püspöki
székek betöltétésével kapcsolatos jogosítvány. Formailag ezt nem
nevezték invesztitúrának, hanem a püspökök esküt tettek urok
nak. Leggyakrabban nem is a korona vazallusai, hanem a legerősebb

alvazallusok ültették a püspöki székbe - közeli rokonaikat. A
reform csak lassan tudott változtatni ezen a helyzeten. A toulou
se-i grófok, miután demonstratív módon lemondtak a püspökki
nevezésről, továbbra is adományozták a püspökségeket. Bertand
gróf egyenesen Albi püspökség betöltési jogát adományozta hű

bérként.6

A királyi domínium területén az uralkodó földesúri hatalma
érvényesült, ebből a szempontból az északi egyházak helyzete ha
sonló volt az előzőekéhez. Az invesztitúra a király kezében volt,
kinevezés formájában. Ez a függőségi viszony ugyancsak hűbéri

jellegű volt, de Karoling-kori előzményekre tekintett vissza, és így
legitim jelleget kapott. A püspökök számára elviselhetőbbnektűnt

a királytól, mint annak vazallusaitól való függés.
Átmeneti helyzetben voltak azok az egyházfők, akiknek egy

házmegyéje nem a domínium területén volt, de speciális királyi
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7Sprandel, Roll:
i. m. 121-122.

Hatalmi érdekek
kereszttüzében

védelem alatt állt. Ezek a királyi és a helyi hatalom közti lavíro
zással szerezhettek maguknak előnyösebb pozíciót. Több püspök
ség esetében a pápával összefogó helyi hatalmasságok sikerrel
buktatták meg a király jelöltjét.i A pápák beleszólása a püspöki
poszt betöltésébe kezdetben legalábbis felemás eredményeket ho
zott. Ivo kitűnő elődje, a király által kinevezett Fulbert, Odo gróf
és vazallusai ellen volt kénytelen az uralkodó támogatását kérni. A
hatvanas évek elején Robert, ugyancsak a király embere került a
püspöki székbe, őt azonban VII. Gergely simónia vádjával letette.
Utódja Gottfried, akit a király ellenében a gróf támogatott, ha
mar tanújelét adta tökéletes alkalmatlanságának. Ivónak mégis
küzdenie kellett, hogy a II. Orbán által letett Gottfried támogatói
elfogadják.

Bizonyára az sem véletlen, hogy a királyság felé közvetítő sze
repet ezek a királyi egyházak játszották. Chartres a blois-i grófság
területén feküdt, amelynek tulajdonosai a Capetingekkel szemben
inkább angol királyi rokonságuk érdekeit képviselték. Adela gróf
nő, aki műveltsége mellett erélyességével tűnt ki, a püspökség
nagy mecénása, támogatója, Hódító Vilmos lánya volt, fia, István
angol király lett. Figyelemre méltó, hogy a blois-i és a champagne-i
grófi család ekkor rokoni szálakkal kapcsolódott egymáshoz, a
két terület együvé tartozott. A két hatalmas grófság harapófogóba
szoríthatta a királyi területeket. Emlékezzünk: a champagne-i
Meaux püspöke ugyancsak dacolt I. Fülöp királlyal. Állásfoglalá
sukat megkönnyíthette közvetlen uruk befolyása. Duby megálla
pítását politikai értelemben ez alapozza meg.

Ivónak fogsága idején valószínűleg a gróf ajánlott segítséget ki
szabadítására, amit ő lekötelezésnek érzett, és nem fogadott el. Ez
a királyság és a helyi hatalmasságok közti kényes helyzetét, de
éleslátását is mutatja. 1103-ban, amikor a grófi conditionariusok
káptalanba beengedése miatt került szembe a grófnővel, a pápá
tól eszközölt ki privilégiumot, amely a conditionariusok behatolá
sát akadályozta. Ebben a törekvésében azonban nem talált támo
gatókra. Engedményre kényszerült: kérte a pápát, hogy változtas
sa meg a kiváltságot, törölje a conditionarii kizárását, sőt engedé
lyezze királyi conditionariusok bebocsátását is! A grófnővel történt
kibékülés után teljesen a királlyal kapcsolatos ügyére összponto
síthatta figyeImét. 1104 júliusában az általa kidolgozott felmentési
teória szellemében az együttélés szüneteltetését javasolta a pápai
döntésig. Ezt az utat a legátus és a többi püspök elvetette, a ki
rályt és a királynét tisztító esküre kötelezte, majd feloldozta. Ez a
megoldás I. Fülöpnek a fiával szembeni politikai háttérbe szorulásá
nak beszédes dokumentuma, de Ivo törekvéseinek kudarcát is jelzi.
VI. Lajossal ápolt jó viszonya aztán megerősítette helyzetét oly
módon, hogy ezúttal a király hagyta jóvá István grófnak 1100
ban (még az 1103-as konfliktus előtt) tett ígéretét, melyben le-
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Non est homicida, qui
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lfrCaspar, Philippe:
Penser I'embryon
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Paris, 1992, 141,254.
A nehézséget mutatja,

hogy ugyanez a
Gennadiosz felrója
Ágostonnak, hogy

"elbizonytalanítolla a

mondott a ius spoliiről. Így a király valójában a grófok elleni vé
delmet garantálta.

Ivo szerepe a királyság és az egyház kibékítésében joggal ne
vezhető történelmi jelentőségűnek. A korábbi vélemény, amely a
konkordátumok szellemi atyját látta benne, nem helytálló, de sze
repe a gyakorlati megoldásban vitathatatlan. A püspök elismert
kánonjogi tekintély volt, levelezése, amit saját maga állított össze,
álláspontjának a meggyőzés szándékával történt kifejtése. Az in
vesztitúra kérdése Franciaországban nem kötelező erejű konkor
dátummal, hanem a fennálló gyakorlat hallgatólagos elfogadásá
val oldódott meg. lvo szerepe a temporalia szentségi jellegének el
vetésében, és eredetének fölvetésében döntő. A király és a püspök
közti kapcsolat nem szimbolikus formák közt (gyűrű, bot átadása)
valósul meg, hanem eskütétel által. Az eskü jelentőségét Ivo a pápá
val szemben is megvédelmezte." A concessio episcopatus, vagy
enyhe invesztitúra jellemző lett a francia egyházra. Néhány év
vel később Vilmos, Champeaux püspöke jelentette ki öntudattal:
a francia püspökök a királyok által adományozott egyházi java
ikkal invesztitúra nélkül is ugyanolyan hűen szolgálják királyu
kat, mint a németek.'

Talán a való élet gondjaival történő szembesülés kényszerítette
Ivót arra, hogy állást foglaljon a magzatelhajás kérdésében is. Ö
mondja ki a non est homicida, qui abortum procurat elvet, ám szigo
rú feltételeket határoz meg! A magzatelhajtás mindenképpen bűn,

de ha korai stádiumban történik, akkor nem számít gyilkosság
nak. Korának bűnbánati fegyelme gyakorlatilag hasonlóan ítélte
meg ezt a cselekményt, ő viszont teológiai érvekkel támasztja alá
és pontosítja a korai stádium meghatározását. Ehhez az Ószövet
ség kijelentéseit használja. A Kiv 21,22-23, amely a várandós
asszony véletlen bántalmazásának jogi következményeit taglalja,
már az antikvitásban nézeteltérések forrásává lett. A hányatott
sorsú szövegrész fordítása ügyében szembekerültek egymással a
teológusok. A héber értelmezési hagyomány az asszony sérelmére
helyezte a hangsúlyt, a Septuaginta fordítói viszont, akik talán
nyitottabbak voltak koruk tudományos gondolkodása irányában,
a magzat állapotát igyekeztek pontosítani, s a formaképződésben

véltek olyan jelentős változást felismerni, ami emberi (értsd: lélek
kel bíró) és nem emberi lény közt határvonalat húzhat. Az egy
házatyák valójában az animáció mindmáig megoldatlan kérdésé
vel viaskodtak. Szent Jeromos a maga fordításában, vagy inkább
értelmezésében visszatért a héber felfogáshoz. Szent Ágoston vi
szont a Septuaginta értelmezését alapul véve fejtette ki a maga né
zeteit. Ágoston, aki lvo szemében különösen nagyrabecsült tekin
tély volt, teológiai emberképének alapjait kidolgozva értekezett a
test és a lélek viszonyáról, az áteredő bűnről, a feltámadásról, de
nem vont le gyakorlati következtetéseket az általa feltárt elvi
igazságokból. Az ő hivatkozása a vele vitatkozók érvrendszerében
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II. Paschalis pápához,

1109.
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is megjelenik, így a Septuaginta felfogásának Nyugatra közvetíté
sében nagy szerepe volt többek között a szemi pelagiánus
marsellle-i Gennadiosznak is.1O Ennek a nézetnek közfelfogássá
szilárdulásához minden bizonnyal hozzájárult a jogász lvo állás
foglalása is. A klasszikus középkor vezető teológusa, Petrus
Lombardus, illetve az ő műve ugyancsak átvette Ágoston érve
lését. A középkorí kereszténység tehát a kétféle hagyomány
együttes figyelembevételével próbált erre a súlyos problémára
elfogadható választ adni. Ennek a kettősségnek megléte napja-
'kb' Iható.'!ln an IS tapaszta ato.

Martin Grabmann általános véleményt fogalmaz meg, mely
szerint Ivo bár nem nevezhető a skolasztika eszmei építőmcsteré

nek, de részt vett az anyag összegyűjtésében,a talaj előkészítésé

ben, lehetővé tette a mű létrehozását.i'' Saját korában tudo
mányos, politikai, erkölcsi téren is tekintélynek számított. Alapos
volt teológiai és jogi képzettségében, rendíthetetlen egyházpoliti
kai meggyőződésében, szigorú az erkölcsi fegyelemben. Szembe
került püspöktársaival, uralkodójával, alárendeltjeivel és a pápá
val. Mégis mindhárom területen az ellentéteket csillapítani, a
szembenálló álláspontokat kibékíteni akaró törekvésével ért el
eredményt, hiszen sok, befolyásos támogatóval is rendelke
zett. Magatartása rávilágít arra, hogy a megbékélés keresése ma
radandó értékeket hozhat létre. Halála után nem sokkal szent
ként kezdték tisztelni. Kanonizálásának időpontja nem ismert,
emléknapja május 23.13

Levél a pápához
Paschalis pápának Ivo, a chartres-i egyház alázatos szolgája, fiúi
szeretettel és teljes alázattal.

Excellenciád tudomására kívánjuk hozni, hogy amikor Tibold
úrral, a párizsi Szent Márton kolostor perjelével együtt értesüitem
a reimsi egyház szörnyű romlásáról, a francia királyt'" - bizal
mas viszonyunkból bátorságot merítve - alkalmas-alkalmatlan
időben kérleltük, hogy a mondott egyház békéjét állítsa helyre, el
kergetvén a támadó Gervasiust, Radulf metropolitát pedig kegye
ibe visszafogadva, főpapi székébe engedje. Végül hajlott kéré
sünkre, és beleegyezett, hogy az érseket karácsonykor Orléans ki
rályi kúriájába biztonságban elkísérjük, hogy ott vele és az or
szágnagyokkal erről az ügyről tárgyaljunk, megőrizvén, amennyi
re csak lehet, a királyság épségét. Úgy is lett, ahogy megállapod
tunk, s a kúriában számos közbenjáró támogatásával többször el
ismételtük követelésünket. A kúria tiltakozása miatt azonban csak
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