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CLERUS ET POPULUS
A középkori pápaság univerzális hatalmi kísérlete

A XI-XIII. század a nyugati világ második nagy struktúraváltása és expanziója1 
mellett egyúttal a hatalmi igényekkel fellépő reformpápaság és a császári-világi hata
lom hosszú küzdelmének a kora is. Ez a harc mindkét részről az univerzalizmus 
jegyében folyt: az Imperium Christianum szimbolikus egysége helyett valódi keresz
tény világbirodalmat akartak megvalósítani. A pápa és a császár ezt egyaránt csak a 
maga vezetésével és fósége alatt tudta elképzelni. Az egyház egyetemes hatalmi 
igényének valóra váltásához két fontos területen is sikert kellett elérnie. Egyrészt világi 
támogató bázis teremtése mellett a laikus társadalom feletti ellenőrzés megszerzése is 
szükségessé vált, másrészt meg kellett valósítania az egyházszervezet központosítását 
és tényleges egyházkormányzati hatalmat adni a pápa kezébe. Az invesztitúra viszály
ban és a pápa -  császár konfliktusában az univerzális hatalom kérdése mellett egyúttal 
a régi és az új egyházszervezeti elképzelések is összeütköztek. Henri Pirenne szerint a 
valódi ellentét magán az egyházon belül húzódott, hiszen az egyház szervezeti felépí
tése döntő fontosságú volt az univerzális törekvések szempontjából is.2 A központosítás 
és egyházi centralizáció megteremtése lett az előfeltétele annak, hogy a pápaság 
megpróbálkozzék a császári-világi hatalom fölé kerekedni.

Reformpápaság és egyházszervezet

A kora középkorban Róma püspöke, a pápa szinte semmilyen tényleges adminisz
tratív egyházkormányzati hatalommal nem rendelkezett. Tekintélyi elsőbbsége főleg 
abból származott, hogy a kor egyik legtiszteletreméltóbb s a hívek által a legnagyobb 
csodatévőnek tartott ereklyéjét, Szent Péter földi maradványait Rómában őrizték, s erre 
hivatkozva a pápák Péter apostol földi helytartóinak tekintették magukat.3 A kora 
középkor általános szemléletében Krisztus közvetlen földi megbízottjai a világi- és 
egyházi hatalmat egyaránt kézben tartó patrimoniális királyságok szakrális uralkodói 
voltak. A forrásokban rex et sacerdos néven szereplő uralkodóknak Vicarius Christi- 
ként döntő szavuk volt az egyház belső szervezeti életében, ők nevezték ki az egyházi 
méltóságokat, zsinatokat hívtak össze, s ők töltötték be a legfelsőbb egyházfői méltó
ságot.4 Ez a kora középkori egyház még sajátos, késő antik struktúrát őrző, a püspök
ségekre épülő s az egyközpontú vallási-igazgatási centrumot nélkülöző ún. episcopialis 
egyház volt.5

A patrimoniális kora középkori királyság rendszerének gyengülésével és a hűbéri
ség IX. századdal kezdődő kiépülésével azonban I. Miklós pápa már magának követelte 
a Vicarius Christi címet, és 6 hordott először pápai koronát is.6 Az egyház önállósodási
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törekvését azonban a szász és a frank dinasztiák által megerősített német-római csá
szárság ekkor még visszavetette. III. Henrik császár halálát követően (1056 után) a 
későbbi gregoriánus néven ismertté váló egyházi reformerek már következetesen a 
pápát tekintették Krisztus helytartójának, ami félreérthetetlenül alátámasztotta az egy
ház egyetemes hatalmi igényét és egyúttal a központosított egyházszervezet gondolatát 
is.7 AIX-X. század zűrzavaros viszonyai, a külső, magyar, viking, szláv vagy moszlim 
támadások sok területen az egyházszervezet szétzilálásával magának a keresz
ténységnek a megmaradását is kérdésessé tették és más területeken is súlyos károkat 
okoztak a Karoling-korban a hitéletben és morálisan egyaránt eredményesen megújított 
egyházra.8 Mindez elsősorban a védtelen és gazdag kolostorokat sújtotta, melyek 
sokirányú társadalmi szerepük miatt nélkülözhetetlenek lettek a mindennapi életben.9 
Ezért az egyházreform gondolata sok esetben éppen maguktól az uralkodóktól indult 
ki. Itt elsősorban az ún. Ottó-féle „reneszánsz”, vagy II. és III. Henrik császár egyház- 
politikája említhető.10 Ehhez szorosan kapcsolódott az uralkodó egyházfóségét nem 
megkérdőjelező és az általa kinevezett püspökök és főpapok fennhatóságát elismerő 
kolostorokból eredő ún. szerzetesi reformmozgalom is, amelyet általában lotharingiai 
reformnak neveznek. Mindkét irányzat -  a kora középkori episcopialis szervezetű 
egyházban gondolkodva -  elsősorban az egyház belső hitéleti, erkölcsi, morális meg
újulását tartotta szem előtt.11

A másik nagy szerzetesi reformmozgalom, a burgundiai, melynek Cluny volt a 
zászlóvivője, már jóval többet akart: az egyház szabadságáért (libertás ecclesiae) és 
emancipációjáért szállt síkra. Az exemptio intézményének megjelenésével és kiterjesz
tésével, amely kivette a kolostorokat a püspöki-érseki, s így áttételesen az uralkodó 
joghatósága alól is, a clunyi reformirányzat egyszerre irányult az episcopialis, uralkodó 
alá rendelt birodalmi egyházszervezet, valamint a feudális széttagolódás világi erőinek 
„Eigenkirche” törekvései ellen. A reform és a hatékonyabb védekezés érdekében Cluny 
dominanciájával nagy bencés kolostorszövetségek, ún. kongregációk jöttek létre. 
Cluny az egyházban is tapasztalható szabadossággal szemben az aszkézist és az eredeti 
bencés regulához való visszatérést hirdette.13 A burgundiai szerzetesi reform az egyház 
megújítását két szakaszban képzelte el. Az első lépés a kolostori belső élet reformja 
volt, ezt pedig -  második lépésként -  a világi egyházi testület megtisztításának kellene 
követnie a cölibátus kötelezővé tételével, valamint a szimónia és a nepotizmus elleni 
harccal.14 Ennek megvalósítása érdekében a clunyi reform a pápát tekintette az egyház 
tényleges fejének, ebből következően az invesztitúra jog letéteményesének. Úgy vélték 
viszont, mivelhogy a szerzetesség, a kolostori élet az, ami legközelebb áll Istenhez, az 
egyház belső szervezeti életében, a központosításban sem a világi papi hierarchiának 
(püspököknek, érsekeknek), hanem a szerzetesség vezetőinek, az apátoknak kell meg
határozó szerepet játszaniuk, azaz a pápai centralizáció igazgatási rendszerének nem 
az egyházmegyékre, hanem a szerzetesi klastromokra kell épülnie.15 A clunyi mozga
lom határozottan püspökellenesnek tűnt, s az intézmények történetében a püspökségek 
átmeneti visszahúzódását eredményezte. Akkor bomlasztotta szét az egyházmegyéket, 
amikor a várurak függetlenségi törekvései szétdarabolták a Karoling struktúra igazga
tási egységeit, a grófságokat.

Az egyházreformot végül is győzelemre vivő -  sok tekintetben a szerzetesi megúju
lásra támaszkodó -  gregoriánus irányzat a fő hangsúlyt az invesztitúrára helyezte. 
Ennek megszerzésével elérhette az egyházon belüli pápai központosítást és a világi 
hatalom egyházi befolyásának megszüntetését. E program -  melyet elméletileg Hum-
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bért bíboros alkotott meg, s Hildebrand (a későbbi VII. Gergely) gyakorlati tevékeny
ségében öltött először testet -  a pápa invesztitúra jogából következően az egyházi 
centralizációt most már nem a klastromokra, hanem az egyházmegyékre, a világi 
egyházi hierarchiára alapozta.17 A pápai hatalom kiépítése szempontjából ez azért volt 
fontos, mert az invesztitúra jog révén á gregoriánus politikához kötődő személyeket 
lehetett -  politikai szempontból is fontos -  egyházi méltóságokba emelni, míg az 
apátokat Szent Benedek regulája szerint a szerzetesek konventje választotta, így a 
kolostorokra nem is lehetett volna tényleges pápai központosítást alapozni, nem lett 
volna lehetőség Róma érdekeinek maradéktalan érvényesítésére.

Az egyházi hierarchiára a rokoni-családi kapcsolatok, regionális politikai érdekek 
stb. csatornáin keresztül a világi szféra is hatást gyakorolhatott, ezért a reformpápaság 
minden egyházira egy szegregatív, korábban csak a kolostorokra érvényes aszketikus 
morált kényszerített. Ezzel éles választóvonalat húzott az egyházi társadalom főméltó
ságai és a laikus arisztokrácia közé, amellyel két nagy csoportra osztotta a keresztény 
társadalmat: derűs-ra és populus-ra.18 A gregoriánusok a világi rend fontos ismérvének 
tekintették a házasságban élést, s ezen kritérium alapján az uralkodókat is a világiak 
közé sorolták, megfosztották őket sacerdos jellegüktől, hivatásukat az egyház védelmé
re (advocatia ecdesiae) szűkítették.19

Ezzel párhuzamosan az egyházi méltóságok betöltésének kánoni szabályozása is 
megtörtént. Legelőször a pápaválasztás módját változtatták meg az 1059. évi lateráni 
zsinaton. Az új törvény megszüntette a világi tényezők befolyását az egyház spirituális 
központjára és előmozdította a bíborosi kollégiumnak,,a kialakuló tényleges egyház
kormányzati ügyekben a pápa legfőbb tanácsadó és segítő testületének a kialakulását.20 
A bíborosok kinevezése és letétele is a pápa joga lett. A kinevezést általában ő maga, 
a letételt a kollégium hozzájárulásával gyakorolta.21 A Szentszék magának tartotta fenn 
az egyetemes zsinatok összehívásának, a püspökök kinevezésének, megerősítésének 
vagy elmozdításának a jogát, és hatáskörébe került az egyházmegyék határainak kije
lölése, módosítása is.22 IX. Gergely pápa 1234-ben általános törvényben kötelezte a 
püspököket az eskütételre és a visitatio liminum-ta, azaz a pápa előtti négy évenkénti 
személyes megjelenésre és az egyházmegyéjük állapotáról szóló jelentéstételre.23 A 
pápai hatalom erősödését nagymértékben előmozdította a Curia Rontana, a központi 
egyházkormányzat megteremtése.24 A pápai teljhatalmú megbízottak, a legátusok 
ugyancsak fontos szerepet játszottak az egyházi centralizációban. A koldulórendek is 
a pápai központosítás fő támaszainak számítottak az eretnekségek elleni küzdelem 
révén, s mert ehhez kapcsolódva a domonkosok kezére adott inkvizíció közvetlenül a 
Szentszék fennhatósága alá tartozott, melynek jogköre lehetővé tette az egyházmegyék 
életébe történő azonnali felső beavatkozást.23

A XI. század első felében az egyház által megfogalmazott, a clerus et populus 
felosztásból kiinduló „három rend” elmélete a társadalmi tagozódást három, funkcio
nálisan egymást kiegészítő csoport, az oratores, bellatores, laboraíores, vagyis az 
imádkozók, azaz a clerus, a harcosok és a dolgozók, azaz a populus kategóriájával írta 
le.26 A legmagasabb kategóriát természetesen az oratores jelentette, amely a clerus 
egységén és a laikus társadalom felett állóságán túl egyúttal egy közös csoportba is 
integrálta az intézményes egyházi vallásosság eltérő típusait: a különböző szerzeteskö
zösségeket, a hierarchikus világi papságot, majd a világi papságon belül is mindinkább 
önálló arculatot öltő és szervezetileg is elkülönülő középkori egyházi értelmiséget, a 
XII-XIII. században kialakuló egyetemi klerikusokat.27 Ez utóbbiak túlzott szekulari-
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zálódását a pápaság közvetlen fennhatósága alatt álló, az egyetemekre is bevonuló 
koldulórendek voltak hivatva megakadályozni.28 A Szentszék ellenőrzése a klerikus 
réteg felett akkor vált teljessé, amikor a Kúria az egyetemeket a XIII. század elejétől 
saját fennhatósága alá helyezte.29 Ezt a lépést elsősorban az motiválta, hogy az egyház- 
szervezet, a társadalom és a keresztény világértelmezés hierarchikus rendjének ideoló
giai és dogmatikai alátámasztására szolgáló skolasztikát éppen ez az egyházi értelmiség 
(köztük koldulórendiek is) dolgozta ki és érelmezte. Fontosságát erősítette az is, hogy 
a skolasztika kazuisztikai ügyességgel lehetővé tette az egyház hallgatólagos kiegye
zését a dogmák által tiltott mindennapi realitásokkal (pl. a gazdasági életben kikerül
hetetlen kamatszedéssel, uzsorával, vagy a szexualitással)?0 A skolasztikái további 
jelentősége abban rejlett, hogy a keresztény elveket az antik tudományossággal és 
racionalitással ötvözte, s így ez utóbbira fogékony értelmiségi-klerikusi réteget meg 
tudta tartani az egyház szervezetében.31

A pápai centralizáció előrehaladása a szentté avatás jogának változásában is meg
ragadható. A XI-XII. században a kanonizáció teljes értékű volt akkor is, ha hagyomá
nyos formában, az elhunyt sírjánál kialakuló kultusz és az ott történő csodák nyomán 
a helyi egyházi hatóságok önálló akciójaként ment végbe. A XIII. század elejétől 
azonban mind határozottabb formát öltött a szent életével és csodás cselekedeteivel 
kapcsolatos egyházi vizsgálódás, a pápai legátusok jelenléte, a pápa jóváhagyása és a 
jogszerűen lefolytatott szentté avatási per.32 Az 1215. évi IV. lateráni zsinat az ereklyék 
jóváhagyásának jogát is a Szentszék kizárólagos jogkörébe vonta.33 A szentek kultu
szában bekövetkezett változások ugyancsak az egyházszervezet központosításának 
folyamatát jelzik: a korábban tisztelt lokális patrónus szentek, mártírok, hittérítők 
helyett az evangéliumi történet alakjai kerültek a szentkultusz középpontjába.34 Elter
jedésükben nagy szerepet játszottak a pápaság hatalmi törekvéseihez szorosan kapcso
lódó keresztes hadjáratok. Az egyetemességet képviselő szentek előtérbe helyezése 
összefüggött az univerzalizmusra törekvő egyház politikájával. Az evangéliumi szen
tekével hasonló összefüggésben terjedt el a szent vér tisztelete is, mely kifejezetten 
Krisztus alakjához kötődve a keresztény egyetemességet szimbolizálta?

A clunyi reform a feudalizmus első struktúraváltásához (IX-X. század), a gregori
ánus mozgalom pedig a XI-XII. századi ún. „második korszakhoz”, egy dinamikusan 
változó világhoz kötődött, ami sokkal több olyan új kihívás elé állította az egyházat, 
amelyhez hozzá kellett igazítani a szervezeti-intézményi rendszert is. A változások új 
elemeket termeltek ki. A XI. század végén és a XII. század elején — de már a pápaság 
politikai egyetértésével — újabb szerzetesi reformhullám indult meg, melynek során a 
kihívásokra többféle alapállásból válaszoló új rendek sora jött létre (pl. ciszterciták, 
karthauziak, premontreiek, trinitáriusok, egyházi lovagrendek stb.).36 Ez egyúttal újjá
élesztette az európai peremterületekre, a még megkereszteletlen pogány földekre irá
nyuló missziós tevékenységet, amelyben a „szómisszió” és a „kardmisszió” 
kiegészítette egymást. Az elsőt főleg a ciszterciták és a premontreiek, majd a XIII. 
századtól a koldulórendek, a másodikat pedig a megtérítendő területekkel szomszédos 
világi nagyhűbéresek, vagy -  mint pl. a Baltikumban -  szerzetes lovagrendek végez
ték. A térítések az egyházkormányzat szervezeti-területi kiterjedését (új püspökségek 
alapítását) és az egyház hatalmi presztízsének növekedését eredményezték. Az új 
szerzetesrendek számának túlburjánzása azonban már nem szolgálta a Kúria érdekeit, 
ezért hamarosan korlátozást léptetett életbe: a IV. lateráni zsinat kimondta, hogy a 
jövőben új rendet kizárólag csak a pápa előzetes engedélyével lehet alapítani.38 Ez a
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tiltás ill. korlátozás elsősorban az olyan laikusok által alapított rendek megszületését 
kívánta megelőzni, amelyek nagyon könnyen az eretnekségek irányába tolódhattak el.

A feudalizmus „második korszakának” új körülményeire nemcsak egyházi, hanem 
spontán laikus reagálás is történt: először a remetemozgalom, majd a vándorprédikáto
rok, végül az eretnekségek színre lépésével. Ez utóbbiak közül a katharok még az önálló 
rituálékra s manicheista apokrif tradíciókra épülő „ellenegyház” létrehozásáig is elju
tottak.39 III. Ince pápa új egyházreformmal is felérő egyházpolitikája a megegyezés és 
a részleges integráció alkalmazásával az új jelenségek egy résiét hozzá tudta illeszteni 
a régi szerkezethez, ily módon megerősödve pedig képes volt közömbösíteni, vagy akár 
fizikailag is megsemmisíteni az integrálhatatlan elemeket. így pl. a korábban eretnek
nek bélyegzett mozgalmak egy részét (a humiliátusokat, vagy a Durand de Huesca 
vezette valdens csoportot, az ún. „szegény katolikusokat”) -  szigorú engedelmesség 
fejében -  visszafogadta az egyház kebelébe. Az apostoli életüket most már pápai 
jóváhagyással folytató új rendek legfőbb feladata az lett, hogy kifogják a szelet az 
egyház eretnek riválisainak vitorlájából.40 E politika tette lehetővé az eretnek tiltakozás 
szelídebb formáihoz közelítő ferences mozgalom egyházi elfogadását és a klérus 
elsőbbségét, hatalmát igazoló ideológia érdekében történő felhasználását is.41 Azzal, 
hogy a szegény-eszmét hirdető mozgalmak egy része a hivatalos egyház szervezetébe 
integrálódott s az eretnekek népszerű szimbólumait, érvelési rendszerét a pápaság 
szolgálatába állították, maguk lettek az eretnekség elleni küzdelem élharcosai.42 A 
hivatalos egyházszervezetbe bekerülve a szegénységi, bűnbánati és alázatossági eszme 
nagy népszerűségre tett szert a világi társadalom felsőbb köreiben is, ami természetesen 
a pápai univerzalizmus politikájának javára szolgált.43 Ha viszont az engedékenység 
politikája csődöt mondott, a „megrögzött eretnekek” fizikai kiirtása, megsemmisítése 
következett, pl. keresztes háború a dél-franciaországi katharok és valdensek vagy a 
fríziai stedingek ellen, ill. ezt a célt szolgálta az inkvizíció megalapítása is. A IV. 
lateráni zsinat az eretnekségekkel fo^jalkozva előírta azt, hogy a világi hatóságok 
kötelesek megbüntetni az eretnekeket.44 Ezt az új egyházpolitikát, mely a megegyezés 
és a megsemmisítés alternatíváit egyaránt magában foglalta, mindenekelőtt a ference
sek és a domonkosok vitték sikerre.

Az egyházon belüli szervezeti-intézményes keretek kialakítása mellett a Szentszék 
hatalmi.súlyát és tekintélyét nagymértékben emelte az is, hogy a világi társadalom egyre 
gyakrabban vette igénybe a pápai döntőbíráskodást, továbbá az, hogy a XII. század óta 
több igen súlyos bűn alól kizárólag a pápa adhatott feloldozást.46

Végeredményben az episcopialis egyházszervezet erőivel szemben a klérus közpon
tosításának programja nagyobb belső támogatást élvezett, mivel „a pápai primátus a 
klérusnak mindenütt alapvető előnyöket biztosított: birtokaik biztonságát, világi bün
tetések alóli mentességet, menedéket az erőszak elől és módot arra, hogy bonyolult 
vitákat megoldhassanak. Minden pap státusát erősítette a pápai primátus, amely mind
nyájukra rásugárzott valamit Róma nagyságából.”47
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Clerus et populus

A gregoriánus mozgalom politikai programja, a Dictatuspapae néven ismert irány
adó deklaráció határozottan és félreérthetetlenül az egyházat, a pápát tekintette a 
legfőbb hatalom letéteményesének. A reformpápaság hívei úgy vélték, hogy az impe
rium és a sacerdotium viszonyában az utóbbit illeti meg az elsőbbség, mivel az isteni 
dolgok magasabb rendűek a világiakénál.48 A „királyok Isten felkentjei” elv ellenében 
Szent Ágostonra hivatkozva bizonyították az egyház univerzális hatalmi jogát: a világi 
hatalom, az állam csak addig szolgálja Istent, ameddig biztosítja a békét, a jogot, a 
rendet, de ha erre nem képes, és az önzés, hatalmaskodás, korlátlan hódításvágy lesz 
úrrá rajta, úgy a civitas diabeli megtestesülésévé válik. Ha a világi hatalom el akarja 
kerülni ezt a sorsot, el kell fogadnia az egyház vezetését.49 Ez azt is jelentette, hogy a 
gregoriánus felfogás világi személyt teremtett a szakrális uralkodóból, aki primus inter 
pares lett, az egyház védelmezője és annak engedelmes szolgája; hűbéreseinek pedig, 
akik egyben Krisztus és az egyház vazallusai is, az a kötelességük, hogy ellenőrizzék, 
eleget tesz-e a király keresztényi feladatainak.50 E gondolatmenet a teológiai érvelésen 
túl a világi szféra politikai gyakorlatából is tudott igazolást meríteni. A Meroving-Ka- 
roling dinasztiaváltás ideológiai megerősítésére éppen az egyház dolgozta ki az idone- 
itas elvét, ami legitimizálta az alkalmatlannak ítélt utolsó Meroving uralkodó, III. 
Childerich letaszítását a trónról.51 A gregoriánus politika erre a 751. évi precedensre 
hivatkozva tényleges érvényt kívánt szerezni az alkalmasság uralkodói kritériumának, 
melynek eldöntésére egyedül az egyházat látta hivatottnak. A reformpápaság szerint 
egy keresztény király legyen idoneus, dignus, obediens, devotus, utilis. Ha ezen köve
telményeknek nem felel meg, alkalmatlanná válik a trónra.52 A kor uralkodóira nézve 
ennek politikai veszélyessége abban rejlett, hogy az öröklési rend mechanizmusába a 
dinasztikus mellé beemelte a választás elemét, amely kiszélesítette a trónviszályokkal 
kapcsolatos belháborúk lehetőségét.

Az egyház egyetemes hatalmi igénye ennek megfelelően a feudális széttagolódás 
erőiben, a császári hatalommal szembeforduló világi nagyhűbéresek körében talált 
katonai-fegyveres támaszra.53 Ez azért is lényeges volt, mert a pápának közvetlenül 
csak az interdictum és az excommunicatio fegyvere állt rendelkezésére. Ezek alkalma
zása azonban sok esetben olyan erőszakhullámot szabadított el, amelyet már nem 
lehetett korlátok között tartani.54 Amikor például az 1076. évi római zsinat kiátkozta 
IV. Henrik császárt, a mérsékeltebb erők mindkét oldalon úgy látták, hogy a pápa ezzel 
a tettével belháborút szít, a királyság lerombolója (destructor regni). A feudális belharc 
szélesebb körű következményeitől még az egyházreform hívei közül is sokan megret
tentek. Féltek attól, hogy a pápa, belevágva az uralkodó és hűbéresei kötelékeibe, 
elszakítja a társadalmat összekötő szálakat?5

A pápaság és a császárság konfliktusában mindkét fél folyamatosan igyekezett 
teológiai, jogi érvekkel is alátámasztani törekvését. Az egyház intézményes tradíciójá
nak kánonjogi rendezésével próbálkozott a maga javára billenteni a mérleget, a császári 
Jiatalom pedig az antikvitáshoz visszanyúlva a római jogban keresett hatékony tá
maszt.56 Az érveket azonban a célszerűség és a gyakorlati szempontok szerint igen 
változatosan használták. Az egyház is érvelt ugyanis római-antik elemekkel, mint pl. a 
hamisított „constantinusi adománylevél” esetében, vagy amikor a császári és királyi 
hatalom korlátozott voltának kimutatására az antik népszuverenitás elvére hivatkozott, 
amely azonban a rendiség fejlődésének irányába vezetett, az egyházon belül pedig a
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zsinat fensóbbségének korlátozó erejével fenyegetett.57 Egyidejűleg a császári hatalom 
is talált elsőbbségének igazolására teológiai érveket, amelyek kifejtésére az egyház- 
szervezeten belüli konkurenciaviszonyok következtében könnyen aludt klerikus szak
értő.58

A világi uralkodók tekintélyének, társadalmi súlyának visszaszorítása azonban 
önmagában még nem volt elegendő az egyházi szupremácia megteremtéséhez, ehhez 
az egész laikus társadalmat, mindenekelőtt a hatalommal rendelkező katonáskodó 
réteget kellett ellenőrzés alá vonni. A „három rend” említett teóriája ezt a célt is 
szolgálta. A bellatores megnevezés közös kategóriába foglalta a felső katonai-nemesi 
és a lovagi-vazallus réteget (nobilis et miles), hiszen az egyház szempontjából a kettő 
között nem volt különbség: azonos a hivatásuk -  fegyverrel szolgálni és védeni Krisz
tust és az egyházat. A katonai tevékenység e felfogás következtében kezdett társadalmi 
rangtól függetlenül spirituális értékekkel gazdagodni. A XI. század második felében a 
miles cím már magában foglalta az arisztokráciát is, és a katonai társadalmat a vele 
azonos jog gyakorlásában egyesítette. Éppen e harcoló réteg legalján elhelyezkedők
nek, a lovagoknak volt fontos az, hogy határozottan elkülönüljenek a néptől, s az egyház 
által kidolgozott „három rend” modelljének elkötelezettjei legyenek. A treuga dei 
intézménye csak tovább erősítette a fegyveresek rétegének összetartozását, mivel az 
„Isten békéje” mozgalom a harcosok minden csoportját közös feddésben részesítette, 
egészük ellen hozott tilalmakat. A bellatores rendje felett az egyház befolyása tovább 
erősödött azáltal, hogy a miles Christi megteremtésére a klérus rítusokat, keresztény 
szertartásokat alakított ki.59 Az egyház, hogy még tökéletesebbé tegye a „három rend” 
modelljét, megregulázta és moralizálta a harcosok világát, megkísérelte valóságos 
intézménnyé alakítani a lovagságot, amelyet saját etika és értékrend forraszt össze. E 
törekvés fő elve az volt, hogy a miles Christi elnevezésnek gyakorlati tartalmat adjanak, 
azaz a pápai politika szolgálatába állítsák a keresztény világ katonai társadalmát. 
Mindehhez kedvező feltételeket teremtett 'az, hogy a demográfiai növekedés és a 
családstruktúra változásai következtében kiéleződtek az ellentétek a feudális uralkodó 
rétegek között. Az első keresztes háborúk meghirdetésével a Szentszéknek sikerült 
elérnie az európai lovagság egyházi vezetéssel történő összefogását.60 A világi szféra 
feletti uralom megvalósítására törekvő pápaságnak szükségszerűen igazodni kellett a 
laikus társadalom öntörvényeihez, így a Krisztus nevében hirdetett szent háború azt 
jelezte, hogy a kereszténység első századainak pacifizmusát, a béketűrés evangéliumi 
tanítását felváltotta az emberölés bűnének bocsánatossága, ha a keresztény lovag szent 
ügyért küzdött.61 A „szent ügy” meghatározása az egyház joga lett, így a keresztes 
háború eszméje, mely elsősorban az arabokkal az Ibériai-félszigeten vívott harcokban 
alakult ki,62 később a pápai politikai minden ellenségével szemben felhasználható 
ideológiává vált. Egyre gyakoribb alkalmazása az európai politikai viszályokban s a 
keresztény uralkodók ellen azonban a keresztes lelkesedés megcsappanásához, lanyhu
lásához vezetett.

Az egyházszervezet központosításának előrehaladtával a pápaság megkísérelte a 
katonai -rétegek feletti még szorosabb ellenőrzés megteremtését: a lovagság egyes 
csoporijait szerzetesi normák alapján aszketikus és harci morált ötvöző sajátos szerve
zetekbe, ún. lovagrendekbe szervezte. E politika fő képviselője Clairvaux-i Bernât 
cisztercita szerzetes volt, s az általa hirdetett embereszmény, a szerzetes lovag mintegy 
másfél évszázadig hódított Európában.63 A lovagrendek létrejöttével a Szentszék jól 
képzett, állandó elitcsapatokhoz jutott,64 de e rendek gazdagsága és befolyása is igen
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jelentős volt. A Templomos Rend a középkor legnagyobb, legszerteágazóbb pénzügyi
bankári vállalkozását mondhatta a magáénak, s hosszú ideig ő kezelt a francia királyi 
kincstárat is.65 Más rendek, mint a Kardtestvérek vagy a Német Lovagrend a Baltikum
ban, a spanyol katonai rendek (Aviz lovagjai, Alcántara Rend, Calatrava Rend, Santiago 
de Compostela Rend) pedig az Ibériai-félszigeten a kereszténység határainak és a pápai 
hatalom hatósugarának kiterjesztésében játszottak jelentős szerepet.66

Mivel a császári főhatalommal szemben megfogalmazott pápai univerzalizmus 
programja végül mégsem rendelkezett a megvalósításához szükségesés elégséges kény
szerítőeszközökkel, kénytelen volt a feudális decentralizációs erőkre támaszkodni. Ám 
a Szentszék által vezetett Imperium Christianum megteremtéséhez nélkülözhetetlen 
volt az anarchikus közállapotok felszámolása és amennyire lehetséges , a társadalmi 
nyugalom biztosítása is. Az erkölcsök és a harci ösztönök megregulázása, a fegyveres 
rétegek moralizálása, a lovagság egyházi megszervezése vagy a treuga dei intézménye 
egyaránt ezt a célt szolgálta. A belső társadalmi rend fenntartása szempontjából jelentős 
szerepe volt a családi és rokoni viszonyoknak, kapcsolatoknak. Ezért az egyház azáltal, 
hogy szabályozta és kanonizálta a házasságot s megtiltotta a lányrablást, a nyugtalan
ságot és zavart okozó családi bosszúk láncolatát kívánta megelőzni.67 A lányrablás 
ugyanis meggátolta a családokat abban, hogy az egész nemzetség számára hasznos 
egyezségeket kössenek.68 A házasság egyházi ellenőrzésének kialakulását elősegítette 
a primogenitúra elterjedése is. A nagy családfők az ősi birtok szétaprózódásának 
megakadályozására csak egyetlen, az elsőszülött fiúnak engedték meg, hogy az egyház 
által is szentesített törvényes felesége és legitim utódai legyenek. „Az ezredik év után 
közvetlenül ez az ellenőrzés véget vetett a családok évtizedek óta tartó megszaporodá
sának, amely felszabdalta a Karoling-korban képződött hatalmas birtokokat. Megszabta 
az arisztokrata házak számát.” -  írja Georges Duby a középkori Franciaország házassági 
viszonyait elemző könyvében.69

A törvényes házasodás és az öröklés lehetőségéből is kizárt, kalandozó életre 
kárhoztatott másodszülött nemesi sarjak köréből került ki a keresztes hadjáratok leg
több résztvevője és a lovagrendek tagságának nagy része. De ebből a körből alakult ki 
a XII. század közepe táján, (az egyház elveivel szemben) az a lovagi szerelmi- s udvari 
kultúra is, mely rövid időn belül a nyugati nemesség általánosan elterjedt viselkedési 
normájává vált. E szerelmi- és udvari kultúra alapját az adta, hogy egy harci erkölccsel 
áthatott társadalomban a szociálisan lejjebb álló férfit a nála magasabb rangú nőhöz 
fűző kapcsolata önuralomra, lemondásra, ösztönei megzabolázásra, civilizálására kész
tette.70 Mindez kedvezően hatott ugyan a társadalmi nyugalom szempontjából, aminek 
elérésére az egyház oly erősen törekedett, de a klérus mégis ellenségesen szemlélte a 
lovagi-szerelmi kultúrát, mert az a házasságon kívüli kapcsolatot, az erotikát, a „sze
relmi szenvedély kedvéért” űzött szexualitást hirdette, s ezt a papság szigorúan tiltotta. 
Az egyetemes, pápai főség alatt álló keresztény társadalom igazi célja csak az egyház 
közvetítésével és szigorú útmutatásával elérhető üdvösség elnyerése lehetett, márpedig 
az erotika nemkívánatos lelkiállapotot idézett elő, a nemi vágy eltávolította az embert 
Istentől és az egyháztól. Mivel az emberi életnek ezt a szféráját nem lehetett elfojtani, 
szükségképpen a legszigorúbb egyházi ellenőrzés alá kellett helyezni és a bűn, illetve 
a végveszély tudatával megtölteni. Ez a szemlélet a házasságon belüli szexualitás 
megítélésére is kihatott: a nem utódnemzés céljából történő nemi aktus bűnnek minő
sült. A nemi kapcsolatokban az egyház mindig arra irányuló fenyegetést látott, hogy a 
világban egy megfékezhetetlen, tekintélynek sem alárendelhető, ösztön és szenvedély
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által vezérelt ijesztő princípium hatol be, ezért a laikus társadalom házaséletének 
legintimebb megnyilvánulásaiba is részletes aprólékossággal beavatkozott.71 A házas
ság keresztény normái fokozatosan a társadalom minden rétegére kiterjedtek, de az 
egyház legszigorúbban főleg a felsőbb osztályokat igyekezett szemmel tartani.72 a 
monogám és exogám házasság intézményesítésével pedig közvetve ellenőrzést gyako
rolt a népesség szaporodása felett is.73

Némileg az udvari szerelemhez kapcsolódva jelent meg a középkorban az ókor után 
ismét feltámadva a divat. Ez szintén egyházi felháborodást váltott ki: a divat elvonta a 
figyelmet a keresztény elvekről és az üdvösségről, továbbá megbolygatta az öltözködés 
kialakult rendjét s ezen keresztül a társadalmi státust is áthágta, ami már az erkölcsi 
rend megzavarásával fenyegetett. A gregoriánus mozgalom a klerikus és laikus rétegek 
egyértelmű, a külsőségekben, a ruházkodásban is jól megkülönböztethető elhatárolásá
ra, szétválasztására törekedett, ezt azonban egy-egy újabb divathullám mindig megza
varta. A XI. század első felében pl. a lovagság körében a borotvált arc és a rövidre nyírt 
haj volt elterjedt. Az egyház ezt azért kifogásolta, mert korábban a borotválkozás és a 
nyírt haj csak az egyháziak körében volt szokásban, s ha minden férfi elkezd egyformán 
borotválkozni, csökken a látható különbség laikusok és klerikusok között. A XII. 
századtól ismét a hosszú haj és szakáll vált divattá, ami viszont a bűnbánókra és a 
zarándokokra emlékeztetett. Figyelmet érdemel az a tény, hogy a botrányosnak vélt új 
divatok első hordozója általában éppen az öröklésből és a törvényes házasodásból 
kiszorult másodszülött lovagi réteg volt, amelyhez az udvari szerelem is kötődött.74

A házasság szabályozásán és a szabályok betartatásán túl a laikus társadalom 
egészének fokozott ellenőrzését és a keresztény erkölcstanítás hatékonyabbá tételét a 
gyóntatás, a bűnbánat, valamint az ennek nyomán kirótt penitencia szolgálta. 1215-ben 
a IV. lateráni zsinat elrendelte a világiak számára kötelező évi gyónást és a húsvéti 
szentáldozást.75 A laikusok hétköznapi életébe történő nagyobb beleszólás technikai 
lehetőségét az egyház úgy teremtette meg, hogy legkisebb szervezeti egységeit, a 
plébániakörzeteket igyekezett a társadalmi struktúra legkisebb szervezeti egységéhez, 
a települési közösséghez igazítani.76

Az egyház nagy társadalmi befolyása elsősorban annak volt köszönhető, hogy a 
keresztény kultúra képes volt a régi hagyományok és hiedelmek elemeinek befogadá
sára, integrálására, le tudta egyszerűsíteni, vulgarizálni a laikusok számára érthetetlen 
dogmákat.77 Csak a XIII-XIV. század fordulójától kezdődött el egy olyan folyamat, 
amely megkísérelte a pogány hiedelmek továbbélő elemeinek radikális kiirtását, s ha 
ez nem járt sikerrel, eretnekségnek bélyegezni a népi vallásosságot. A mindennapi életet 
kifejezetten keresztény erkölcsökkel és ethosszal majd csak a reformáció és a katolikus 
megújulás fogja tudni áthatni, de előtte mindkét irányzat kíméletlenül fellépett az 
alsóbb rétegek kultúrája és világszemlélete ellen.78 A késő középkorban megindult 
„babonák” elleni küzdelem élharcosai a koldulórendek voltak, amelyek nemegyszer az 
inkvizíció eszközeit is igénybe vették.79 A XIV. és az azt követő századokban már nem 
voltak képesek olyan rugalmasságra, mint a reformpápaság időszakában: a megoldási 
módozatok eszköztára megcsappant és egyoldalúvá vált -  a legtöbb esetben az erőszak 
került előtérbe.80

Az egyháznak fontos szerepe volt a munkaerő és munkafolyamatok újjátermelésé- 
ben és ellenőrzésében is: szabályozta a munka és a pihenés, a böjtök idejét, az év 
termékenységi periódusait; gondoskodott a pogány termékenységi szertartások keresz
tény mégfelelőiről.81 Rituáléival hozzájárult a társadalom rendjének és nyugalmának
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erősítéséhez, tanításaival, előírt normáival, a bevésés és a megerősítés technikájával 
irányt adott és határt szabott a gondolatnak, szociális és karitatív tevékenységével pedig 
tompította a társadalmi feszültségeket.82 A középkor nemzetközi nyelve, a latin segít
ségével, valamint műveltségi monopóliumával létrehozta a „nyugati keresztény civili
zációt”.83

A pápai univerzalizmus törekvésének kudarca

1195-ben a császárság megszerezte a dél-itáliai normann királyság koronáját, s az 
egyházi államot a Hohenstaufok harapófogója fenyegette. Szicília és Németország 
tényleges egyesítése alapjaiban rendítette volna meg mind a pápaság evilági hatalmát, 
mind az egyház szabadságát. Ezért a pápák minden erővel harcoltak a császárság 
hatalmi törekvése ellen, mely veszedelmesebbé vált mint valaha. A Hohenstaufok 
birodalmi reformja eredményeként a német miniszteriális és lovagi réteg többsége 
felsorakozott I. Frigyes császár mögött,84 II. Frigyes pedig Szicíliában erősen közpon
tosított, adminisztratív hatalmi gépezetet épített ki. így függetlenítette magát a közigaz
gatási rendszerben korábban jelentős szerepet játszó birodalmi egyház ekkorra már 
megrendült s megbízhatatlanná vált szervezetétől, szaracén elitcsapatai pedig lehetővé 
tették, hogy egy nem keresztény, ütőképes haderő birtokában egyházi kiközösítés 
esetén is keresztülvigye akaratát. A Szentszék az egyházi állam területi védelme 
érdekében -  szupremációs politikai vonalvezetésén kényszerűen enyhítve — hathatós 
külső világi erők szövetségét kereste. IV. Sándor pápa Manfred és Conradino növekvő 
hatalmával szemben angol segítséget kívánt igénybe venni, utóda IV. Orbán és IV. 
Kelemen azonban francia orientációjú politikát kezdett (mindkettő francia származású 
volt!). IV. Orbán hat francia kardinálissal bővítette a bíborosi kollégiumot és felkínálta 
IX. Lajos király öccsének, Anjou Károlynak a szicíliai koronát, aki ezt követően 
végérvényesen leszámolt a Staufokkal.86 III. Miklós még megkísérelte útját állni az 
egyre növekvő francia befolyásnak, de utódai alatt ez tovább erősödött. IV. Márton pl. 
megválasztása előtt Franciaország kancellára volt, s pápaként is leplezetlenül szolgálta 
a francia érdekeket: az Anjouk szicíliai uralmát lerázó felkelést, az 1282. évi ún. 
„szicíliai vecsernyét” követően, miután Szicíliában az Aragóniai-ház került a trónra, 
keresztes hadjárato't hirdetett Péter aragóniai király ellen. 7 V. Celesztin pápa már 
teljesen Anjou Károly befolyása alatt állt, s még székhelyét is Nápolyba tette át.88

VIII. Bonifác a középkori pápafőség eszméjének utolsó nagy képviselőjeként a 
francia befolyás visszaszorítására, az egyház univerzális hatalmának érvényesítésére 
törekedett. Egyházpolitikai irányvonala szükségszerűen összeütközésbe sodorta IV. 
(Szép) Fülöppel, Franciaország királyával. E küzdelemben a pápaság alulmaradt.89 
Fülöp sikeres fellépését a Szentszék ellen az a nagy belső átalakulás tette lehetővé, 
melynek során a hűbéri, függőségi rendszert háttérbe szorította a rendi-központi hata
lomgyakorlás: a pápával vívott harcban helyzetének megerősítésére, Franciaországban 
először, összehívta a rendek gyűlését.90

Mindennek ideológiai alátámasztását a középkori legisták adták meg, akiknél a 
római jogra alapozva a királyi tekintély új felfogása jelent meg. Eszerint a király 
„császár az országában” (rex est imperator in regno suo), független minden más 
hatalomtól, kivéve Istent. De amíg a nyugati államok meg nem erősödtek, s a császárság 
az utolsó Hohenstaufokkal le nem hanyatlott, ez a nézet nem jutott diadalra. Viszont
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hatalmas erővel hirdette a császártól és a pápától való függetlenség -  tehát a szuvere
nitás — gondolatát majd I. Edward angol és IV. Fülöp francia király környezete.91 A 
megerősödött Franciaország egyház feletti diadala oly teljes volt, hogy V. Kelemen már 
székhelyét sem Rómában, hanem Avignonban rendezte be. Vele kezdődött a pápaság 
hetvenéves ún. avignoni fogsága.92 Fülöp azzal tetőzte be győzelmét, hogy megsemmi
sítette a pápai hatalom fegyveres és pénzügyi támaszát képező Templomos Lovagren
det.93

A pápai univerzalizmus kudarcának oka elsősorban abban keresendő, hogy az 
egyház nem tudta teljesen ellenőrzése alá vonni a világi szférát, sőt annak bizonyos 
elemei szüntelenül keresztezték törekvését. Ilyen a társadalom életét szabályozó, szo
káson és hagyományon alapuló jogrend, mely a vallás kérdéseitől meglehetősen füg
getlenül formálódott. Ugyanez mondható el a közösségi szolidaritás különböző 
szintjeiről: a rokonsági-családi viszonyokról, a barbár gentilizmustól a nemesi nacio
nalizmusig ívelő etnikai tudatról.94

Az egyre gyorsabb ütemű gazdasági, társadalmi és szellemi változásokkal nem 
tudott már lépést tartani az egyház: az újab és újabb elemek halmozódása meghaladta 
integrálóképességét, rugalmasságát, szelleme és szervezete megmerevedett. A bűntu
datot és penitenciát hangsúlyozó, széles körökben terjedő flagelláns mozgalmat például 
a XIV. században eretneknek nyilvánították, holott korábban a,pápaság valószínűleg 
megpróbálta volna integrálni.95 Az egyház világi társadalom feletti -  amúgy sem teljes 
-  befolyását egyes pápai intézkedések csak tovább rontották. A bűnbocsánat mind 
gyakoribb osztogatása és árusítása, valamint a szentévek számának gyors szaporítása a 
búcsúk látványos „inflálódásához” vezetett,96 a kicsinyes politikai célokért (pl. az 
aragóniaiak ellen) meghirdetett keresztes háborúk pedig devalválták azt az eszmét, 
amely a leginkább volt alkalmas a keresztény világ összefogására.

A kíméletlen harc, mely a pápa és a császár, a középkor két főhatalma között 
mintegy két évszázadon keresztül folyt, aláásta és megrendítette mindkét fél hatalmát. 
A pápaság az egyházszervezet centralizálását ugyan sikeresen megvalósította, de elve
szítette a harcot a világi uralomért. A szentföldi keresztes államok és a Latin Császárság 
bukása a XIII. század utolsó harmadában a kudarcot vallott pápai univerzalizmus 
politikájának a jelképe is lehetne.
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László Pósán:

CLERU S ET  PO PULUS

The study discusses medieval papacy’s claims to supremacy beginning with church 
reforms in the 9th century up to Gregorianism. The execution of supreme ambitions is 
followed up in two major areas: How was papal centralization possible in spite of 
episcopial forces? To what degree was the Court able to create a secular base and to 
rule the laity?

The author is on the opinion that the long struggle between papacy and imperialism 
for supremacy was, at the same time, the struggle between old and new church 
institutions. The fight ruined both Imperium and Sacerdotium, and the idea of a 
Christian Empire was replaced by the reality of sovereign monarchies. Papacy lost its 
fight for secular power, but was succesful in creating centralised church intitutions.

34


