
KOVÁCS E L O D 

„Isten" szavunk 
iráni származtatásáról 

Isten szavunk eredetéről egyelőre még nincsen elfogadható elmélet. Az 
utóbbi idők kutatásai azonban, különösen Rédei Károly ilyen irányú mun
kái, reményt keltő eredményeket szolgáltattak ahhoz a feltevéshez, hogy 
belátható időn belül hihető válasz születik a magyar kultúrtörténetnek 
erre a kiemelkedően fontos kérdésére. 

Jelenleg három elmélet van versenyben egymással. Kettő közülük va
lamely iráni nyelvből származtatja e szót, a harmadik szerint belső magyar 
fejlemény a kialakulása. 

Az utóbbi elméletet képviseli a két alapvető és nagyrészt egymásra 
épülő etimológiai szótárunk, A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 
(1967-1984) és az Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen (1993-1997), 
mindkettő főszerkesztője Benkő Loránd volt. 1 

Az iráni származtatás elméletét két jeles tudósunk, a nemrég elhunyt 
Harmattá)ános (1997) és Rédei Károly (1999) képviseli.2 Az ő elméleteik
kel alább részletesen foglalkozom. 

Isten szavunk kialakulása belső magyar 
fejlemény volna? 

Etimológiai szótáraink elmélete szerint a magyar szó alapja az ős, 'atya.' 
jelentésben, és ez bővült volna az ősmagyar nyelv korszakában (Kr. e. 8. 
vagy 5. század körül - Kr. u. 895 vagy 1000) a -t és az -n képzőkkel. E 
képzők együttes megjelenésére az adott korban példa a mai nőstény sza
vunk. Az 'apa, atya' jelentésű ős alapszó e képzőkkel ellátva azt jelenthette, 
hogy 'atyácska'. Arra, hogy egy 'apa, atya' jelentésű szóból 'isten' jelentésű 
szó válhat, példaként áll e szótárakban a latin páter 'apa': Jupiter megfele
lés, továbbá a finn ukko 'öregember, öregapa', amelynek nyelvjárási szin
ten 'apa' jelentése is van, összevetve a finn Ukko istennéwel. 

Van-e okunk arra, hogy kételkedjünk ebben az elméletben, és Isten 
szavunkat idegen eredetűnek tartsuk? Többek között Harmattá János és 
Rédei Károly is úgy látta, hogy van. 

Harmattá szerint azért, mert tévedésen alapul az a latin példa, amellyel 



az 'apa' jelentésű főnévből az 'isten' jelentésű szó kialakulását szemléltették. Ugyanis 
az archaikus latinban a páter 'apa' megszólítás használatos volt minden férfi istenség 
esetében, de önmagában, vagyis nem megszólításként használva sohase jelentett 'is-
ten'-t. Következésképpen egy ilyen jelentésváltozásra egyedül a finn nyelvben volna 
példa, amely igen csekély alap egy elmélethez. 

Harmattá János érvelését Rédei Károly az alábbi okfejtéssel utasította el: „[...] az 
akríbiára valló ellenvetés nyilvánvalóan csak az archaikus latin esetében helytálló, a 
keresztény terminológiában a lat. páter (m. atya, ném. Vater stb.) »isten« megjelölésként 
általános. Pl. »quanto magis Pater vester qui in caelis est dabit bona petentibus se« 
(»akkor mennyivel inkább ad jót mennyei Atyátok azoknak, akik kérik«: Vulgata: Mt 
7,17); »sed qui facit voluntatem Patris mei qui in caelis est« (»csak az, aki teljesíti 
mennyei Atyám akaratát: uo. 7,21). Az persze valószínű, hogy a megszólításból jöhe
tett létre a Deus/Isten szinonimájaként a Pater/Atya megnevezés. A szemantikai párhu
zamok ugyan támogatnák az ős (< is) : isten egybevetést [ . . . ] " 3 

Rédei Károly példái azonban több okból is kevéssé meggyőzőek. Egyrészt azért, mert 
a két latin idézetben a páter csak a qui in caelis est (aki a mennyekben van) kiegészítés
sel együtt jelölte az Istent. Önmagában állva a páter szó nem kapott szakrális jelentést. 
Másrészt azért, mert mind a két idézet Jézus Krisztus egyéni szóhasználatát példázza, 
amely egy teljesen más, viszonylag fejlett vallástörténeti háttéren is újításnak számí
tott. A harmadik ok, amely Rédei példáival kapcsolatban kételyt ébreszt, hogy azok 
nem magyarázzák a magyar szó esetében a kicsinyítő képző alkalmazását. Továbbra 
sincspélda arra, hogy egy 'atyácska' jelentésű szó vált volna 'Isten' jelentésű szóvá. I t t még meg 
kell említeni, hogy egy nyelvi változás lehetőségét általában három példával szokás 
bizonyítani. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára így is tesz, amikor egy finn nyelv
járási, egy görög és egy latin nyelvű példát hoz fel az 'apa' —> 'isten' jelentésváltozásra. 
Ugyanezen szótár fent említett, korszerűbb, de rövidebb változata a görög adatokat 
már nem említi, Harmattá János sem reagált azokra. 

Azonban nem csak jelentéstani kifogás létezik az etimológiai szótáraink által kép
viselt származtatással szemben. Rédei Károly négy érvvel támasztja alá azt a vélemé
nyét, hogy Isten szavunk belső magyar eredete kétséges. Ezek egyike a szó jelentésének 
sajátságait magyarázza, az iráni eredeztetés szempontjából előnyösen. A többi hang
történeti és alaktani szempont. 

Rédei Károly érvei a következők:4 

1. Mivel a magyar nyelvvel egyező eredetű nyelvekben az ég és az Isten szó ugyanaz, 
föltehető, hogy eredetileg a magyarban sem volt ez másképp. Ellenben magyarázatra 
szorul, hogy a későbbiekben miért különült el egymástól e két szó, illetve fogalom. E 
ponton Rédei tabuisztikus hiedelmekre hivatkozik. 

Személyes megjegyzésem, hogy e magyarázat nem ad választ az alapkérdésre. Ta
buisztikus szavak ugyanis minden nyelvben léteztek, de most arra keressük a választ, 
hogy a magyarral rokon nyelvekben ez a „tabu" miért nem érvényesült. Miért csak a 
magyaroknál írta volna át a tabu az Isten szó használatát? (Rajtunk kívül csak a mord
vinok használnak vélhetőleg idegen eredetű szót Isten jelölésére.) Rédei a zsidók és a 
perzsák vallására hivatkozva úgy véli, hogy ezek esetleg „impulzust gyakorolhattak"5 



a már kétségkívül meglévő tabuisztikus hagyományunkra. (A perzsák vallása a Rédei 
által feltett korban értelemszerűen a már kanonizált zoroasztriánizmust jelenti.) 6 Ez 
az indoklás tehát azokra a nagy hatású vallásokra épít, amelyek korlátozzák Isten ne
vének kimondását. Rédei Károly ezen érve az első, kétségkívül hihető magyarázat arra, hogy 
miért származna Isten szavunk idegen nyelvből. 

2. Rédei Károly hivatkozik arra is, hogy „az isten ü-s és ö-s változatai nem mutatha
tók k i " . 7 

Ez tény. Azonban ha egy szó a magyar nyelvnek csak az egyik történeti nyelvjárásá
ból mutatható ki , ez önmagában még nem jelenti azt, hogy a másik történeti nyelv
járásban nem annak a másik nyelvjárásnak megfelelő hangalakban ejtették ki . A mai 
helyzet alapján így próbálom meg érthetővé tenni Rédei Károlynak ezt az érvként hasz
nált elgondolását, pontosabban annak cáfolatát: Ha egy mai magyar szó csak az iro
dalmi kiejtésnek megfelelően maradna fenn az utókor számára, akkor is ejthetik ugyan
azt a szót például Szegeden az ottani nyelvjárásnak megfelelően. 

3. Rédei Károly szerint az st, szt mássalhangzó-kapcsolatot tartalmazó szavaink szá
ma viszonylag csekély. A következő példákat említi: est(e), fest, füst, lusta, lustos, most-
(an), rest, vastag, üst, ezüst, nyest, nyuszt, nőstény, rost stb.8 

Lehet, hogy ez az adathalmaz tényleg csekély mennyiségű. Azonban a nyelvtörténé
szi gyakorlatban már három adat is elegendő egy elmélet bizonyítására. Ehhez viszo
nyítva a fentebbi példák mennyisége elegendőnek látszik. 

4. Rédei utolsó érve, hogy alaktani szempontból bonyolult az Isten szó magyarból 
való származtatása. 

Ez tény, viszont Rédei saját etimológiája alaktani szempontból legalább ennyire 
bonyolult. Szótani szempontból még inkább az, mert az elméletének egyik alapköve a 
szófajváltás, vagyis a magyar szó „középiráni" forrása, pontosabban etimonja mellék
névi igenévből főnevesült volna. Ráadásul komplett iráni nyelvtípusokat és iráni nyelv
történeti korszakokat ível át a hipotézise, egy másik tudós, a bécsi Manfred Mayrhofer 
szakmai jellegű magánlevelére hivatkozva.9 

Visszatérve az alapvető kérdésre: van-e okunk arra, hogy kételkedjünk abban az el
méletben, amely szerint Isten szavunk kialakulása belső magyar fejlemény? A fent el
mondottak alapján a válasz igen lehet, azonban a kételyek nem elegendők ahhoz, hogy 
a magyar származtatást mint elméletet elutasítsuk. Rédei Károly kiváló tudományos 
cikkében egyetlen olyan érv sem található, amely minden szempontból meggyőzően 
szól az Isten szó magyar eredete ellen. Rédeivel ellentétben én azzal indokolnék egy 
ilyen elutasító álláspontot, hogy egyetlen más nyelv esetében sincs példa egy 'atyácska' 
-¥ 'isten' jelentésváltozásra. Az 'apa' -»'isten' változásra felhozott példák mennyisége 
is igen csekély. 

Mintegy zárójelben, azonban az igazságnak megfelelően el kell mondanom, hogy 
hasonlóan bizarr jelenségeket kimutattak már a nyelvek történetéből. Rendszerint 
akkor fordul ilyesmi elő, amikor részleges vagy teljes tükörfordításról, vagyis úgyne
vezett kaikról van szó. A magyar nyelv esetében jó szemléltető példa az a mód, ahogy 
a meny szavunkból menyét lett. A meny szóhoz eleink egy -t magyar kicsinyítő képzőt 
tettek, így alakult ki egy embert jelölő szóból egy állatnév. Azért történt mindez, mert 



a korabeli törökök közül azok, akikkel szorosabb kapcsolatban álltunk, a *kelinceg (ke-
lincseg) szóval jelölték a menyétet. Ezen ótörök, pontosabban bulgár szón belül a kelin 
'meny'-et jelent, a -ceg pedig egy bulgár kicsinyítő képző. A magyarok két dolgot tettek: 
lefordították a török alapszót a kicsinyítő képzőjével együtt, ebből lett a menyét sza
vunk; valamint átvették magát a 'menyét' jelentésű bulgár *kelinceg szót is, ebből lett 
a kelengye főnevünk.10 Akár feltételezhetnénk egy hasonló folyamatot az Isten szavunk 
esetében is. Azonban nemhogy az Isten főnév úgynevezett donorszava nincs kimutatva 
(vagyis az a szó, amelynek a tükörfordítása volna az Isten), de még csak egyetlen ana
lógia sem támogatja a jelenleg leginkább elfogadott elméletet. 

Az iráni származtatás 

Annak ötlete, hogy Isten szavunk kialakulása esetleg belső magyar fejlemény is lehetett, 
kizárólag a modern történeti összehasonlító nyelvtudomány fejlődésének eredménye. 
Ezzel szemben a szó iráni származtatásának gondolatát többen összekötötték egy vi 
szonylag kései (10-11. századi) forráshellyel, amely a honfoglalás előtti magyarok 
tűzimádatáról szól. 1756-ban/. E. Fischer volt az első, aki Isten szavunkat iráni szavak
kal vetette egybe. Ezt követően többek között Munkácsi Bernát és Vámbéry Armin, újab
ban pedig - mint fentebb már említettem - Harmattá János és Rédei Károly tekintették 
az Isten szót iráni eredetűnek. 

A szó iráni származtatásával kapcsolatban az a legfőbb gond, hogy ez volna az egyet
len honfoglalás előtti iráni eredetű szó a vallási terminológiánkban. Ahhoz, hogy egy 
ilyen jelenséget feltételezhessünk, alapos indokra van szükség. Vagyis feleletet kell 
adnunk arra a kérdésre, hogy miért éppen ez az egyetlen szó került át valamely iráni 
nyelvből a magyar vallási terminológiába. Iráni eredetű jövevényszavaink jól körül
határolható tárgykörökhöz tartoznak, ilyen például a kereskedelem, a társadalmi kap
csolatrendszer, a településszerkezet stb. Egy-egy tárgykört rendszerint több iráni ere
detű szó képvisel. Természetesen az is elképzelhető, hogy eredetileg nem vallási je
lenséget jelölt az Isten szó nyelvünkben, azonban ilyen feltételezéssel eddig nem 
találkoztam a finnugor származtatáson kívül. 

Harmattá János elmélete úgy kísérli meg feloldani az iráni származtatással kapcso
latos fő akadályt, hogy azt állítja: a Kr. e. 5. századtól időszámításunk kezdetéig az 
Isten szón kívül három másik, ugyancsak a vallási terminológiához tartozó szó is át
került a magyarba valamely keleti típusú óiráni nyelvből. Ebben az időszakban Har
mattá János szerint intenzív volt a magyar nyelv érintkezése keletiráni nyelvekkel. 
Ezzel szemben Róna-Tas András úgy véli, hogy „az óiráni korszakban, tehát Kr. e. 800 
és Kr. e. 300-200 között alig vannak iráni jövevényszavak a magyarban".11 Róna-Tas 
azzal indokolja ezt a jelenséget, hogy a magyarok és a keletiráni nyelvű népek közé 
ekkor mintegy beékelődött az úgynevezett őspermi népesség. Harmattá János szerint 
az ég, a menny és az imád12 volna az a három vallási jelentésű, keletiráni eredetű szó, 
amely az istennel nagyjából egyidejűleg került nyelvünkbe. 

A kérdés megválaszolásának ez az útja felettébb göröngyös. Az ég és a menny szónak 



finnugor, az imád igének pedig ótörök származtatása is létezik.1 3 Az imád ótörök, konk
rétabban bulgár származtatásának se hang-, se jelentéstani akadálya nincs. (Igaz, Pal
ló Margit elmélete sajnos nem eléggé kidolgozott.) Harmattá János hipotézise ebben 
az esetben kevésbé egyértelmű. Harmattá érvelése az ég szó esetében sem túlságosan 
meggyőző, mert voltaképpen egy óiráni, 'kőégbolt' jelentésű szóból vezeti le a magyar 
ég főnevet, továbbá annak finn és zűrjén megfelelőjét is. Abból a tényből indul ki , hogy 
az iráni mitológiában (és a zoroasztriánus vallásban) az égbolt kőből van. Az ég szóra 
vonatkozó elgondolása egyben azt is jelenti, hogy a magyarok vagy egy részük az iráni 
mitológia világképét is átvette volna. Mindezzel szemben megfelelő mennyiségű és a 
különböző finnugor nyelvcsoportok szempontjából meggyőző megoszlású finnugor 
párhuzam áll rendelkezésre egy kifogástalan finnugor alapalak rekonstrukciójához. 
Ugyanakkor a magyar menny szóhoz eddig mindössze egyetlen mordvin párhuzamot 
találtak a rokon nyelvekből. Ezért valószínűnek látszik, hogy mind a magyar, mind a 
mordvin szó egy harmadik nyelvből való átvétel. Harmattá János is így oldotta meg a 
kérdést. Jóllehet az Isten és a menny szó egy időszakban való átvétele az imád és az ég 
nélkül is megállná a helyét, azonban Harmattá János óiráni alapú magyarázatát, több 
hiányosság miatt, az Isten szó esetében Rédei Károly nem látta kellőképpen meggyő
zőnek.1 4 Ehelyett egy kevésbé kifogásolható középiráni etimológiát dolgozott ki . Te
kintettel arra, hogy a magyar ég és menny szó finnugor származtatása a Rédei által 
szerkesztett etimológiai szótárban is megjelent,15 és a fentebb hivatkozott tanulmá
nyában16 Rédei nem reagál Harmattá ugyanezekkel kapcsolatos, eltérő megoldásaira, 
azt kell gondolnom, hogy a menny esetében is fenntartotta a finnugor származtatás 
elméletét. 

Harmattá János szerint a középperzsa yazdän 'istenek' szóból a magyar Isten hang
alakja nem magyarázható meg. Azonban a khotani szakában és más keletiráni nyel
vekben (részlegesen) kimutathatók olyan szabályszerű hangtani megfelelések a közép
perzsához képest, amelyek alapján megalapozottan feltehető az isten hangalak létezé
se valamely keletiráni nyelvben, a középperzsa yazdän megfelelőjeként. 

Összességében véve Harmattá János elmélete impozáns rendszert alkot, azonban 
több eleme bizonytalan vagy nem elfogadható. 

Rédei Károly elméletének1 7 megfelelően az Isten szavunk átvételét egy másik idő
szakra, a középiráni nyelvek korszakára tehetjük (körülbelül a Kr. e. 2-3. századtól a 
Kr. u. 8-9. századig18). A többivel szemben nagy előnye ennek a hipotézisnek, hogy se 
hang-, se jelentéstörténeti akadálya nincs. Fő hiányossága, hogy egyetlen olyan iráni 
nyelvet vagy nyelvjárást sem nevez meg, amelyikből ez a szó átkerülhetett hozzánk, 
ráadásul még az átadó nyelv típusát sem határozza meg az iráni nyelveken belül. Abból 
indul ki , hogy más népekhez hasonlóan eredetileg a magyarok is az eget tekintették a 
fő istennek, ezért a korabeli 'ég' jelentésű magyar szó jelölte a főistent. A helyzet akkor 
változott meg, amikor - talán tabuisztikus okok miatt - a főisten nevét nem akarták 
kiejteni, hanem helyette az idegen, iráni eredetű Isten szót kezdték használni. A válto
zást elősegíthette a nagy hatású monoteisztikus vallások elterjedése a magyarok kör
nyezetében, illetve magán a magyarságon belül.1 9 Mint fentebb már említettem, Rédei 
megemlíti a zsidó vallást is, külön idézve az Uradnak, Istenednek a nevét hiába ne vedd 



parancsolatot. Ezzel voltaképpen megadja azt a leginkább valószínű helyet és időszakot, 
amikor az Isten szó bekerülhetett nyelvünkbe. A középiráni nyelvtörténeti korszak 
folyamán a magyarokkal szomszédos népek közül a kazárok a 9. században tértek át 
a judaizmusra. A magyarok pedig ebben az időszakban az Etelközben éltek. Vagyis 
Rédei Károly számára az a legvalószínűbb, hogy az Isten szó a 9. században egy közép
iráni nyelvből került át az etelközi magyarság nyelvébe. Azonban Rédei egyéb lehe
tőségeket sem zár ki , említést tesz ugyanis egy déli irányból feltételezhető, perzsa 
vallási hatásról. Ez a „perzsa vallás", mint fentebb már meghatároztam, a zoroasztri-
ánizmus,20 hatása pedig a 6-7. század folyamán érhette a magyarságot, amikor a per
zsákhoz viszonylag közel, a Don és a Kubán folyók között éltek, a Kaukázus északi 
térségében.21 

Hang- és alaktani szempontból Rédei Károly egy 'tisztelt (ek), tiszteletreméltó (ak)' 
jelentésű, kikövetkeztetett középiráni *istán (< óiráni *istánám) szó egykori meglétét 
feltételezi, amelynek második magánhangzója palatalizálódott volna az idők folyamán. 
Ily módon jöhetett létre a magyar Isten szó pontos hangtani megfelelője valamely kö
zépiráni nyelvben. Manfred Mayrhofer közlése alapján Rédei azt a hangtörténeti sza
bályszerűséget veszi alapul, hogy (egy közelebbről meg nem határozott korú és típusú) 
iráni 'tisztel, imád' jelentésű yaz- ige part. pass. esete szabályszerűen ist-. Tekintettel 
arra, hogy a Rédei által közzétett szótörténeti adatok között nem szerepel, de a gon
dolatmenet számára fontosnak látszik, megemlítem, hogy a 'megszentel; vallási szer
tartást végez' jelentésű középperzsa yaz- igének csak a yast múlt idejű melléknévi alakját 
ismerem, ezzel szemben a Rédei Károly szerint hangtörténeti szempontból „szabály
szerű" ist- alakváltozatról nem tudok. 2 2 

A Rédei által feltételezett időszakon belül csak különböző alán nyelvjárásokból és 
a perzsából kerültek át szavak a magyarba. A perzsa eredetű szavak jellege, valamint 
a perzsa-magyar érintkezés felszínes volta miatt az Isten szavunk perzsa eredete a ke
vésbé valószínű. Ezért egy keleti típusú iráni nyelv, az alán lehet az, amelyből - Rédei 
Károly elgondolása szerint - ez az igen becses szó anyanyelvünkbe kerülhetett. (Kérdés 
azonban, hogy a Rédei által javasolt etimológia érvényes lehet-e az alán nyelv eseté
ben.) A látszólag magától értetődő eset az, ha a szó átvételére akkor került volna sor, 
amikor eleink az alánok szomszédságában, a Kaukázus északi előterében éltek. Ekkor 
azonban még nem számolhatunk olyan idegen monoteisztikus hatással, amely föl
erősíthette a főisten nevének kimondását illető tabuisztikus hiedelmet. Vagyis semmi 
sem indokolta, hogy a főisten eredeti elnevezése elveszítse ezt a jelentését. A magyar
ság életében e nyelvi változás feltételei valójában csak a 9. században értek meg. Fi
gyelemre méltó, hogy a történeti források lehetővé tesznek egy olyan következtetést, 
amely szerint a magyarokkal együtt egy vagy több alán néptöredék is átvonult az Etel
köz területére. Hasonlóan ahhoz, ahogy később számos esetben alán néprészek ván
doroltak együtt a kunokkal is. 

Az alábbiakban arra a kérdésre keresem a választ, hogy mennyire kell számolnunk 
azzal a lehetőséggel, amely szerint egy, a magyarsághoz tartozó, alán eredetű etnikai 
csoporttól került át az Isten szó a magyar köznyelvbe. 

Rédei Károly elmélete előtt az iráni származtatás gondolata elsősorban azért létezett, 



mert a magyar Isten szó hangalakja feltűnően hasonlít az 'istenek' jelentésű közép
perzsa yazdän hangalakjára. A két szó hangtani megfeleltetése azonban Harmattá János 
fentebb ismertetett javaslatáig sikertelen volt. A korábbi kutatás az iráni eredeztetés 
igazolásaként többször hivatkozott egy másik, írott forrásokból ismert adalékra is. A 
honfoglalás előtti magyarok tűzimádatáról van szó, amelyről több, egymással részben 
egyező helyeket tartalmazó és - szintén részben - közös forrásra visszavezethető, arab 
és perzsa nyelvű földrajzi leírásban olvashatunk. 

A legkorábbi ilyen munka szerzője az arab nyelvű Ibn Ruszta, aki Kr. u. 903 és 912 
között írta művét. A bennünket érdeklő részlet így szól: 

,,[...a magyarok állandóan] legyőzik a szlávokat, akik közel laknak hozzájuk. Súlyos 
élelmiszer-adókat vetnek ki rájuk, és úgy kezelik őket, mint foglyaikat. 

A magyarok tűzimádók. 
Meg-megrohanják a szlávokat, és addig mennek a foglyokkal a parton, amíg a bizán

ciak országának egy kikötőjéhez nem érnek [ . . . ] . " 2 3 

A magyarok tűzimádók - ugyanez olvasható később például a perzsa nyelvű Gardé-
ztnél, aki művét talán 1050-1053 körül fejezte be. 2 4 

A szóban forgó mondattal kapcsolatban külön kutatómunka nélkül is megállapít
ható, hogy a benne szereplő „tűzimádó" kifejezésnek három, egymástól részben elté
rő jelentést tulajdonítottak eddig: 

1. A jelenleg talán leginkább elfogadott értelmezés szerint e „tűzimádó" kifejezés 
nem köthető se a zoroasztriánus valláshoz, se az iráni hiedelemvilághoz. Ahogy Zimo-
nyi István mondja: „Azaz pogányok, és hivatalosan nem tartoznak egyik nagy mono-
teista valláshoz sem, amely Kelet-Európában a 9. század folyamán jelen volt." 2 5 

Többek között Goldziher Ignác ismereteire támaszkodva pontatlannak vélem ezt a 
megközelítést. Az iszlám ugyanis a zoroasztriánizmust a „nagy monoteista vallások
hoz" hasonlóan kezelte. Goldziher így ír erről: „A korai iszlámban e vallás [vagyis az 
iszlám] követése még nem volt kötelező. A monoteista vallások hívői, vagy azok, akik 
jogaikat egy kinyilatkoztatott könyvre alapozhatták, tehát a zsidók, a keresztények és az iráni 
zoroaszteriánusok, amennyiben a hódító iszlám állam felsőbbségét illő alázattal fejadó [... = 
dzsizja] szolgáltatásával elismerik, akkor szabadon gyakorolhatják vallásukat, s a muszlim 
állam megvédi őket, hiszen - a Korán 11/120 szerint - két olyan intézmény ez, ame
lyeket Allah akart. Az emberek egykor majd Allah előtt fognak számot adni tévedé
sükről. Az iszlámnak nem az a feladata, hogy a lelkeket belül irányítsa, hanem az, hogy 
kívül uralja. Indiában például a hajdani vallások a muszlim uralom idején is sokáig 
fennmaradhattak bálványtemplomaikkal egyetemben. Olyannyira így volt ez, hogy a 
tömeges áttérések a korai iszlám muszlim politikusait komolyan zavarba hozták; hi
szen minden egyes áttérés nem azt jelentette-e az állam számára - amennyiben tisz
teletben tartotta a jogot - , hogy nem kapja tovább a türelmi adót, amely a védett 
alattvalót terhelte?"2 6 

Vagyis a zoroasztriánusok - a művelt muszlimok szemszögéből nézve - nem lehet
nek sokkal „pogányabbak" a zsidóknál és a keresztényeknél. E vallás követőit szokás 
volt ugyan tűzimádóknak nevezni, esetükben azonban nagyon pontatlan és félreveze
tő ez a megjelölés. Ennek okáról és következményéről így ír John R. Hinnels: „A tűz 



központi szerepe a zoroasztriánizmus talán legismertebb és egyben legfélreértettebb 
vonása. E félreértelmezés nyomán sütötték a zoroasztriánusokra a tűzimádás bélyegét, amit ők 
a leghatározottabban visszautasítanak."27 

2. A magyarokra vonatkozó „tűzimádók" kifejezést a zoroasztriánizmushoz kötődő
nek tartotta többek között Vámbéry Armin is, azzal a kitétellel, hogy a muszlimok idő
vel kiterjesztették ezt az elnevezést mindenkire, aki nem tartozott az ő vallásukhoz: 

„Úgy tetszik nekünk, hogy a magyarok sokszor emlegetett tűztisztelésénél hasonló 
viszony uralkodik. Az, amit erre vonatkozólag tudunk, nagyobbára arab, helyesebben 
mondva moszlim utazók, mint [Ibn Daszta, Ibn Fozlan, Ma'szudi, Al-Bekri] és mások 
leírásán alapszik; ezek följegyzését azonban már azért sem kell szó szerint venni, mert 
az akkori felfogás szerint mindenkit, aki nem volt mohamedán, a párszi valláshoz tar
tozónak, tehát tűzimádónak, gebr-nek vagy mezusinak tartottak, és mert a moszlim 
ember általában még mai nap sem jár el valami különös pontossággal, amikor más hiten 
levőket osztályoz és a többi közt például a hindut is [...] tűzimádónak nevezi."2 8 

Vámbéryvel is vitatkoznom kell, mert aligha hihető, hogy a korabeli muszlimok 
„mindenkit", így a zsidókat és a keresztényeket is zoroasztriánusnak, tűzimádónak 
nevezték volna. Ez az általánosítás - minden valószínűség szerint - csak azokra a más 
hitűekre vonatkozhatott, akiket legalábbis befolyásolt a zoroasztriánus iráni kultúra. 
Művelt, perzsa nyelvű földrajzi leírók esetében még ilyen fokú általánosítás sem képzel
hető el; legföljebb amikor olyan népről szólnak, amelyről alig vannak ismereteik. 

3. Ma csak kevesen adnak hitelt annak a szövegértelmezésnek, amely szerint az 
ominózus földrajzi leírásokban ismétlődő „tűzimádók" kifejezés valóban a zoroasztri
ánus vallás egyik változatának követőire vonatkozott. E nézet szerint a magyar nép egy 
része zoroasztriánus volt, és róluk általánosított egy utazó a magyarok egészére. Ha
sonló következménnyel járhatott, ha egy muszlim szemtanú a magyarok egy részénél 
az iráni népekre jellemző, vagyis az iráni mitológián alapuló szertartást látott. Könnyen 
előfordulhatott, hogy a tapasztalati úton szerzett ismeret már általánosított formában 
került be a korabeli muszlim műveltségbe. Az egykorú muszlim földrajzi leírók és 
krónikaírók ugyanis arra törekedtek, hogy művük minél átfogóbb ismeretanyagot tar
talmazzon. Nemcsak az írott művekből vették át a - szerintük - tárgyra vonatkozó 
információkat a teljesség igényével, hanem minden létező forrást igyekeztek felhasz
nálni saját könyvük tökéletesítésére. 

Egy közelmúltbeli hazai néprajzi kutatás eredménye - meglepő módon - alátámasz
tani látszik a most tárgyalt szövegértelmezést. A Jászság hiedelemvilágát vizsgálva 
Szabó László arra a következtetésre jutott, hogy e terület jelentős részén nincs jelen a 
samanisztikus hagyomány, ezzel szemben az iráni népek hiedelemvilágára jellemző 
vonások föllelhetők.29 A jászok magyarországi letelepedésük idején (13. század) még 
egy iráni nyelvet beszéltek, amelyet nem különböztetünk meg az alántól. Úgy tűnik, 
egykori szellemi kultúrájuk nyomai a 20. századig megőrződtek. Jóllehet az újkori je
lenségeket nem szabad visszavetíteni régmúlt időkbe, esetünkben mégis föltehető, 
hogy a 9. századi magyarságnak is lehetett az iráni kultúrkörbe tartozó része, különös 
tekintettel a magyar-alán interetnikus kapcsolatokra. A magyarok az alánokkal körül
belül a Kr. u. 5. századtól a honfoglalásig terjedő időszakban érintkeztek. A két nép 
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keveredésének emlékét őrzi a krónikákban (például Kézainál) fennmaradt szarvas
mondánk. (Ez egy népi mondához képest „gyanúsan" pontosan tükrözi azokat a tör
téneti eseményeket, amelyek valóságtartalmát csak a másfél ezer évvel későbbi tudo
mányos kutatások igazolták.) Az alán nyelvből mintegy húsz szó került át az ősma-
gyarba. Fontos szempont, hogy azokban az időkben, amikor a magyar-alán érintkezés 
a legintenzívebb volt, az alán hitvilág még az iráni mitológián alapult. 3 0 

Lehetséges-e, hogy egy 9. századi arab vagy perzsa nyelvű utazó egy iráni hagyomá
nyokkal rendelkező népcsoportról a magyarok egészére vonatkozó következtetéseket 
vont le? A válasz egyértelműen igen. Szintén a hazai jászok nyújtanak e lehetőségre 
kiváló példát. Mint fentebb már említettem, a jászok a kunokkal együtt, a 13. század
ban jöttek Magyarországba. A korabeli, bőséges magyar történeti források a 14. szá
zadig kunokként tartották őket számon, és így a kunokra jellemző vonásokat feltéte
lezték róluk is. Tette ezt a korabeli magyar értelmiség a következő tények ellenére: 1. 
Földrajzi szempontból a jászok döntő többsége Magyarországon is a kunoktól elkülö
nülve élt. 2. Vallásuk egészen más volt, mint a kunoké: a jászok keresztények voltak, 
népi hiedelemviláguk emellett zoroasztriánus elemeket tartalmazott. A kunok ezzel 
szemben sámánhitűek voltak. 3. A jászok életmódja (földművelés) is egészen más volt, 
mint a kunoké (állattartás). 4. Az iráni nyelvcsaládhoz tartozó nyelvük se hangzásában, 
se más szempontból nem hasonlított a kunok török nyelvére. 5. Részben a ruházko
dásuk is eltért a kunokétól. Ezek a szembetűnő különbségek mégsem voltak elegen
dőek ahhoz, hogy a korabeli magyarországi értelmiség észrevegye: a kunokkal egy 
időben egy másik nép is betelepült országunkba. A helyzet csupán 1323-ban változott 
meg, amikor a jászok folyamodványt küldtek a magyar királyhoz, amelyben a kunoké
hoz hasonló privilégiumokat kértek a maguk számára. Magából a kérésből és az ahhoz 
csatolt dokumentációból a magyar írástudók arra a helyes következtetésre jutottak, 
hogy jászok is élnek Magyarországon. Egészen addig a kunokra jellemző szokásokat, 
hagyományokat tételeztek fel a kunoknak tekintett jászokról is. 3 1 Vagyis egy korabeli 
utazó azt is tapasztalhatta, hogy a magyarországi kunok földművesek és keresztény 
vallásúak, de azt is, hogy állattartók és pogányok, attól függően, hogy a kunokként 
számon tartott jászokkal vagy ténylegesen kun népességgel találkozott-e útja során. 

A 9. század délkelet-európai sztyeppevidékének népeiről összehasonlíthatatlanul 
kevesebb írott forrás szól, mint a 14. század Magyarországáról. A földrajzi távolságok 
is egészen mások voltak ott, mint a Kárpát-medencében. Mindezek alapján egy 9. száza
di utazó, aki egy - a magyarokhoz társult, esetleg már magyar nyelvű - iráni eredetű népcso
porttal találkozott, annak vallási hagyományait magától értetődően tekinthette az egész magyar
ságra jellemzőnek. Ezek a tapasztalatai pedig, a korabeli gyakorlatnak megfelelően, kritika 
nélkül kerülhettek be az arab és perzsa nyelvű földrajzi leírásokba. Egy további körülmény 
erősíti, egy másik azonban gyöngíti a tárgyalt föltevés valószínűségét. A 9. század fo
lyamán a kazároktól mindinkább független magyarsághoz szívesen csatlakoztak olyan 
népek/néprészek, amelyek valamilyen okból szintén távolodni kívántak a kazároktól. 
Közülük jelenleg a kavarok nevét ismerjük. Tekintettel arra, hogy a kazár hatalom alá 
iráni (alán) népcsoportok is tartoztak, róluk, vagy legalább egy részükről is joggal fel
tételezhetnénk, hogy eleinkhez pártoltak át. Ennek azonban ellentmond, hogy az alá-



nok zöme a Kazár Birodalom délkeleti részén, a magyar nép pedig a nyugati határainál 
élt ekkoriban. 3 2 Következésképpen a 9. századi csatlakozás némileg valószínűtlen; el
lenben egészen hihető, hogy még a korábbi vándorlás során a magyarokkal együtt egy 
vagy több alán néptöredék is átvonult a Kaukázus északi térségéből az Etelköz terü
letére. 

Az említett mondatot tartalmazó muszlim források szövegének tanulmányozása 
további kutatás nélkül nem segít a pontosabb tájékozódásban. Például al-Bakri arab 
nyelvű munkájában a következő változatot olvashatjuk: „A [magyarok] bálványimá
dók."3 3 Vagyis a „tűzimádók" kifejezést „bálványimádók"-ra cserélte ki . így mintha az 
első, Zimonyi István megfogalmazásában idézett véleményt erősítené meg, amely sze
rint a „tűzimádók" a „bálványimádók" teljes értékű szinonimája volt. Azonban éppen 
Zimonyi István a két szó arab betűs írásképének viszonylagos hasonlatossága alapján 
a következőt állapítja meg: „Ibn Ruszta, Abul-Fida: tűzimádók, valószínűleg az [an-nírán] 
az eredeti és az [awtán] 'bálványok' al-Bakri téves olvasata."34 Érdekes, hogy Abul-Fida, 
aki körülbelül 250 évvel később al-Bakri szövegét „kivonatolva"35 készítette el saját 
művének magyar vonatkozású részét, a kivonatolt forrással ellentétben nem bálvány
imádókról ír, hanem a „tűzimádók" kifejezést használja. A legteljesebb perzsa nyelvű 
szövegváltozatról, vagyis Gardézi 1050-1053-ban befejezett művének magyarokat 
érintő részéről Nyitrai István az alábbiakat írta 1997-ben: „Összefoglalóan, a források 
alapján biztosat csak annyit lehet mondani, hogy létezett egy korai, 903-912-t [...] 
megelőző időből származó tudósítás, amelynek egyik fejezete értesüléseket tartalma
zott több kelet-európai népről, nevezetesen a kazárokról, a volgai bolgárokról, a bur-
taszokról, a magyarokról. [...] Gardizi szövegében három különböző helyről, s leg
alábbis két eltérő időpontból, de mindenképpen a 9. századból származó tudósítás került 
egymás mellé. Az összekötő kapocs feltehetően a népnév megegyezése volt [vagyis a 
'magyar' népnévé]. Más nemigen lehetett, hiszen a kompilátornak láthatóan sejtelme 
sem volt róla, hogy különböző területekről és eltérő időpontokról van szó." 3 6 

Róna-Tas András csak a „tűzimádók" kifejezés toposz jellegére hívta fel a figyelmet, 
felhasznált munkái alapján azonban nem világos számomra, hogy szerinte az első vagy 
a második nézet állhat-e közelebb a valósághoz: „A honfoglaló magyarság vallásáról 
nem sokat tudunk. Az arab forrásokban talált megjegyzést, hogy a magyarok tűzimá
dók voltak, inkább toposznak kell tartanunk, mint megfigyelésen alapuló tényközlés-
nek. Az eurázsiai steppén a világvallások, így a kereszténység (különösen annak a 
nesztoriánus változata), továbbá a manicheizmus, a buddhizmus és az iszlám nagy 
erőfeszítéseket tettek a nomád népek megtérítésére."3 7 

Érdemes figyelembe venni azt a körülményt, hogy a legteljesebb perzsa nyelvű vál
tozat szerzője, vagyis Gardézi Abul Kászim Firdauszi kortársa volt. Mindössze egy-két 
évtizeddel később fejezte be a saját könyvét, mint Firdauszi a Királyok könyvének meg
alkotását. Az utóbbi mű pedig a perzsa mitológia ismeretének egyik igen jelentős 
forrása.38 A korabeli muszlim perzsa értelmiség egy része nemcsak ismerte a zoroaszt
riánus tanokat, hanem rokonszenvezett is azokkal, természetesen csak titokban. Vagy
is egy perzsa nyelvű, művelt írástudó aligha tekintette a „tűzimádó" kifejezést egyenértékűnek a 
„ bálványimádó "-ved. 
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Az Abbászidák korában (Kr. u. 750-991) a perzsa értelmiségnek a muszlim művelt
ségben játszott szerepét jól jellemzik Goldziher Ignác alábbi sorai: „Az iszlámon belül 
a 8. század közepétől a 13. század közepéig olyan teológiai fejlemény zajlott le, amely 
összefügg e kor politikai viszonyainak változásaival. 750-ben sikerült [... = Abbásznak] 
megdönteni a gyenge omajjáda kalifa [... = I I . Marwán] uralmát, s - az omajjáda her
cegek megölése után - megalapítani az Abbászidák uralmát. [...] Mindez nemcsak 
politikai forradalmat, dinasztikus változást jelentett, hanem egyúttal a vallási viszonyok 
mélyreható átalakulását is. [...] Az új dinasztia székhelyét Abár és Bagdad vidékére, 
az iszlám által [korábban] megdöntött [... = Szászánidák] rezidenciái helyére helyezi 
át. Az o [vagyis a Szászánidák] hagyományaikat folytatják, amint általában hatalomgyakor
lásuk során a perzsa elemre támaszkodnak, és közigazgatásuk szervezetét teljesen perzsa mintá
ra alakítják ki. Uralkodási jogcímük immár nem a törzs választása útján beiktatott fe
jedelemé, hanem »a próféta gyermekeinek« legitimitása. [A perzsa nézetek...] Rejtett 
módon már Mohamedre is hatottak, akinek látóköre - ezt a Koránból tudjuk - a [... = 
madzsuszok] (mágusok, vagyis perzsák) vallására is kiterjedt, akik Arábiában több he
lyütt megtelepedtek, Dél-Arábiában pedig a próféta fellépése idején ők parancsoltak. 
[...] Perzsa vallástudósok mentették át örökölt [zoroasztriánus] nézeteiket a frissiben 
fölvett vallásba [vagyis az iszlámba]; számos, később nagyjelentőségre szert tett vo
nást kölcsönöztek az iszlámnak..."39 

Azoknak a muszlim forrásoknak, amelyekből az idézeteket vettem, megvan a maguk 
könyvtárnyi kutatástörténete. Egymáshoz való viszonyuk azonban nem ütközik az ál
talam eddig elmondottakkal. 4 0 

Obrusánszky Borbála a korai középkor közép-ázsiai nomád népeinek vallásgyakorla
táról a következőképpen ír: „...Keleten [Közép-Ázsiában] általánosan elterjedt szokás 
volt az, hogy egy ember több vallást is gyakorolhatott, nem kellett kizárólag egy egy
házhoz vagy eszmei áramlathoz csatlakoznia. A korai középkorban egyik keleti vallás sem 
törekedett egyeduralomra a térségben, a kereszténység jói megfért a buddhizmus és a Zoroaszter-hit 
mellett. A Perzsiában [vagyis Iránban] élő [nesztoriánus keresztény] hívők a szent ira
tok többségét, köztük a Bibliát lefordították perzsa nyelvre."4 1 

Ezzel szemben a magyarokkal szoros kapcsolatban álló két jelentős török nép ese
tében egy-egy monoteista vallás kerül uralkodó helyzetbe. 

A kazárok zsidó hitre téréséről 

Róna-Tas András így összegzi az ismereteket: „A kazárok vallása a VII . században a 
tengrizmus volt. [...] A kazárok megtérése [zsidó hitre] több lépcsőben zajlott le. A 
legkorábbi adatok szerint (Maszúdi) az első megtérés Hárún al-Rasíd kalifa (786-809) 
idején történt. [...] A korai zsidó vallásnak két alapvető irányzata volt. A karaim (»az 
írástudók«, többes szám, egyes száma karai, innen a karaita elnevezés), amely csak 
Mózes öt könyvét ismerte el, illetve a rabbinisztikus judaizmus, amely a későbbi szent 
iratokat, a Talmudot is követi. Bár nincs kizárva, hogy Kazáriában éltek kisebb karaim 
közösségek, a kazár uralkodó réteg által felvett vallás a rabbinisztikus judaizmus volt. [...] 



Abból, hogy a Cirill-misszió nem járt különösebb sikerrel, arra mindenesetre lehet 
következtetni, hogy 860 körül már lezáródott a vezető réteg judaizálása."42 

Szükséges kiemelni, hogy a Róna-Tas által a kazárok korábbi, 7. századi vallásaként 
megnevezett tengrizmus hitvilága alapvetően eltért a sámánizmusétól.43 Vagyis e szom
széd népünk vezető rétege a judaizmus előtt sem volt sámánhitű. Ha a kazárok életé
ben a tengrizmus hasonló formában volt jelen, mint a I I . Türk Kaganátus területén, 
akkor a sámánizmus csak birodalmuk perifériáján mutatkozhatott. Érdekes, hogy a 
türk rovásírásos feliratok tanúsága szerint a törökök ma ismert legrégebbi hitvilága 
nem tartalmazott samanisztikus elemeket. Világképük, amelyet nemrégiben Dallos 
Edina rekonstruált, igen eredeti volt: kétosztatú, olyan földdel és éggel, amelyek egy
máshoz képest változtathatták a helyüket. Létezett azonban a föld felett még egy úgy
nevezett „szent terület" vagy „szent ország" is, amelynek a helye pontosabban nem 
határozható meg, talán az égben volt. Ismert erről a szent helyről, hogy beszélni is 
tudott. 4 4 Szükséges kiemelni azt a tényt, hogy maga a kétosztatú világkép is ellentétes 
a háromosztatú, samanisztikus világképpel. Más kérdés, hogy a I I . Türk Kaganátus 
birodalmi vallásából csak bizonyos óvatossággal lehet az eredeti török hitvilágra néz
ve következtetéseket levonni. Ez a török államalakulat ugyanis másként viszonyult a 
vallási kérdésekhez, mint a nomád államok általában. Obrusánszky Borbála így indo
kolja ezt a különbséget: „A VII I . század elején újjáélesztett második türk birodalom 
ugyanis az első államuk bukását az idegenek túlzott befolyásában látta, ezért a türk 
uralkodók, ellentétben a nomádok türelmes valláspolitikájával, üldözték az idegen 
népeket és az idegen vallásokat is." 4 5 

A bulgárok keresztény hitre téréséről 

Ismét Róna-Tas András szavaival élve: „635-ben a bulgár-törökök a Bizáncban meg
keresztelkedett Kuvrat vezetése alatt fellázadtak az avar uralom ellen. Megalapították 
a Bulgár-török Birodalmat. Kuvrat birodalma a világ első, keresztény török vezetésű politikai 
szervezete."46 

Figyelemre méltó, hogy az ázsiai törökség ekkoriban legjelentősebb állama, az Ujgur 
Birodalom a kazárokat néhány évtizeddel megelőzve már az egyik világvallás mellett 
döntött. A párhuzamról, valamint a kazárok zsidó hitre térésének következményeiről 
Vásáry István a következőképpen ír: „Sántít persze minden analógia, de valami hason
ló történt i t t [a Kazár Birodalomban], mint ami az Ujgur Birodalomban a manicheizmus 
felvételekor. Mindkét esetben olyan vallásra esett az uralkodó választása, amely lehe
tővé tette a környező nagyhatalmaktól való ideológiai elhatárolódást. De ezzel vége 
minden hasonlatosságnak, mivel az eltérő kor, terület és népesség nem tesz lehetővé 
további analógiákat. A judaizmus felvétele sikeres lehetett kifelé, a kazár önállóság 
demonstrálására, de a Kazár Birodalom belső szempontjából nem hozta meg a várt 
eredményt. A judaizmus etnikai jellegű vallás, nem véletlen, hogy a prozelitizmus olyan 
ritka jelenség zsidó vallásos talajon. A judaizmus egyetemes üzenetei csak a judaizmus 
népi kereteit túllépő keresztény univerzalizmusban és a judaizmust és kereszténységet 



sok ponton magába építő (bár egyénileg építkező) iszlámban szólalhattak meg. Ezért 
nem véletlen a kereszténység és az iszlám világméretű elterjedése sem. Végső soron 
a judaizmus nem erősítette, hanem gyengítette a különböző társadalmi rétegek és a 
különböző népek közötti összetartozás érzését."4 7 

Összegzés 

1. Isten szavunk jelenleg létező három származtatása közül a magyar eredetet vallót 
azért nehéz elfogadnunk, mert 'atyácska' jelentésű főnévből egyetlen más nyelvben 
sem lett 'Isten' jelentésű szó. 4 8 

2. Az iráni alapú származtatások közül Harmattá János elmélete impozáns rendszert 
alkot, azonban több eleme vagy bizonytalan, vagy nem elfogadható.49 

3. Rédei Károly elméletével kapcsolatban az a legsúlyosabb gond, hogy nem derül 
ki belőle, melyik középiráni nyelvből kerülhetett át az Isten szó hozzánk.50 Még az irá
ni nyelv típusát (például északkelet-iráni) sem határozza meg. További lényeges hiá
nyossága, hogy teljesen figyelmen kívül hagyja a közvetlen magyar-alán interetnikus 
kapcsolatok történelmi tényét,5 1 annak ellenére, hogy éppen ez a háttér tenné hihe
tőbbé a saját hipotézisét. A fentebb vázolt kultúrtörténeti körülmények mégis Rédei 
elméletét támogatják legjobban. Azok a vallástörténeti változások, amelyek a 7-9. 
század folyamán a kelet-európai sztyeppén lejátszódtak, elősegíthettek egy ilyen szó
történeti folyamatot. Ezen időszakon belül, a 9. században négy olyan esemény is 
történt, amely valószínűsíti, illetve alátámasztja Isten szavunk középiráni származta
tását: 

1. A magyarok szomszédságában élő és a magyarok fölött változó mértékű hatalom
mal rendelkező kazár vezető réteg áttért zsidó hitre. Könnyen elképzelhető, hogy ezzel 
együtt eleinknél is szigorúbbá lett az Isten eredeti, ősmagyar nevének kiejtésére vo
natkozó tilalom. 

2. A muszlim uralom miatt gyakorlatilag megszűnt a középperzsa írásbeliség Irán
ban, és maga a nyelv is kiszorult a használatból.52 Ugyanakkor nőtt a perifériák iráni 
nyelvjárásainak, nyelveinek szerepe az iráni hagyományok ápolásában és megjeleníté
sében. A magyarok viszonylag közel éltek olyan népekhez, amelyek ilyen nyelveket és 
nyelvjárásokat használtak. 

3. Az „utolsó pillanatait élte" az iráni nyelvek úgynevezett középiráni korszaka. 
4. Elkészült az a mű, amelynek alapján a későbbi muszlim források a magyarokat 

„tűzimádók"-nak nevezik. 
A felsoroltakkal összhangban az egész időszakon át folyt a hagyományos perzsa 

műveltség visszaszorulása a peremvidékekre, valamint átalakulása egy sajátos, de igen 
határozott körvonalú, perzsa jellegű muszlim kultúrává, amelynek nyelve immár az 
újperzsa lett. Ez utóbbi kultúra száz év múlva olyan nagyszabású művel járult hozzá 
az egyetemes emberi művelődéshez, mint Firdauszi Királyok könyve (Sáhnáme) 5 3 című 
eposza. 

Mindezen fejlemények a nyelvészeti szempontokkal együtt a következő megállapí-



tásra adnak okot: kizárni ugyan nem lehet annak lehetőségét, hogy Isten szavunk k i 
alakulása belső magyar fejlemény, azonban valószínűbbnek látszik, hogy egy kikövet
keztethető, középiráni *istön 'tisztelt (ek), tiszteletreméltó (ak)' szóra vezethető vissza, 
amelynek második magánhangzója palatalizálódott. A további kutatások talán fényt 
derítenek arra, hogy melyik középiráni nyelvből vehette át a korabeli magyarság ezt a 
kultúrtörténeti szempontból is rendkívül jelentős szót. 
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RAKOVSZKY ISTVÁN 

Váteszköltészet - nemzeti irodalom 

A mai magyar irodalmi közvélemény jelentős része elutasítja, időszerűtlennek és k i 
üresedettnek bélyegzi a nálunk oly nagy múltú „váteszi" írómagatartást és az ebből 
következő költői beszédmódokat. Mindazonáltal ez az elutasítás nem teljesen egysé
ges; akadnak a „szószóló" irodalomnak tekintélyes védelmezői is. A vitákban szinte 
szétszálazhatatlanul fonódnak össze a poétikai, esztétikai, politikai és világnézeti mo
tívumok. Éppen ez a többszörös motiváció jelzi, hogy a kérdés nem vesztette el idő
szerűségét. Az irodalmi életben Magyarországon ma is erőteljesen hat a „külső", főként 
politikai indíttatás, másfelől pedig az írók közéleti megnyilvánulásai ma is nagy figyel
met keltenek. A rendszerváltozás idején sok szó esett arról, hogy az irodalom már 
„visszavonul az irodalomba", s végleg elszakad a politikai-közéleti feladatoktól (ez, 
mondják, amúgy is egészségtelenül megterhelte a korábbi hosszú történelmi időszak
ban). Ennek ellenére számos emlékezetes esetet sorolhatunk föl, amelyek az irodalom 
mai átpolitizáltságát bizonyítják. (Csak néhány példa: a Csoóri Sándor Nappali Hold 
című esszéjéről folyt vita, a Kertész Imre Nobel-díja körüli polémia; az írószövetséggel 
kapcsolatos összecsapások; legutóbb pedig az ellentétes előjelű írói megnyilvánulások 
Gyurcsány Ferenc „őszödi beszéde" kapcsán.) Az irodalom és a politika kapcsolata 
tehát Magyarországon ma is igen szoros, mégpedig nemcsak a szélesebb értelemben 
vett közéletiség összefüggésében, hanem a hatalmi-politikai, sőt pártpolitikai ügyekben 
is. Jogos lehet persze az ellenvetés, hogy az írók politizálása még nem föltétlenül jelent 
politizáló irodalmat is: a szépirodalmi művekből jórészt valóban kiszorultak azok a 
közéleti témák és beszédmódok, amelyek korábban meghatározóak voltak a magyar 
irodalomban. Elgondolkozhatunk azon, hogy lehetne-e ma hitelesen olyan verseket 
írni, mint például a Rohanunk a forradalomba vagy az Egy mondat a zsarnokságról. 

A tagadó válasz mindazonáltal nem annyira bizonyos, ahogyan a közvélekedés su
gallja. Egyrészt azért nem, mert az újabb irodalomban is szép számmal bukkannak föl 
olyan művek, amelyek magas esztétikai színvonalon dolgozzák föl a politikával, illetve 
a közös nemzeti ügyekkel kapcsolatos tapasztalatokat. Másrészt azért, mert a figyelmes 
olvasó azt is észreveheti, hogy a közéleti-közösségi kérdésektől látszólag távol álló 
művekben is sokszor milyen erősen érvényesül a szerző társadalmi élménye és ezzel 
kapcsolatos tépelődése vagy állásfoglalása. Minthogy az irodalmi művek mindig egy 
sajátos társadalmi erőtérben látnak napvilágot, keletkezésük és befogadásuk, így ter
mészetesen „anyaguk" és formájuk sem lehet független ettől az erőtértől. 

A föntebb említett „váteszi" irodalom persze nem azonos a közösségi indíttatású 



irodalommal - ez utóbbi sokkal szélesebb körű fogalom, amelynek a „váteszség" csak 
egy különös esete. Éppen a mai társadalmi körülmények teszik szinte lehetetlenné, 
hogy a kortárs író hagyományos értelemben szószólóként, az egész nemzeti közösség 
képviselőjeként lépjen föl. Ugyanakkor ez a szerep olyan nagy hagyományú és meg
határozó irodalmunkban, hogy szükséges elgondolkoznunk azon, mit jelent ma a vá-
teszköltészet olvasása, és hogy milyen módon élhet tovább ennek hagyománya. A mai 
olvasó is újra meg újra találkozik a klasszikusokkal - ezáltal a „szószóló" költészetnek 
akkor is van jelentősége napjaink eszmélkedésében, ha ilyen művek már nemigen szü
letnek is, és a más jellegű, de létező-keletkező nemzeti költészet is szoros kapcsolatban 
áll ezzel a hagyománnyal: részben ennek folytatása, továbbgondolása. 

A „vátesz" kifejezés az antik római kultúrából származott át a magyar irodalmi gon
dolkodásba. Az archaikus, eredetileg jóst, látnokot jelentő szó az augustusi arany
korban vált elsőrendűen irodalmi fogalommá, amikor a princeps által támogatott köl
tőket (elsősorban Vergiliust és Horatiust) tisztelték meg ezzel a címmel. Az ő mű
veikben - és minden olyan költészetben, amelyet joggal nevezhetünk váteszinek - két 
mozzanattal jellemezhetjük a sajátos szószólói jelleget: a szakrális, már-már papi ma
gatartással és mondanivalóval, illetve a közösségi elkötelezettségei. A vátesz így egy
részt az isteni szándék közvetítője, másrészt, ezzel szoros összefüggésben, a közösség 
erkölcsi rendjének őrzője. A „szószóló" írói magatartás tehát, noha elsőrendűen a 
szépirodalmi hagyományban érhető tetten, eredetileg emelkedett prófétai szerepet je
lent. Két Horatius-idézettel illusztrálható az említett két vonatkozás. A szakrális jel
leget az Énekek I . könyvének híres első verse érzékeltetheti, amelyet itt Babits szabad 
átköltésében idézünk, az In Horatium című költeményből: 

„Gyűlöllek: távol légy, alacsony tömeg! 
ne rezzents nyelvet, hadd dalolok soha 
nem hallott verseket ma, múzsák 
papja, erős fiatal füleknek." 

A közösségi aggodalom a rómaiakhoz szóló ódákban figyelhető meg legjobban (Énekek 
I I I . /2 , 6.), amelyek Berzsenyi A magyarokhoz szóló ódáit is ihlették: 

„Apák bűnéért, Róma keservesen 
lakolsz, ha rommá válik válik a földre dőlt 
sok templom, és a csarnokokban 
kormosán állnak a csonka szobrok." 

A magyar költészet szakrális-közösségi hagyományának azonban a Biblia volt az el
sődleges mintája. A magyar nyelvű irodalom Mohács után, a középkori magyar állam 
bukásának idején, a reformáció elterjedésével bontakozott k i , természetes hát, hogy a 
prófétai és zsoltáros hang oly meghatározó lett a korszak irodalmában. Ekkor, a pré
dikátor-írók gondolkodásában formálódott, majd a korszak nagy költőinek műveiben 



mélyült el a magyar önértelmezésnek az a modellje, amely évszázadokon át befolyá
solta nemzettudatunkat, s klasszikus megfogalmazását Kölcsey Hymnusában nyerte el. 
Váteszi költészetünk nagy korszaka azért is a 19. század, mert e sajátos nemzeti ha
gyományt ekkor az európai romantika hatása is erősítette. 

A 19. században Európa-szerte fontossá vált a költő látnoki és képviseleti szerepe 
- éppen azért, mert a vallás és a közösségi összetartozás eszméje egyaránt kérdésessé 
vált a modernizálódás folyamatában. Két új eszme: a személyiség szinte kultikus tisz
telete és a modern nemzeti gondolat ígért lehetőséget a válság leküzdésére. E két nagy 
romantikus alapélmény között azonban ellentmondás feszült, ami a romantikus élet
érzés diszharmonikusságának egyik fő oka volt. Az egyszeri és rendkívüli személyiség 
egyrészt önmaga kiteljesítésére, zsenialitásának korlátlan kibontakoztatására töreke
dett, másrészt azonban azonosulni akart nemzetével - vagy bármely vállalt közösség
gel, amelyre eszményeit rávetíthette. A zsenialitás áldozati gesztusával állt olykor a 
rendkívüli művészegyéniség valamely magasztos vagy annak vélt ügy szolgálatába -
ahogyan a magányos zsenigőg nagy szerepjátszója, a romantikus mintaköltő, Lord 
Byron vállalta föl előbb az olasz egységért küzdő karbonárók, majd a görög szabadság
harcosok ügyét. 

De nemcsak az „egyén vagy közösség" dilemmáját feloldani próbáló áldozatvállalás 
alakította a romantikus író váteszszerepét, hanem a metafizikai „képviselet" gondja 
is, amely a vallási válság és a természettudományos racionalizmus uralkodóvá válásá
nak következtében vált sajátosan költői feladattá a romantikában. A romantikára jel
lemző költői metafizika és panteizmus az elveszített teljességélményt igyekezett visz-
szahódítani - s a romantikus költőket ez a törekvés is rokonította az egykori próféták
kal és váteszekkel, hiszen metafizikai szomjúságuk az örök dolgok, az isteni értékek 
képviselőivé avatta őket a korszak kultúrájában. (Blake, Hölderlin, Wordsworth, No
valis, Shelley, Hugo, és folytathatnánk a sort- mindnyájan ennek az egyszerre tisztelt 
és kigúnyolt szerepnek a megtestesítői az európai irodalomban.) 

A szerepeknek és a képviselendő értékeknek ez a sokfélesége súlyosan megterhelte 
a romantikus költészetet. Talán soha nem nehezedett ekkora képzelt és valóságos fe
lelősség az íróra - s valószínűleg a feladatok roppant súlya és megoldhatatlansága 
mutatkozik meg abban, ahogyan a romantikus író a nyelvvel és a formákkal küzdött: 
a költői műalkotás monstruozitásában és gyakori töredékességében. A nyelv és a ren
delkezésre álló irodalmi formák alig-alig voltak képesek kifejezni a súlyos és bonyolult 
léttapasztalatot. Az irodalom válságának jele volt ez egy olyan korszakban - jellem
zően romantikus paradoxon! -, amelyet egyébként joggal tartunk az irodalom és az 
írói hivatás egyik fénykorának. 

A magyar romantikus váteszi magatartás kialakulásában a biblikus-deákos hagyo
mány és a kortárs nyugati irodalmi minták egyaránt szerepet játszottak, de leginkább 
meghatározó talán a magyarság sajátos történelmi-társadalmi helyzete volt. A 19. szá
zad eleje nálunk a nemzeti újjászületésnek, a modern nemzet kialakulásának korszaka, 
amelynek igen fontos tényezője a nemzeti nyelv és a politikai-kulturális intézmény
rendszer megújítása. Az új irodalom e folyamatnak egyszerre volt alakítója és eredmé
nye - s érthető, hogy a közös nemzeti feladatok némileg háttérbe szorították (bár 



természetesen nem nyomhatták el teljesen) az egyéni írói törekvéseket. A magyar író 
szembesült ugyan a korszak közös európai világnézeti ellentmondásaival, amelyek a 
nyugati romantikusok szemléletét és szerepalakítását meghatározták, de a nemzeti 
felelősség vállalása i t t fontosabbnak tűnt, mint például a költői metafizika vagy mito
lógia kérdései, s a romantika „főszereplőjének", a zseniális személyiségnek a helyzete 
is másképpen alakult, mint a nyugati irodalmakban. Nálunk a költőnek nem kellett 
keresnie a „fölvállalható" ügyet, mint Byronnak - hiszen a képviselet feladata és a 
szószólói szerep szinte sorsszerű kényszerként adatott számára, már-már akadályozva 
autonóm művészi kibontakozását (legalábbis a közkeletű vélekedés így értékeli a ma
gyar író kiemelkedően fontos társadalmi szerepét e korban). Ebben a váteszi szerep
változatban így a közösségi-társadalmi mozzanat fontosabb, mint az önkifejezés és a 
szakrális-metafizikai vonatkozás - hacsak nem vesszük figyelembe, hogy a nemzet 
maga válik szakrális értékké a kor gondolkodásában. Ugyanez mondható el az önma
gáért való költői szépség szerepéről. Számos ars poetica-értékű verset idézhetünk annak 
illusztrálására, hogy a társadalomépítő feladat előnyt élvezett az írói hivatás más vo
natkozásaival szemben, s hogy ezt az író szükséges áldozatnak tartotta. 

„Én is szeretném nyájasabb dalokban 
Üdvözleni a szép természetet, 
Abrándaimnak fényes csillagokban 
S bimbók közt keresni képeket. 

(...) 

De engem fölver nyájas képzetimbol 
Komoly valónak súlyos érckara; 
Fajom keserve hangzik énekimből, 
Dalom nehéz koromnak jajszava." 

(Eötvös József: En is szeretném...) 

Petőfi híres, türelmetlen sorait pedig minden magyar olvasó jól ismeri: 

„Ha nem tudsz mást, mint eldalolni 
Saját fájdalmad s örömed: 
Nincs rád szüksége a világnak, 
S azért a szent fát félretedd." 

Száz évvel később Illyés Gyula ironikus példázattal jellemezte a magyar író sajátos 
helyzetét. Eszerint nálunk az írók újra meg újra az árvíz veszélyeire figyelmeztetik 
közösségüket regényben, versben, drámában, publicisztikában - egészen addig, amíg 
valaki ingerülten meg nem kérdezi: „De hol van it t a vízügyi hivatal?" Illyés parabolá
ját általában úgy értik, hogy irodalmunk kezdettől fogva, de különösen a 19-20. szá-



zadban feladat-átvállaló irodalom. írók és műveik a legutóbbi időkig végső soron tőlük 
idegen szerepet játszottak kultúránkban. így az irodalom ahelyett, hogy „önmaga" lett 
volna, a közélet valamiféle tartozékává és pótlékává vált. 

Kétségtelen, hogy sokszor maguk a magyar írók is panaszkodnak amiatt, hogy író 
voltuk elsorvad politikai kényszerszerepük következtében. A szenvedélyesen politizá
ló és a nemzet ügyét személyes sorsával azonosító Ady például így fakad ki a kénysze
rű közéleti viaskodástól kedvét veszítve: 

„...komédia minden, komédia 
Nézek immár nagyobbakra is..." 

Mégis: alighanem közelebb járunk az igazsághoz, ha irodalmunknak ezt a kénysze
rű-sorsszerű közösségi elkötelezettségét olyan helyi, nemzeti sajátoságként értékeljük, 
amely nemcsak irodalomszociológiai, hanem esztétikai összefüggésben is értelmezhető. 
A váteszi költészetet - és általában a nemzeti sorshoz kötődő írói magatartást - nem
csak tehertételnek, hanem sajátos értéknek is tekinthetjük, amennyiben meglátjuk 
benne a jellegzetesen hazai szellemi magatartást és az ebből születő rendkívüli művé
szi teljesítmények sorát. Ki tagadná, hogy Zrínyi, Kölcsey, Vörösmarty, Ady - a sort 
hosszan folytathatnánk - nem a közösségi feladatvállalás ellenében, hanem éppen annak 
ösztönző hatására alkotott kiemelkedő poétikai-esztétikai értékű műveket? Ahelyett, 
hogy folyvást a „politizáló irodalom" állítólagos magyar tehertételéről keseregnénk, 
jobb lenne észrevenni, értékelni és megérteni azt az egyedi esztétikai minőséget, amelyet 
a szószólói szerep „kényszere" hozott a magyar irodalomba. 

Mindenekelőtt azt érdemes tisztázni, hogy az irodalom közösségi hagyománya reá
lisan nem állítható szembe sem a művészet metafizikai igényével, sem az individuális 
önkifejezéssel, sem a szépirodalomtól elvárható nyelvi autonómiával. A nemzeti el
kötelezettségű irodalom, ezen belül a váteszköltészet nem azonos a politikai költé
szettel; akkor sem, ha jelen van benne az aktuális politikai megszólalás, illetve a poli
t ikum mint ösztönzés és írói tárgy. A polit ikum és a nemzeti közösség ügye nem 
külső feladatként adódik a magyar író számára, hanem benső elkötelezettségként, s 
ami ennél is fontosabb: magától értetődő irodalmi „anyagként", témaként. Ottlik Géza, 
akit gyakran állítanak szembe a magyar kultúra „politizáló" hagyományával mint a 
„lételvű" irodalom képviselőjét (e szembeállítást alapvetően hamisnak tartom), az írót 
olyan emberként jellemzi, aki a „létezés-szakmában dolgozik". Minthogy azonban a 
létezést mindig meghatározottságaink szorításában tapasztaljuk meg, a magyar író 
nemcsak erkölcsi és politikai indíttatásból vállalja fel nemzete képviseletét, hanem 
azért is, mert számára e nemzet sorsában tapasztalható meg a létezés. A politikum így 
találkozik a metafizikai tapasztalattal, s a műben ezáltal kaphat sajátos esztétikai ér
téket. Vörösmarty, Arany, Móricz nagyszabású művészete bizonyíthatja ezt az ál
lítást. 

De mi a helyzet az írói individualitással: az énkifejezés jogos (és nem csak a líriku
sok számára fontos) igényével? Ezt látszólag valóban korlátozza a „prófétai" szerep. 
Petőfi aszketikus szigorral tiltja el korának költőit „saját fájadalmuk és örömük elda-



lolásától". Csakhogy ugyanakkor: van-e nagyobb én-költő irodalmunkban éppen Pe
tőfinél? Az ő költészetében az Én mitologizálása és mindennapi tapasztalatainak 
már-már dokumentarista számbavétele nemcsak megfér a nemzeti szószóló elhivatott
ságával, hanem mondhatni szükségszerű kapcsolatban áll vele. (A számtalan lehetsé
ges példa közül említsük meg azt a gesztust, ahogyan Az alföldben úgy avatja magyar 
jelképpé a pusztát, hogy személyes, számára adott fontosságát emeli k i : „Szép vagy, 
alföld, legalább nekem szép...") Az én-irodalom és a nemzeti elkötelezettség írói k i 
fejezése között éppúgy pozitív kapcsolat lehet, ahogyan a létirodalom és a váteszköl
tészet között. Az önnön sorsát, szerepét kutató, kifejező - sőt művében részben meg
alkotó - író számára nemzeti meghatározottsága, közösségéhez fűződő kapcsolata 
éppen olyan sorsmozzanat, mint férfi vagy női mivolta, testi adottságai, lelki alkata -
így szükségképpen beépül a vallomásos irodalom fő motívumai közé. 

Ami pedig az írói nyelv kérdését illeti: van-e jobb lehetőség a szuverén nyelvi uni
verzum kialakítására, mint a „nyelvében él a nemzet" sajátos hazai tapasztalatának 
feldolgozása? A nyelvi autonómia végletes elméleti követelménye - tudniillik hogy az 
irodalmi mű voltaképpen nem más, mint nyelvi produktum, amelynek az irodalmon 
kívüli világra vonatkozó „jelentése" lényegében nem lehet - az utóbbi egy-két évtized 
irodalmi közbeszédében vált uralkodóvá Magyarországon. Ezért hajlamosak vagyunk 
azt hinni, hogy a nyelvközpontúság követelménye jellegzetesen posztmodern fejlemény, 
és az ezzel kapcsolatos álláspontok csak az ezredforduló irodalmi életének alapkér
dései. 

Holott - ha nem is ennyire végletesen és explicit módon - az irodalmi vitáknak min
dig is központi kérdése volt az a dilemma, hogy minek is tekintsük elsősorban az írót: 
a nyelv művészének vagy a valóság alakítójának. Csak két történelmi példát emeljünk 
ki: Kazinczy és a romantikusok vitája éppúgy e kérdések körül forgott, mint a Nyugat 
esztétikájával kapcsolatos polémiák. Osvát Ernő híres hitvallása („írj bármit, csak tudd 
megírni!") mi más, mint az irodalom esztétikai, ebből következően nyelvi autonómi
ájának hangsúlyozása? És Kosztolányi többször megfogalmazott ars poeticája, amely 
röviden azzal a mondatával foglalható össze, hogy „az író az az ember, akinek a szavak 
fontosabbak, mint az élet" - szintén kapcsolatba hozható a mai posztmodern nyelv
központúsággal. Természetes is, hogy Kosztolányi éppen az „életes" Adyval szemben 
határozta meg a maga írói hitvallását, s hogy az ezredforduló szerzői közül sokan 
Kosztolányit tekintik példaképüknek és elődjüknek. 

„Örök" kérdésről van tehát szó, amelyről ugyanakkor - mint az ilyen nagy alapdi
lemmákról oly sokszor - elmondhatjuk, hogy (talán és részben) - álkérdés. Az „életes" 
és a „nyelvi" irodalomfelfogás szembeállítása az ízlés, az írói alkat és a világnézet 
szempontjából jogos és termékeny lehet, de ilyen alapon nem tudunk érvényes és ta
nulságos értékelést megfogalmazni az írói hitelességről és a művészi értékről, mint 
ahogyan a „korszerűségről" és az „elavultságról" sem. Témánk szempontjából: a „vá
teszi" irodalom jogosultsága, értéke és korszerűsége nem ítélhető meg azon az alapon, 
hogy az efféle művek nyelvileg „nem eléggé autonómak". Esterházy Péternek tulajdo
nítják az általa idézett (egyesek szerint Heltai Jenőtől, mások szerint Réz Páltól szár
mazó) bon mot-t: „az író ne népben-nemzetben gondolkozzék, hanem alanyban-állít-



mányban". Kis Magyar Pornográfia című művében a jeles szerző tovább is fűzi a gondo
latot: ha ugyanis az író „kicsit is jó, akkor amúgy is nyakig benne van az egészben, ha 
meg nem..." - s gondoljuk tovább, egyetértőleg: akkor minek ágál a magyarságával? 
Világos, hogy válaszmondat ez: arra a sokáig, sokaktól hangoztatott követelményre, 
erkölcsi fölhívásra reagál, hogy az író szolgálja nemzetét. Ne kényszerítsék arra az írót, 
mondja Esterházy, hogy „vízügyi hivatalnok" legyen, mert nem ez a dolga. Az ő mes
tersége a szavakkal való bánás, ő „a szavak embere". A híres mondattal a maga erede
t i öszefüggésében nincs is semmi baj - ám ahogy új szállóigévé lett, erősen ideologikus 
töltést kapott, s alkalmassá vált arra, hogy visszamenőleg is leértékelje és gyanússá 
tegye a nemzeti-közösségi irodalmi hagyományt. 

Leginkább a felszólító mód zavaró Esterházynál, ami persze az eredeti, vitatott mon
datnak is tehertétele. („Az író gondolkozzék népben-nemzetben...") Különösen feltűnő 
ez a normativitás egy alapvetően liberális ars poetica esetében, hiszen Esterházy i t t 
voltaképpen az írói szabadság hitvallását fogalmazza meg. Azonban úgy áll ki e sza
badság mellett, hogy szinte „letilt" - tabu alá helyez - bizonyos írói témákat és maga
tartásokat. A kommentárban persze tompítja a felszólítás élét azzal, hogy föltételezi: 
aki igazán író, amúgy is (anélkül, hogy közvetlenül beszélne róla) „nyakig benne van 
az egészben" - tehát bizonyos értelemben mindenképpen „nemzeti író". Mégis fölé
nyes és támadó kritikát érezhetünk a fordulatban, hiszen az is kihallható belőle, hogy 
annál, aki „népben-nemzetben gondolkodik", bizonyára gond van az „alannyal-állít-
mánnyal" - tehát a mesterség tekintetében nem igazi író. Elgondolkozhatunk azon is, 
hogy ez az új (liberális? posztmodern?) ars poetica miért az evidenciát hangsúlyozza, s 
az esetleges meghatározásától, fölemlítésétől óv. Hiszen könnyű belátni, hogy nem az 
magától értetődő, hogy egy író a nemzeti közösség elkötelezettje (amit ezért felesleges 
is lenne emlegetni), hanem az, hogy a nyelv művésze. Ez utóbbit tehát nem kellene 
külön hangsúlyozni: ha valaki nem mestere a nyelvnek, nem is író, és fölösleges azzal 
foglalkoznunk, hogy mit gondol a nemzetről. Azon lehet és érdemes vitatkozni, hogy 
az egyként „alanyban-állítmányban gondolkozó" írók milyen létélményt közvetítenek 
írásművészetükkel, s hogy a magyar nyelven író szerzők számára ez a létélmény szük
ségszerűen összekapcsolódik-e a képviseleti irodalomeszménnyel. De azt sugallni, 
hogy azok az írók, akik a maguk számára kötelezőnek érzik a szolidaritást nemzetük
kel, eleve korszerűtlen dilettánsok lennének, legalább olyan méltánytalanság, mint a 
„nemzeti" témáktól tartózkodó írókról föltételezni, hogy nem éreznek együtt nemze
tükkel. 

Aligha cáfolható, hogy a váteszi írómagatartás Magyarországon olyan remekművek 
sorát hozta létre, amelyek irodalmi kultúránk specifikus értékei. E művekben a nem
zeti alapélmény (amelyet, hangsúlyozzuk ismét, nem pusztán politikai állásfoglalásként, 
hanem létélményként értékelünk), nem pusztán „téma" vagy külső „járulék", hanem 
azok nyelvi-poétikai megformálását alapvetően meghatározó sajátosság. Néhány példát 
hozunk erre, különféle korszakokból és műfajokból. Zrínyi az európai barokk eposznak 
olyan sajátos változatát alkotta meg a Szigeti veszedelemmel, amelynek szerkesztés
módját, az antik hagyomány felhasználásának mikéntjét és nyelvi-verstani sajátosságait 



éppúgy meghatározta a nemzeti sors kifejezésének és a közösségi energiák mozgósí
tásának prófétai szándéka, mint eszmeiségét. Berzsenyi a horatiusi vátesz-ódák szu
verén hazai változatát hozta létre a 19. század elején - e művek egyszerre példái a 
legmagasabb rangú klasszicista imitációnak és a romantikus prófétizmusnak. Kölcsey 
nemcsak egyedi formai-nyelvi bravúrt hajtott végre a Hymnus megalkotásával, midőn 
a reformáció korának eszmei és nyelvi hagyományát és a kuruckori közköltészet ele
meit ötvözte a klasszicista-romantikus ízléssel, hanem olyan verstípust is alkotott - a 
profetikus történelmi-összegező nemzeti óda, illetve fohász verstípusát - , amelyet 
számos szuverén remekmű követett a 19-20. században: Vörösmarty, József Attila, 
Illyés életművében. Petőfi egész életműve arra példa, hogy a személyes-önstilizáló 
élménylíra milyen nagyvonalúan kapcsolható össze a közösségi felelősséget és aktivi
tást sugalló-hordozó költői beszédmóddal. Arany a költői elbeszélés és a ballada kü
lönféle változataiban alkotta meg a nemzeti létélményének megfelelő legkülönfélébb 
nyelvi-költői formákat. Mindezek a példák nem tematikailag meghatározott esetei a 
nemzeti képviseleti költészetnek, hanem olyan egyedi poétikai megoldások, amelyek 
azt bizonyítják, hogy a fölvállalt „nemzeti megbízatás" nemcsak tehertétele és akadá
lya lehet az írói nyelv- és formaművészet kiteljesedésének, hanem elsődleges ösztön
zője, kibontakoztatója is. 

Igaz ugyanakkor, hogy az említett példák a korábbi évszázadok során mind olyan 
irodalomszociológiai helyzetben jöttek létre, amelyben a költő közéleti szerepvállalá
sa és iránymutatása nemcsak magától értetődő volt, hanem a közvélemény egyenesen 
el is várta. A 20. századra ez a helyzet megváltozott, s egyre inkább anakronisztikussá 
vált, hogy az írók közvetlenül hatni akarjanak a társadalomra. De valóban ennyire egy
értelmű lenne ez a változás? Tényleg lehetetlenné, művészileg terméketlenné válik az 
irodalmi műben megmutatkozó „képviseleti" szándék attól, hogy az olvasó már nem 
föltétlenül „fölkentet", orákulumot lát a nemzet íróiban? Két ellenvetés is tehető. Az 
egyik: a képviseleti szerep válsága önmagában is lehet forma- és értékteremtő írói ta
pasztalat, amely hozzásegíthet a nemzettel kapcsolatos irodalmi eszmélkedés elmélyí
téséhez. A másik: az írói „vezérszerep" felbomlásával, illetve átalakulásával a 20. szá
zad folyamán nem szűntek meg azok a közösségi-társadalmi gondok (ellenkezőleg: 
inkább súlyosbodtak), amelyek a „létezés-szakmában dolgozó" író számára alapél
ményként, tehát olyan alkotói ösztönzésként jelennek meg, amelyek sajátos új poéti
kai megodásokat kívánnak. így a váteszi szerep megszűnése vagy elavulása nem jelen
t i egyben a nemzeti aggodalom, a közösségi élmény által inspirált irodalom megszű
nését és elavulását is. (Érdemes arra gondolni, hogy az előző évszázadok során is 
mindig változott a nemzeti költészet poétikája. Zrínyi és Arany epikájában, Berzsenyi, 
illetve Petőfi lírájában alighanem több az eltérő sajátság, mint a hasonlóság.) 

A 20. században tehát a nemzeti költészet egyik nagy ösztönzője a prófétai szerep 
válsága. Az író azt tematizálja, hogy vátesznek, szószólónak kellene lennie - ugyanakkor 
kifejezi, hogy ez tragikusan, sőt tragikomikusán lehetetlen. Hivatása van, ám ezt a hi
vatást, számos bonyolult és összefüggő okból, lehetetlen teljesítenie. E paradox írói 
szerepélmény legnagyobb formátumú, egyben talán a mindenkori magyar vátesz-köl-
tészet legnagyobb szabású képviselője természetesen Ady Endre; de más hangsúlyok-



kai és más tónusban fölfedezhető ez a feszültség Illyés Gyula és Nagy László költésze
tében is. (E névsorról eszünkbe juthat, hogy a magyar irodalmi közvélemény szinte 
nemzedékről nemzedékre kiosztja „az utolsó nemzeti költő" címét. Ady, Illyés, Nagy 
László egyként megkapta már e „méltóságot", s elképzelhető, hogy kortársaink között 
is van vagy lesz várományosa ennek a különös címnek...) 

A nemzeti élmény továbbélése, további hatása a magyar irodalomban a váteszi sze
repen történő túllépéssel, az attól való függetlenedéssel is történhet. Egyrészt arra kell 
gondolunk, hogy a profetikus szószólói szerep mindenekelőtt a lírában érvényesülhet, 
ám a nemzeti felelősségvállalás, illetve a nemzeti sorsélmény más műfajokban, min
denekelőtt a prózai epikában is jelentkezhet; másrészt arra, hogy a közösség sorskér
dései és tapasztalatai egészen új írói szerepalakításban és nyelvhasználatban is kife
jezhetők (például olyan lírában, amely szakít a hagyományos személyességgel, sőt a 
nyelv megszokott grammatikai rendjét is fölbontja, a modern és posztmodern gyakor
lat szerint). A prózai elbeszélésben igen sokféle lehetősége van a nemzeti létélmény 
kifejezésének, faggatásának. Teremthet az író olyan történelmi mitológiát, amelyben 
a személyes lét és a végső metafizikai kérdések közötti konkrét lét- és erőtér a nem
zeti sors, a nagypolitika és a mindennapi élet egységében - ezt valósította meg Móricz 
Zsigmond az Erdé/y-trilógiával, illetve évtizedekkel később az erdélyi Szilágyi István 
nagy regényeivel (Kő hull apadó kútba, Agancsbozót, Hollóidő). De lehetőség adódott a 
nemzeti tapasztalatok írói kifejezésére olyan prózai formák révén is, amelyek a doku
mentum és a fikció határán mozogva újították meg a magyar elbeszélő irodalmat. Erre 
a műfaji változatra szintén remekművű példát szolgáltat Móricz (többek között A bol
dog emberrel, az Árvácskával és az Eletem regényével), de elsősorban mégis a népi írók 
irodalmi szociográfiái jutnak eszünkbe, mindenekelőtt Illyéstől a Puszták népe. A szo
ciografikus széppróza hagyománya egyébként napjainkig eleven; alig hinném, hogy 
Sánta Ferenc, Csalog Zsolt vagy Tar Sándor megrendítő prózáját kirekeszthetnénk a 
nemzeti feladatvállalás irodalmi hagyományából. 

Egy-két példát arra is hozzunk, hogy a hagyományos személyességtől elszakadó lírai 
formákban és beszédmódokban is természetes módon jelenhet meg a nemzeti sors
élmény. Ilyen költészetnek tartom Oravecz Imrének mindenfajta váteszi hagyománytól 
távol álló, ám a nemzeti lét alapélményét legnagyobb íróink erejével és hitelességével 
kifejező nagy könyvét, a Halászóember című önéletrajzi prózaverset, amelyben a költő 
falujának, családjának életét és ezen keresztül a magyar parasztság 1945 utáni sorsát 
örökíti meg emlékszilánkokból összerakott képek-jelenetek folyamatában, szembesít
ve a jelent és a múltat. Alkalmas lehet a nemzeti sorsélmény (a nemzeti passió!) meg
jelenítésére a nyelv széttörése, felbontása, a megromlott nyelvhasználat, sőt a nyelv
vesztés költői imitációja is, mint Domonkos István vajdasági költő Kormányeltörésben 
című, megrendítő versében: 

„én lenni 
én nem tudni magyar 
élni külföld élet 
pénz nyelv zászló 
himnusz bélyeg 



elnökök vezérek 
előkotorni megfelelő 
ott ahova érek 
mi meghalni mindnyájan 
úgyis téves csatatéren..." 

De találhatunk példát arra is Baka István lírájában, hogy látszólag hagyományosabb, 
gazdag metafora- és szimbólumvilágot építő költészet születik sok szerepimitációval, 
amit egyszerre sugall egy negatív metafizikai élmény (az istenhiány élménye) és az épp 
ilyen negatív, abszurd nemzetélmény: a nemzeti széthullás, a bomlás katasztrofális 
tapasztalata. Ennek a lírának ugyanúgy a nemzeti lét (az ebben átélt képtelen szenvedés) 
az élményalapja, mint Zrínyi, Arany, Ady költészetének: 

„Éjszaka van magamra hagytak végre 
az orvosok az ápolók sehol 
körülnézhetek Döbling ez vagy Magyarország 
vagy a Döbling-Magyarország-Pokol 

Csend van tán Isten elharapta nyelvét 
csillag sem csikordul tengelyén 
hallgass te is aludj Széchenyi István 
legnagyobb magyar szerencsétlen gazfi én 

Beh jó hogy el van zárva minden ablak 
behjó hogy itt benn minden óra áll 
míg így marad nem férkőzhet be hozzám 
a park ösvényein settengő halál 

Éjszaka van magamra hagytak végre 
az orgyilkosok árulók sehol 
körülnézhetek Döbling ez vagy Magyarország 
vagy a Döbling-Magyarország-Pokol." 



PINTÉR GÁBOR 

Fides et potestas II. 

„Különbséget tenni múlt, jelen és jövő között - illúzió, ám 
makacsul tartja magát." 

(Albert Einstein) 

„Majdnem hihetetlen, hogy igen sok művelt ember csak 
valamivel tud többet a történelemből, mint amennyit az 
iskolakönyvekből tanult." 

(KarlThaler, 1871) 

Medium aevum, avagy korunk hőse 

Szinte közhelyes hagyománnyá „nemesült" már a középkor néhány jelzője: sötét, véres, 
brutális. A divatos kosztümös filmek valóban azt sugallják, hogy ebben az időszakban 
mintha még a levegő is mozdulatlan lenne, legfeljebb csak harci lobogók lobognak, 
kardok csattognak, tombol az erőszak és ömlik a vér, s mindezt át- meg átszövi a dra
maturgia szabályai (valamint a célközönség vélt vagy már valós igénye) szerinti erotika. 
A szerencsétlen, röghöz kötött jobbágyok, a lelkek pásztorolása helyett politikai ma
nőverekbe bonyolódott papok, az ájtatosan álszent szerzetesek és apácák csupán a kép 
elmélyítéséhez szükséges kontrasztot és a hátteret biztosítják. Mintha a középkorban 
nem történt volna semmi „normális", minden mozdulatlan, nincs mobilitás, technikai 
fejlődés, szellemi eredmény; mintha ezt a korszakot csak a már szinte kultikussá ma
gasztalt szellemi tunyaság és sötétség, a véres erőszak és az embertelen kegyetlenség 
jellemezné. Alig vesszük észre, hogy ez az egész beállítás nem más, mint fogyasztói 
társadalmunk mesterségesen létrehozott, fenntartott s ezért már valósnak tűnő igénye 
a karosszékből élvezhető és élvezendő borzongások, izgalmak iránt. Panem et circenses! 
A lebutított tömeg - mintegy a sportközvetítések kosztümös alternatívájaként - fele
lősség nélkül izgulhat, s azzal a megnyugtató érzéssel térhet nyugovóra, hogy ma sem 
kellett gondolkodnia, valódi teljesítményt nyújtania. S balladai homály rejti a készí
tőknek azt az egyáltalán nem mellékes szándékát, hogy legitimitást, történeti igazolást 
nyerjenek haladó korunk „vívmányai": a bármi és bárki árán megszerzett hatalom, nő/ 
férfi és vagyon, a kitaposott karrier, illetve a szinte kultusszá, vallásos eszménnyé ma-
gasztosított sikerélmény. így változnak át Arthur király félelem és gáncs nélküli lovag-



jai korunk páncél helyett öltönyt-nyakkendőt viselő, félelem, lelkiismeret és tisztesség 
nélküli hőseivé. 

De mindössze ennyi lenne a középkor hasznosítható tanulsága? 

„üt non conturbaretur ordo" 
Korábban már szó esett arról, hogy a Karoling birodalom kezdetén az egyház, ponto
sabban az egyház legfőbb képviselője, a pápa legitimálta az Arnulfingek közé tartozó 
Pippin hatalomátvételét.1 Érdemes azonban feleleveníteni az ezzel kapcsolatos üze
netváltást, mert megvilágítja a hatalomról és annak valódi birtokosáról alkotott fel
fogást. 

„749. év. Burghardus würzburgi püspököt2 és Folradus káplánt3 elküldték Zakariás 
pápához4, terjesszenek elő kérdést a frank királyokra vonatkozóan, akik ebben az idő
ben nem rendelkeztek királyi hatalommal, hogy rendben van-e ez vagy sem. Zakariás 
pápa azt üzente Pippinnek,5 hogy helyesebb, ha a hatalom birtokosát nevezik királynak, 
nem pedig azt, aki királyi hatalom nélkül maradt; és hogy a rend meg ne zavartassák, 
apostoli hatalmánál fogva megparancsolta, hogy Pippin legyen a király."6 

Az idézett Annales-részlet több figyelemre méltó kijelentést tartalmaz. Először is 
jelzi a frankok elbizonytalanodását, hiszen éppen azt tapasztalták, hogy az addig biz
tosnak tudott elmélet (a hatalom birtokosa és gyakorlója a király) egy ideje ellentétbe 
került a gyakorlati valósággal (a majordomus - Pippin - kezében van a tényleges ha
talom). 

Másodszor: egyértelműen szükségesnek tartják a legitimációt a kialakult helyzet 
rendezéséhez, ezért fordulnak a pápához, s nem „saját hatáskörben" oldják meg azt. 
A pápa ekkor még vicarius Petri, és nem Krisztus helytartója; viszont már él az a ha
gyomány, hogy Nyugaton ő képviseli a legfőbb világi - császári - tekintélyt,7 s a fran
kok szemében a pápa testesítette meg Nyugaton a legfőbb erkölcsi auktoritást is. 8 

Fontosnak tartom itt nyomatékosítani, hogy tekintélyről, és nem hatalomról van szó! 
Az általa adott legitimáció nem pápa volta miatt szakrális, hanem mert Isten földi 
képviselője a császár, akinek tekintélyben helyetteseként jár el. Ezen az alapon paran
csolhatta meg Pippinnek, hogy legyen király, hiszen Frankföld a Birodalom területén 
feküdt. A császári tekintély szempontjából nem lényeges, hogy a Birodalom nyugati 
térfelén már régóta nincs tényleges hatalma a Bizáncban székelő császárnak. Az idézett 
szövegben ugyan apostoli auktoritására (per auctoritatem apostolicam) hivatkozik a pápa, 
azonban tudnunk kell, hogy a krónikát mintegy negyven évvel később írták, s több 
esetben a saját korának fogalmait, fordulatait használta az ismeretlen szerző a tartal
mukban egyébként pontosan leírt korábbi események elbeszélésére.9 

Harmadszor pedig a non conturbaretur ordo (a rend meg ne zavartassék) kifejezés ér
demel figyelmet. A latinban az ordo jelentésárnyalataiban mindig benne van a hierar
chikus rangsor. Tehát nem egyszerűen a fizikális nyugalom, a közrend megőrzéséről, 
zavargások elkerüléséről van szó, hanem a törvényes, hierarchikus eszmén alapuló 
rend folyamatosságának megtartásáról.10 Ezt jelzi az is, hogy bár 751-ben Pippint a 



nagy tekintélyű öreg Bonifác érsek,1 1 Germania apostola kente királlyá, mégis három 
évvel később - éppen Bonifác mártíromsága után szűk két hónappal -17. István pápa1 2 

is „megerősítette a szent kenettel Pippint a királyi tisztségben".1 3 Ez a második fel
kenés nem azt jelenti, hogy az előző szertartás érvénytelen volt, hanem sokkal inkább 
azt, hogy teljes értékű, szakrális legitimitást csak egyetlen személy, a Péter apostol és 
a császár tekintélyével rendelkező pápa adhat, hiszen csak ő rendelkezik igazi aukto
ritással.1 4 Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a felkenést már ekkor szent
ségnek tekinthették.1 5 

A dinasztiaváltás feltételezhetően nem a frank előkelők teljes egyetértésével történt, 
hiszen minden korban voltak pártok, érdekcsoportok. Bár Pippin trónra kerülését mo
dern kifejezéssel vértelen puccsnak is nevezhetjük, hiszen Childeriket16 hamis királynak 
nevezve, haját levágva, egyszerűen elküldték egy monostorba (valószínűleg St. Bertin-
be), 1 7 mégis lehettek hívei az utolsó Meroving királynak is. A legitimálás szinte görcsös 
szándéka inkább erre utal, mint a történeti irodalom korábbi értelmezésére. Hosszú 
ideig élt ugyanis a szakirodalomban az a tézis, hogy az egyház ily tevékeny szerep
vállalása a frank rendszerváltásban új politikai eszméket takar: a germán vérségi jogot 
az Isten kegyelmére hivatkozó keresztény monarchia váltotta fel. 1 8 Amint erre Canning 
felhívta a figyelmet, ez félrevezető értelmezés. „Mivel maguk a Merovingok is teokra-
tikus királyok voltak, Pippin Istentől kapott hatalmának hangsúlyozásában semmi 
újítás nem volt ." 1 9 Canning véleménye szerint az újdonság az egyház kiemelkedő sze
repében, különösen a pápaság bekapcsolódásában van. Egyúttal azt is leszögezhetjük, 
hogy az egyház nem sajátította ki a király kijelölését, bár felszínesen nézve így is lehet
ne értelmezni Zakariás pápa parancsát (jussit Pippinum regem fieri - megparancsolta, hogy 
Pippin legyen a király). Az eddigiekből azonban láthattuk, hogy a pápai vélemény, még 
ha parancsként is hangzik, inkább csak megerősítette a frankok szándékát. A „frankok 
összességének választása" és az egyházi felkenés a legitimáció párhuzamos és egymást 
kiegészítő formáiként értelmezhető. Figyelemre méltó az is, hogy a menesztett Chil-
derik és Pippin között nincs rokoni, vérségi kapcsolat. A középkorban, ha egy új nem
zetség vette át a hatalmat, szívesen kötötték össze az előzővel, akár utólag is, erőltetett 
fantáziával, hogy a rokoni kapcsolat által a legitimitásnak legalább a látszatát biztosít
sák. Pippin esetében erre még kísérlet sem történt. Különlegesen kihangsúlyozott, 
több oldalról bebiztosított legitimitása ennek a hiánynak a pótlása volt. 

Természetesen fel kell tenni a kérdést, hogy vajon milyen ok rejlett a pápaság támo
gatási készsége mögött. Az események kínálják a közismert magyarázatot: a longobár
dok itáliai térnyerése közvetlenül fenyegette a pápaságot. A nemzetközi helyzet azon
ban ennél sokkal összetettebb volt akkoriban. A III. István (768-772) és II. Adorján 
(867-872) pápa közötti száz évet „frank évszázadnak" is szokták nevezni. A 8. század 
közepére Róma nemcsak politikailag vesztette el a bizánci birodalom szövetségét, ha
nem a képtisztelet-képrombolás vitája következtében eltávolodtak egymástól szelle
mi-lelki síkon is, s egyrészt a politikai-teológiai viták miatt, másrészt az arab előre
törés jóvoltából egyházilag szakadt meg a kontaktus a görög területek ősi pátriárka- és 
metropolita-székhelyeivel: a keresztény Kelettel. Róma és a pápaság magára maradt, 
s a megváltozott politikai környezetben új kapcsolatrendszert kellett kialakítaniuk. 

^| 



Ebben a helyzetben a pápák mintegy felhatalmazva érezték magukat arra, hogy saját 
lehetőségeik szerint oldják meg az ügyet. Erre nem kizárólag katonai gyengeségük 
késztette őket, hanem lelki küldetéstudatuk is: Róma püspöke egyúttal Nyugat pátri
árkája is, kötelessége tehát nyájával lennie. A keresztény Nyugat ebben az időben -
mivel Észak-Afrika és Hispánia szaracén kézre került - az írekre, angolszászokra, fran
kokra, bajorokra és longobárdokra korlátozódott; s e csoportok rendkívül különböző 
kapcsolatban álltak a pápákkal. A longobárdok ugyan már felhagytak az arianizmussal, 
de annál inkább törekedtek arra, hogy hatalmuk alá hajtsák Itália még bizánci fenn-
hatóságú területeit, s ezzel veszélyeztették a pápát. Az íreknek megvolt a maguk külön 
útja, s bár jelentős missziós tevékenységet folytattak a kontinensen is, nem vettek részt 
a „nagypolitikában". Az angolszászok tisztelték a pápát mint egyházi fejüket, de segít
ségnyújtás szempontjából szóba se kerülhettek. Mivel pedig a bajorok és akvitánok 
nem reagáltak, maradtak a frankok mint utolsó szalmaszál.20 Ullmann arra hívja fel a 
figyelmet: a pápaság megtanulhatta a Pippin előtti évszázadok eseményeiből, hogy 
mint intézmény teljesen erőtlen, ha nem tud olyan védelmezőre vagy támogatóra szá
mítani, aki elég erős ahhoz, hogy a fenyegetéseket elhárítsa.21 

Ráadásul egy ilyen szövetségkötés következményei a pápaság intézményének lénye
gét, a primátusság kérdését is érinthették. Róma püspökei mindig gondosan őrizték 
annak tudatát, hogy ők Szent Péter utódai. Bizánc császárai és pátriárkái azonban - bár 
megadták a tiszteletet - gondosan vigyáztak saját egyházi autonómiájukra. Az I. Leó 
pápa által kidolgozott doktrínát (a római egyház az egyetemes egyház feje és anyja, 
akinek minden keresztény és az egész emberi és egyházi élet alá van vetve) éppen a 
pápasággal közvetlen kapcsolatban álló politikai hatalmak, mint Konstantinápoly és a 
longobárdok, egyáltalán nem fogadták el feltétel nélkül. Számukra egészen mást je
lentett a pápai primátusság, mint Péter helytartójának. Ezzel szemben a frankok - egy
részt karoling vezetőik, másrészt a közöttük tevékenykedő angolszász misszionáriusok 
hatására, illetve saját egyházreformeri törekvéseik eredményeként is - készek voltak 
a római egyházat és a pápát az egyházi hagyomány és tan kizárólagos letéteményesének 
elfogadni. Ez fakadhatott a frankok eredendő, kereszténységtől független vallási és 
nem vallási hagyományából. Azt bizonyosnak tekinthetjük, hogy Pippin felismerte: a 
pápasággal kibontakozó szoros kapcsolat és az ebből származó legitimitás olyan több
letet biztosít, amely kiemeli a frankokat a környező népek közül. Pippin még csak 
megsejthette, hová vezethet ez a többlet; fia és unokája már tapasztalhatták is: a frank 
birodalmi tudatnak egyáltalán nem elhanyagolható, nem mellékes összetevője lett a 
keresztény világ = frankok képlet. Nem meglepő, hogy a 9. században voltak pillana
tok, amikor a frank teológusok számára a pápai eszme jelenvalóbb volt, mint magának 
a pápának. Ekkor bontakozik ki a középkori pápaság; a frankok szerepe nem hagyható 
figyelmen kívül a III, Ince teokráciájáig vezető úton. A 9. század végéig három fázist 
különíthetünk el: a pápai-frank kapcsolatok megalapozását, vagyis a Nagy Károly csá
szárrá koronázásáig tartó időszakot; a kapcsolatok szerződéses konszolidációjának 
korát Jámbor Lajos és I . Lothar alatt; valamint a frank császárság védnöksége alatt meg
újult lelki autoritással és vezetőerővel rendelkező pápaság korszakát. 

Korábban Martell Károlynál próbált III. Gergely pápa (731-741) támaszt találni, ám 



akkor még eredménytelenül. Ezt a lépését Bizáncban helytelenítették és elszakadási 
kísérletként értékelték. Ebben közrejátszott az is, hogy Konstantinápolyban barbárnak 
tartották a Nyugatot, ugyanakkor a görögök nem voltak segítőkészek. Zakariás pápá
nak (741-752) átmenetileg sikerült békét kötnie a longobárdokkal, de halála után 
előrenyomultak Ravennán át Róma felé. II. István pápa (752-757) - mivel hiába fordult 
Bizánchoz - kénytelen volt Pippintől segítséget kérni, anélkül, hogy nyílt szakításra 
került volna sor a császári udvarral. Személyesen kívánt a királlyal tárgyalni, ezért in
kább elutazott Frankföldre,22 ám az út a longobárd királyságon keresztül vezetett. 
Aistulf király23 (749-756) - amint az egyik forrás írja - „miként oroszlán csikorgatta a 
fogát",24 de átengedte. Hosszas tárgyalások után, miközben a pápa „könnyek között 
kérte, hogy Szent Péternek és a rómaiaknak ügyét vezesse",25 a frank király kötelezett
séget vállalt a segítségre, s arra, hogy a longobárdoktól visszafoglalt területet nem 
tartja meg, hanem a pápának adományozza. A pápa azzal is kedvezni akart, hogy k i 
közösítés terhe alatt megtiltotta, hogy olyan uralkodót válasszanak, aki nem ahhoz a 
nemzetséghez tartozik, amelyet az előrelátó isteni gondviselés a legnagyobb méltóság
ra rendelt. 2 6 A megállapodást megpecsételendő - mintegy viszonzásként - királlyá 
kente Pippint. 

A legitimációs szándéknak ebben az eseménysorban és értelmezésben nem jut túl 
sok szerep. Tény, hogy a katonailag gyenge pápaság számára az egyetlen valóban erős 
védelmező szövetséges csak a frank királyság lehetett. Materiális szempontból Pippin 
nem is nyert semmit a megállapodással: belebonyolódik egy háborúba, amelyhez sem
mi érdeke nem fűződik, s a nagy anyagi és emberveszteségek árán elfoglalt területek
ről is eleve le kell mondania. Mi volt akkor az ok, ami a királyt mégis a pápa szövetsé
gesévé tette? Pusztán a kereszténységhez tartozás nem látszik elégséges indoknak, 
hiszen ez meglévő adottság volt, erről nem kellett volna hosszasan tárgyalni. A hála 
mozgatta volna - mint sokan vélik - , hiszen az előző pápa közbelépése jóvoltából ke
rült trónra? De ebben az esetben is feleslegesnek tűnnek az elnyújtott egyezkedések. 
Sokkal valószínűbb annak felvetése, hogy - bár Pippin helyzete a gyakorlatban biztos 
volt - nem volt megelégedve annak eszmei-(jog) elvi megalapozásával. Ezért igényelte, 
hogy katonai segítségnyújtása fejében a pápa őt és két fiát „szent kenettel a királyi 
méltóság tiszteletére" felszentelje.27 Ez utóbbi nemcsak Pippinnek szóló gesztus volt 
István pápa részéről, hanem komoly üzenet lehetett mindenki számára: Childerik le
váltása valóban dinasztiaváltás volt, hiszen it t vannak, jogilag is kétségbevonhatatlanul, 
a királyi trón örökösei. Ráadásul a pápai felkenés összekötő kapocs lehetett a hagyo
mányos, vérségi jogon öröklődő uralkodói szentség (felicitas) és Pippin új, dinasztikus 
szentsége (sanctitas) között.2 8 

Pippin legitimitását az egyházi jellegű megerősítő/felszentelő felkenésen kívül más 
módon is kifejezésre juttatta a pápa: fiaival együtt a patrícius Romanorum (a rómaiak 
patríciusa) méltóságával ruházta fel. Ebben az időben ez a fogalom már mást jelentett, 
mint századokkal korábban. Bizánci területen udvari rang volt, Nyugaton pedig a ka
tonai főparancsnok (magister militum), illetve még néhány más, magas beosztású kato
na és hivatalnok megtisztelő címe lett. A frank uralkodók közül elsőként Chlodvig v i 
selhette ezt a titulust 508-tól Anasztasziosz császár jóvoltából. Itáliában a császári hely-



tartó, a ravennai exarcha és a rómavárosi dux (hadvezér) viselte a patrícius címet. 
Különösen fontos kötelességük volt a rómaiak és a római egyház védelme. így érthető, 
hogy István pápa miért tüntette ki ezzel Pippint és fiait. A Karolingok később is vál
lalták a „rómaiak" védelmét, s ez már a longobárdok elleni hadjáratokban jól jött, 
hiszen jogossá tette Pippin fellépését, és azt is egyértelművé tette, hogy nem saját 
magának akarja meghódítani a longobárd királyságot, hanem védelmezői kötelességét 
teljesíti. 2 9 

Nem egészen mellékes kérdés, hogy volt-e joga ilyen címet és hatáskört adni a pá
pának. A szakirodalom feltételezi, hogy István pápa ezt a császár megbízásából tette, 
tehát az adományozás nem lehetett „jogbitorló vagy forradalmi aktus Bizánc ellené
ben". 3 0 Véleményem szerint a jogbitorlás vagy lázadás gondolata vagy szándéka nem 
is merülhetett fel a pápa környezetében. Mint volt róla szó, a később Donatio Constan-
tini néven ismertté vált irat lényege a gyakorlatban ekkor már létezett: a pápa tudatá
ban volt annak, hogy Nyugattal és Róma megvédelmezésével kapcsolatban különleges 
jogai vannak. Ebbe a jogkörbe pedig beletartozott a szövetségkötés és a patríciusi cím 
adományozása is. 

Pippin szempontjából a patríciusi cím és a vele járó „rómaiak védelmezője" megbí
zatás nemcsak a hadjárat jogszerűségét biztosította. Sokkal fontosabbnak tekinthette, 
hogy a pápától, a Nyugat fölötti tekintély birtokosától a felkenés és a titulus által örö
köseivel együtt legitimációt kapott. Immár nemcsak hatalommal, hanem tekintéllyel 
is rendelkezett.31 Utódai ezen az úton haladhattak tovább. Az „Isten kegyelméből ki 
rály" formula már Pippin idejében feltűnik, de csak Nagy Károly kancelláriájában vált 
általános gyakorlattá. Több forrásból ered: egyrészt kötődik a pogány római császár
sághoz is, hiszen az uralkodó hatalmának eredetét ott is így határozták meg; másrészt 
a kereszténységhez is kapcsolódik, hiszen az ószövetségi királyok is Isten kegyelméből 
uralkodhattak. A frankok tehát a rómaiaknak is utódai, s a választott népnek is, vagy
is ők az újszövetségi Izrael, apopulus Dei.32 Ez a kettős öntudat és a hozzá kapcsolódó 
kettős legitimáció magasan kiemeli a frankokat kora középkori környezetükből. 

Látszólag jelentéktelen mozzanat, hogy amikor I I . István pápa 754. január 6-án meg
érkezett Pippinhez, akkor a király különleges tiszteletadással fogadta: „Mikor a király 
értesült a boldogságos pápa megérkezéséről, feleségével, fiaival és a nemességgel együtt 
a legnagyobb sietséggel eléje utazott. [. . .] O maga azon helységben levő palotájánál, 
amelyet Ponthionnak hívnak, oly módon fogadta a szentséges pápát, hogy mintegy 
három mérfölddel a palota előtt leszállt a lóról, és feleségével, fiaival és a nemesekkel 
nagy alázattal a földre vetette magát. Azután, mint egy lovász, egy hosszú szakaszon 
a pápa nyerge mellett futott." 3 3 Valószínűleg eszébe sem jutott Pippinnek, hogy ezzel 
a gesztusával egy hagyományt alapoz meg éppen, amelyet bő háromszáz évvel később 
VII. Gergely már pápai előjogként fog elvárni, s amely ellen újabb nyolcvan év múlva I . 
Rőtszakállú Frigyes tiltakozik majd. 

Pippin türelmes és messzetekintő, kegyes és gyakorlatias, békeszerető és csatában 
legyőzhetetlen vezető volt. Ezek a tulajdonságok nem voltak jellemzőek eddig a gal
liai királyokra. Jól előkészítette fiának, Nagy Károlynak az uralkodását, akinek hosszú 
kormányzása alatt vált Gallia Frank Birodalommá. Tisztában volt azzal, mekkora ne-



hézséggel kellene megküzdenie akkor, ha a kormányzásban nem venné igénybe az 
egyház segítségét. Éppen ezért igyekezett gondoskodni arról, hogy az egyháznak - ál
talában és a Frank Királyságban egyaránt - biztosítva legyenek a jogai, privilégiumai 
és tulajdona.3 4 Károly számára a királyság teokratikus felfogása teljesen egyértelmű. 
Isten az ő gondjaira bízta a keresztény népet, amely a tágabb értelemben vett egyházat 
jelenti, de a szorosabb értelemben vett egyház, vagyis a klérus ugyanúgy része az ál
tala kormányzottaknak, hiszen ő a defensor ecclesiae (az egyház védelmezője).3 5 Károly 
feladata, hogy a gondjaira bízottakat megvédelmezze.36 Kötelessége a nép jólétéről 
gondoskodni, amint egyik rendeletében fogalmazott: „ [Akarjuk,] hogy mindazok, akik 
hozzánk tartoznak, kedvező körülmények között éljenek, és senki őket szegénységre 
ne juttassa",3 7 s a gondoskodáshoz hozzátartozott a hit terjesztésének elősegítése, az 
istentiszteletek rendje is. Amint kortársai megfogalmazták: „Harcoljon érettünk a lát
ható ellenségek ellen az Úrnak segítvén, és mi érette az Úrhoz fohászkodván erőért a 
láthatatlan ellenségekkel szemben, lelki fegyverekkel harcolunk... Irgalmazzon könyö
rületesen a foglyoknak, legyen segítségére az elnyomottaknak, oldozza fel a leigázottak 
kötelékeit, legyen az özvegyek vigasztalója, szerencsétlenek felüdítője, legyen úr és 
atya, legyen király és pap, legyen minden keresztény legbölcsebb kormányzója."3 8 

Megváltozott tehát néhány kifejezés jelentéstartalma: a mundus, amely eredetileg a 
római világot, az imperiumot jelentette, a 9. században azonossá vált az ecclesiával; vagy
is az egyház maga a birodalom; a birodalom lakói, a Rontani pedig azonosak a keresz
tényekkel.39 Károly nem pap a szó szentségi értelmében, hiszen semmi ilyen funkció
ja nem volt. Ezen a földön ő mindenki felett áll, Isten helyetteseként mindenki felett 
uralkodik, a püspökök is csak a második helyen, Krisztus helyén lehetnek.4 0 Annyiban 
pap, hogy kötelessége az egyház munkájával is törődni. S látva azoknak a kapitulárék-
nak a nagy számát, amelyeket lelki és egyházi jellegű ügyeknek szentelt,41 mi is telje
sen bizonyosak lehetünk „a császár úr jószándékában, hogy az Istentől neki adott k i 
rályságban mindenkit a becsületesség szabályára vágyik vezetni, de nincsenek annyian 
a segítők, amennyien a felforgatók, sem annyian a prédikálok, mint a prédálók".42 

Kézenfekvőnek tűnt, hogy Dávid királyhoz hasonlítsák, hiszen egyesítette a királyi 
vezetés és a papi tanítás funkcióit. Amint AlcuinK írja egy levelében Károlynak: „Tisz
ta és szent vizsgálódással a katolikus hit igazságát megvizsgálni igyekeztél, és a királyi 
utat mindig apostoli tanítással, az igazság egyenes beszédével erősítetted, okosságodat 
megőrizted. Boldog az a nemzet, melynek ura az ő Istenük, és boldog az a nép, melyet 
ily tanító emelt fel és ily prédikátor erősített meg. [.. .] a hatalom győztes kardját for
gatja jobbjával és a katolikus tanítás harsonája zeng az ajkán. Dávid is, az előző [vá
lasztott] nép Istentől kijelölt és Istentől kedvelt egykori királya és jeles zsoltáros Iz
rael győzedelmes kardjának minden népet alávetett, és Isten törvényének kiváló hir
detője volt a nép között."4 4 

A korabeli liturgiában nemcsak a pápáért fohászkodtak Istenhez, hanem a népéért 
küzdő és alattvalóiért Istennél közbenjáró uralkodóért is: 

„Hogy a föld gyümölcseit nekünk ajándékozzad, 
kérünk téged, hallgass meg minket. 



Hogy Leó apostoli urat szentségben és vallásban megerősíteni méltóztassál, 
kérünk téged, hallgass meg minket. 
Hogy neki életet és egészséget ajándékozzál, 
kérünk téged, hallgass meg minket. 
Hogy Károly király urat megőrizni méltóztassál, 
kérünk téged, hallgass meg minket. 
Hogy neki életet és győzelmet ajándékozzál, 
kérünk téged, hallgass meg minket. 
Hogy a királyi gyermekeket megőrizni méltóztassál, 
kérünk téged, hallgass meg minket. 
Hogy nekik életet és egészséget ajándékozzál, 
kérünk téged, hallgass meg minket. 
Hogy a keresztény népnek békét és egységet bőkezűen juttassál, 
kérünk téged, hallgass meg minket." 4 5 

A király feladatának ilyen megközelítését és felfogását ágostoni gondolatok is alá
támasztották, amint ezt több Karoling-kori capitulariában megtaláljuk: „Rex a recte 
agendo vocatur." Magyarul visszaadhatatlan etimologikus szójáték: A király (rex) a 
helyes kormányzásról (recte agendo) neveztetik. „Ha kegyesen, igazságosan és irgal
masan uralkodik, akkor méltán tartják királynak; ha ezeket nélkülözi, akkor nem király, 
hanem zsarnok. [.. .] Mivel tehát a király a kormányzásról kapja nevét, először is arra 
kell törekednie, hogy... a neki alávetettek mindig jó példát kapjanak tőle. [....] azokat, 
akiknek időlegesen parancsol, békében, egyetértésben és szeretetben, valamint egyéb 
jó tettek megmutatása által, amint neki az isteni kegy adja, megőrizze; szavával és 
példájával a kegyesség, igazságosság és irgalmasság művére okosan serkentse őket.. ." 4 6 

Egyértelmű, hogy ezek az elvárások egyfajta, a király és alattvalói közötti „társadalmi 
szerződést" írnak körül.4 7 Károly igyekezett nemcsak az elvárásoknak megfelelni, ha
nem gondoskodni akart arról is, hogy utódai idejében is az általa kijelölt úton haladjon 
a birodalom. Éppen ezért azt akarta, hogy mindegyik fia őshonossá váljon a majdan 
öröklendő területen. Ennek érdekében már gyermekként leendő királyságuk uralko
dójává koronázta őket. Az adott terület „divatja" szerint öltözködtek, és a kormány
zásukban is érvényesíteniük kellett a helyi törvényeket, jogszokásokat. 

„Rex dicitur a regendo, non a regnando" 

A hatalom szakrális hátterére, az uralkodó kötelezettségeire és korlátaira utalt Alcuin, 
amikor Nagy Károlyt figyelmeztette, hogy „az Istentől rendelt császári hatalom semmi 
másért nincs felmagasztalva, csupán hogy a népet vezesse és a népnek hasznára legyen, 
emiatt adatott az Istentől választottaknak hatalom és bölcsesség: hatalom, hogy a gő
gösöket megfékezze és megvédelmezze a gyalázatosaktól az alázatosakat; bölcsesség, 
hogy vezesse és lelkiismeretes gondossággal tanítsa az alattvalókat".48 Az uralkodó 
hatalmának eszmei korlátait már Augustinus megfogalmazta: feladata az uralkodás, és 
nem a (kény)uraskodás.49 Az eddigi példák alapján megfogalmazható, hogy a Karoling 



kori jogelvek szerint a király hatalma egyáltalán nem feltétlen és korlátlan; a rá bízott 
hatalomnak nem annyira birtokosa, mint inkább végrehajtója volt. 

A középkori törvényekben megfigyelhető, hogy hosszú időn keresztül él az a meg
győződés, miszerint az uralkodó Krisztusnak, az uralkodók Urának helytartója, s ezért 
jogai (és természetesen kötelességei) vannak az egyházzal szemben is. Azt nem vitat
ta senki, hogy a király hatalmának Isten a végső forrása, de szükség volt egy „kapcsolat
tartóra", aki közvetíti az isteni megbízatást, s ezzel kézzelfoghatóvá teszi a szükséges 
nyilvános legitimációt. Ezt a közvetítői szerepkört a keresztény Nyugaton az egyház 
töltötte be. Az előbbiekben láthattuk, hogy a legitimáció egészen addig természetes 
úton haladt, amíg a vérségi alapon folyamatos szakrális királyság nem szenvedett tö
rést. Ebből a szempontból nincs jelentősége, hogy az örökösödés primogeniturális vagy 
szeniorátusi módon zajlik-e, illetve van-e valamilyen beleszólási vagy választási joga 
az ország nagyjainak, hiszen a hatalom az eleve szakrálisnak, vagyis legitimnek tekin
tett családon belül marad. Pippin példájából azt is láttuk, hogyan épül fel az egyházi 
hierarchiának megfelelően ez a rendszer: bár az egyházat helyileg apostolutódként a 
püspökök képviselik, és részt is vesznek a legitimációs folyamatban, de tekintélyük 
nem abszolút, teljes auktoritással csak a pápa mint Péter helytartója rendelkezik. Ez
zel a hagyományosnak nevezhető felfogással párhuzamosan ugyanakkor egy ellentétes 
irányú tendencia is kibontakozott. Az uralkodók emberi gyengeségeiből fakadóan ugyan
is megkerülhetetlenné vált az a kérdés, hogy meddig számíthat Isten (vagy Krisztus) 
vikáriusának a király; vagyis körvonalazni kellett a megfelelő feltételrendszert. Külö
nösen Nagy Károly halála után vált akuttá ez az igény, hiszen általánosan tisztelt, 
mondhatni karizmatikus személyiségét leszármazottai és utódai nem tudták pótolni. 
Családi viszályaik, a hatalomért folytatott küzdelmeik hiteltelenné és (nem is olyan 
hosszú távon) működésképtelenné tették nemcsak az egyház és az állam között k i 
alakított hatalmi egyensúlyt, hanem magát az egész rendszert is. Egyre inkább úgy 
tűnt, hogy a világi hatalom nemcsak alkalmatlan az auktoritást igénylő feladatokra, 
hanem méltatlan is erre. It t lép be a képbe újra a „kapcsolattartó": folyamatosan kont
rollálja a világi hatalmat, és szükség esetén döntőbíróként is fellép. Hosszú és teker
vényes a végigjárandó történelmi út, hiszen a középkor végére elméletben és gyakor
latban egyaránt el kell jutni a királyi szupremáciától a pápai teokráciáig. 

Az államhatalom és az egyház összefonódásának negatív megnyilvánulásai, az egy
ház szellemiségének hanyatlása, elvilágiasodása ellen a kortársak közül néhányan igye
keztek fellépni. A keretek, vagyis az alapvető fogalmak jelentése ugyan egyelőre vál
tozatlan maradt: az impérium azonos az ecc/esiával, de igyekeztek tisztázni a két fél 
egymáshoz való viszonyát és együttműködésének módját. Két úton indulhattak el: meg 
kellett vizsgálni és pontosítani az államnak az egyházzal kapcsolatos feladatait, illetve 
az egyház saját, belső ügyeit. A két hatalom viszonyát már Alcuin megfogalmazta: „szét 
van választva a világi hatalom és a lelki hatalom; ez a halál kardját hordozza kezében, 
amaz az élet kulcsát a nyelvén."50 

829-ben a Párizsban tartott zsinat számos egyházi és világi törvényt alkotott, és 
néhány ajánlást is megfogalmazott. Számunkra i t t az az érdekes, hogy Jámbor Lajos 
és gyermekei viszálya miatt, a birodalom szétesési tendenciáját észlelve a püspökök 



szükségesnek látták saját szerepüket is megfogalmazni. Okfejtésük teológiai, de a so
rok mögül kiérződik, hogy sokkal többről van it t szó, mint pusztán hitbéli kérdésekről, 
hiszen tudjuk, hogy számukra az egyház és a világi keretet alkotó birodalom - Nagy 
Károly birodalomkoncepciójának jegyében - továbbra is egyetlen egységet jelent. „Elő
ször tehát szilárdan valljuk, hogy Isten egyetemes szent egyháza egy test, s ennek feje 
Krisztus. [...] Tudjuk tehát, hogy Isten egész szent egyházának teste két kiváló sze
mélyre oszlik, a papira és a királyira, ahogy ez a szent atyáktól ránk hagyományozó
dott." 5 1 

Első pillanatban semmi különös újdonságot nem találunk ebben, hiszen ezután Ge-
lasius pápa 494-ben írott híres levelét5 2 idézik. Azonban a zsinat végén Jámbor Lajos 
császárhoz intézett kérvényükben arra kérik őfelségét, „hogy a papi nevet, hatalmat, 
erőt és méltóságot vegye komolyan, ahogy ezt az Úr szavaiból könnyen megértheti, 
melyeket boldog Péternek mondott, aki helyett méltatlanul előhozzuk: Amit megkötsz 
a földön, meg lesz kötve a mennyben is; és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a 
mennyben is." 5 3 Ez már nem alázatos üzenet, hanem komoly figyelmeztetés. Különö
sen akkor erősödik meg ez az érzésünk, ha tovább olvassuk a püspökök beadványát, 
ugyanis mondandójukat Nagy Konstantin tekintélyével teszik nyomatékosabbá. „Az is 
a példához tartozik, hogy az egyház történetében Konstantin császár a püspököknek 
megerősítette: »Isten arra rendelt titeket, papokat, és hatalmat adott nektek, hogy ró
lunk is ítélkezzetek, és ezért mi meg is ítéltetünk általatok; rólatok pedig nem ítélkez
hetnek az emberek, mivelhogy egyedül Isten ítélhet közöttetek, ahogy bármiféle civó-
dásaitok arra az isteni vizsgálatra tartoznak. Ti tudniillik, akiket Isten adott nekünk, 
Istenéi vagytok, és nem illendő, hogy az ember ítélkezzék isteni dolgokban, csak ő 
egyedül... «" 5 4 

A papság szerepének és jogainak ilyen kidomborítása túlmutat Jámbor Lajos korának 
eseményein, s előkészíti a későbbi századok eszméit. A 829-es zsinaton a résztvevők 
határozatként megfogalmazták a püspökökről, a szerzetesekről, illetve a papságról 
alkotott véleményüket és elvárásaikat. Az uralkodónak pedig nagy tisztelettel és bib
likus alapú, történeti hátterű keretbe csomagolva, a simónia 5 5 veszélyére hivatkozva 
mintegy azt sugallták, hogy jobb lenne, ha az eddiginél kevesebb beleszólása lenne az 
egyházi hivatalok betöltésébe: „Tehát szükséges, hogy a papválasztásban és hivatalba 
rendelésben erősen kárhoztatandó legyen a simoniákus eretnekség, amely némelyek
nek kapzsisága és nagyravágyása miatt a modern időkben a papi méltóságot befeketí
tette." 5 6 

A zsinat püspökei - mintegy királytükörként - külön fejezetben foglalkoztak azzal, 
hogy milyennek kell lennie a királynak. A már ismert etimológiai eszmefuttatás után 
(rex a regendo vocatur) kifejtették, hogy „a királyi szolgálat különösen abban áll, hogy 
Isten népét egyenlőségben és igazságban kormányozza és irányítsa, és arra törekedjen, 
hogy békében és egyetértésben éljenek. O maga legyen először is a templomoknak és 
Isten szolgáinak, az özvegyeknek, árváknak és más szegényeknek, sőt minden rászo
rulónak védője. [...] És ezért tehát szükséges, hogy ő, aki a bírák bírája, a szegények 
ügyét magához engedje és szorgalmasan vizsgálja, nehogy azok, akiket erre rendelt, s 



akiknek helyette kell eljárniuk a nép között, igazságtalanul vagy hanyagul hagyják, 
hogy a szegények elnyomástól szenvedjenek."57 

Az egyházzal kapcsolatos feladatait elsősorban azzal teljesítheti a király, hogy a meg
felelő személyt nevezi ki a megfelelő egyházi posztra, és ebben „...szakadatlan figyelmet 
és legbölcsebb gondosságot tanúsítson. Mivel ha másképpen történne, az egyházi rend
nek nem lenne méltósága, és a keresztény vallás saját maga is, sokakban megrendülve, 
kárát vallaná, sőt - amit nem kívánunk - felséged lelkét is veszélyeztetné."58 

Végeredményben tehát Jámbor Lajos legyen az egyháznak gondviselője és alattva
lóinak védelmezője az országában, de a klérus ügyes-bajos dolgaiba minél kevesebbet 
avatkozzon bele. Bár ő is Krisztus helytartójaként jelenik meg, mint apja, de a meg
változott körülmények túlnőttek rajta. Lajos kötelessége az egyház ügyeivel kapcso
latban sokkal inkább a keretek biztosítása és - szükség esetén - a helyes irányba tere
lés volt. 

Milyen következményei voltak a gyakorlatban az i t t bemutatott püspöki állásfogla
lásnak? Mivel az ecclesia és az impérium azonosítása a communitas fidelium, vagyis az 
egyház és a társadalom azonosítását is jelentette, felmerülhet bennünk, hogy már nem 
párhuzamosan létezik egymás mellett a két hatalom, hanem az egyház a világ fölé ke
rekedett. A zsinati atyák számára azonban a párhuzamosság természetes volt; hiszen 
csak a tevékenység helyszíne (a fizikális földi létezés) volt azonos, végcéljaik minősé
gileg különböztek. Az ember teste és lelke egységet képez, de csak a lélek célja az ég, 
a test csupán eszköz lehet ennek elérésében, a maga sajátos módján. Ugyanígy alkotott 
egységet az impérium és az ecclesia a középkori ember számára. Az impérium feladata az 
égi rend megvalósítása volt a földön, az egyházé pedig a lelkeknek az ég felé vezérlése. 
E kettősségnek teológiai megfelelője a Krisztus két természetéről szóló tan, illetve az 
egyházról mint Krisztus titokzatos testéről szóló páli tanítás. Ebben az összefüggésben 
a társadalom végső célját spirituálisnak tartották. Gelasius pápa két hatalomról szóló 
gondolata eredetileg csupán spirituális ügyekben helyezte előtérbe az egyházat, konk
rétan annak képviselőit: a papságot. Ám az emberi közösség ilyen azonosítása az egy
házzal hosszú távon csökkenthétté a világi uralkodók hatalmát, amint ezt IV. Gergely 
(827-844) és I. Miklós (858-867) nyilatkozatai is mutatják,59 s ami III. Ince idejében be 
is következett. 

Az átmenet egyik állomására jellemző példát angol területről is találunk. Hitvalló 
Edward (1042-1066) törvénykönyvében ezt olvassuk: „A király, aki a legfőbb király 
helytartója, arra rendeltetett, hogy a földi királyságot és az Úr népét és mindenek felett 
az ő szent egyházát tisztelje, kormányozza és az igazságtalanságoktól megvédelmezze, 
a gonosztevőket eltávolítsa és megsemmisítse, belőle kiűzze. Ha nem ezt teszi, nem
csak nem il l ik hozzá a király név, hanem... el is veszíti azt." 6 0 Ez a törvény ugyan nem 
konkretizálta, hogyan kell végrehajtani a szankciót, de ekkorra már épp elég precedens 
állt a püspökök rendelkezésére a korábbi századokból. 

„Az uralkodás és társadalom Karoling-elmélete a teokrácia, a konszenzus és a hűség 
keveréke volt ." 6 1 A 9. századi frank klérus tudatában volt saját spirituális felsőbbségé-
nek, de ez nem kisebbítette az uralkodó hatalmát. Saját szerepüket abban látták, hogy 



egyrészt közvetítik az isteni kegyelmet és tanítást, másrészt kontrollálják is annak 
betartását. Jámbor Lajos 833-as letételében végső soron a birodalom nagyjainak volt 
szerepe, azáltal, hogy megtagadták neki az engedelmességet. A püspökök utólag erő
sítették meg ezt az akciót azzal, hogy bűnösnek nyilvánítva Lajost, vezeklésre ítélték. 
Ennek gyakorlati kivitelezése úgy történt, hogy a püspökök megfosztották őt királyi 
jelképeitől, „levették róla a felkenést", ezzel alkalmatlanná tették az uralkodásra. Nem 
véletlen, hogy amikor következő tavasszal a birodalom nagyjai visszahívták Lajost, a 
régi-új uralkodó ragaszkodott az újrafelkenéshez. 

A király felkenése kezdettől egyházi szertartás volt , 6 2 de a koronázás eleinte világi 
ünnepség keretében zajlott, például 813-ban Nagy Károly ily módon koronázta társ
császárrá (Jámbor) Lajost, s Lajos 838-ban ugyanígy részkirállyá saját fiát, Károlyt, akit 
később Kopasz jelzővel illettek. 848-tól azonban, amikor Wenilo sens-i érsek Károlyt 
aquitániai királlyá koronázta, a koronázás a felkenés templomi szertartásának része 
lett, s több szertartásrendet is kialakítottak.63 Ezek a koronázási ordók nem kezelhetők 
pusztán liturgikus szövegként. A könyörgések és imák az uralkodással kapcsolatos 
alapvető elképzeléseket, politikai eszméket is tükrözik. A felkenés szentségi felfogása 
ugyanakkor árnyalta az uralkodó szakralitását is. A régóta ismert formula - Deo gratia 
rex - a megkenés bevezetése előtt úgy volt értelmezhető, hogy a király elnyerte Isten 
jóindulatát. A felkenést szentségnek tekintve a gratia kifejezetten természetfeletti ke
gyelmet jelent, amelyet a püspökök közvetítenek Istentől a királynak. A felkenés szent
ségi értelmezése különösen frank, illetve később francia területen volt erős. Ennek 
magyarázata, hogy az olaj, amelyet Pippin felkenésekor használtak, a közfelfogás sze
rint égi eredetű volt. „Abból a szent ampullából származott, amelyet egy galamb (a 
Szentlélek?) hozott, amikor Remigius püspök megkeresztelte Chlodvigot." 6 4 A közép
kor folyamán a francia király az egyetlen, akit égi olajjal kentek fel, bár a 14. században 
az angol uralkodók is megpróbálkoztak ezzel. Nem véletlenül illették Pippintől kezd
ve a frank, majd a francia királyokat a „legkeresztényibb" jelzővel. 

A királykoronázás egyházi szertartásának kiteljesedése a felsőbb klérus tekintélyé
nek megnövekedését eredményezte, hiszen általa az uralkodásra vonatkozó politikai 
eszmék egyházi irányítása intézményesülhetett. Elvileg a főpapság kezében volt az 
uralkodó morális ellenőrzésének joga, de ez nem oldotta meg, sőt inkább fokozta a 
középkor állandó problémáját: gyakorlatra váltható-e az elv, tudja-e, képes-e az egyház 
felügyelni a királyt? 

„Renovatio regni Francorum — renovatio monachorum" 

A frank birodalom korszerűsítésének (renovatio) gondolata már Nagy Károlyban fel
merült, s halála után az elkezdett munkát Jámbor Lajos folytatta. Az alkalmazott k i 
fejezés szinte szójáték, ugyanis kettős értelmet hordoz. Lehet szerkezeti-szervezeti 
megújításra érteni, de ennél sokkal többet, politikai gondolatot is jelent: a birodalmi 
eszme újraéledését-élesztését. 

Hagyományosan az az elterjedt vélekedés, hogy a Karolingok által használt renovatio 



imperii kifejezés csupán a római birodalom felújítását jelenti. Azonban sokkal inkább 
abból állt, hogy az isteni világrendet, annak keresztény megvalósítását az új res publica 
Christianában megteremtsék. A frank uralkodóeszménynek - mint láttuk - az az ó-
szövetségi dávidi királyság volt az előképe, melynek beteljesedése a Messiás országának 
eljövetele. Nagy Károly birodalma ilyen áttételeken keresztül nyerte el azt a küldetés-
tudatot, amely szerint Istentől kapott feladata, kötelessége Krisztus megváltó művét 
mintegy folytatni, beteljesíteni, hiszen a keresztény közösség, vagyis az egyház egyet 
jelent a Birodalommal, s az egyház pedig Krisztus titokzatos teste. így a Birodalom 
Krisztus szentségi jelenlétének valósága által testesíti meg a messiási királyságot.65 

800 karácsonyán Rómában a pápa a karácsonyi mise alatt, nagy nyilvánosság előtt 
császárrá koronázta Károlyt, de ez nem jelentette automatikusan azt, hogy Bizánc is 
elismerte ezt a titulusát, sőt inkább trónbitorlásnak tekintették.6 6 Különlegessé teszi 
ezt a koronázást az is, hogy Nyugaton nem volt előzménye, így kidolgozott szertartás
rendje sem. Római pápa eddig még senkit nem koronázott meg, legfeljebb felkent. 
Mivel nehezen lehet feltételezni a jogban és politikában gyakorlott I I I . Leó pápáról,67 

valamint környezetéről a tudatos és nyilvános törvénysértést, vélelmeznünk kell, hogy 
volt valamiféle jogalap, legalább Nyugaton ismert hagyomány, amely azonnal értel
mezhetővé tette a nem bennfenntesek számára is a meglepetésszerű eseményt. Károlyt 
hosszas egyezkedések után végül 812-ben a bizánciak is elismerték császárnak, de 
gondosan kerülték, hogy ezzel kapcsolatban a Római Birodalomra bármiféle utalást 
tegyenek. Ez érthető: Bizánc teljes joggal vallotta a Római Birodalom folyamatosságát, 
annak ellenére, hogy a nyugati birodalomrészben 476 óta nem volt augustus. Keleten 
azonban töretlen a kontinuitás, s ugyan Nyugat kormányzására gyakorlatilag képtele
nek voltak, a Birodalom teljességének eszméjét fenntartották. A Diocletianus által be
vezetett, bár 476 óta nem működtetett tetrarchia-rendszer alapján nem okozott eszmei 
és államjogi gondot a nyugati császári titulus újraélesztése. Az más kérdés, hogy vé
leményük szerint Nyugat nem volt alkalmas a birodalmi eszme megvalósítására. Mesz-
szire vezetne azonban témánktól Nagy Károly és a bizánci birodalom összetett kap
csolatrendszerének elemzése. Károly sem akarta túlzásba vinni „rómaisága" hangoz
tatását, ezért nem egyszerűen a „rómaiak császárának" (imperátor Romanorum) 
nevezte önmagát, hanem inkább „császárnak, aki a Római Birodalmat kormányozza" 
(imperátor Romanum gubernans impérium). 6 8 Bár elég bizonytalan ennek a különb
ségtételnek az értelmezése, de életrajzíró kortársával, Einharddal69 együtt feltételez
hetjük, hogy ez a titulus szerényebbnek tűnt a számára, amely nem sérti a konstanti
nápolyi legitim császár érzékenységét: „Ebben az időben vette fel a császári és augus
tusi nevet, de ettől eleinte annyira idegenkedett, hogy amint később megerősítette, 
azon a napon nem lépett volna be a templomba, bármilyen kiemelkedő ünnep is volna, 
ha a pápa szándékát előre tudja. A cím felvétele miatt keletkezett irigységet, amellyel 
állítólag megbántotta a [kelet-] római császárokat, nagy türelemmel viselte. Nagylel
kűséggel győzte le az ő dacosságukat, hiszen azoknál kétségkívül sokkal kiválóbb volt, 
sűrűn küldött hozzájuk követségeket, leveleiben pedig testvéreinek nevezte őket." 7 0 

Általánosan szoktuk alkalmazni a „birodalom" megjelölést a Karolingok uralma alatt 
álló területre. Ha azonban összehasonlítjuk más birodalmakkal, meglepve kell tapasz-



talnunk, hogy a soknemzetiségű frank birodalomnak nemcsak mai elvárásainkhoz, 
hanem a Római Birodalomhoz képest is mennyire kezdetleges és fejletlen volt az inf
rastruktúrája, hadseregének szervezete, kommunikációs hálózata, mennyire elemi 
fokon működött a bürokrácia. A hatalmi viszonyok teljesen személyfüggők voltak, a 
pénzügyi rendszer szervezettségéről ne is beszéljünk. Mindennek ellenére a frankok 
birodalomalkotó népnek tartották magukat, akiknek az az Istentől kapott küldetésük, 
hogy kormányozzák a rájuk bízottakat. A birodalom titka éppen ebben a küldetéstu
datban rejlett. A birodalmisághoz hozzátartoztak a biztos határok és azok védelme, a 
birodalmi pénzverés, a nagy léptékű és hosszú távú tervek, középítkezések, s nem 
utolsósorban az egységre és egységességre törekvés. Ez különbözteti meg a királyságot 
a birodalomtól. Olyan társadalmi integrációs stratégiát valósítottak meg, amely csak 
az igazi birodalmakra jellemző: a birodalmi elit nemcsak a frankokra korlátozódott, 
hanem bevonták a bennszülötteket is, s ennek egyik eszköze a házasság volt. 7 1 Amint 
Alcuin megfogalmazta: az impérium uralkodást jelent a különböző gentes felett, amelyek 
számos nyelvre és nemzetségre különülnek el . 7 2 Az egység egyik lényeges alkotóeleme 
a közös hit és annak egyforma gyakorlása volt. A tudós Alcuin segítségével sikerült is 
egységes liturgiát bevezetni (liturgia Gallicana). 

Jámbor Lajos szeme előtt az apjától örökölt birodalomkoncepciónál több lebegett. 
Nagy Károly eredetileg szerette volna fiai között felosztani birodalmát, de a négy tör
vényes fiú közül kettő idő előtt meghalt, egy pedig fellázadt, ezért monostorba szám
űzte, így végül Lajos egyedül örökölte a hatalmas birodalmat. Amikor 814-ben 36 
évesen császárrá koronázták, a Renovatio Regni Francorum kifejezést verette pénzérméi 
hátlapjára. Ez már jelzi, hogy új, átfogó program van készülőben. Lajos saját tapaszta
latai alapján szakítani akart a régi örökösödési gyakorlattal: a birodalom kárát vallja, 
ha az uralkodó úgy osztja szét fiai között országait, hogy az egyes részek egymástól 
független államokká válnak. Ezért már 817-ben kinyilvánította, hogy - mintegy a római 
tetrarchia mintájára - a birodalomnak csak a kormányzását akarja fiai között feloszta
ni, nem a területét.7 3 Ennek jegyében pedig legidősebb fiát, Lothart társcsászári rang
ra emeli, s neki adja a birodalom legnagyobb részét, majdan pedig ő örökli a császári 
méltóságot is, a többi fiú pedig egy-egy királyságot kap a birodalomból. Lothar mint 
császár öccseinek feljebbvalója lesz. így Lajos szándéka szerint a birodalom egységes 
maradhat, ugyanakkor jobban kormányozhatóvá válik.7 4 Ez a szándék találkozott a 
frank „egységpárt" törekvéseivel is, akik az unitas imperik és az unitas ecclesiae-t az is
teni világrend követelményének tekintették. A renovatio regni Francorum nem feltétlenül 
jelenti Róma újjászületését. Bár felvetődött ez is, de mint újabban kimutatták, „a Roma 
renascens fogalom egyszerűen egy ideologikus magyarázat volt a renovatio regni Franco
rum ideologikus látomására".75 

Nagy Károly hosszú uralkodása alatt kiforrott az impérium és a sacerdotium feladat
megosztásának az a gyakorlata, hogy a világi elöljáró (császár, király, herceg stb.) 
kötelessége az egyház működésének kereteiről gondoskodni. Ennek egyik szokásos 
módja újabb és újabb egyházi intézmények, elsősorban templomok és monostorok 
alapítása és ezeknek adományokkal való folyamatos gyarapítása volt, a másik pedig, 
hogy a világi hatalom birtokosa a monostorok és püspökségek élére neki tetsző apátot, 
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illetve püspököt állított. Az így kialakult sajátegyházi (Eigenkirche) rendszer azonban 
számos régi problémát felszínre hozott, és sok újat generált mind az egyház belső mű
ködését, mind pedig az állammal való kapcsolatát illetően.7 6 Károly korában még ja
vában zajlott a térítés és az egyházszervezés, s ez lendületet adva, megakadályozta az 
elkényelmesedést. A misszionálás veszélyei ugyanakkor lelki erőforrásként hatottak: 
a vértanúhalál kézzelfogható lehetősége sok pap és szerzetes számára lelkesítő volt. A 
9. század elejére azonban a frank birodalom lényegében keresztény lett, a hittérítési 
feladatok nagyrészt megszűntek. Az egyház gazdagodásának egyrészt lelki és erkölcsi 
hanyatlás, elkényelmesedés volt a következménye; másrészt pedig a klérus kezdte ter
hesnek érezni a világi befolyást.77 

Lajost gyermekkora óta érdekelte az egyház tanítása és tevékenysége. Különösen 
foglalkoztatta az egyházi szervezet kiépítése. A gyakorlati reformok első lépéseként a 
monostorok megreformálása látszott legcélravezetőbbnek, hiszen ennek már volt előz
ménye, ugyanis Nagy Károly a korábbi zavaros időszak következményeként jelentkező 
fegyelemlazulást kívánta megszüntetni, és a monostorokat a birodalom struktúrájába 
akarta beépíteni. Ennek egyik megoldása az volt, hogy a helyi földesúr befolyása alól 
egyre inkább a császár védelme alá kerültek. Törvények szabályozták az apátválasztást 
és az apátok feladatait: „Akarjuk és elrendeljük, hogy az apátok, akik szabályozott 
monostorok élén állnak, a regula szerint éljenek és tanítsanak, alárendeltjeikre vigyáz
zanak, és róluk - akárhányan vannak - testileg és lelkileg kötelesek gondoskodni." 7 8 

Ugyanígy előírták a novíciusok felvételi rendjét és oktatását: „Hogy a novíciusokat, 
akik a monostorba jönnek, addig ne vegyék fel a közösség rendjébe, amíg a Regula 
szerint teljesen meg nem vizsgálták őket; és ne helyezzenek addig senkit tisztségbe a 
monostorban, amíg a Regula szerinti élet rendjére alaposan meg nem tanították, mi
ként Szent Benedek Regulája tartalmazza."79 Ezenkívül kötelezővé tették a klauzúrát, 
korlátozták a szerzetesek csavargását, és bizonyos gazdasági feladatokat is el kellett 
látniuk a monostoroknak. 8 0 A klerikusok képzésére éppen ezért különös gondot for
dítottak. Az itáliai városokban ugyan létezett még néhány laikusiskola, amely a hiva
tali írásbeliség számára nevelt írástudókat, de nyugaton a római iskolaügy a 6. század
ra összeomlott. így az egyház maradt a képzés egyetlen helye: a papoknak írni-olvasni 
kellett latinul, hogy a szertartásokat végezni tudják. Az egyes szerzetesi iskolák saját 
novíciusaikat oktatták, a legtöbb püspöki székhelyen pedig a papság nevelésére léte
sítettek iskolákat. Nagy Károly ezért a 8. század végén elrendelte, hogy „a mi kormány
zásunkra bízott püspökségek és monostorok a szerzetesi élet rendjén és a szent vallás 
gyakorlásán kívül azoknak, akik az Úr adományából tanulni tudnak, kinek-kinek ké
pessége szerint a tudományokban is oktatást nyújtsanak, mert amiképpen a szerzete
si életszabály a tisztes erkölcsöket, úgy díszíti és ékesíti a tanítás és a tanulás szorgal
mazása a szavak rendjét. Tehát akik Istennek tetszeni vágynak helyes életükkel, ne 
hanyagolják el azt se, hogy tessenek helyes beszédükkel. [.. .] Ezért serkentünk ben
neteket, hogy ne hanyagoljátok el a tudományok tanulmányozását..."8 1 Ezekből az 
oktató-nevelő intézményekből, amelyek mai fogalmaink szerint az elemi szinttől a 
főiskoláig biztosították a képzést, került ki a birodalom tisztviselőkarának nagyobb 
része is. Az itteni bibliotékák kicsik voltak: még a legnagyobbnak számítók kódexál-



lománya is legfeljebb párszáz darabos volt . 8 2 Már ekkor létezett a „könyvtárközi köl
csönzés", a ritkább műveket ugyanis elkérték egymástól a monostorok, és saját scrip-
toriumaikban lemásolták. E műhelyek elégítették ki a liturgikus könyvek iránti igényt 
is . 8 3 A könyvmásoló szerzetesek kialakítottak egy könnyen írható és olvasható betű
típust, az úgynevezett karoling minuszkulát, amelyből a reneszánsz humanistáinak 
közvetítésével fejlődött ki mai folyóírásunk. Egyes monostorok kifejezetten az antik 
örökség megőrzésének feladatát vállalták fel. Ebben rendkívül nagy hatása volt Cassio-
dorusnak (f580), aki a Nápoly melletti Vivarium általa alapított monostorában a leg
fontosabbnak tartott latin műveket másoltatta szerzeteseivel, illetve lefordíttatta la
tinra a leglényegesebbnek tekintett görög szövegeket; Nyugaton ugyanis már nagyon 
kevesen értettek görögül.84 Nagy Károly udvarában sok tudós szerzetes tartózkodott, 
s az uralkodó műveltsége is kiemelkedő volt, és bár ő maga soha nem tanult meg ír
ni-olvasni, sok nyelven értett, s hozzá tudott szólni a teológiai vitákhoz is. Mindez 
jótékonyan hatott a birodalom általános kulturális színvonalára. 

„Otiositas inimica est animae" 

A világi törvények ugyan biztosítottak egyfajta keretet a szerzetesi élet számára, de 
igazi megújulás csak belülről fakadhatott. Ezt a feladatot Aniane-i Szent Benedek apát 
(kb. 750-821) vállalta magára.85 Benedek (eredeti nevén Witiza, latinul Euticius) egy 
vizigót származású gróf fia volt; Pippin, majd Nagy Károly udvarában nevelkedett. 
Amikor bátyja egy hadjáratban meghalt, visszavonult a világtól, és a Dijon melletti 
Saint-Seine apátság szerzetese lett. Néhány évvel később, 780 körül azonban elhagyta 
ezt a közösséget, mivel a szerzetesek életét túl fegyelmezetlennek tartotta, s Montpel
lier melletti családi birtokán, Aniane-ban rendkívül szigorú körülmények között re-
metéskedett.8 6 Úgy vélte, Nursiai Benedek Regulája csak kezdők és gyengék számára 
alkalmas, ezért inkább Pachomius és Basilius szerzetesi szabályzatát követte,8 7 de kereste 
a megfelelő rendtartást. Néhányan csatlakoztak hozzá, de elhagyták, mert nem bírták 
a kemény vezekléseket. Ennek láttán enyhített a szigorán, s új társaitól már csak a 
szegénységet követelte meg. Elkezdte összegyűjteni a nyugati szerzetesi mozgalmak 
sokféle hagyományát, s azt tapasztalta, hogy lényegében nincs egység, mert mindegyik 
közösség kialakította a saját szokásrendjét. Mivel egyre többen csatlakoztak hozzá, 
782-ben monostort alapított az Aniane folyó mellett - hiszen „úgy kell építeni, hogy 
minden szükséges dolog, mint a víz, malom, kert és különféle műhelyek, a monosto
ron belül legyenek, hogy a szerzeteseknek ne kelljen kint csatangolniuk, ami lelkűknek 
éppen nem válik üdvére"88 - , és felvette a Benedek nevet. A közösségi életre már nem 
volt megfelelő az anakhoréta életszabály, 787 körül belátta, hogy a nyugati ember ter
mészetének inkább a benedeki regula felel meg, s ettől kezdve ennek követésére töre
kedett, mert ebben megtalálta mindazt, ami a szerzetesi élethez kell. Ettől kezdve ez 
lett számára a szerzetesi lét egyetlen normája, s nem tett semmi engedményt, enyhí
tést: a Regulát eredeti formájában és szigorában kívánta megvalósítani.89 A Karoling 
birodalom törvényhozásában ugyan a Regula korábban is meghatározó szerepet töltött 



be, részben szellemiségével, részben pedig a szerzetesi közösségek életében, de Ania-
ne-i Benedek kritikusan helytelenítette, hogy sok kiegészítés, vagy éppen könnyítés 
rakódott rá, amelyektől megtisztítva akarta visszaállítani méltó helyére az eredeti Re
gulát. Meggyőződése lett, hogy a birodalom összes szerzetesközösségében azonos 
szabályzatot kell követni. Az is világos volt, hogy csak a király segíthet az una regula 
(egy regula) koncepció keresztülvitelében.90 Nagy létszámúvá vált közösségét és min
den birtokát 792-ben az uralkodó védelme alá helyezte, aki Aniane-t királyi apátság 
rangjára emelte.9 1 Benedek és szerzetesei ettől kezdve módszeresen végigjárták a többi 
közösséget, s biztatták, tanították az eredeti Regula szerinti életre az ottaniakat. Ani -
ane-i Benedek szóban és írásban egyaránt népszerűsítette a szigorúbb szerzetesi élet
módot: összegyűjtötte a korábbi szerzetesi szabályzatokat, és megalkotta a Concordia 
regularum (A regulák összeegyeztetése) című művét,9 2 amely lényegében a bencés re
gula magyarázata és dicsérete, egyedüli jogosultságának megokolása. 802-től a császár 
bizalmasa és tanácsadója lett. Amikor Nagy Károly 814-ben meghalt, már számos ré
gebbi alapítású férfi és női közösség a felújított Regula szigora szerint élt, és „szám
talan új monostor keletkezett 768 és 814 között a Rajnától keletre fekvő vidékek szűzi 
talaján",93 Aniane-i Benedeket pedig „mindenki szerette mint atyát, tisztelte mint urat, 
nagyra becsülte mint tanítót".9 4 

Jámbor Lajos azonnal felismerte, hogy kormányprogramja, az ecclesia és a res publica 
egységére épülő renovatio regni Francorum számára kitűnő segítséget jelent Aniane-i 
Benedek una regula tervezete, egységes egyházi életrendet az egységes birodalom elő
feltételének és példájának tekintette. Ezért megbízta az apátot, hogy birodalomszerte 
valósítsa meg elképzeléseit.95 Három zsinat (816, 817, 818-819) is foglalkozott a szer
zetesek ügyével. Határozataikat lényegében az apát fogalmazta meg, s a császár mint 
kapitulárékat hirdette ki . A zsinatokon Benedek nemcsak az una regula, hanem az una 
consuetudo (egy szokás) mellett is kiállt.9 6 A bencés regula némely kérdésben nem adott 
eligazítást, s ezt a hiányt az egyes közösségek kialakult szokása (consuetudo) pótolta. 
S mivel ahány ház, annyi szokás, a császár és az apát helyesnek látták ezeket is egysé
gesíteni. Bár az eltérő vélemények erősen ütköztek a zsinatokon, Benedek álláspontja 
végül érvényesült a birodalom apátjainak nagykáptalanján, amikor az új bencés élet
forma megteremtéséről tárgyaltak: „Megmagyarázta az egész Regulát, megvilágította 
néhány nehéz helyét, a felvetett kételyeket megoldotta, feltárta a korábbi tévedéseket, 
és jóváhagyta az elfogadásra érdemes szokásokat és kiegészítéseket. [. . .] A határoza
tot egy kapituláréban foglalta össze, a császártól pedig kérte megerősítését, hogy ezek 
a rendelkezések a királyság valamennyi monostorában jogerőre emelkedjenek."97 

A reformra valóban szükség volt. A szerzetesség eredetileg világmegvetésre, önmeg
tagadásra és fegyelemre (egyszóval: aszkézisre) alapozott eszménye a 9. század elejé
re teljesen megváltozott: a monostorok jelentős birtokokkal, könyvtárakkal rendelke
ző gazdasági, tudományos és művészeti központok lettek. Díszes és erőt sugárzó kül
ső megjelenésük is inkább az eredményes munkára, mint az egyszerű jámborságra 
utalt. Ez a szellemiség teljesen ellentétes volt Nursiai Benedek jelmondatával: ora et 
laboral (Imádkozzál és dolgozzál!) A Regula koncepciója az imádságos és szemlélődő 
életre helyezte a hangsúlyt, mert „...a tétlenség a lélek ellensége. Ezért a testvérek a 
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megállapított időben foglalkozzanak testi munkával, más órákban pedig szent olvas
mányokkal".9 8 Azért, hogy az opus Dei (Isten műve), vagyis Istennek a liturgián is 
túlmutató tisztelete minél inkább kiteljesedjék, a szerzetesi élet minden napja három 
egymást kiegészítő tevékenységtípus köré épült fel: lelki - szellemi - fizikai. Ezenkívül 
fontos szerepe volt a három típust mintegy egyesítő, azt a gyakorlatba átültető jóté
konyságnak, hiszen a zarándokok és vendégek ellátása, a rászorulók megsegítése nem
csak szállásadást és alamizsnaosztást, hanem lelki segítségnyújtást is jelentett. 

A Regula által előírt horarium pontosan beosztotta a szerzetesek napját. Minden te
vékenységüknek napkelte és napnyugta közé kellett esnie, ezért az időbeosztás évszak
tól függően változik. Az idő mérése a sekrestyés feladata, az ő dolga az ébresztés is. 

Nyáron éjjel 2 óra tájban volt az ébresztő, amelyet a matutinum, a hajnali közös ima 
követett; ezt némelyik monostor szóhasználatában vigiliának, vagyis virrasztásnak ne
vezték.9 9 3 óra körül volt a laudes (reggeli dicséret), 4 órakor pedig a prima, amelyet a 
mintegy félórás capitulum (káptalan): a szerzetesek gyűlése, „munkaértekezlete" kö
vetett. Ezen az összejövetelen az apát (vagy távollétében a perjel) elnökölt, i t t osztot
ták ki a teendőket és a büntetéseket. Még 5 óra előtt mindenki nekilátott a saját két
kezi munkájának, „mert akkor igazi szerzetesek, ha saját kezük munkájából élnek, 
mint atyáink és az apostolok is" . 1 0 0 Kevéssel 8 óra előtt összegyűltek a tertiára, amely 
a szentmisével folytatódott. Mise után a lectio divina, az egyéni olvasás ideje követke
zett, egészen körülbelül 11 óráig, ekkor a sextára jöttek össze. Az ebédet a refektórium-
ban költötték el - évszaktól függően - 12-kor vagy délután 3-kor, böjti időben el is 
maradt. Ebéd közben nem szabad hiányoznia a felolvasásnak. [•••] Az asztalnál a 
legnagyobb csend legyen, hogy ott senkinek suttogását vagy szavát ne lehessen halla
ni, csak a felolvasóét. [. . .] Ha mégis valamire szükség volna, akkor inkább valami 
jeladással kérjék, semmint szóval. [ . . .] A testvérek egyébként ne sorrend szerint ol
vassanak vagy énekeljenek, hanem csak olyanok, akik a hallgatók épülésére szolgál
nak." 1 0 1 Délután 2 óráig, a nonáig „pihenjenek ágyukon egészen csendben, vagy ha 
valaki olvasni akar, akként olvasson magában, hogy mást ne zavarjon". 1 0 2 A közös 
zsolozsmázást követően ismét fizikai munkával foglalkoztak egészen délután 6 óráig, 
a vesperásig. háromnegyed 7-kor vacsoráztak, ezt a collatio, egy rövid felolvasás követte, 
„amin épülnek a hallgatók".1 0 3 8 óra előtt még egy utolsó ima, a completorium volt, s 
ezután nyugovóra tértek. 

Ebből a beosztásból kiderül, hogy a liturgikus teendőkön kívül a szerzetesek - évszak
tól függően - 6-7 óra kétkezi munkát is végeztek naponta. A nyári két étkezés böjti 
időben és télen egy alkalomra csökkent. A hat óránál kevesebb alvást engedő rövid 
nyári éjszakákat a délutáni pihenő kompenzálta; télen azonban majdnem kilenc óra 
jutott alvásra. A segítő testvérek beosztásában valamivel több idő jutott a munkára. 

A monostor legfontosabb helye a templom, i t t gyűltek össze a szerzetesek a kánoni 
órák zsolozsmájára és a szentmisére. 1 0 4 A bencés templomok többnyire latin kereszt 
alaprajzúak és három- - kivételesen öt- - hajósak, apszisuk keletre néz. A rendház 
belső, zárt udvara a kerengő. Általában négyzet alaprajzú, és fedett folyosó veszi kör
be; egyik oldala a templomhoz támaszkodik. A középkori monostorokban a kerengő-



bői szokott nyílni a bibliotheca (könyvtár), a capitulum (káptalanterem) és a refectorium 
(ebédlő). A kerengő udvarában áll a folyóvizű lavatorium (kút). 

A coquina (konyha) a monostornak a templomhoz képest túlsó végén kapott helyet; 
az ebédlővel egy csapódeszkával fedett átadóablak kötötte össze. A konyhába ugyanis 
csak az oda heti váltásban beosztott testvérek léphettek be. Nyáron naponta kétszer, 
télen csak egyszer készítettek kétfogásos főtt ételt, amelyet - ha volt - friss zöldség 
vagy gyümölcs egészített k i . 1 0 5 A Regula szerint „a négylábú állatok húsának evésétől 
pedig mindnyájan teljesen tartózkodjanak, az egészen gyönge betegek kivételével".1 0 6 

Bizonyos napokon ehettek tojást, sajtot és halat. A legfőbb eledel a kenyér volt, de 
„egy font elég legyen napjában".1 0 7 Fontos volt az ital is, de a korabeli viszonyok kö
zepette nem mindenütt volt iható víz, ezért a regulaszerző Nursiai Benedek bölcsen 
úgy döntött, hogy „...ha tekintetbe vesszük az erőtlenek gyöngeségét, azt tartjuk, hogy 
minden egyesnek elég lesz napjában egy hemina bor. [ . . .] Ha a helyi viszonyok, a 
munka vagy a nyári hőség miatt többre lenne szükségük, azt az elöljáró ítélje meg. De 
mindenképpen ügyeljenek arra, hogy sokat ne igyanak, vagy éppen meg ne részeged
jenek. Bár azt olvastuk, hogy »a bor egyáltalán nem való szerzeteseknek«, de mivel 
korunkban lehetetlen a szerzeteseket erről meggyőzni, legalább abban egyezzünk meg, 
hogy ne igyunk a telítettségig, hanem mértékletesebben..." 1 0 8 

A szerzeteseknek ebben a korban még nem volt külön cellája, az csak a 13. század 
közepétől kezd szokássá válni. A dormitorium (alvóhely) általában a káptalanterem fö
lötti emeleten volt, s innen lépcsőn meg lehetett közelíteni a templomot, illetve a 
necessariumot (szükséghely, latrina). A Regula előírja, hogy „...ágyneműnek legyen elég 
egy gyékény, egy könnyebb és egy melegebb takaró és egy fejvánkos";1 0 9 illetve „... 
mindnyájan egy helyen aludjanak; ha pedig nagy számuk ezt nem engedi, tizenként 
vagy húszanként aludjanak dékánjukkal együtt, hogy őrködjék fölöttük. Ebben a he
lyiségben egészen reggelig égjen a mécses. Ruhában aludjanak, és övvel vagy kötéllel 
felövezve, de késük ne legyen az oldalukon, amikor alusznak, hogy az alvót álom köz
ben véletlenül meg ne sebezze."110 Öltözetük megfelelt az éghajlatnak, erről a Regula 
rendelkezett, „...mérsékelt éghajlatú helyeken minden szerzetes számára elég egy ku-
kulla és egy tunika - mégpedig télen egy vastagabb, gyapjas kukulla, nyáron pedig egy 
könnyű, viseltes -, továbbá a munka miatt a skapuláré; lábbelinek pedig cipő és szan
dál. [. . .] Elégséges ugyanis, ha a szerzeteseknek két tunikájuk és két kukullájuk van, 
az éjszakák és a mosás miatt ." 1 1 1 

A scriptorium (írószoba) és a bibliotheca (könyvtár) a monostor egyik legértékesebb 
és legjobban védett része. Ide még a belépést is szigorúan szabályozták, egyrészt azért, 
hogy a scriptorok (másoló testvérek) nyugalomban dolgozhassanak, másrészt hogy 
csökkentsék a tűzvész veszélyét. Éppen ezért i t t semmilyen fűtést nem engedtek meg, 
s az itteni munkát is lehetőleg nappal végezték, hogy elkerülhessék a gyertya vagy 
mécses használatát. A monostorok könyvtárai - mai fogalmaink szerint - nem voltak 
nagyok, de ki kellett elégíteniük a Regula elvárásait, ugyanis „a negyvennapi böjtre 
mindenki kapjon egy könyvet a könyvtárból, amelyet elejétől végig olvasson e l " . 1 1 2 

Nursiai Benedek azt kívánta szerzeteseitől, hogy különüljenek el a világtól, de „min-



den érkező vendéget úgy fogadjanak, mint magát Krisztust". 1 1 3 A porta (kapu) volt az 
összeköttetés a szerzetesek zárt világa, a clausura és a külvilág között. Éppen ezért a 
portarius (kapus testvér) kiemelten szerepel a Regulában: „A monostor kapujához ren
deljenek egy idősebb, okos testvért, aki értelmesen tud választ adni, és akit éltes kora 
nem enged elcsatangolni. A kapusnak a kapu mellett legyen a szobája, hogy az érkezők 
őt ott mindig megtalálják, hogy tőle feleletet kaphassanak."114 A vendégeket a hospi-
tiumban (vendégház) szállásolták el, s különös megbecsüléssel vették körül őket, kü
lönösen a zarándokokat: „Minden érkező vagy távozó vendéget teljes alázatossággal 
köszöntsenek: meghajtott fővel vagy egészen arcra borulva imádják benne Krisztust, 
akit csakugyan be is fogadtak. Ha a fogadás megtörtént, vezessék a vendéget az imád
ságra, azután üljön le velük az elöljáró, vagy akit ő kirendel. Olvassanak föl a vendég 
előtt a Szentírásból, hogy épüljön, aztán pedig teljes szeretetszolgálattal legyenek irán
ta. Az elöljáró a vendég kedvéért megszegheti a böjtöt, hacsak nincs különben is böj
t i nap, amelyet nem szabad megszegni, de a testvérek folytassák szokott böjtjüket. Az 
apát adjon vizet a vendégek kezére, s minden vendég lábát az apát is, az egész közös
ség is mossa meg. [...] Nagy gondot fordítsanak a szegények és zarándokok befoga
dására, mert bennük még inkább fogadjuk Krisztust; míg a gazdagokkal szemben érzett 
félelem maga is tisztelet vált k i . Az apát és a vendégek számára legyen külön konyha, 
hogy a bizonytalan időben érkező vendégek... ne zavarják a testvéreket. [.. .] A vendé
gekhez pedig, aki arra parancsot nem kap, semmiképpen ne csatlakozzék, és velük 
beszédbe ne elegyedjék, hanem ha találkozik velük vagy meglátja őket, alázatosan kö
szönjön..., és áldáskérés után menjen tovább azzal a megjegyzéssel, hogy nem szabad 
a vendéggel beszélgetnie."1 1 5 

Minden bencés közösség egy-egy kis önálló és önellátó világ. Ennek jegyében nincs 
olyan monostor, ahol ne lenne malom, borospince, sörfőzde, pékség, olajütő, minden
féle műhely, házi majorság, halastó; az apátságok tulajdonképpen nagyüzemek, hiszen 
míg ebben a korban a falvak lakossága kivételes esetben haladta csak meg a 150 főt, 
addig nem ritkák a többszáz személyről gondoskodó monostorok. Ismert, hogy a sankt 
galleni monostor például naponta ezer kenyeret sütött, s még nem is szóltunk az ehhez 
kötelezően csatlakozó napi ellátásról. Ez nagyságrendekkel nagyobb volument jelent 
a városi viszonyokhoz képest is. A Regula keveset említi a monostor javait, de előírja, 
hogy gondot kell rájuk viselni, számon kell tartani mindent, semmit nem szabad el
tékozolni. „Cellariusnak (házgondnok) olyat kell kiválasztani a közösségből, aki bölcs, 
érett jellemű, józan, az evésben mértékletes, nem gőgös, nem heveskedő, nem igaz
ságtalan, nem nehézkes, nem pazarló, hanem istenfélő, hogy mintegy atyja legyen az 
egész közösségnek. [...] A monostor minden fölszerelését és minden vagyonát úgy 
tekintse, mint az oltár szent edényét. Semmit se tartson elhanyagolható csekélységnek. 
Ne legyen se fösvény, se pazarló, se a monostor vagyonának tékozlója, hanem mindent 
mértékkel tegyen." 1 1 6 

Annak ellenére, hogy szerzetesi fegyelem fokozatosan hanyatlott, s ezt egyetlen 
szerzetesi reform sem tudta igazán ellensúlyozni, a Regula mégis bizonyos mérséklő 
szerepet játszott. A l i . századtól kezdődően adományozás, öröklés vagy vásárlás okán 
egyre hatalmasabb birtokokkal rendelkeztek a szerzetesrendek, de néhány esettől el-



tekintve nem jellemző rájuk a világi nagybirtokoknál gyakran megfigyelhető, embert 
és környezetet egyaránt érintő kizsigerelés és rablógazdálkodás. A bencések - és az 
ezredforduló után az újonnan alakuló szerzetesrendek - gondoskodtak a tervszerű 
munkáról, a termőföldek javításáról, újabb és alkalmasabb növények termesztéséről. 
Ezt kiegészíti az ipari jellegű tevékenységek fejlesztése. A bencés birtokok két részből 
álltak. Az egyik a majorság, ezt közvetlenül a cellarius felügyelte, és maguk a szerzete
sek, valamint a segítő testvérek gondozták, szükség szerint alkalmi napszámosok vagy 
fizetett béresek segítségével; ez a terra dominica, általában az apátság birtokainak 
15-28%-át teszi ki . E terület 1-2%-án szőlőművelés folyt. A másik részt telkekre oszt
va parasztcsaládoknak adták ki természetbeni fizetségért, vagyis bérbe, öröklődő hasz
nálatra; ez a terra mansionata. Általában véve elmondható, hogy a szerzetesi birtokokon 
élők jobb és nyugodtabb körülmények között élhettek. 

Az apátságok nem tudták felélni gazdaságaik esetenként óriási hasznát, hiszen a 
Regula ezt nem engedte. Ezért egy részét visszaforgatták a föld és a birtokaik javítá
sába, bővítésébe, beleértve a monostort és főleg a templomot. Például utakat és hida
kat építettek, mocsaras vidékeket rendeztek, folyókat szabályoztak, vagy éppen új 
technikai-mezőgazdasági módszerekkel kísérleteztek. Másik részét „alamizsnálkodás-
ra" fordították. Ez nem csupán szegényeknek osztogatott adományokat jelent, hanem 
ispotályok, ingyenkonyhák, szeretetházak, zarándokszállások és iskolák építését, illet
ve fenntartását i s . 1 1 7 

Nagy Károly és Jámbor Lajos minden bizonnyal nemcsak vallásos lelkületüktől in
díttatva támogatták a szerzeteseket, hanem józan gyakorlati megfontolásokból is: v i 
lágosan látták, hogy a monostorok világán belül a Regula képes megakadályozni, vagy 
legalábbis csökkenteni a „civil szférában" szokásos hatalmi veszekedéseket, s ezért 
érdemes általánosan kötelezővé tenni, és gondoskodni betartásáról. Emellett példát is 
adhat a világ számára. 

Az Aachenben megfogalmazott, és 817. július 10-én császári rendeletként kiadott 
Capitulare monasticum (Szerzetesi törvény) tehát a birodalom összes apátsága számára 
előírta az eredeti benedeki Regula alkalmazását és pontos betartását. 76 pontban, 
amelyek gondolatilag nem logikusan követik egymást, nyomatékosabbá tettek egyes 
liturgikus és életviteli szabályokat. Az apátok kötelessége lett, hogy visszatérve apát
ságukba, a Regulát „egyszerű szavakkal" részletesen beszéljék meg és értessék meg 
szerzeteseikkel, és „hathatósan végrehajtani törekedjenek,"1 1 8 illetve „aki képes, ta
nulja meg kívülről".1 1 9 A liturgikus cselekményeket pedig „úgy ünnepeljék, ahogy az 
Szent Benedek Regulájában található". 1 2 0 

A szerzetesi öltözék pedig ne legyen hivalkodó, „se túl közönséges, se túl értékes, 
hanem közepes". 1 2 1 Érdemes azonban felfigyelnünk arra, hogy a ruházkodás kérdésé
ben eltértek a Regulától; érzékelhető, hogy nem a betűjét, hanem a szellemiségét 
akarták érvényre juttatni. Dél-Itália melegebb éghajlatán kevesebb ruha is elegendő 
volt, a hűvösebb frank területeken már kevésbé. Aachenben pontosan meghatározták, 
milyen és mennyi ruhadarabot kaphatnak a szerzetesek, de ez a felső határ. Ha ennél 
kevesebbet tart szükségesnek az apát, szabadságában áll eldönteni. „Minden mona-
chusnak lehet két alsóinge, két tunikája, két kukullája, két sapkája, akiknek pedig 



szükségük van rá, adjanak nekik harmadikat; és négy pár lábhoz valója és két pár alsó
nadrágja, egy öve, két tetőtől talpig érő szőrmés ruhája, két sálja, utazás esetén még 
kettő; nyáron két kesztyűje, melyet népiesen wantos-nak neveznek, és télen pedig két 
báránybundás muffocskája; hétköznapi cipője kettő, saruja éjszakára nyáron kettő, 
télen pedig papucsa, kapjon elegendő szappant és kenőcsöt, zsírt étkezésre, kivéve 
pénteket és az Úr születése előtti húsz napot és a nagyböjt előtti hetet. Ahol pedig 
nincs hemina bor, ott jó sörből adjanak két heminát." 1 2 2 

Vissza kell térni a Regula étkezési előírásaihoz, ezért nyomatékosan elrendelték, 
hogy „szárnyasokat - a betegek kivételével - soha ne fogyasszanak".123 Az apátok elé
gedjenek meg annyi étellel, itallal és alvással, ugyanolyan öltözettel, mint amit és 
amennyit a szerzetesek kapnak. Ugyanúgy vegyék ki részüket a munkából i s . 1 2 4 Senkit 
ne rövidítsenek meg: „Minden egyes testvérnek kenyérben és italban adják ki az adag
ját, és ezt senkivel ne ossza meg." 1 2 5 „Ha valaki szükségtelenül zajt okoz... az étkező
ben, kérjen majd érte büntetést a perjeltől",1 2 6 de az emberi méltóság tiszteletére utal, 
hogy „lemeztelenítve a testvérek szeme láttára valamilyen vétekért" senkit sem szabad 
megostorozni. 1 2 7 

A reform előtt rendszeresen előfordult, hogy némely apát nem az alkalmas és el
hivatott jelentkezőket vette fel, hanem akik ajándékot adtak ezért. Nevezhetjük ezt 
egyszerűen „vesztegetésnek", „korrupciónak", de közel jár a simónia fogalmához is. 
Nem véletlen, hogy külön kitértek erre a jelenségre Aachenben: „Senkit ne vegyenek 
fel a monostorba adományért, hanem csakis azt, akit a jó akarat és az erkölcsök tisz
tessége ajánl." 1 2 8 A csavargás elkerülése, illetve az úton járó szerzetesek jó híre érde
kében elrendelték, hogy „...ne járkáljanak gyakran a falvakba, csak kényszerítő szükség 
esetén [ . . . ] , s ha megszűnt a fontos ügy, monostorukba csakhamar térjenek vissza";129 

a jövőben pedig senkit „egyedül, vagyis másik testvér nélkül" ne küldjenek k i . 1 3 0 

A Capitulare monasticum nem akart új szabályzatot adni, és az eredetit sem módosí
totta. Inkább a Regula „végrehajtási rendeletének" érdemes tekintenünk. Megerősí
tette a kolostori élet vallásos-aszketikus felfogását, „a világtól való menekülést", az 
istentisztelet fontosságát és a szellemi munka mellett a fizikai munka jelentőségét 
hangsúlyozta. Célját - a birodalom szerzeteseinek egységes consuetudo alá helyezését 
- részben éppen az aszkézis sürgetése miatt nem érte el oly mértékben, mint azt 
Aniane-i Benedek és Jámbor Lajos remélte. A pusztába vonult ősatyák példája túl szi
gorú és kényelmetlen volt, hogysem lelkesen utánozzák. 

Aniane-i Benedek reformja - bár visszatért az eredeti bencés regulához - bizonyos 
mértékben megváltoztatta az imádság és a munka Szent Benedek által megalkotott 
egyensúlyát azáltal, hogy további elvégzendő imádságokat is előírt. A világtól való el
vonulást azzal is erősíteni akarta, hogy a világi növendékeket kizárta a szerzetesi is
kolákból, de ez nem valósult meg. Aniane-i Benedek reformja volt az első kísérlet a 
bencés kongregáció létrehozására. Nursiai Benedek után őt tekintik a nyugati szerze
tesség második atyjának. Reformjait a cluny-i mozgalom vitte tovább. 



„A ses piez s'agenuille, s'est ses hom devenuz" 

840-ben meghalt Jámbor Lajos, s vele az egységes birodalom koncepciója is. A szemé
lyéhez, uralkodásához köthető Karoling reneszánsz nem tudott kibontakozni, heroikus 
közjáték maradt csupán. Egyetlen ember, egyetlen élet nem elegendő, hogy egy új 
civilizációt megalapozzon. A rövid életű újjászületés túlságosan a papságra korlátozó
dott; a nemességet kevéssé érdekelte a kultúra, nem érezte szükségét annak; a városi 
lakosság (polgárság) pedig még nem volt jelentős. 843-ban a verduni szerződéssel 
Jámbor Lajos gyermekei három részre osztották az örökséget. Lothar örökölte a csá
szári címet, de a birodalomnak csak a középső részét, s amikor 855-ben ő is elhunyt, 
három fia között osztotta fel országát. 20 év múlva a Karolingok itáliai ága kihalt, s a 
többi leszármazott között megindult a versengés a területért és a császári címért. A 
császárság és a birodalom eszméje csak mintegy száz év múlva, a szász uralkodók kö
zött éledt újjá. 

Ebben a száz évben a névleges központi hatalom súlytalanná vált, szerepét a Karol
ing-kori grófságok-őrgrófságok közül kiemelkedő helyi fejedelemségek vették át; ezek 
képezték később a francia és német tartományok magját. Jelentősen befolyásolták az 
eseményeket a külső támadások: 841-től rendszeresen betörtek Frankföldre a norman
nok; a Szajnán felhajózva Rouent és Párizst ostromolták, illetve az Atlanti-óceán part
vidékét fosztogatták. Az Elba völgyén keresztül a keleti birodalomrészt, a későbbi 
Németországot fenyegették. Itáliában a Szicíliából kiinduló mórok játszották a vikingek 
szerepét, de a bizánciak és a Karoling utódok akciói is lehetetlenné tették i t t bármifé
le stabil politikai hatalom kikristályosodását. A Karoling birodalom eszmei és politikai 
szétesése az egyház életére is rányomta bélyegét. A 880-tól 1046-ig tartó saeculum obs-
curum, a sötét kor, ahogy Cesare Baronio bíboros a 16. század végén elnevezte, nemcsak 
a pápaság, hanem Európa történetének is mélypontja. Ebben az időszakban 48 pápa 
uralkodott, s közülük jó néhányan haltak meg erőszak következtében. Róma és benne 
a nem sokkal korábban még oly nagy tekintélynek örvendő pápai szék helyi hatalmas
ságok, nemesi családok hatalmi harcának célpontjává és eszközévé vált. 1 3 1 A politikai 
érdekeknek a vallási eszmék fölé helyezése az egyház vezetőinek erkölcseire is nega
tívan hatott. Ezen belül is különösen szomorú a III. Sergius pápával (904-9 l í ) kezdő
dő és XII. Jánossal (955-963) végződő korszak, amelyet a történészek előszeretettel 
neveznek pornokráciának.132 

A zűrzavarból egy új rend kezdett kibontakozni. „Nehéz megkülönböztetni az okot 
az okozattól; de a politikai hatalom szétforgácsolódása és a helyi erők magárahagyott
sága bátorított egy sor olyan politikai, törvényhozói, társadalmi-gazdasági és katonai 
fejleményt, amelyek együttesen kiadják azt, amit később a teoretikusok feudális rend
nek kereszteltek e l . " 1 3 3 A feudalizmusnak egyik legalapvetőbb eleme a vazallusi rend
szer, amelynek lényege, hogy két szabad személy között kölcsönös függőségi - védel
mezői és támogatói - viszony jön létre. 

A vazallitás a commendatio késő római gyakorlatából nőtt ki , s kialakult szertartásként 
jelent meg a Karoling-korban. A vazallus kinyújtott karral féltérdre ereszkedett trónon 
ülő ura előtt, aki két kezébe vette alárendeltje kezét, s ebben a testtartásban kölcsö-



nősen esküt tettek: a vazallus ura szolgálatára, a hűbérúr pedig vazallusa védelmére 
és eltartására. Ettől kezdve életfogytig összekötötte őket a kölcsönös jogok és köteles
ségek köteléke. A hűbérúr ezután megcsókolta és felruházta (investitura = felruházás) 
új vazallusát státusa szimbólumaival: egy lándzsával (esetleg karddal), egy zászlóval 
(ebből alakult ki később a címeradományozás szokása), s az írásbeliség elterjedésével 
egy szerződéssel. Volt, ahol egy marék földet is kapott az új vazallus a birtokadomány 
jelképeként. Érzékletesen írja le a szertartást a francia Jean Bodel (1165? - 1210) hiva
tásos trubadúr, saját kora gyakorlatát visszavetítve Nagy Károly korába. A történészek 
véleménye szerint nem sok eltérés lehetett a 8. és a 12. századi hűbéri eskü kö
zött. 1 3 4 

„Berard de Monsdidier Károly elé jővén, 
Az ő embere lett térdre ereszkedvén; 
A császár megcsókolta felemelvén, 
S szavát adta néki fehér zászló révén."135 

A földbirtokadomány, vagyis afeudum, amelyről a feudalizmus a nevét kapta, a java
dalom (beneficium) korábbi gyakorlatából alakult ki : a birtokkal javadalmazott személy 
különböző ellenszolgáltatásokkal tartozott az adományozónak, tehát tulajdonképpen 
szerződéses viszonyról volt szó. A Karoling-korban vált általánossá a katonai szolgálat 
mint ellenszolgáltatás, s ez a „lovagi kötelesség" jelentéstartalmának szélesedésével 
kiterjedt a tanácsadásra, bírósági szolgálatra, pénzbeli támogatásra, szállásadásra, há
zassági engedélykérésre stb. Mind e kötelezettségek teljesítése fejében a hűbéres meg
kapta a birtok jövedelmét és minden lakója felett a joghatóságot. A birtok tehát ere
detileg nem volt az övé: ha nem teljesítette kötelességeit, a föld és annak jövedelme 
visszaszállt a tulajdonos hűbérúrra. A hűbéri rendszer „akkor kezdett működni, ami
kor a hűbér örökletes lett, s amikor a vazallusrendszer összeolvadva egységes egészt 
képezett. A vazallus helyzete és a hűbérbirtok tulajdonjoga közötti megbonthatatlan 
egység képezte a feudális rendszert."1 3 6 

Ez a rendszer azonban önellentmondásra épült, s így magában hordozta a viták és 
háborúk sorát. A hűbéresek ugyanis vazallusként uruk érdekeinek megvédelmezésére 
esküdtek fel; a hűbérbirtok tulajdonosaként azonban saját érdekeiket tartották szem 
előtt, s ez gyakorta ellentétes volt hűbérurukéval. Az ilyen feszültségek nemcsak vilá
gi szereplők között fordultak elő, hanem például az uralkodó és a püspökei, vagyis 
tágabb értelemben az állam és az egyház között is. 

A kora középkorban kibontakozó írásbeliség sokat köszönhetett a hűbériség szer
ződésekkel átszőtt, hierarchizált rendjének. A társadalom hierarchikussága részint a 
római birodalmi örökségből, részint az egyház eleve hierarchikus felépítettségéből 
táplálkozott. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy - amint erről korábban már volt 
szó - éppen a 8-9. században fogalmazódik meg az egyház és a társadalom azonossá
gának koncepciója. Ebben az elméleti térben teljesen logikus az a jogelv, hogy „minden 
embernek kell hogy ura legyen". A legfőbb hűbérúr maga Isten, akinek két fó'vazallu-
sa a pápa és a császár, ők rendelkeznek - már amennyire ember rendelkezhet - szuve
renitással; mindenki más az úgynevezett hűbéri piramis megfelelő szintjén állva, velük 



van függőségi viszonyban. Ez a modell rendkívül tiszta és áttekinthető képet ad a tár
sadalom szerkezetéről, de - mint minden modell - félrevezető lehet. 1 3 7 „A feudális 
társadalom valójában vitatott függőségek és kötődések kivételekkel teli, zavaros tö
megére épült, ahol az egykor világos hűbéri viszonyt kétségbe vont kiváltságok, vitatott 
jogok és félig elfeledett kötelezettségek kuszálták össze." 1 3 8 A rendszer ugyan tovább
ra is hierarchián alapult, de mégis áttekinthetetlenné vált. 

A Karoling-korban fokozatosan egyre nagyobb befolyásra tartott igényt az egyház 
mind egyetemes (pápa), mind helyi (püspök) szinten. Ahogy az állam (a császár) erő
sít meg egyházi vonatkozású rendeleteket, mint például az előbbiekben bemutatott 
Aniane-i Benedek nevéhez kapcsolódó szerzetesi reformot, és saját eszközeivel gon
doskodik végrehajtásukról is, ugyanúgy a főpapok véleményeznek, elvetnek vagy jóvá
hagynak állami aktusokat. Példa lehet erre a 843-as verduni szerződés: a birodalom 
püspökei örülnek, hogy abbamarad a testvérháború, és Nagy Károly unokái felosztják 
egymás között a területet, ezért jóváhagyják a megállapodást. Ezzel szemben a pápa 
még két évtizeddel később is neheztelő leveleket küld a birodalom felosztása ügyé
ben. 1 3 9 

Az egységes birodalom megszűnésének és a császári hatalom fokozatos elenyészé-
sének a fejedelmi hatalom növekedése volt a következménye. Mivel azonban Jámbor 
Lajos birodalomkoncepciója kétpólusú, mégis egyetlen egységnek tekintette az egyhá
zat és az államot, a tartományurak egyre nagyobb függetlensége felborította az egyen
súlyi helyzetet, helyi szinten ugyanis inkább zavaró, mint hasznos volt ez a hatalmi 
struktúra. A már korábban kialakult sajátegyházi szisztéma eltorzult: a fejedelmek 
általában saját rövid távú érdekeiket nézték, s ennek rendelték alá az egyházat is. Gya
koriak voltak a visszaélések (például simónia) és a méltatlan főpapi kinevezések: a 
püspököket beosztott hivatalnoknak tekintették, s a hűbérurak az egyházi javadal
makat a legtöbbet ígérőnek adták. Altalános gyakorlattá vált, hogy tetszés szerint 
neveztek ki vagy tettek le püspököket, illetve a kisebb hűbérurak az alsó papságot tar
tották ugyanígy ellenőrzésük alatt. Ahol pedig a püspök testesítette meg a világi ha
talmat is, fejedelemként igyekezett kézben tartani egyházmegyéjét. A pápai szék is a 
világi potentátok játékszerévé vált: Róma püspökei vagy a római nemesség, vagy az 
itáliai fejedelmek, vagy később az újjászülető birodalom bábjaivá lettek. 

Kitekintés 

A Karoling kor végére - teológiailag és politikailag egyaránt - már teljesen megszokott 
és elfogadott az a szemlélet, hogy a keresztény közösség, vagyis az egyház alkotja az 
imperiumot. Az egyház pedig a Pál apostolra hivatkozó ekkleziológia szerint Krisztus 
titokzatos teste (corpus Christi mysticum), amelynek minden megkeresztelt ember a 
tagja. Az impérium tehát maga a corpus Christi; s a két hatalom - az impérium (császári) 
és asacerdotium (pápai), általánosabban mondva: a fizikai és a lelki - Krisztus isteni és 
emberi természetét jelenítik meg. A középkori jogtudósok számára valószínűleg nem 
volt ismeretes a 3. század első feléből származó Didascalia,140 mégis többüknél találko-



zunk az ott olvasható gondolattal: „A király, aki koronát visel, csak a testen uralkodik, 
oldási és kötési hatalma csak a testre terjed k i . A püspök viszont a lelken és a testen 
is uralkodik úgy, hogy mennyei hatalommal köt meg és oldoz föl a földön, mert nagy 
mennyei hatalmat kapott: a Mindenható hatalmát."1 4 1 

A tárgyalt korszak törvénytudói előszeretettel fejtették ki gondolataikat allegóriák 
segítségével, hogy az esetiből megvilágíthassák az általánost. így a test és a lélek fo
galma is túlmutat a szó szerinti jelentésén. Az anima (lélek) ebben a szövegösszefüg
gésben a tiszta jogeszmét jelenti, amely a corpust (test) nem csupán összetartja, hanem 
uralja a törvény által: „Lex est emula divinitatis..., anima totius corporis popularis." 1 4 2 

így válik a lélek a meghamisítatlan jog eszméjévé, amely végül Krisztusig megy vissza. 
Az a feladata, hogy a testet, vagyis a keresztény közösséget irányítsa, eligazítsa és vég
ső céljához elvezesse.143 

A kérdés tehát, hogy kinek van a földön nagyobb hatalma: a pápának-e vagy a csá
szárnak, nem egyszerűen politikai probléma. Nem véletlen, hogy az egész középkoron 
át szinte állandó volt az elvi és gyakorlati vita Európa két meghatározó hatalmassága 
között, amint ezt később látni fogjuk. 
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Jegyzetek 
1 Pintér 2006, 310. o. 
2 Burghardus (*700 körül - f753. február 2.) Délnyugat-Angliában született, 735 körül csatlakozott Boni

fáchoz. Hosszabb időt töltött a fritzlari monostorban, majd Thüringiában volt misszionárius. 742. október 
2 1 - é n szentelte Bonifác érsek az újonnan alapított würzburgi püspökség első püspökévé. 743-ban részt 
vett a német, 747-ben pedig a frank zsinaton, melynek hűségnyilatkozatát 748-ban Zakariás pápához vitte. 
750-75l -ben Kis Pippin követeként járt Rómában, hogy megszerezze a pápa beleegyezését Pippin királlyá 
választásához. 

3 Folradus (*710 körül - | 7 8 4 . július 16.) gazdag Mosel-vidéki családban született, rokonságban volt több 
frank főnemesi famíliával. Papi pályára lépett, de nem volt szerzetes. Korán a királyi udvarba kerülhetett, 
bár csak 749-ben említik először, de ekkor m á r K i s Pippin egyik legbefolyásosabb tanácsadójaként. Burg
hardus würzburgi püspökkel együtt követségben járt Rómában Zakariás pápánál Pippin királlyá választása 
ügyében. Jutalmul kapta az egyik legjelentősebb királyi apátságot , Saint-Denist , majd a koronázás után 
az udvari főkápláni rangot. Ettől kezdve az udvari kápolna (Hofkapelle) vezetése és a saint-denis-i apáti 
méltóság összekapcsolódott. I . Adorján pápa az „archipresbiter Franciáé" c ímmel tüntet te ki, s ezzel a frank 
egyház prímásává tette. Közvetítő szerepet töltött be a király és az egyháziak között, nemcsak az udvarban, 
hanem a birodalomban is. Hatalmas magánvagyonát Saint-Denis monostorára hagyta. 

4 Zakariás (*679 körül - | 7 5 2 . március 15.) calabriai születésű éleseszű görög, bencés szerzetes volt. Korán 
Rómába, a pápai udvarba került, III . Gergely szentelte diakónussá, akinek halála után, 741. november 29 -én 
pápává választották. Tizenegy éves pontifikátusa alatt élénk diplomáciai tevékenységet folytatott. Aktívan 
támogat ta Bonifác germánok közötti térítő munkáját. A középkori világ szinte minden uralkodójával leve
lezett. Kora legnagyobb politikusának tekintették. Sikerült előrelépnie a képrombolás megszüntetésének 
kérdésében. Itáliában békét teremtett a longobárdok és R ó m a között, visszaszerezte a pápai patr imóniumo-
kat, és fontos szövetségre lépett a frankokkal. Kortársai kiemelkedőnek tartották jótékonykodását, szoci
ális érzékenységét is. 

5 I I I . (Kis) Pippin (*714/715 - f768. szeptember 24 . ) . 741-ben Martell Károly ket téosztot ta a kormányzása 
alatt álló területet két fia, Kar lmann és Pippin között . Pippin a „Neustrasia majordomusa" címet kapta, 
illetve Burgundia, Provence, Metz és Tr ier ura lett. 743-ban trónra ültették az utolsó Meroving-királyt, I I I . 
Childeriket, mivel a trón az előző Meroving uralkodó, I V . Theuderik halála (737) után betöltetlen maradt. 



747-ben Karlmann lemondott tartományairól és Monte Soracte monos torába vonult vissza. K i s Pippin -
apjához hasonlóan - folytatta a mórok elleni küzdelmet, és nemcsak megáll í totta őket, hanem Narbonne 
elfoglalásával a szaracénokat visszaszorította a Pireneusokon túlra. Martell Károlyhoz hasonlóan Pippin is 
egész életében fejlesztette a nehézlovas hadsereget, és a korban elsőként állandó katonaságot tartott fenn, 
amely a hadjáratok során a hadsereg magját képezte. Bár nem volt kiemelkedő hadvezér, de életében nem 
vesztett csatát. Támogat ta a misszionáriusok (pl. Bonifác) munkáját, elősegítve ezzel a frank állam területi 
terjeszkedését. Birodalmát még életében felosztotta fiai, Károly és Kar lmann között. A Saint-Denis apát
ságban temették el felesége, Nagylábú Bertrada mellé. A hagyomány szerint úgy kívánta, hogy a bejáraton 
kívül arccal lefelé temessék el apja bűnei miatt. 

6 „DCCXLVIIII . Burghardus Wirzeburgensis episcopus et Folradus capellanus miss i fuerunt ad Zachariam 
papám, interrogando de regibus in Francia, qui illis temporibus non habentes regálém potestatem, si bene 
fuisset an non. E t Zacharias papa mandavit Pippino, ut melius esset i l lum regem vocari, qui potestatem 
haberet, quam il lum, qui sine regali potestate manebat; ut non conturbaretur ordo, per auctoritatem apos-
tolicam jussit Pippinum regem fieri." Annales Laurissenses maiores. In: Pertz 1895, 8. o. 

7 E n n e k az élő hagyománynak írásba foglalása a legtöbb történész által hamisítványnak tartott Donatio Cons-
tantini. Vö. Pintér 2006, 312. o. és 79. jegyzet. - A konstantini adománylevél a pszeudo-izidori dekretálisok 
néven ismert gyűjteményben található. U l lmann 1960, 91-92 . o. arra hívja fel a figyelmet, hogy figyelemre 
méltó stílusegyezés figyelhető meg a Donatio Constantini és a Donatio Pippini között, amit azzal magyaráz, hogy 
az adománylevél ekkor már létezett. Horst F u h r m a n n általánosan elfogadott véleménye szerint azonban a 
gyűjteményt Ebo reimsi érsek, később hildesheimi püspök környezetében, J á m b o r Lajos korában állították 
össze hamis és eredeti pápai dekretálisokból és zsinati kánonokból. A gyűjtemény fő célja az volt, hogy iga
zolja az egyház mentességét a világi ellenőrzés alól. Bár főként a frank püspökök igényeit tükrözte , de - az 
előbbi összefüggés keretein belül - kiemelten kezelte a pápai primátust is. Vö. Fuhrmann , Horst: Einfluss 
und Verbreitung der pseudoisidorischen Fälschungen. 3 Bde. Stuttgart, 1972-1974. /Schriften der Monumenta 
Germaniae Historica 24 . / - Ebo (*775 körül - t851 . március 20.) királyi jobbágyként született, és Nagy 
Károly udvarában Jámbor Lajos tejtestvéreként nevelkedett, akivel közeli barátságba került. E b o tehetséges, 
becsvágyó és tetterős volt, gyorsan emelkedett az egyházi pályán. 816 végén a m á r császárrá koronázott J á m 
bor Lajos kinevezte reimsi érseknek. Részt vett a császár kormányzati reformjaiban, s egyháztartományában 
is ennek szellemében tevékenykedett. Miután I. Paschalis pápa északi legátussá nevezte ki , 823 - tó l sikeres 
térítést folytatott a dánok között. Mint a Karoling egységes birodalom eszméjének képviselője támogat ta 
Jámbor Lajos utódlási politikáját, de amikor 833-ban idősebb fiai fogságba vetették apjukat, Ebo is oldalukra 
állt, s személyesen működött közre az idős császár egyházi elítélésében és felügyelte monostori fogságát 
is. Jámbor Lajos újbóli beiktatása 834 márciusában menekülésre késztette Ebot, de Párizsnál elfogták és 
a fuldai monostorba zárták. A következő év tavaszán arra kényszerítették, hogy Lajos császár letételében 
főbűnösnek vallja magát; 840-ig, Lajos haláláig fogságban tartották. E k k o r az új uralkodó, I . Lothar visz-
szahelyezte a reimsi érsekségre, de hamarosan menekülnie kellett. Végül Lothar testvére, N é m e t Lajos 
fogadta be az udvarába, és legkésőbb 845 tavaszán neki adta a hildesheimi püspökséget. A z úgynevezett 
„Causa Ebonis" még évtizedekkel az események után is számos frank zsinaton előkerült, csak I . Miklós és 
II . Adorján pápasága idején vált érdektelenné. (Vö. Goetting, H . : Ebo . In: L e x M A 3, 1527-1529. has.) E b o a 
kor egyik legjelentősebb, de egyúttal legtragikusabb szerepet betöltő személyisége. Közreműködését Lajos 
letételében abban az összefüggésben érdemes értékelni, hogyan próbálták a frank püspökök megakadályozni 
a birodalom széthullását. 

»Ul lmann 1960, 81. o. 
9 A szintén későbbi Fuldai Annales a 752. évnél írja le a pápai rendelkezést. A tartalom azonos; de nem lé

nyegtelen különbség, hogy Zakariás pápa nem általában, hanem konkrétan a frank népnek parancsolja meg 
Szent Péter apostol auktoritásából, hogy Pippin, aki a királyi hatalmat gyakorolja, élvezze is ezt a nevet és 
méltóságot . („Zacharias papa ex auctoritate sancti Petri apostoli mandat populo Francorum, ut Pippinus, 
qui potestate regia utebatur, nominis quoque dignitate frueretur.") Annales Fuldenses sive Annales regni 
Francorum orientális. In: Pertz 1891, 6. o. A frank nép említése összecseng azzal, hogy a pápai jóváhagyás 
birtokában Soissons-nál „more Francorum" (a frankok szokása szerint) választották meg és emelték trónra 
750-ben. Pertz 1895, 8. és 11. o. 

1 0 Ágostoni gondolat, hogy a mikro- és makrokozmoszban egyaránt a legfontosabb a rend. E z t az adott esetre 
vonatkoztatva teljesen konkretizálja az a Sevillai Izidortól származó felfogás, hogy „összefüggésnek kell 
fennállnia a királyi név (nomen) és a királyi tettek között". Canning 2002, 78. o. 



1 1 Bonifác (*673 körül - f754. június 5.) angolszász nemesi családban született Exeter környékén, eredeti 
neve Winfr id volt. Puer ofeíatusként (szülők által Istennek felajánlott gyermek) előbb az exeteri, majd a 
nhutschellei monostorban nevelkedett; ez utóbbiban kezdett tanítani. Grammatikai és verstani tankönyvet 
is írt. Röviddel 700 után pappá szentelték. 716-ban néhány társával térítő útra indult, de a fellázadt frízek 
és a frankok közötti háború lehetetlenné tett minden missziós tevékenységet, így visszatért Nhutschellébe. 
718-ban újra elindult, de előbb R ó m á b a ment, hogy missziójához pápai felhatalmazást nyerjen. II . Gergely 
pápa több hónapig maga mellett tartotta, majd 719. május 15-én elbocsátotta. Winfr id ekkor az előző na
pon ünnepelt római szent, Bonifác vértanú nevét vette fel, s ettől kezdve csak ezt a nevet használta. Észak 
felé vezető úta során egy ideig Liutprand longobárd király udvarában tartózkodott , majd Bajorországon 
és Thüringián át érkezett frank földre. Néhány évet egy másik jelentős misszionárius, Wil l ibrord mellett 
töltött , de számunkra ismeretlen okból 721-ben elváltak útjaik. I I . Gergely pápa ekkor magához kérette 
és 722. november 3 0 - á n Rómában püspökké szentelte, de nem egy egyházmegye, hanem egész Germania 
számára. A n n a k jeléül, hogy csak a pápától függ, a R ó m a környéki (ún. suburbicarius) püspökök eskü
jét tette le. 723-ban Martell Károlytól menlevelet kapott, s így pápai és állami támogatással folytathatta 
hesseni-thüringiai missziós munkáját. E n n e k szimbolikus befejezése volt, amikor kivágta Geismar mellett 
Donar szent tölgyfáját, és anyagából Szent Péter t iszteletére kápolnát épített. Számos monostort hívott 
életre, közülük leghíresebb a 744-ben alapított fuldai. 732-ben Bonifác újból R ó m á b a utazott, egyrészt 
fiatal munkatársakat keresett, akik halála után tovább folytatják művét, másrészt azért, hogy II I . Gergely 
pápa kezéből átvegye az érseki palliumot. E z felhatalmazást adott arra, hogy püspökségeket alapíthasson, 
vagyis megszervezhesse és irányíthassa az egyházat a missziónak területeken. 737-738-as harmadik római 
útjáról pápai legátusként tért vissza. E z t követő jelentősebb egyházszervezései; érsekség rangjára emelte 
Salzburgot; Hessenben megalapította Büraburg püspökségét (később megszűnt, helyére Paderborn lépett); 
Thüringiában északon Erfurtot (később áthelyezték Halberstadtba), délen pedig Würzburgot tette püspöki 
székhellyé. A z általa kialakított egyházszervezet tartósnak bizonyult. A frank majordomusok támogat
ták Bonifácot; elnöklete alatt több zsinatot tartottak, melyeken eleinte Martell Károly fiai is részt vettek. 
A frank birodalom perifériáján Bonifác szabadon szervezhette az egyházat, azonban a belső frank terü
leteken erősödő egyházi ellenzékbe ütközött: megakadályozták, hogy Sens-ban és Reims-ben érsekséget 
létesíthessen; sőt eredetileg Kölnbe tervezett saját érseki székhelyét sem foglalhatta el. 747-ben Bonifác 
végül mainzi érsek lett. A z önállóságra törekvő Karolingok és Bonifác érsek között a szövetség meglazult. 
Frízföld maradt az utolsó hely, ez is a birodalom külső területe, ahol Bonifác mint érsek és pápai legátus 
szabadon tevékenykedhetett. Pippin 748-ban m á r maga hívott össze zsinatot, s egyházjogi kérdésekben is 
közvetlenül fordult a pápához, aki Bonifácot csak a saját válaszáról értesítette. K i s Pippin a királysághoz 
való pápai hozzájárulást is Bonifác érsek segítségének igénybevétele nélkül szerezte meg, csak a 75l -es ko
ronázást végeztették vele. Szinte jelképes értékű, hogy éppen a pápasággal való világtörténelmi jelentőségű 
szövetség megkötésének idején verték agyon rablók az öreg Bonifác érseket és 52 társát bérmálás közben 
a frízföldi Dokkumnál. Vérfoltos, kardszabdalta evangéliumos könyve, amellyel védekezett fennmaradt. A 
fuldai monostorban nyugszik m a is. 

1 2 I I . István néven két pápát tart számon a történet írás . Zakariás pápa halála után egy egyszerű papot vá
lasztottak pápának 752. március 23 -án , akinek életéről és származásáról szinte semmit sem tudni, s aki 
március 25-én , még felszentelése és beiktatása előtt váratlanul szélütésben meghalt. A későbbi korok vi
tái éppen ebből származnak. A Vatikán 1959-ben hivatalosan törölte ezt az Istvánt a pápák listájáról, de 
a történészek egy része továbbra is egyházfőnek ismeri el, hiszen megválasztották. E n n e k köszönhetően 
az őt követő István nevű pápák számozása is eltérő a kézikönyvekben. Halála másnapján, március 26-án , 
mivel Ai s tu l f longobárd király serege fenyegette Rómát , sürgősen újból pápát választottak, akit szintén 
Istvánnak neveztek, s még aznap beiktattak. Hivatalosan ő a második az István pápák között. A z új pápa 
(*? - f757. április 26.) Rómában született, az előkelő Ors in i család sarjaként. Már nagyon fiatalon árva 
lett. Egyházi pályára lépett, diakónussá szentelték. Megválasztása után segítséget kért V . Konsztantinosz 
bizánci császártól, aki nem tudott katonai segélyt nyújtani, mivel az arabok és a bolgárok kötötték le. M i u 
tán Aistulffal sem sikerült megegyezni, a pápa 754. január 6-án személyesen kereste fel Frankföldön Kis 
Pippint, s a tárgyalások mindkét fél megelégedésére eredményesen zárultak. Pippin 755-756-os két itáliai 
hadjáratának következménye az egyházi állam létrejötte. Gyakorlatilag ettől az időtől kezdve uralkodott a 
pápa világi fejedelemként Itália középső tartományain. I I . István pápa a háborúk után kiépítette az új állam 
szervezetét. Kortársai nemcsak mint politikusról nyilatkoztak róla elismerően, hanem mint főpapról is, aki 
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F I D E S E T POTESTAS II. 

R ó m a több ősi templomát felújította, ezenkívül kórházat építtetett a szegényeknek, s anyagilag is támogat ta 
őket. A Szent Péter bazilikában temették el. Utódának fivérét választották meg I . Pál néven. 
„DCCLIIII. Supradictus apostolicus Stephanus confirmavit Pippinum unctione sancta in regem.. ." Annales 
Laurissenses maiores. In: Pertz 1895, 12. o. 

Talán lehet a Bonifác érsek és István pápa közötti hierarchikus különbségből fakadó dolgok érzékeltetésére 
gondolni az Einhardnak tulajdonított Annales 754. évre vonatkozó bejegyzésének szóhasználatában. Itt 
ugyanis a sacra unctione ad regiae dignitatis honorem consecravit (szent kenettel a királyi méltóság tiszteletére 
felszentelte) megfogalmazást találjuk. Bonifác érsek, miként az ószövetségi próféták, felkente a királyt, s 
ezzel alkalmassá tette tisztségére, de az uralkodó legitimitását csak a pápa említett követségnek adott (va
lószínűleg írásbeli) parancsa biztosította. A pápa saját kezű felkenése által nyilvánvalóvá, láthatóvá lett a 
király legitimitása az alattvalói előtt. Annales qui dicundur Einhardi . In: Pertz 1895, 13. o. 
Canning 2002, 88. o. felhívja a figyelmet arra, hogy a „8 . századi kenet esetleges szentségi jellegét homály 
fedi". A középkorban az egyházi-teológiai fogalmak és je lentéstartalmak sohasem hirtelen változtak, ezért 
hipotetikusan feltételezhetjük, hogy a 9. században valóban szentségi jellegűnek tartott uralkodófelkenés 
eszmei alapjai m á r az előző században léteztek. E z t támogat ja az is, hogy a 8. században gyakorta meg
fellebbezhetetlen tekintélyként idézett Sevillai Izidor véleménye szerint az ószövetségi királyi felkenések 
szentségek voltak. (Ul lmann 1966, 73-74. o.) A 12-13. században a szentségtan pontosabb kifejtése során 
a felkenés szentségből szentelménnyé változott, vagyis olyan jellé, amelyet nem Krisztus , hanem az egyház 
vezetett be, hogy általa segítse a kegyelem befogadását. E z a teológiai kategóriaváltás nem befolyásolta a 
királykoronázás szertartásában betöltött szerepét, a rítusnak mindvégig része maradt. 
I I I . Chi lderik (*720 k ö r ü l - T755.) II . Chilperik fia volt, 743-751 között az utolsó Meroving király. I V . T h e u -
derik halála után (737) Martell Károly betöltetlenül hagyta a Meroving trónt, s a trónörököst , Childeriket 
Saint-Bertin monostorába záratta. 743-ban azonban fia, Karlmann (bizonyosan testvérének, Pippinnek bele
egyezésével), az aquitaniai, bajor és alemann hercegek erős ellenállása miatt kénytelen volt I I I . Childeriket 
szabadon engedni és trónra emelni. 751-ben letették trónról és visszaküldték a monostorba. Chi lderiknek 
egy fia volt, akinek csupán nevét (Theoderik) ismerjük. 

A 750. évnél: „Hildericus vero, qui falsé rex vocabatur, tonsuratus est et in monasterium missus." (Childerik 
pedig, akit hamisan királynak neveztek, megnyíratott és monostorba küldetett.) Annales Laurissenses maiores. 
In: Pertz 1895, 10. o. - A haj levágása ősi, a germán törzseknél is ismert hagyományra utal. A szokatlanul 
rövidre vagy kopaszra nyírt haj a korlátozott személyi szabadságot (például a foglyokét), a tonzúra az ön
kéntes alávetettséget jelezte, a rövid, formátlan haj a vidéki lakosságra volt jel lemző. (Hundsbichler, H . : 
Haartracht. In: L e x M A 4. 1813. has.) A kora középkori nyugati kereszténységben a nyilvános vezeklésre 
ítélteknek is levágták a haját, s nem viselhettek közhivatalt sem. A z uralkodó alkalmasságát a megfelelő 
hajviselet nemcsak szimbolizálta, hanem a trónképesség jogi alapfeltétele is volt. Megbuktatott uralkodók 
haját lenyírták, tonzúrázták; ezzel mintegy ártalmatlanná tették őket, mint például 680. október 14-én 
éjjel, amikor az altatóval elkábított W a m b a nyugati gót király oly mély ájulásba esett, hogy környezete hal 
doklónak vélte. Ezért elvégezték rajta az akkoriban ilyenkor szokásos nyilvános bűnbánati rítust, melynek 
keretében levágták a haját. A király azonban másnapra magához tért , de mivel a tonzúra miatt uralkodásra 
alkalmatlannak minősült , így nem foglalhatta el újra a trónt . Elete hátralévő hét évét egy monostorban 
töltötte. ( L e x M A 8. 2008. has. és Suntrup 2001, 295-296. o.) Fordítva is igaz: ha lenyírt hajú személyt 
emeltek trónra, addig várni kellett, amíg a haja megnőtt . (Kern 1914, 24. o.) E z történt például I I . Chi lper ik 
esetében, akit 716-ban II I . Dagobert utódjának választottak meg 41-45 éves korában. Bár I I . Chi lder ik fia 
volt, eredetileg nem volt trónesélyes, ezért Danie l néven tonzúrás klerikus lett. „ E o tempore Dagobertus 
rex aegrotans mortuus est, anno 6. regni sui; Franci vero Danie lem quondam clericum, caesarie capitis 
crescente, in regem stabiliunt, atque Chi lper icum nuncupant." (Ebben az időben Dagobert király beteges
kedve meghalt, uralkodásának 6. évében. A frankok pedig Dánielt, az egykori klerikust, miután fején dús 
haj nőtt, a királyságban megerősítették, és ő t Chi lperiknek nevezték.) (Chronicon Moissiacense a 715. évhez. 
In: Pertz 1826, 290,25-27.) E inhard Nagy Károly-életrajzában is megtaláljuk az uralkodói hajviselet emlí
tését: „Neque [Hilderico] regi aliud reliquebatur, quam ut regio tantum nomine contentus crine profuso, 
bárba summissa , solio resideret ac speciem dominantis effingeret..." ( [Chi lder ik] királynak semmi m á s 
nem maradt, mint hogy a királyi c ímmel megelégedve, hosszú hajjal és lógó szakállal üljön a trónon és 
uralkodófélét játsszon.) (Einhardi Vita Karoli Magni. Curavit Holder-Egger, O. Hannoverae-Lipsiae, 5 1 9 1 1 . 
3 ,8-11. / M G H SS rer. G e r m . 25 . / ) - A z uralkodásra alkalmatlanná tevő és vezeklő állapottal összefüggő 



hajlevágás Nagy Károly után is közismert volt. A m i k o r J á m b o r Lajos császárt fia, Lothar le akarta taszítani 
a trónról, 830-ban először azt ajánlotta neki néhány, a fiához húzó püspök, hogy vágassa le haját, és menjen 
monostorba. Mivel erre nem volt hajlandó, 833-ban Lothar arra kényszerítette, hogy nyilvánosan ismerjen 
be néhány ráfogott vétket. E z e k alapján a fiához hű püspökök vezeklésre ítélték. A nyilvános vezeklésnek 
való alávetés által teljesen törvényes úton lehetett kormányzásra alkalmatlannak minősíteni az uralkodót. 
A puccs jellegű hatalomátvétel legvértelenebb s jogilag legtisztább látszatot keltő formája tulajdonképpen 
mindig is a koncepciós per volt. 34 évvel később, a 867-es troyes-i zsinatról I . Miklós pápának küldött je
lentésben úgy emlékeznek meg a püspökök az esetről, mint ami „kánon és igazság elleni gyalázatos dolog 
volt" („contumeliose gestum fuerat, nec canonice nec iuste factum fuisse"). (Zsinati levél I . Miklós pápához, 
867. november 2. In: Hartmann 1998, 234,6-7. 

1 8 Ennek az álláspontnak egyik legtekintélyesebb képviselője Fritz Kern (Kern 1914). A germán hagyomány 
szerint az uralkodói családokban vérségi leszármazással öröklődő, isteni ősöktől származó természetfeletti 
- elsősorban gyógyító - képesség (Heil , felicitas) rejlik. A keresztény időben az uralkodó isteni ősökön 
alapuló legitimációja helyébe az Istentől származó hatalom, az Isten kegyelméből való király (rex ex De i 
gratia) koncepciója lépett, a legit imáció látható oldalát az egyházi-politikai szertartások - felkenés, fel
szentelés (unctio, consecratio) - biztosították. Kern véleménye szerint a középkor folyamán a „társadalmi 
szerződésre" és az „ellenállási jogra" épülő, egyre bővülő és egyre szélesebb körben elterjedő politikai s é m a 
vette át a vérségi-származási , illetve az egyházi legitimáció szerepét, miközben megőrzött egyes elemeket 
a korábbiból is. Ilyen például a francia és angol királyok 18. századig gyakorolt csodás gyógyító képessége. 
Kern bevezette az azóta is használt Gottesgnadentum terminus technicust, amelyet magyarul csak körülírással 
lehet visszaadni: uralkodók isteni legitimitása, Isten kegyelméből való uralkodás. A z ő felvetései nyomán 
alakult ki több, a középkori politikai teológiát kutató iskola (Walter Ul lmann, Ernst Kantorowitz, Michael 
J . W i l k s ) . 

1 9 Canning 2002, 78. o. Canning véleménye szerint a germán vérségi jog ugyanúgy szakrális legitimációt ad, 
mint az Isten kegyelmére hivatkozó keresztény monarchia. Ezért lehet mindkettőt teokratikus királyságnak 
nevezni. 

2 0 Fr ied 1985, 115. o. 
2 1 U l lmann 1960, 68. o. 
2 2 U l lmann véleménye szerint II . István pápa egyik célja a frankföldi úttal az volt, hogy Pippinnel nyilvánosan 

megerősít tesse a konstantini adománylevelet, nem direkte kinyilvánítva ezt, hanem azáltal, hogy a király 
a longobárdoktól elfoglalandó területet mint Szent Péter régi birtokát adja vissza a pápaságnak. U l l m a n n 
1960, 92. o. 

2 3 Ais tu l f (*? - 1 7 5 6 . december) 749 júliusától longobárd király. Szerette volna Itáliát longobárd uralom alatt 
egyesíteni. 751 -ben elfoglalta Ravennát és R ó m á t fenyegette. III . István pápa Pippin frank királyhoz fordult, 
aki 755-756-ban két hadjáratban Aistulfot legyőzte, s a meghódított tartományok visszaadására kötelezte. 
Vadászat során balesetben halt meg. A frank, illetve a pápai krónikák elég egyoldalú képet rajzolnak róla, 
hitszegéssel és kegyetlenséggel vádolják. 

2 4 „ . . . ut leo dentibus frenebat..." Anastasius bibliothecarius: História de vitis pontificorum Romanorum [Über 
pontificalis], 240. P L C D - R O M vol. 128. 1091. 

2 5 „ . . . mox idem beatissimus papa praedictum Chris t ian iss imum regem lacrymabiliter deprecatus est ut per 
pacis foedera causam beati Petri et Reipublicae R o m a n o r u m disponeret." Anastasius bibliothecarius: His
tória de vitis pontificorum Romanorum [Liber pontificalis], 243. P L C D - R O M vol. 128. 1093. 

2 6 „ . . . et tali omnes interdictu et excommunicationis lege constrinxit, ut nunquam de alterius lumbis regem 
in aevo presumant eligere, sed et ipsorum, quos et divina pietas exaltare dignata est..." Clausula de unc
tione Pippini. In: Gregorii Turonensis opera. P. 2. E d . Krusch , Bruno. Hannoverae, 1885. 466,3-5. / M G H SS 
rer. Merov. 1 , 2 . / V ö . U l lmann 1960, 85. o. 

2 7 „DCCLIIII. Stephanus papa postquam a rege Pippino ecclesiae Romanae defensionis firmitatem accepit, 
ipsum sacra unctione ad regiae dignitatis honorem consecravit et cum eo duos filios eius Kar lum et Car lo -
mannum" (Miután Pippin királytól a római egyház megvédelmezésének állhatatos szándékát megnyerte, 
István pápa szent kenettel a királyi méltóság tiszteletére őt felszentelte és vele együtt két fiát, Károlyt és 
Karlmannt) . Annales Einhardi . In: Pertz 1895, 13. o. A legitimálás igényét még inkább tükrözi az Annales 
regni Francorum szóhasználata: confirmavit (megerős í tet te) . 

2 8 523-ban Avitus vienne-i püspök Chlodvig királynak írt levelében kifejti, hogy mivel immár keresztény ura l 
kodó, ezért nem az őseitől származó felicitasra, hanem a Krisztustól eredő sanctitasra kell alapoznia: „amit 



eddig afelicitas nyújtott, most a sanctitas adja meg" (,,...et quicquid felicitas usque hic praestiterat, addet 
hic sanctitas"). Alc imi Ecdic i i Avit i Viennensis episcopi opera quae supersunt. E d . Peiper, Rudolphus . Bero
lini, 1883. 76 ,2-3 . / M G H A A . 6 ,2 . / - Kari Hauck több tanulmányában (Geblütsheiligkeit. In: Über Floridus. 
Mittellateinische Studien. Paul Lehmann zum 65. Geburtstag. Hrsg. Bischoff, Bernhard - Brechter, Suso. Sankt 
Ottil ien, 1950. 187-240. o. Lebensnormen und Kultmythen in germanischen Stammes- und Herrscherge
nealogien. Saeculum, 6 (1955). 186-223. o. Die geschichtliche Bedeutung der germanische Auffassung von 
Königtum und Adel . In: XIe Congrés International des Sciences Historiques, Stockholm 21-28 aoűt 1960. Rapports 
3.Moyenäge. Göteborg, 1960. 96-120. o.) foglalkozott a vér szerinti szentség kérdésével. Koncepciója szerint 
a középkori uralkodócsaládok eredetileg pogány szakralitásukat változtatták át a kereszténységben szent
kultuszra. Való igaz, hogy az uralkodócsaládok mindegyikében sok szentként tisztelt személy van, de az a 
19-20. század fordulója ó ta elterjedt általánosítás, hogy „a szentek a pogány istenek helyébe léptek" (vö. 
Pierre Saintyves: Les saints successeurs des dieux. Paris, 1907), rendkívül túlzó. A vallástörténethez a történet 
tudomány szövegkritikai eszközeivel közelítő kutatók kényszerűen beleesnek a vallási jelenségek objektív, 
tárgyszerű értelmezésének csapdájába. A vallás azonban nem „objektív jelenség" abban az értelemben, hogy 
nem elegendő az adatok (konkrétumok) szintjén vizsgálni, hanem a „kézzelfoghatatlan" belső lényege felől 
kell megközelíteni. A vallás mint olyan sokkal mélyebben őrzi az ősi, képekben és szimbólumokban gondol
kodó embert, mint azt a tárgyiasult jelenségek alapján gondolnánk. A vallási jelenségek értelmezéséről lásd 
Mircea Eliade különböző műveit. Hauck felfogását vitatta a kiváló cseh középkortörténész, Frantisek Graus 
(Volk, Herrscher und Heiliger im Reich der Merowinger. Studien zur Hagiographie der Merowingerzeit. Praha, 1965). 
Véleménye szerint a vérségi alapú pogány uralkodókultusz és a keresztény királyok szakralitása között nem 
igazán lehet kapcsolatot találni; a két teljesen különböző kultusztípus között nem kell kontinuitást keresni. 
Bár kutatása rendkívül alapos, végkövetkeztetése vitatható. A „pogány uralkodókultusz" meghatározásával 
nincs probléma, bár az uralkodás szakralitása nem a keresztény felfogás kizárólagos jellemzője, á m a „ke
resztény szent királyok" fogalmát Graus a szentté avatott királyokra korlátozza, s ez önmagában leszűkíti az 
eredmény értelmezési lehetőségeit. A Meroving királyok között valóban vannak egyházi értelemben szentként 
tiszteltek, de a forrásokból e lőtűnő uralkodói sanctitas nem az egyházi jellegű szentkultuszra vonatkozik, 
hanem a királyi hatalom isteni alapú legitimitására. Graus történészi látásmódját túlságosan meghatározza 
a - k o r b ó l és a helyszínből is fakadó (1965, Prága) - materialista szemlélet. A z m á s kérdés, hogy a raciona
lista, materialista látásmód (marxizmusra hivatkozás nélkül) a „polgári ideológián/ideológiákon" alapuló 
Nyugaton is elterjedt és divatossá vált, az „objektív", „modern" vagy éppen „liberális" jelzőt használva a 
„marxista" és „történelmi materialista" helyett; e gondolkodásmód „divatossá válásában" kiemelkedő sze
repet töltött be a méltán elismert francia középkortörténész, Marc Bloch. Témánkhoz kapcsolódó műve , a 
Gyógyító királyok. A királyi hatalom természetfeletti ereje Franciaországban és Angliában (Les rois thaumaturges) 
1924-ben jelent meg. Tárgya a francia és az angol királykoronázási szertartáshoz kapcsolódó különös rítus: 
a megkoronázott királyok puszta kézrátétellel meggyógyították a görvélykórt. A könyv 1983-as kiadásához 
a 20. század második felének egyik legelismertebb francia történésze, Jacques Le Goff írt értékelő előszót, 
s ebben kitér Bloch végkövetkeztetésének magyarázatára is. „A racionalista, ateista zsidó történész, Marc 
Bloch számára, aki a felvilágosodás örököse volt, és aki mindennél jobban hitt a hagyományokból eredő 
fontos világi értékekben, csak egy kérdés maradt hátra: hogyan működött a királyi csodatételbe vetett hit? 
[...] olyan magyarázatot vázol fel, amely igyekszik elkerülni az anakronizmust és a pozitivista egyszerű
sítést. [...] A középkortól a felvilágosodásig két okból hittek a királyok gyógyító erejében. Egyrészt mert 
a mentalitás lehetővé tette ezt a hitet. A görvélykór vagy skrofula sokszor magától elmúlt: a csodát a ter
mészet tette. [... Másrészt] »azért hittek a csodában, mert úgy vélték, a király kezének csodás erővel kell 
birnia«. E z a rövid és s o m m á s magyarázat nyilvánvalóan tükrözi a szerző elkötelezett észelvűségét. A könyv 
híres végkövetkeztetése: »A királyi csodatételbe vetett hit kollektív tévedés«." (Bloch 2005, 34. o.) A 60-as 
évek végétől számos kutató foglalkozott a kora középkori uralkodói szentség kérdésével; inkább Hauck, 
mint Graus véleményét finomítva tovább. E kutatásokból általában m á r hiányzott a szakrális legitimáció 
kérdésköre, olyannyira, hogy szinte félreérthető módon összekeveredett a szent hatalom és a királyi (élet) 
szentség fogalma. E z t a vonalat folytatja a magyar Klaniczay Gábor is, a témában összefoglaló monográfiája: 
Az uralkodók szentsége a középkorban. Magyar dinasztikus szentkultuszok és európai modellek. Budapest, 2000. A 
hatalom és annak legitimációja nehezen dokumentálható, filológiai és történetkritikai módszerekkel gya
korlatilag kutathatatlan terület. N e m véletlen, hogy inkább filozófiai és politológiai érdeklődésű kutatók, 
mint például Walter U l l m a n n vagy a fiatalabb Joseph Canning foglalkoznak vele. M a is érdekes Guglielmo 
Ferrero 1942-ben írott könyve, A hatalom (magyar kiadása: Budapest, 2001) . Molnár T a m á s filozófiai indít-



tatású műve, A hatalom két arca: politikum és szentség (Budapest, 1992) szintén alapvető ebben a tárgykörben. 
Lásd még a felhasznált irodalom jegyzékét. 

2 9 Bár I I I . Ottó korának patrícius rangjával foglalkozik, de a 8-9. századra sem érdektelen: Car l Erdmann: Die 
Würde des patrícius unter Otto III. In: E r d m a n n 1951, 92-111 . o. 

3 0 Michels, I . H . : Patrícius, Patrikios, Westen. In: L e x M A 6. 1789-1790. has. N e m tud megnyugtató magyará
zatot adni Harald Z i m m e r m a n n , a kora középkori pápaság történetének egyik legkiemelkedőbb ismerője 
sem: Z i m m e r m a n n 2002, 66-67. o. 

3 1 Mindenképpen túlzás a patríciusi méltóságot a római császár helyettesének értelmezni . Például Szántó 
1983, 280. o. 

3 2 U l lmann 1960, 95. o. úgy értelmezi a száli frankok törvénykönyve bevezetésének egyik mondatát (Vivát 
qui Francos diligit Chris tus - Éljen Krisztus , aki a frankokat szereti), hogy ez is az „egyedüli kiválasztott 
nép" öntudatára utal. 

3 3 „Audiens vero isdem rex ejusdem beatissimi pontificis adventum, nimis festinanter in ejus advenit occur-
sum, una cum conjuge, filiis etiam et primatibus [...] Ipseque in palatio suo, in loco qui vocatur Ponticone, 
ad fere tr ium mi l l ium spatium descendens de equo suo cum magna humilitate terrae prostratus, una cum 
sua conjuge, filiis et optimatibus, eumdem sanct iss imum papám suscepit. C u i et vicestratoris usque in 
aliquantum locum juxta ejus sellarem properavit." Anastasius bibliothecarius: História de vitis pontificorum 
Romanorum [Liber pontificalis], 243. P L C D - R O M vol. 128. 1093. 

3 4 D u r a n t 1985, 134. o. 
3 5 E z a felfogás mintegy a latin közmondást valósítja meg a gyakorlatban: Deo servire regnare est (magyarul 

kétféleképpen fordíthatjuk: Istennek szolgálni annyi, mint uralkodni - Isten szolgálata uralkodás). A kora 
középkortól az újkorig találkozhatunk vele liturgikus könyörgésekben (Sacramentarium Gelasianum: Oratio 
de pace) éppúgy, mint pedagógiai vagy politikai-jogi jellegű eszmefuttatásokban (például Contzen, Adam: 
Politicorum Libri decem. Coloniae, 1629. 207. o.). 

3 6 „Cuius quoniam in s inu regni gubernacula Domino tribuente suscepimus, necesse est ut in eius defensione 
et ob eius exaltationem Christo auxiliante toto annisu certemus, ut ab eo boni servi et fidelis nomine cen-
seri valeamus. Quod quidem non solum nobis, quibus in huius saeculi procellosis fluctibus ad regendum 
commissa est, sed etiam cunctis ab eius uberibus enutritis sollicite observandum est, ita tarnen, ut ab eius 
unione, qui eius membrum esse dinoscitur, nullatenus abscedat, quoniam qui cum ea non est, adversus eam 
est, et qui cum ea non colligit, spargit." (Minthogy ennek az uralkodásnak kormányzását az Úr adománya
ként magunkra vettük, szükséges, hogy védelmében és felmagasztalása végett Krisztus segítségével teljes 
törekvéssel törekedjünk, hogy általa a jó és hű szolga nevére méltók legyünk. A m i t bizony nemcsak nekünk, 
akik e világ viharaiban az uralkodásra küldve lettünk, hanem mindenkinek, akit bőségével elhalmozott, 
gondosan meg kell tartani, méghozzá úgy, hogy az ő egységéből az, aki tagjaként ismert, semmiképpen ne 
távozzék, minthogy aki nincs vele, az ellene van, és aki nem gyűjt vele, az szétszór.) Opus Caroli regis contra 
synodum (libri Carolini). E d . Freeman, A n n . Hannoverae, 1998. 98,25-34. / M G H Conc . 2. Suppl. 1./ 

3 7 „ [Volumus] ut família nostra bene conservata sit et a nemine in paupertate missa." Capitulare de villis, 
2. In: Boretius 1883. 83,6. A família (család) ebben a szövegösszefüggésben nem a vér szerinti rokonokat 
jelenti, hanem mindazokat, akik az uralkodóhoz tartoznak. A Capitulare de villist (Rendelet a falvakról, más
ként Falusi rendtartás) 770-800 között adta ki Nagy Károly, s általa az uralkodói birtokok gazdálkodását és 
életének kereteit határozta meg; figyelembe vették azonban a birodalom egész területén, a magánbirtokokon 
is. Keltezéséhez lásd Ganshof 1961, 164. o. Tanulságosak az állattartásra és az ültetendő zöldségfélékre, 
fűszernövényekre és gyümölcsfajtákra vonatkozó utasítások. 

„ 1 9 . A csűröknél a nagyobb falvakban nem kevesebb, mint 100 csirkét és 30 libát, a kisebbekben nem 
kevesebb, mint 50 csirkét és 12 libát tartsanak. (Ad scuras nostras in villis capitaneis pullos habeant non 
minus C , et aucas non minus X X X . A d mansioniles vero pullos habeant non minus L , aucas non minus 
quam X I I . ) [...] 

21. . . .ahol eddig nem voltak halastavak, és most már lehetnek, [a bíró] újonnan létesítsen ilyeneket. (Vi -
varios. . . ubi antea non fuerunt et modo esse possunt, noviter fiant.) [...] 
23. Minden falunkban minél nagyobb számban legyenek tehénistállók, disznóólak, juh- , kecske és kosaklok, 
és ezek nem hiányozhatnak. (In unaquaque villa nostra habeant iudices vaccaritias, porcaritias, berbicari-
tias, capraritias, hircaritias quantum plus potuerint et nullatenus sine hoc esse debent.) [...] 
32. Minden bírónak gondja legyen arra, hogy jó, sőt igen jó vetőmag álljon rendelkezésre, még akkor is, ha 



máshonnan kellene vásárolni. (Ut unusquisque iudex praevideat, quomodo sementem bonum et opt imum 
Semper de conparatu vei aliunde habeat.) [...] 
34. Nagyon ügyeljenek arra, hogy mindazt, amit kezük munkájával készítenek: szalonnát, sonkát, kolbászt, 
sózott húst, bort, ecetet, eperpálinkát, borpárlatot , sós halkivonatot, mustárt , sajtot, vajat, malátát , sört, 
méhsert , viaszt, lisztet, a legnagyobb tisztasággal készítsék. (Omnino praevidendum est c u m omni dil i
gentia, ut quicquid manibus laboraverint aut fecerint, id est lardum, siccamen, sulcia, niusaltus, v inum, 
acetum, moratum, v inum coctum, garum, sinape, formaticum, butirum, bracios, cervisas, medum, mel, 
ceram, farinam, omnia cum summo nitore sint facta vei parata.) [...] 

60. Soha ne a tehetősebbek közül válasszák a majorosokat, hanem a szegényebbek közül, ha azok hűsége
sek. (Nequaquam de potentioribus hominibus maiores fiant, sed de mediocribus qui fideles sint.) [...] 
70. A z t akarjuk, hogy a kertekben mindenféle növény meglegyen: li l iom, rózsa, görögszéna, Boldogasszony 
mentája, zsálya, ruta, abrutüröm, uborka, dinnye, tök, bab, római kömény, rozmaring, konyhakömény, csi
cseriborsó, tengerihagyma, kardlil iom, tárkony, ánizs, uborkás magrugó, cikória, ammi , bordamag, kerti 
saláta, fekete kömény, borsmustár , kerti zsázsa, keserű lapu, csombormenta, makedón petrezselyem, pet
rezselyem, zeller, lestyán, nehézszagú boróka, kapor, édeskömény, endívia, ezerjójű, mustár , borsfű, vízi 
menta, fodormenta, lómenta, gilisztaűző varádics, macskamenta, kis ezerjófű, mák, cukorrépa, kapotnyak, 
orvosi ziliz, mályvarózsa, sárgarépa, paszternák, kerti laboda, eperparéj, karalábé, káposzta, téli hagyma, 
metélőhagyma, póréhagyma, retek, mogyoróhagyma, vöröshagyma, fokhagyma, festőbuzér, erdei m á c s o -
nya, lóbab, takarmányborsó, koriander, illatos turbolya, nagy sárfű, muskátzsálya. A kertész háza tetején 
kövirózsát termesszen. A m i a gyümölcsfákat illeti, azt akarjuk, hogy bíráink különféle fajtájú almafákat, 
körtefákat, szilvafákat, továbbá berkenyét, naspolyát, gesztenyét, különféle fajta barackfákat, birsalmát, mo
gyorót, mandulát, babért, fenyőt, fügét, diót és különféle cseresznyét tartsanak. A z almák nevei: rozmaringa, 
geroldinga, crevedella, spirauca; egyesek édesek, mások savanyúak, de mind eltehető, viszont legyen olyan 
is, amit rögtön leszedése után el kell fogyasztani, mert nem áll el. A z eltevésre alkalmas körte három- vagy 
négyfajta: édes, aszalni való és kései. (Volumus quod in horto omnes herbas habeant, id est l i l ium, rosas, 
fenigrecum, costum, salviam, rutám, abrotanum, cucumeres, pepones, Cucurbitas, fasiolum, c iminum, ros 
marinum, careium, cicerum italicum, squillam, gladiolum, dragantea, anesum, coloquentidas, solsequiam, 
ameum, si lum, lactucas, git, eruca alba, nasturtium, parduna, puledium, olisatum, petresil inum, apium, 
levisticum, savinam, anetum, fenicolum, intubas, diptamnum, sinape, satureiam, s i s imbrium, mentám, 
mentastrum, tanazitam, neptam, febrefugiam, papaver, betas, vulgigina, mismalvas, id est altaea, maivas, 
carvitas, pastenacas, adripias, blidas, ravacaulos, caulos, uniones, britlas, porros, radices, ascalonicas, cepas, 
alia, warentiam, cardones, fabas maiores, pisos mauriscos, coriandrum, cerfolium, lacteridas, sclareiam. E t 
ille hortulanus habeat super domum suam Iovis barbam. De arboribus volumus quod habeant pomarios 
diversi generis, pirarios diversi generis, prunarios diversi generis, sorbarios, mespilarios, castanearios, 
persicarios diversi generis, cotoniarios, avellanarios, amandalarios, morarios, lauros, pinos, ficus, nuca-
rios, ceresarios diversi generis. Malorum nomina: Gozmaringa, Geroldinga, Crevedella, Sperauca, dulcia, 
acriores, omnia servatoria; et subito comessura; primitiva. Perariciis servatoria trium et quartum genus, 
dulciores et cocciores et serotina.)" Capitulare de villis. In: Boretius 1883. 83-91 . o. 
„ . . . ut ille pro nobis contra visibiles hostes. . . Domino opitulante dimicet, et nos pro illo contra invisibi-
les hostes, Domin i imprecantes potentiam, spiritalibus armis pugnemus. . . Indulgeat miseratus captivis, 
subveniat oppressis, dissolvat fasciculos deprimentes, sit consolatio viduarum, miserorum refrigerium, sit 
dominus et páter, sit rex et sacerdos, sit omnium Chris t ianorum moderantissimus gubernátor . . ." Paulinus 
aquileiai pátriárka: Libellus. In: Werminghoff 1906, 142,6-14. - A felsorolás alapján az uralkodó feladata 
az uralkodás, és nem az adminisztrálás. Éppen ezért nem várták el sem Károlytól, sem m á s királytól, hogy 
írni-olvasni tudjon, hiszen az az írnokok, a hivatali személyzet munkája. Károlyról tudjuk, hogy ugyan tudott 
valamennyire olvasni, de az írástanulásnak csak öregkorában kezdett neki , s bár az ábécéskönyvet mindig 
a vánkosa alá tette, nem sok eredményt ért el. Nyelvtudására viszont nem lehet panasz: frankul, latinul és 
újlatinul beszélt, s megértette a görögöt is. 

U l lmann 1960, 93-95 . o. szépen kifejti ezt a gondolatmenetet. Vö. Folz 1980, 4 -5 . o.: az orbis Romanus és 
az orbis christianus koncepciójának találkozását az univerzalizmus összefüggésében tárgyalja. 
„Memor esto ergo semper, rex mi, Dei regis tui cum timore et amore, quod tu es in vice i l l ius super om
nia membra ejus custodire, et regere, et rationem reddere in die judici i , etiam per te; et episcopus est in 
secundo loco, in vice Chris t i tantum est. " Catulfus: Instructio epistolaris Catulfi ad beatum Carolum regem. P L 
C D - R O M vol. 96. 1364A-1364B. 



4 1 Kapituláre alatt a frank uralkodók által kiadott, rendszerint fejezetekre (capitulum - innen az elnevezés) 
tagolt rendeleteket értjük, amelyeknek törvényhozási , közigazgatási vagy egyházi karaktere van. A kora 
középkor legfontosabb forrásai közé számítanak. Általuk bepillantást nyerhetünk a politikai, jogi, közigaz
gatási, egyházi, szociális, gazdasági és kulturális viszonyokba, illetve a mindennapi életbe, az oktatásügybe 
s általában a kor mentalitásába. Vö. Ganshof 1961. 

4 2 „De bona siquidem voluntate domni imperatoris valde certus sum, quod omnia ad rectitudinis normám in 
regno sibi a Deo dato disponi desiderat, sed tantos non habet justitiae adjutores, quantos etiam subverso-
res, nec tantos praedicatores, quantos praedatores." Alcu in levele Arno salzburgi érseknek, 802. május 24. 
In: Dümmler 1895, 411,22-25. 

4 3 A l cu in (*732 körül - f804. máj . 19.) Yorkban vagy környékén született, az ottani káptalani iskolában sajátí
totta el a latin, görög és héber nyelvet. A z újabb kutatások szerint nem volt szerzetes. 767-ben diakónussá 
szentelték, s megbízták az akkoriban leghíresebb európai iskola vezetésével, melynek vonzásköre Írországtól 
Frizlandig terjedt. Yorkban volt Nyugat -Európa feltehetően leggazdagabb könyvtára. 781 tavaszán az új 
yorki érsek, Eambald Rómába küldte az érseki palliumért. A lcu in Pármában találkozott Nagy Károllyal, aki 
meghívta udvarába. A z érsek és Ethelred király engedélyével Alcu in 782 elején többedmagával Aachenbe 
ment, ahol megszervezte és irányította a frank előkelők gyermekei számára létesített udvari iskolát, a schola 
palatinát. Bevezette a trivium és quadrivium Yorkban már bevált oktatási rendszerét. Teológiai, tudományos 
és művelődési kérdésekben Nagy Károly tanácsadója, mondhatni a Birodalom kultúrpolitikusa volt. 794-ben 
részt vett a frankfurti, 799-ben az aacheni zsinat teológiai vitáiban. 796-ban a Szt. Márton monostor apátja 
lett Tours-ban, ahová tanárokat hívott Yorkból és nagyszerű könyvtárt szervezett. Itt fejlesztették ki az ún. 
minuszkula írást, mely a 15. századi humanisták közvetítésével a modern írás alapja lett. Tankönyveiben 
gyakran alkalmazta a párbeszédes feldolgozásmódot, hiszen „tanítani annyit jelent, mint okosan kérdezni". 
Nagy Károly megbízásából felügyelőként irányította a Vulgata szövegrevízióját; több szentírási könyvhöz 
kommentárt írt. Része volt az egységes birodalmi liturgia kialakításában is. Jelentős a szerepe a szászok és 
az avarok közötti misszióban. 

4 4 „ . . . pura et sancta inquisitione catholicae fidei veritatem examinare studuistis, et Semper viam regiam, 
apostolica confortatus praedicatione, piano veritatis sermone, vestram adseruit prudentiam tenere. Beáta 
gens, cujus est Dominus Deus eorum: et beatus populus tali rectore exaltatus et tali praedicatore munitus; 
et utrumque et gladium triumphalis potentiae vibrat in dextera et catholicae praedicationis tuba resonat 
in lingua. Ita et David olim praecedentis populi rex a Deo electus et Deo dilectus, et egregius Psalmista 
Israheli victrici gladio undique gentes subiciens, legisque D e i eximius praedicator in populo extitit." Alcuin 
levele Nagy Károlyhoz, 794-795 körül. In: Dümmler 1895, 84,9-17. 

4 5 Kantorowicz 1946, 39. o. idézi a párizsi Bibliothéque Nationale MS 13159 jelzetű kódexéből: „Ut fructum 
térre nobis dones, te rogamus, audi nos. U t domnum apostolicum Leoném in sanctitate et religione con-
servare digneris, te rogamus, audi nos. U t ei vitám et sanitatem dones, te rogamus, audi nos. Ut domnum 
C a r o l u m regem conservare digneris, te rogamus, audi nos. Ut ei vitám et victoriam dones, te rogamus, 
audi nos. Ut proles regales conservare digneris, te rogamus, audi nos. U t eis vitám et sanitatem dones, 
te rogamus, audi nos. U t populo Christ iano pacem et unitatem largiaris, te rogamus, audi nos." Ugyanitt 
bemutatja az idézett könyörgés l iturgiatörténeti összefüggéseit, és több hasonló fohászt is közöl. - Nagy 
Károly 14. századi tiszteletének érdekes jele az az aacheni groschen, amelynek felirata: X C : V I N C I T : X C : 
R E G N A T + K A R O L U S M A G N U S I M P E R A T . (Krisztus győz, Krisztus uralkodik, Nagy Károly parancsol.) 
E z a közismert Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat acclamatio parafrázisa. Kantorowicz 1946, 
222-230. o. részletesen bemutatja ennek pénzeken való előfordulását. A középkori liturgikus imádságok
ban fellelhető uralkodóval kapcsolatos könyörgésekről lásd Hirsch 1973. 

4 6 „Rex a recte agendo vocatur. Si enim pie et iuste et misericorditer regit, merito rex appellatur; si his caruerit, 
non rex, sed tyrannus est. [...] Q u i a ergo rex a regendo dicitur, primo ei studendum est..., ut ab ea ceteri 
subiecti bonum exemplum Semper capiant. [...] eos, quibus temporaliter imperat, in pace et concordia 
atque caritate ceterorumque bonorum operum exhibitione, quantum sibi divinitus datur, consistere faciat 
et dictis atque exemplis ad opus pietatis et iustitiae et misericordiae sollerter excitet..." Conci l ium Pari-
siense anno 829. Lib . II . cap. I . In: Werminghoff 1908. 649,14-26. - Hasonlóképpen fogalmaztak a 836-os 
Aachenben tartott zsinaton is: Conc i l ium Aquisgranense anno 836. Cap. I I I , 1. In: Werminghoff 1908. 
715, 3 -5 . 

4 7 A középkor későbbi századaiban felmerült, hogy az uralkodónak nincsenek kötelességei alattvalói felé. Ezt a 
vitát lényegében Jean Gerson zárta le a 15. század legelején. Okfejtése a hűbéri rendszer ideális szerkezetét 



tükrözi. Véleménye szerint az isteni, az emberi és a természetjognak is ellentmond, ha az uralkodó nem 
teljesíti kötelességeit; ezért tehát többé nem tekinthető annak. Ahogyan az alattvalók hűséggel és szol
gálattal tartoznak a feljebbvalóiknak, ugyanúgy azok is hűséggel és védelmezéssel tartoznak az övéiknek. 
(„Dominum in nullo subjectis suis teneri aut obiigari, quod est contra jus divinum, et naturalem aequitatem 
et veram dominii fidem. Quemadmodum subditi fidem, subsidium et servitium eorum superiori debent, 
sie superior fidem, probationem et defensionem suis debet subjectis.") Joannes Gersonii... opera omnia. E d . 
du Pin, Louis El l ies . Antwerpiae, 1706. T o m . I V . 597. o.) 

, 8 „Dum dignitas imperialis a Deo ordináta ad nihi l aliud exaltata esse videtur, nisi populo praeesse et pro-
desse: proinde detur a Deo electis potestas et sapientia: potestas, ut superbos opprimat, et defendat ab 
improbis humiles; sapientia, ut regat et doceat pia sollicitudine subjectos." Alcuinus: Defide Sanctae Trini
tatis. Epistola nuneupatoria. P L C D - R O M vol. 101. 0 0 1 1 D - 0 0 1 2 A . 

" A vonatkozó mondatot leggyakrabban tartalmilag szokták idézni: Rex dicitur a regendo, non a regnando atque 
imperando. A pontos idézet: „. . .consules appellati sunt a consulendo, non reges aut domini a regnando at
que dominando: cum et reges utique a regendo dicti melius videantur, ut regnum a regibus, reges autem, 
ut dictum est, a regendo..." ( . . .a tanácsadásról konzuloknak hívták őket, nem pedig királynak vagy úrnak 
a parancsolásról és uraskodásról; úgy tűnik, a királyokat inkább az uralkodásról nevezték el; mint a király
ságot a királyról, a királyt pedig - miként mondottam - az uralkodásról) . Augustinus: De civitate Dei. L ib . V . 
c. 12. P L C D - R O M vol. 41. 0154. A z idézetet saját fordításomban közlöm, mert a két létező magyar nyelvű 
kiadás egyike sem adja vissza megfelelően a két különböző igét használó latin eredetit. 

i 0 „Divisa est potestas saecularis et potestas spiritalis: il la portat gladium mortis in manu, haec clavem vitae in 
lingua." Alcu in levele Aethelhard canterbury érseknek, 793. június 8. után. In: Dümmler 1895, 48 ,1-2 . 

1 „Pr imum igitur, quod universalis sancta ecclesia Dei u n u m corpus manifeste esse credatur eiusque caput 
Chris tus [...] Principaliter itaque totius sanctae Dei ecclesiae corpus in duas eximias personas, in sacerdo-
talem videlicet et regálém, sicut a sanctis patribus traditum accepimus, divisum esse novimus." Conc i l ium 
Parisiense a. 829. In: Werminghoff 1908, 610,20-22; 33-35 . 

2 Gelasius leveléről lásd Pintér 2006, 305. o. 
3 „Petimus humiliter vestram excellentiam, ut per vos filii et proceres vestri nomen, potestatem, vigorem 

et dignitatem sacerdotalem cognoscant. Q u o d ex verbis Domini facile intellegere possunt, quibus beato 
Petro, cuius vicém indigni gerimus, ait: Quodcumque ligaveris super terram erunt ligata et in caelo, et 
quodeumque solveris super terram erunt soluta et in caelo." Conci l ium Parisiense a. 829. In: Werminghoff 
1908, 673,5-9. 

4 I l lud etiam ad exemplum reducendum est, quod in ecclesiastica história Constantinus imperátor episcopis 
ait: »Deus inquit constituit vos sacerdotes, et potestatem vobis dedit de nobis quoque iudicandi, et ideo 
nos a vobis recte iudicamur; vos autem non potestis ab hominibus iudicari, propter quod Dei solius inter 
vos expectate iuditium, ut vestra iurgia quaecumque sunt, ad illud divinum reserventur examen. Vos ete-
nim, nobis a Deo dati, estis Dei , et conveniens non est ut homo iudicet deos, sed ille solus. . .«" Conc i l ium 
Parisiense a. 829. In: Werminghoff 1908, 673,11-17. 

1 5 Egyházi hivatalok pénzért való megszerzése. 
* „Proinde oportet, ut in electione et ordinatione sacerdotis valde sit execranda simoniaca heresis, quae propter 

quorundam avaritiam et ambitionem modernis temporibus dignitatem sacerdotalem fuscare comprobatur." 
Episcoporum ad Hludowicum imperatorem relatio. In: Boret ius-Krause 1897, 30,5-8. 

' 7 „Regale ministerium specialiter est populum Dei gubernare et regere cum equitate et iustitia et, ut pacem 
et concordiam habeant, studere. Ipse enim debet primo defensor esse ecclesiarum et servorum Dei , vidua-
rum, orfanorum caeterorumque pauperum nec non et omnium indigentium. [...] E t ideo oportet, ut ipse, 
qui iudex est iudicum, causam pauperum ad se ingredi faciat et diligenter inquirat, ne forte illi, qui ab eo 
constituti sunt et vicém eius agere debent in populo, iniuste aut neglegenter pauperes oppressiones pati 
permittant." Conc i l ium Parisiense a. 829. In: Werminghoff 1908, 651,34-38; 652,7-10. - E z a rész felte
hetően a zsinaton vezető szerepet betöltő Orleans- i Jónás püspöknek (J843) fogalmazása volt, ugyanis szó 
szerint megegyezik a püspök De institutione regia (A királyi intézményről) c ímű értekezésének mondataival. 
Vö. Jonas Aurel ianus: De institutione regia. Cap. 4. P L C D - R O M vol. 106. 0 2 9 0 D - 0 2 9 1 B . 

i 8 „Iterum monendo magnitudini vestrae suppliciter suggerimus, ut deinceps in bonis pastoribus rectoribusque 
in ecclesiis De i constituendis, magnum stúdium atque sollertissimam adhibeatis curam. Q u i a si aliter fac
tum fuerit, et ordo ecclesiasticus suam non habebit dignitatem, et religio christiana in multis labefactando 



dampna detrimenti sui pacietur, et animae vestrae, quod non optamus, periculum generabitur." Exhortatio 
episcoporum ad Hludowicum imperatorem. In: Pertz 1835, 347,36-40. 

5 9 „Neque ignorare debueratis maius esse régimen animarum, quod est pontificale quam imperiale, quod 
est temporale." (Tudnotok kell, hogy nagyobb a lelkek csapata, amely inkább főpapi, mint birodalmi, ami 
halandó.) I V . Gergely levele a frank püspököknek, 833. no. 17. In: Dümmler 1899, 228,40-41. - „. . .nos 
divinitus. . . constituti . . . , principes super omnem terram, id est super universam ecclesiam. Terra enim 
ecclesia dicitur. . ." (Mi Isten által fejedelmeknek vagyunk rendelve minden föld fölött, vagyis az egyetemes 
egyház fölött. A földet pedig egyháznak mondják.) I . Miklós pápa levele Mihály bizánci császárnak, 865. 
szeptember 28. no. 88. In: Dümmler 1925, 475,32-34. 

6 0 „Rex autem, qui vicarius summi Regis est, ad hoc est constitutus ut regnum terrénum, et populum Do
mini , et super omnia sanctam veneretur Eccles iam ejus, et regat, et ab injuriosis defendat et maleficos ab 
ea evellat et destruat et penitus disperdat. Q u o d nisi fecerit, nec nomen regis in eo constabit, verum. . . 
nomen regis perdit." Leges ecclesiasticae Edwardi Confessoris, art. 14. P L C D - R O M Vol . 151. 1194B. Ezeket a 
törvényeket Hódító Vi lmos is megerősítette . 

6 1 Canning 2002, 74. o. 
6 2 A z első ismert középkori királyfelkenés 672-ben történt, amikor W a m b a nyugati gót királyt felavatták. E z t 

az eseményt ismerték ugyan Európa más területein, de nem vált követendő gyakorlattá. Eleinte pusztán 
egyházi szertartás volt, nem fűződtek hozzá alkotmányjogi eszmék. Pippin 7 5 l - e s felkenése kapcsolta 
össze a királyi legitimáció gondolatával, s ettől kezdve a frank birodalomban (és később mindenütt) elma
radhatatlan része lett a király trónra emelésének. Vö. Anton, H . H . : Salbung, Herrscherlich. In: L e x M A 7. 
1289-1292. has.; valamint Suntrup 2001, 303-307. o. Angolszászok között 787-ben kentek fel első ízben 
uralkodót: Offa, Mercia királya (f796) saját fiát, Ecgfrith-t kente fel örököseként. Vö. Schramm 1937, 15. o. 
A koronázási szokásokról összefoglalóan lásd E ichmann 1942. 

6 3 A különböző koronázási ordók szövegét lásd Erdmann 1951, 83-91 . o. 
6 4 Bloch 2005, 25. o. (Jacques Le Goff előszava.) 
6 5 Vö. Möhr 1962. 
6 6 „Az akkori világ számára vitathatatlan axiómának tűnt, hogy csakis egyetlen császárság és egyetlen ke

resztény egyház létezhet csupán. Nagy Károly császárrá koronázása súlyosan sértett minden tradicionális 
értékrendet és a bizánci érdekeket, mivelhogy mind ez ideig Bizáncot, az »új Rómát« tekintették vitathatat
lanul annak az egyedüli birodalomnak, amely a régi Imperium Romanum örökösének számított. Birodalmi 
jogainak tudatában Bizánc Nagy Károly császárrá koronázását csakis trónbitorlásnak tekinthette. [...] Semmi 
kétség nem fér ahhoz, hogy a császárrá koronázás a Szent Péter-templomban a pápa, és nem a frank király 
kezdeményezésére történt ." Ostrogorsky 2003, 171. o. - Bizáncban ekkoriban sokan betöltetlennek tar
tották a trónt, ugyanis nem a hatalmat gyakorló Eiréné császárnőt, hanem a 797-ben trónjától megfosztott 
V I . Konsztantinoszt tekintették legitimnek. Erre utalnak a nyugati krónikák is, amint például a Lorschi 
évkönyvekben olvashatjuk: „ 8 0 1 . év. És mivel akkor a görögöknél megszakadt a császárok dinasztiája és a 
hatalom felettük asszonyok kezében volt, az látszott helyesnek az apostoli Leó pápa, a pápai tanácsban részt 
vevő összes szent atyák, valamint a többi keresztény nép előtt, hogy a frankok királyát, Károlyt császárnak 
nevezzék, hiszen ő tartja hatalmában magát Rómát , ahol mindig a császárok székhelye szokott lenni, de 
uralkodik a többi székvárosok felett is végig Italiában, Galliában és Germaniában. . . , ezért igazságosnak 
tűnt számukra, hogy... felvegye ezt a címet." ( „ 8 0 1 . Et quia iam tunc cessabat a parte Graecorum nomen 
imperatoris, et femineum impérium apud se abebant, tunc v i sum est et ipso apostolico Leoni et universis 
sanctis patribus qui in ipso concilio aderant, seu reliquo christiano populo, ut ipsum Caro lum regem Fran
chorum imperatorem nominare dbuissent, qui ipsam R o m a m tenebat, ubi Semper Caesaras sedere soliti 
erant, seu reliquas sedes quas ipse per Italiam seu Gal l iam nec non Germaniam tenebat...; ideo iustum eis 
esse videbatur, ut . . . ipsum nomen aberet.") Annales Laureshamenses minores, 34. In: Pertz 1826, 38. o. 

6 7 I I I . Leó (*? - T816. június 12.) származásáról , neveltetéséről és pályafutásáról kevés adattal rendelkezünk. 
Bizonyos, hogy Rómában született, és fiatalon belépett a bencés rendbe. I . Adorján pápa alatt (772-795) 
lett bíboros, egyes források szerint a pápai kincstár kezelője volt. Adorján pápa halálának másnapján, 795. 
december 2 6 - á n választották meg, és a következő napon fel is szentelték. A sietségnek valószínűleg az volt 
az oka, hogy a római papság attól tartott, hogy Nagy Károly esetleg beleszól a választásba. I I I . Leó levélben 
értesítette a frank uralkodót Adorján haláláról és saját megválasztásáról, s egyúttal - hűségnyilatkozatként 
- elküldte Károlynak Szent Péter sírjának kulcsait és R ó m a zászlaját. A király válaszlevelében gratulált az 
új egyházfőnek hivatalához, megerősí tet te Frankföld és a pápaság szövetségét, és nagy ajándékot is küldött. 



A pápai kincstár ezzel az adománnyal képessé vált arra, hogy a római szegényeket segélyezze. A levélben 
azt is kifejtette Nagy Károly, hogy az uralkodó feladata megvédeni az egyházat a külső támadásoktól , belül 
pedig segíteni a hit terjesztését. A pápa feladata pedig hasonlít Mózeséhez, aki felemelt kézzel, imádságával 
segítette a zsidók seregét. A római nemesség egy része összeesküvést szőtt Leó ellen. 799. április 25-én , 
amikor a pápa egy körmenetre igyekezett, fegyveresek támadtak rá és kíséretére. A véresre vert egyházfőt 
megfosztották hivatalától és az egyik római szerzetesházba zárták, de a spoletói fejedelem segítségével 
elmenekült a városból. Nagy Károly a történtekről értesülve meghívta Leót Paderbornba. Novemberben 
fegyveres kísérettel visszaküldte Rómába. Ellenfelei továbbra is lázadtak a pápa ellen, házasságtöréssel és 
hitszegéssel vádolták. Nagy Károly ezért elhatározta, hogy személyesen utazik Rómába . E z éppen egy évvel 
ezután meg is történt . 800. december 1-jére zsinatot hívott össze, amelyre a római és birodalmi főpapokon 
kívül a római és a frank előkelőket is meghívta. A gyűlés azonban úgy határozott , hogy nem tartozik hatás
körébe a pápa feletti ítélkezés. A zsinat végén, december 2 3 - á n II I . Leó önigazoló esküt tett a vád pontjainak 
cáfolatára. A főpapok testülete és az uralkodó - egy ősi kánonjogi rendelkezésre hivatkozva - kijelentette, 
hogy a pápai eskü megkérdőjelezhetetlen, így Leó győztesen került ki a csatából. Ellenfeleit börtönbe zárták 
vagy száműzték. Két nappal a vita lezárása után Károly a Szent Péter bazilikában ünnepelte a karácsonyt. 
A szertartás alatt Leó pápa - a források egy része szerint meglepetésszerűen - a térdelő Nagy Károly fejére 
tett egy koronát, mint a császári hatalom jelképét. A két uralkodó később is jól megérte t te egymást, és több 
politikai döntést közösen hoztak meg. 804-ben Leó Károly udvarába látogatott , aki ekkor beszélt először 
birodalmának felosztásáról. Amikor 814. január 2 8 - á n meghalt Nagy Károly, a pápa személyes barátjaként 
gyászolta a császárt. Rómában ezután ismét fellángoltak a nemesi összeesküvések Leó ellen, de még idejé
ben sikerült elfojtania azokat a városban. A politika mellett Leó pártolta a művészetet is. Sok templomot 
helyrehozatott, és bőkezűen bánt a római néppel. A Szent Péter bazilikában temették el. 
Nagy Károly több, császárrá koronázása után kiadott oklevelében az intitulatio következetesen visszatérő 
szövege: „Karolus Serenissimus augustus a deo coronatus, magnus et pacificus imperátor, R o m a n u m gu-
bernans impérium, qui et per misericordiam dei rex Francorum atque Longobardorum." (Károly, Istentől 
megkoronázott felséges augustus, nagy és békeszerető császár, aki a Római Birodalmat kormányozza, és 
aki Isten irgalmából a frankok és a longobárdok királya.) Néhány példa: Bologna mellett, 801. május 29. 
Schweigen, 802. szeptember 15. Aachen, 803. június 13. Salz, 803. augusztus 13. (No. 197, 198, 199, 
200. In: Die Urkunden Pippins, Karlmanns und Karls des Grossen. E d . Mühlbacher, Engelbert. Hannover, 1906. 
265,13-15.; 266,38-40.; 268,7-9.; 269,19-21. / M G H D D Kar. 1./) Vö. Classen 1952. - U l lmann 1960, 170. 
o. úgy véli, hogy Nagy Károly a Romanum impérium kifejezést inkább vallásos értelemben használta, mint 
politikaiként. Kölmel 1970, 54. o. ezzel szemben valós értékűnek tartja. 

E inhard ("770 k. - f840. márc . 14.) előkelő keleti frank családból származott . A fuldai monostorban, majd 
Nagy Károly udvari iskolájában nevelkedett, melynek később Alcu in utódjaként vezetője lett. 7 9 6 - t ó l sze
mélyes és bizalmas kapcsolatban állt a császárral, aki kényes politikai feladatokon kívül az aacheni palota 
építésének vezetésével is megbízta. Nagy Károly halála után Jámbor Lajos tanácsadója lett. A birodalom 
békéje érdekében igyekezett a császárfiúk lázadását megakadályozni. Mivel fáradozásai eredménytelenek 
voltak, 830-ban visszavonult a közügyektől, s a maga alapította Seligenstadt am Main - i monostorba köl
tözött . Gazdag irodalmi tevékenység után itt halt meg. Legjelentősebb műve a 830-as évek közepén ke
letkezett „Vita Caroli Magni" (Nagy Károly é lete) , melyben maradandó emléket állított szeretett urának. 
Levelei - bár csak a késői, Jámbor Lajos uralkodásának idejében írottak maradtak fenn - értékes történet i 
forrást jelentenek a 9. század első harmadához. 

„Quo tempore imperatoris et augusti nomen accepit. Q u o d primo in tantum aversatus est, ut adfirmaret 
se eo die, quamvis praecipua festivitas esset, ecclesiam non intraturum, si pontificis consi l ium praescire 
potuisset. Invidiam tarnen suscepti nominis, Romanis imperatoribus super hoc indignantibus, magna tú
lit patientia. Vicitque eorum contumaciam magnanimitate, qua eis procul dubio longe praestantior erat, 
mittendo ad eos crebras legationes et in epistolis fratres eos appellando." Einhardi vita Karoli Magni. E d . 
Holder-Egger, Oswald . Hannoverae-Lipsiae, 1911. 32,22-29 - 33 ,1-2 . / M G H SS rer. G e r m . 2 5 . / - Nagy 
Károly császári t itulusához vö. Anastos, Milton V . : Constantinople and Rome. A Survey of the Relations between 
the Byzantine and the Roman Churches. 14. fejezet: Charlemagne and the Title „Emperor of the Romans". In: 
Anastos 2001. 
Moreland 2001, 415. o. 
Nelson 1994, 69. o. 
Vö. Schmid 1985. 



817-ben Jámbor Lajosnak három fia volt: Lothar, Pippin és N é m e t Lajos. 823-ban azonban második házas
ságából egy negyedik fia született, aki a történelemben Kopasz Károlyként lett ismert. Lajos szinte nagyapai 
szeretettel rajongott kései gyermekéért, neki is részt akart juttatni a birodalomból. Ezért a 817-es felosztást 
felfüggesztette és módosí totta . A három idősebb testvér berzenkedett emiatt, fellázadtak apjuk ellen, s ez
zel egy nyolc évig elhúzódó polgárháború tört ki . 833-ban Lothar elfogta Lajost; a püspökök egy részével 
elítéltette és kolostorba záratta. Hasonlóképpen bánt Lajos feleségével és az ifjú Károllyal. Egy év múlva, 
834-ben azonban szabadon kellett engednie szüleit és testvérét. Lajos újra császárként uralkodott, s nem 
állt bosszút senkin. A m i k o r Pippin 838-ban meghalt, a birodalmat újra fel kellett osztani. Német Lajos nem 
volt ezzel megelégedve, s haddal fordult atyja ellen. J á m b o r Lajos győzött, de hazatérőben megbetegedett 
és 840-ben meghalt. Lothar először megkísérelte öccseit hatalma alá vonni, de végül 843-ban a verduni 
szerződésben a birodalmat három, egymástól lényegében független részre osztották egymás között; ezek 
nagyjából megfelelnek a mai Olaszországnak, Franciaországnak és Németországnak. A császári cím meg
maradt, de Lotharnak nem volt hatalma testvérei fölött. 

„ . . . it would seem clear that the notion Roma renascens was simply an ideological gloss on an ideological 
vision of the renovatio regni Francorum." Moreland 2001, 417. o. 
A frank, majd német korai egyház sajátossága, hogy nem alakult ki igazi közösségi kereszténység, mivel 
a germánság eredendő társadalmi struktúrái a kereszténység felvétele után nem az egyházközségi szer
veződés irányába hatottak. A megkereszteltek ugyan a mennyek polgáraivá lettek, de ez nem jelentette 
egyúttal látható új szociológiai formáció, egy egyházközösség létrejöttét is, hiszen az addigi életközösségi 
formák - mint például nagycsalád, nemzetség - nem bomlottak fel pusztán a keresztség miatt; ez a struk
túra is garantálni tudta a keresztény életvitelt. A kereszténység nem annyira megváltoztatta, mint inkább 
megszentelte a létező formákat. A germán kereszténység sajátossága, hogy a keresztények nem „két kö
zösség" polgárai, tudniil l ik a politikai és az egyházi közösségé, hanem csak ontológiai értelemben „két 
világ" polgárai, nevezetesen a földé és a mennyé, e világé és a túlvilágé. A földön a politikai közösség, az 
állam az, amely az eredendő vallásosságból kifolyólag is mint szakrális közösség fogható fel, s amely az 
egyházi közösséget magába olvasztja. E z a politikai vallásosság képezi a „metafizikai" hátterét nemcsak a 
kora középkori sajátegyházi rendszernek, hanem magának a sacrum imperiumnak is. Frank 1990, 27-28. o. 
Vö. Bredero 1998, 14-23. o. 

A lelki-erkölcsi hanyatlás egyik vetülete a klerikalizálódás. A keresztények két csoportja (laikusok és kleriku
sok) egyre élesebben elkülönült egymástól , szinte „kaszttá" vált, s ezt kiegészítette a társadalom egészének 
funkcionális hármas felosztása és rangsorolása: oratores, pugnatores, laboratores ( imádkozok, harcolók, dol
gozók) . A z egyházi és világi hatalom viszonyának vizsgálatánál nem felejtkezhetünk el arról, hogy ebben a 
funkcionális hármasságban a világi hatalom - bármily szintet is képvisel - eleve a második helyen áll. Vö. 
Tel lenbach 1988, 106-110. o. 

„ U t abbates qui monasteriis regularibus presunt, volumus atque iuvemus, ut secundum regulám vivant et 
doceant; et de subiectis de hoc quotquot illis et carnaliter et spiritualiter ministrari curent et vigilantiam 
habeant." Capitulare Ital icum (808?) . Cap. 2. In: Boretius 1883, 209,22-24. Nagy Károly uralkodása elején 
több olyan esetről tudunk, hogy az apátok - a Regulával homlokegyenest ellentétes módon - maguknak 
tartot ták meg a rendházak bevételeit, és a barátoknak alig hagytak valamit. A szerzetesek kénytelenek vol
tak valamilyen megélhetést találni maguknak, ezért szerteszét kóboroltak, alantas munkákból tengődtek, 
s a Regulához már alig tartot ták magukat. N e m véletlen, hogy rendeletben kellett szabályozni az ilyen 
eseteket. 

„Ut novatiani, qui veniunt in monasterio non recipiantur in ordine congregationis, antequam secundum 
regulám pleniter examinentur; et non proponantur ceteris in monasterio, antequam reguláris vitae ordi-
nem pleniter edoceantur, sicut in regula sancti Benedicti continetur." Conci l ia Rispacense, Frisingense, 
Salisburgense, 800. Cap. 19. In: Werminghoff 1906, 210,10-13. 

Nagy Károlyig az úgynevezett kevert regula (Mischregel) koráról beszélhetünk a szerzetesség történetében. 
Ebben az időben nem volt könnyű a szerzetesek és a kanonokok, valamint ezek női változatának megkü
lönböztetése, mivel sok átmeneti forma is létezett, illetve a kétféle életmód specifikumai nem voltak pon
tosan körülhatárolva. Károly szabályozása jóvoltából viszont már pontosan lehetett tudni, milyen jellemzői 
vannak egy monachusnak, és milyenek egy canonicusnak. Nagy Károly monasztikus törvényhozásáról lásd 
Semmler 1966, 262-267 . o. Jámbor Lajos uralkodásának elején, 816-ban adták ki az Institutio canonkomm 
rendeletet: „...fecit componi ordinarique l ibrum canonicae vitae n o r m á m gestantem, in quo totius illius 
ordinis perfectio continetur.. ." (. . .összeállíttatta és elrendelte a kánonok szerinti élet normát adó könyvét, 



amelyben az egész rend tökéletessége foglaltatik). / M G H SS 2. 621. k k . / N e m volt e lőzmény nélküli ez 
a szabályozás: még Bonifác érsek, Metzi Chrodegang püspök, illetve K i s Pippin és Nagy Károly is hoztak 
alkalmi vagy korlátozott hatású rendeleteket a vita communis szerint élők számára. 
„ . . . per episcopia et monasteria nobis Chr i s to propitio ad gubernandum commissa praeter reguláris vitae 
ordinem atque sanctae religionis conversationem etiam in l i t terarum meditationibus eos, qui donante 
dominó discere possunt, secundum uniuscuiusque capacitatem discendi s túdium debeant impendere, 
qualiter, sicut reguláris norma honestatem morum, ita quoque docendi et discendi instantia ordinet et 
ornet seriem verborum, ut, qui deo piacere appetunt recte vivendo, ei etiam piacere non neglegant recte 
loquendo. . . . Quamobrem hortamur vos l i t terarum studia non so lum non neglegere..." Capitular ia de 
litteris colendis. In: Boretius 1883, 79 ,9-15, 30 -31 . Hagyományosan 787-re teszik ennek e keltezés nél
küli rendeletnek a kiadását, Ganshof véleménye szerint azonban csak a 8. század végén keletkezhetett 
(Ganshof 1961, 164. o.). 

Ugyanebben az időben az iszlám világban nem volt ritkaság a többszázezres közkönyvtár és a többtízezres 
magángyűjtemény sem. 
A fennmaradt kódexek nem feltétlenül tükrözik az egykori valóságos igényeket. A m i n t azt Mezey László a 
magyar viszonyokat elemezve kimutatta, liturgikus kódexek iránt volt a legnagyobb igény, hiszen az alap
vető szertartási könyvekre minden templomban szükség volt; ez egy-egy helyen ugyan csak néhány kötetet 
jelent, de országos összesítésben még nálunk is a középkorban több tízezerre tehető a számuk. Ugyanakkor 
ezekből aránytalanul kevés maradt fenn, mivel a természetes elhasználódás, illetve a szertartások módosu
lása gondoskodott a „kiselejteződésről". Vö. Mezey 1978. 
Hamilton 2004, 50-51. o. 

A z Aniane- i Benedek előtti, egyes monostorokra korlátozódó reformokról lásd röviden Kawerau 1967, 
155-158. o. 
Semmler, J . - Bacht, H . : Benedikt von Aniane. In: L e x M A 1. 1864-1867. has. 
„Regulám quoque beati Benedicti tironibus seu infirmis positam fore contestans, ad beati Basilii dicta nec 
non Pachomii regulám scandere nitens." Ardo sive Smaragdus: Vita Sancti Benedicti Anianensis. P L C D - R O M 
vol. 103. 0357D. 
„Monaster ium autem, si possit fieri, ita debet constitui ut omnia necessaria, id est aqua, molendinum, 
hortum, vei artes diversas intra monasterium exerceantur, ut non sit necessitas monachis vagandi foris, 
quia omnino non expedit animabus eorum." Reg cap. 66,6-7. 
Semmler 1966, 260. o. 

Néhány kérdéses ajándékon túlmenően egyetlenegy biztos esetről tudunk, amikor Nagy Károly személyesen 
működött közre a Regula elterjesztésében. A jeruzsálemi Olajfák hegyi monostor frank szerzetesei említik 
ezt egy panaszos levelükben II I . Leó pápának 809-ben. A görögök ugyanis eretnekséggel vádolták a franko
kat, mivel az általuk mondott hitvallás szerint a Szentlélek az Atyától és a Fiútól származik. A z ortodoxok 
ezt súlyos eretnekségnek tekintették, ők a Léleknek csak az Atyától való származását vallották. A frankok 
arra hivatkoztak, hogy mind a pápa, mind Károly császár udvarában így hallották, sőt néhány könyvben is, 
amelyeket a pápától, illetve a császártól kaptak, így olvasható a hitvallás, sőt „Szent Benedek Regulájában 
is, melyet [Szentséged] fia, Károly úr adott nekünk.. ." („Et in regula sancti Benedicti, quam nobis dedit 
filius vester domnus Karolus . . .") In: Dümmler 1899. 65,27-38. 

„ . . . vir venerabilis Benedictus abbas ex monasterio quod ipse novo opere jure proprietario a fundamentis 
in honore Domin i Dei ac Salvatoris nos tr i j e su Christ i , seu sanctae semperque virginis ejusdem Dei genit-
ricis Mariae, seu aliorum sanctorum aedificavit in loco nuncupante Aniano, in pago Magdalonense subtus 
Castro Monte-Calmense, ad nostram accessit clementiam, et praedictum monasterium cum omnibus rebus 
et ornamentis ecdesiae, seu appendiciis vei adjacentiis suis in manibus nostris pleniss ima deliberatione 
visus est delegasse, et ipsum sanctum locum sub nostra defensione atque dominatione ad regendum nobis 
visus est tradidisse." Nagy Károly oklevelét idézi Ardo sive Smaragdus: Vita Sancti Benedicti Anianensis. P L 
C D - R O M vol. 103. 0365D-0366A. 

Benedictus Anianensis: Concordia regularum. P L C D - R O M vol. 103. 703-1380. 
Semmler 1966, 261. o. 
„Omnium denique monasteriorum, tam in Provincia quam in Gothia seu Novempalitana provincia con-
sistentium erat quasi nutrix fovens juvansque; atque ab omnibus amabatur ut páter, venerabatur ut domi
nus, reverebatur ut magister." Ardo sive Smaragdus: Vita Sancti Benedicti Anianensis. P L C D - R O M vol. 103. 
0367B. 



„. . .ejusque consi l ium libenter obtemperabat: quem etiam omnibus in suo regno monasteriis praefecit, ut 
n o r m á m salutiferam cunctis ostenderet." Ardo sive Smaragdus: Vita Sancti Benedicti Anianensis. P L C D - R O M 
vol. 103. 0372A. - Aniane- i Benedek reformjáról lásd Lawrence 2001, 73-78. o. 
„Praefecit eum quoque imperátor cunctis in regno suo coenobiis: ut sicut Aquitaniam Gothiamque norma 
salutis instruxerat, ita etiam Franciam salutifero imbueret exemplo. Multa denique monasteria erant quae 
quondam regulariter fuerant instituta; sed paulatim tepescente rigore, reguláris pene deperierat ordo. U t 
autem, sicut una omnium erat professio, fieret quoque omnium monasteriorum salubris una consuetudo..." 
Ardo sive Smaragdus: Vita Sancti Benedicti Anianensis. P L C D - R O M vol. 103. 0377B. 
„Omnibus ergo s imul positis Regulám ab integro discutiens, cunctis obscura dilucidans, dubia patefecit, 
priscos errores abstulit, utiles consuetudines affectusque confirmavit. ...de quibus etiam capitularem 
institutum imperátori confirmandum praebuit, ut omnibus in regno suo positis monasteriis observare 
praeciperet..." Ardo sive Smaragdus: Vita Sancti Benedicti Anianensis. P L C D - R O M vol. 103. 0377C. 
„Otiositas inimica est animae, et ideo certis temporibus occupari debent fratres in laboré manuum, certis 
i terum horis in lectione divina." Reg cap. 48,1. 

„Téli időben, azaz november elsejétől egészen húsvétig, ésszerű megfontolás alapján, az éjnek nyolcadik 
órájában kell fölkelni, hogy a testvérek éjfélnél valamivel tovább nyugodhassanak, és már pihenten keljenek 
föl. A vigília után fönnmaradt időt pedig használják föl a testvérek, akik a zsoltároskönyvet és az olvasmá
nyokat illetően rászorulnak, olvasgatásra. Húsvéttól pedig november elsejéig úgy állapítsák meg a felkelés 
óráját, hogy a vigília befejezése után egész kis szünettel - amely alatt a testvérek kimehetnek természeti 
szükségletükre - mindjárt a reggeli dicséret következzék. E z t napfelkeltekor kell végezni." („Hiemis tem
pore, id est a kalendas Novembres usque in Pascha, iuxta considerationem rationis, octava hora noctis 
surgendum est, ut modice amplius de media nocte pausetur et iam digesti surgant. Quod vero restat post 
vigilias a fratribus qui psalterii vei lectionum aliquid indigent meditationi inserviatur. A Pascha autem us
que ad supradictas Novembres, sic temperetur hora ut vigiliarum agenda parvissimo intervallo, quo fratres 
ad necessaria naturae exeant, mox matutini, qui incipiente luce agendi sunt, subsequantur.") Reg cap. 8. 

' „ . . . quia tunc vere monachi sunt si laboré m a n u u m suarum vivunt, sicut et patres nostri et apostoli." Reg 
cap. 48,8. 

„Mensis fratrum lectiodeesse nondebet [...] E t s u m m u m fiat si lentium, ut nullius mussitatio vei vox nisi 
solius legentis ibi audiatur. [...] si quid tarnen opus fuerit, sonitu cuiuscumque signi potius petatur quam 
voce. [...] Fratres autem non per ordinem legant aut cantent, sed qui aedificant audientes." Reg cap. 38. 

; „ . . . pausent in lecta sua cum omni silentio, aut forte qui voluerit legere sibi sie legat ut a l ium non inquie-
tet." Reg cap. 48,5. 

1 „ . . . aut certe aliud quod aedificet audientes." Reg cap. 42,3. 
1 „. . .úgy álljunk a zsolozsmázáshoz, hogy szívünk megegyezzék szavunkkal" (,,...et sic stemus adpsallendum 

ut mens nostra concordet voci nostrae"). Reg cap. 19,7. „ . . .nem a sok szóban, hanem a szív tisztaságában 
és a könnyes töredelemben találunk meghallgatást. És ezért rövidnek és tisztának kell lenni az imádságnak, 
hacsak az isteni kegyelem ihletéséből hosszabbra nem nyúlna. A közösségben azonban mindenképpen 
rövid legyen az imádság, és az elöljáró jeladására mindnyájan keljenek föl." („Et non in multiloquio, sed 
in puritate cordis et compunctione lacrimarum nos exaudiri sciamus. E t ideo brevis debet esse et pura 
oratio, nisi forte ex affectu inspirationis divinae gratiae protendatur. In conventu tamen omnino brevietur 
oratio, et facto signo a prioré omnes pariter surgant.") Reg cap. 20. 

; „ . . .minden étkezésre. . . elég lesz két főtt étel az egyesek különféle gyöngeségei miatt; hogy aki talán az 
egyikből nem tud enni, a másikból lakjék jól. Tehát két főtt étel elég legyen minden testvérnek. De ha lehet 
valahonnan szerezni gyümölcsöt vagy friss zöldségféléket, adjanak harmadik fogást is." („ . . .ad refectionem 
cotidianam.. . cocta duo pulmentaria, propter diversorum infirmitatibus, ut forte qui ex illo non potuerit 
edere ex alio reficiatur. Ergo duo pulmentaria cocta fratribus omnibus sufficiant et, si fuerit unde poma 
aut nascentia leguminum, addatur et tertium.") Reg cap. 39 ,1 -3 . 

„Carnium vero quadrupedum omnimodo ab omnibus abstineatur comestio, praeter omnino debiles aeg-
rotos." Reg cap. 39,11. 
„Panis libra una propensa sufficiat in die.. ." Reg cap. 39,4. Egy font körülbelül fél kilogramm. 
„Tamen infirmorum contuentes imbecillitatem, credimus heminam vini per singulos sufficere per diem. 
[...] Quod si aut loci necessitas vei labor aut ardor aestatis amplius poposcerit, in arbitrio prioris consis-
tat, considerans in omnibus ne surrepat satietas aut ebrietas. Licet legamus v inum omnino monachorum 
non esse, sed quia nostris temporibus id monachis persuaderi non potest, saltem vei hoc consentiamus ut 



non usque ad satietatem bibamus, sed parcius." Reg cap. 40 ,3-6 . Hemina: területenként eltérő űrmérték, 
3-7 deciliter között. N e m szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Nurs ia i Benedek a könnyű, alacsony alko
holtartalmú, víz helyett fogyasztható itáliai borokra gondolt. A h o l pedig volt iható víz, ott hígítva itták a 
bort. A Regula szellemisége szerint gondolkodva egy hemina bor mindenki számára annyit jelent, amennyi 
felszabadítja benne a jót, és érzékenyebb, megértőbb, bölcsebb emberré teszi; egy hemina a határ, ameddig 
elmenni bölcsesség, s amelyet átlépni bűn és ostobaság. 

1 0 9 „Stramenta autem lectorum sufficiant mat tá , sagum et lena, et capitale." Reg cap. 55,15. 
1 1 0 „ . . . omnes in uno loco dormiant; sin autem multitudo non sinit, deni aut viceni cum senioribus qui super 

eos solliciti sint pausent. Candela iugiter in eadem cella ardeat usque mane. Vest i t i dormiant et cincti 
cingellis aut funibus, ut cultellos suos ad latus suum non habeant dum dormiunt, ne forte per s o m n u m 
vulnerent dormientem.. ." Reg cap. 22 ,3-5 . 

l n „ . . . mediocribus locis sufficere credimus monachis per singulos cucul lam et tunicam - cucul lam in hieme 
villosam, in aestate puram aut vetustam - et scapulare propter opera, indumenta pedum pedules et ca-
ligas. [...] Sufficit enim monacho duas tunicas et duas cucullas habere propter noctes et propter lavare 
ipsas res . . ." Reg cap. 55,4-6,10. Kukul la : csuklyás kámzsa; tunika: válltól bokáig é r ő ruha; skapuláré: 
nyakba vethető, térdig érő kötényszerű ruhadarab, a tunikát védi m u n k a közben. Hűvösebb éghajlaton 
gyapjúharisnyát is viselhettek. Fehérnemű ebben a korban n e m volt szokásban, de a Regula (55. fejezet) 
megengedi, hogy a szerzetesek utazás során nadrágot és a szokottnál jobb minőségű tunikát és kukullát 
kapjanak a ruhatárból, de ezeket hazatérés után vissza kell adniuk. 

1 1 2 „In quibus diebus quadragesimae accipiant omnes singulos Codices de bibliotheca, quos per ordinem ex 
integro legant..." Reg cap. 48,15. 

1 1 3 „Omnes supervenientes hospites tamquam Chris tus suscipiantur." Reg cap. 53,1. 
1 1 4 „Ad portám monasterii ponatur senex sapiens, qui sciat accipere responsum et reddere, et cuius maturitas 

eum non sinat vagari. Q u i portarius cellám debebit habere iuxta portám, ut venientes semper praesentem 
inveniant a quo responsum accipiant." Reg cap. 66,1-2 . 

1 1 5 „In ipsa autem salutatione omnis exhibeatur humilitas omnibus venientibus sive discedentibus hospitibus: 
inclinato capite vei prostrato omni corpore in terra, Chr i s tus in eis adoretur qui et suscipitur. Suscepti 
autem hospites ducantur ad orationem et postea sedeat c u m eis prior aut cui iusserit ipse. Legatur coram 
hospite lex divina ut aedificetur, et post haec omnis ei exhibeatur humanitás . Ie iunium a prioré frangatur 
propter hospitem, nisi forte praecipuus sit dies ieiunii qui non possit violari; fratres autem consuetudi-
nes ie iuniorum prosequantur. Aquam in manibus abbas hospitibus det; pedes hospitibus omnibus tarn 
abbas quam cuncta congregatio lavet . . . Pauperum et peregrinorum maxime susceptioni cura sollicite 
exhibeatur, quia in ipsis magis Christus suscipitur; nam divitum terror ipse sibi exigit honorem. Coquina 
abbatis et hospitum super se sit, ut, incertis horis supervenientes hospites . . . non inquietentur fratres. . . . 
Hospitibus autem cui non praecipitur ullatenus societur neque colloquatur; sed si obviaverit aut viderit, 
salutatis humiliter . . . et petita benedictione pertranseat, dicens sibi non licere colloqui cum hospite." Reg 
cap. 53 ,6-13 ,15-16 ,23-24 . 

1 1 6 „Cellararius monasterii eligatur de congregatione, sapiens, maturis moribus, sobrius, non mul tum edax, 
non elatus, non turbulentus, non iniuriosus , non tardus, non prodigus, sed t imens D e u m ; qui omni 
congregationi sit sicut pater. . . . O m n i a vasa monasterii cunctamque substantiam ac si altaris vasa sacrata 
conspiciat. Nihi l ducat neglegendum. Neque avaritiae studeat, neque prodigus sit et stirpator substantiae 
monasterii , sed omnia mensurate faciat . . ." Reg cap. 31 ,1-2 , 10-12. 

1 1 7 A monostorok gazdasági tevékenységéről jól hasznosítható áttekintést ad Hägermann 1988. 
1 1 8 „Ut abbates, mox ut ad monasteria sua remeaverint, regulám per singula verba discutientes pleniter legant 

et intelligentes, Domino opitulante, efficaciter cum monachis suis implere studeant." Capitulare monas-
t icum, 1. In: Boretius 1883, 344,6-8. 

1 1 9 „Ut monachi omnes qui possunt memoriter regulám discant." Capitulare monast icum, 2. In: Boretius 
1883, 344,9. 

1 2 0 „ U t officium iuxta quod in regula sancti Benedicti continetur celebrent." Capitulare monast icum, 3. In: 
Boretius 1883, 344,10. 

1 2 1 „Ut eis vestimenta nec mul tum vilia, nec mul tum pretiosa, sed mediocria dentur." Capitulare monasticum, 
20. In: Boretius 1883, 345,5-6. 

1 2 2 „ U t si infra positae mensurae quantitatem decreverit abbas causa necessitatis quippiam augeri, in i l l ius 
maneat potestate. Al ioquin hoc omnino provideat, ut camisias duas, et tunicas duas, et cucullas duas, 



et cappas duas unusquisque monachorum habeat; quibus vero necesse est, addatur et tertia; et pedules 
quatuor paria, et femoralia duo paria, roccum unum, pellicias usque ad talos duas, fasciolas duas; qui
bus autem necesse est itineris causa, alias duas; manicas quas vulgo wantos appellamus, in aestate, et in 
hieme vero muffulas vervicinas; calciamenta diurna paria duo, subtalares per noctem in aestate duas, in 
hieme vero soccos; saponem sufficienter et uncturam; pinguedinem ad esum excepto sexta feria et viginti 
diebus ante nativitatem Domini , et septimana [illa quae ante quadragesimam vocatur] quinquagesima. 
U b i autem v inum non est, unde emina detur, duplicem eminae mensuram de cervisa bona." Capitulare 
monasticum, 22. In: Boretius 1883, 345,8-20. 

1 2 3 „Ut volatilia intus forisve, nisi pro infirmitate, nullo tempore comedant." Capitulare monasticum, 8. In: 
Boretius 1883, 344,18. 

1 2 4 „ U t ea quam monachi sui habent mensura sint abbates contenti in manducando, in bibendo, in dormiendo, 
in vestiendo, in operando, quando in aliis utilitatibus non fuerint occupati." Capitulare monasticum, 25. 
In: Boretius 1883, 345,25-27. 

1 2 5 „ U t unicuique fratri in cibo et in potu sua mensura separatim detur, et de ipsa mensura sibi data alicui 
nihi l tribuat." Capitulare monasticum, 76. In: Boretius 1883, 348,7-8 . 

1 2 6 „ U t si quis negligenter sonitum fecerit, aut al iud quid excesserit in refectorio, mox a prioré veniam petat." 
Capitulare monasticum, 41. In: Boretius 1883, 346,26-27. 

1 2 7 „ U t nudi pro qualibet culpa coram fratrum obtutibus non flagellentur." Capitulare monasticum, 14. In: Bo
retius 1883, 344,30. - A napi káptalanon mindenki megvallotta kisebb-nagyobb vétkeit, s kérte büntetését. 
A z apát döntése szerint rótták rá a penitenciát, ostorral vagy vesszővel. A középkori aszketikus-misztikus 
irodalomban visszatérő elem a test megvetése és az ostorozás jótékony hatásának fejtegetése, párhuzamba 
állítva egymással Krisztusnak üdvhozó, illetve a múló emberi testnek üdvös szenvedését. A l i . század 
közepén így ír például Petrus Damianus De laude flagellorum et, ut loquuntur, disciplinae (Az ostorozásoknak 
és - mint mondják - a fegyelmezésnek dicséretéről) című művében (PL C D - R O M vol. 145. 0 6 7 9 A - 0 6 8 7 C ) : 
„Nos, testvér, mi az a test, amit tehát oly gondoskodó gonddal ruhákkal védelmezel, és mint egy királyi 
gyermeket, lágyan táplálsz? Nemde rothadó tömeg? Nemde férgek, por és hamu? [...] megromlott test
nedvek, nyálka, büdösség és utálatos romlottságnak mocska [...] Milyen hálát adsz tehát a férgeknek, 
amelyek felfalják a testet, mit lágyan és gyönyörűséggel tápláltál? Nos tehát, miért szenvedett Krisztus?" 
(„Age, fráter, quid est caro ista, quam videlicet tarn diligenti cura vestibus contegis, et tanquam regiam 
sobolem molliter nutris? Nonne massa putredinis? nonne vermis, pulvis ac cinis? Nec iste, qui nunc est, 
a sapiente viro attenditur, sed potius dignum est ut sanies, virus, fetor, et obscenae corruptionis illuvies, 
quae postmodum futura est, perpendatur. Quas ergo gratias tibi referent vermes, qui voraturi sunt carnes 
quas molliter ac suaviter enutristi? Age, inquam, cur passus est Chris tus?") 0 6 8 4 C - 0 6 8 4 D . O maga is 
példát adott, amikor „a testvérek káptalanján buzdító szavai után felkelt székéről, és letérdelve hibáiról 
vádolta magát, amelyekért hálával fogadta az ítélet fenyítékét a kétágú ostorral". („Porro, cum aliquando ad 
capitulum fratrum accedere decrevisset, facta exhortatione, mox e sede consurgens, de suis se excessibus 
accusabat; pro quibus disciplinae Judicium ex more suscipiens, geminis vapulabat utrinque verberibus.") 
Joannes Laudiensis: Vita B. Petri Damiani S. R. E. Cardinalis. Cap. 18. P L C D - R O M vol. 144. 0138A. 

1 2 8 „Ut nullus pro munere recipiatur in monasterio, nisi quem bona voluntas et morum commendat probitas." 
Capitulare monasticum, 75. In: Boretius 1883, 348,5-6. 

1 2 5 „ U t villás frequenter, et nisi necessitas coegerit, non circumeant, neque suis illas monachis custodiendas 
committant. E t si eos ire ad eas necessitas fuerit, expleto necessitatis negotio, ad sua mox monasteria 
redeant." Capitulare monasticum, 26. In: Boretius 1883, 345,28-30. 

' 3 0 „Ut soli, videlicet sine alio fratre, in viam non dirigantur." Capitulare monasticum, 15. In: Boretius 1883, 
344,31. 

1 3 1 A korszak részletes feldolgozása: Z i m m e r m a n n 1971. 
1 3 2 A kifejezést - tévesen - Cremonai Liudprand püspöknek (f970 k.) szokták tulajdonítani, valójában ez is 

Cesare Baronio ötletes alkotása a 16. század végén. Liutprand X I I . János korát kortársként látta, sok törté 
nésnek részese volt, leírásai éppen ezért nemcsak az eseményeket, hanem a kor hangulatát is visszaadják. 
Baronio is egy Liudprand által közölt érzékletes levélrészlet nyomán alkotta a pornokrácia kifejezést. A 
levél panasz János pápa ellen, aki minden erkölcsöt és jogot lábbal tipor, s erre többen is tanúk, mint pél
dául „.. .Stephana, az ő szeretője, aki attól a vágytól, hogy tőle teherbe essen, jelenlegi emberét elhagyta. 
H a mindenki hallgat is, a Lateráni palota - egykor a szentek szállása, most kéjnők bordélya - n e m fog 
csendben maradni . . ." (Testis est Stephana, ejus amita, quae in effusione quod ex eo conceperat recens 



hominem exivit. Q u i d si cuncta taceant, Lateranense palatium, sanctorum quondam hospit ium, nunc 
prostibulum meretricum, non silebit. . .) Liudprandi liber de rebus gestis Ottonis magni imperatoris, 4. 
In: Die Werke von Liudprands von Cremona. E d . Becker, Joseph. Hannover-Leipzig , 1915. 161,22-26. / M G H 
SS rer. G e r m . 4 1 . / 

1 3 3 Davies 2002, 300. o. 
1 3 4 Ganshof 1975, 71-73. o. bemutatja a vazallussá válás szertartását. A z általa hozott okleveles példák 9 2 7 - t ő l 

1127-ig terjednek; jól érzékeltetik, hogy a szertartás lényege századokon keresztül változatlan. Ezért idézi 
Jean Bodel Chanson de Saisnes (másként Chanson de Saxons vagy Saxenlied) c ímű hosszú históriájából is ezt a 
részt. A 8079 alexandrinusból álló költemény a Nagy Károly és Guitecl in (Widukind) szász király közötti 
küzdelmet meséli el. 

1 3 5 „Berard de Monsdidier devant Karle est venuz, 
A ses piez s'agenuille, s'est ses hom devenuz, 
L'amperes le baise, si l'a releve suz; 
Par une blanche anisagne, Ii est ses fiez renduz." 
Idézi Ganshof 1975, 135. o. Prózai magyar fordítást közöl Davies 2002, 301. o. 

1 3 6 Davies 2002, 301-302 . o. 
1 3 7 A hűbéri társadalom szerkezetéről, területenként és időszakonként eltérő formáiról kimerítő elemzést ad 

Reynolds 1994. 
1 3 8 Davies 2002, 302. o. 
1 3 9 Vö. I . Lothar levele I V . Leó pápának, 847-849 között. M G H Epp. 5. 609-611. o., különösen 610,21-26. 

I I . Adorján pápa levelei Kopasz Károlyhoz, a birodalmi püspökökhöz, a nemesekhez és H inkmar reimsi 
érsekhez, 870. június 27. M G H Epp. 6. 724-730. o. 21-24 . számú levelek. Eleinte úgy tűnt, hogy a verduni 
megegyezés csak az uralom, és nem a birodalom megosztását szolgálja, hiszen az a frank hagyomány, hogy 
a hatalom és a terület megosztandó a fiú utódok között, erős volt ebben az időben. Éppen ezért ezt a szer
ződést nem szabad csupán a bomlás jeleként értelmeznünk. Végül azonban hozzájárult a nemzetál lamok 
kialakulásához, illetve a császári hatalom névlegessé válásához. A Verdunt követő további osztozkodások 
(Aachen és Meerssen 870, Ribémont 880) során állandósult a felosztás, és m á r valóban új királyságokról 
beszélhetünk. 

1 4 0 Eredetileg görögül írták, de ismert egy erősen hiányos latin fordítása az 5. század első éveiből (Veronai 
kódex) . Nyugaton nem terjedt el. 

1 4 1 Didascalia, 9. Ford. Erdő Péter. In: Az ókeresztény kor egyházfegyelme. Budapest, 1983. /Ókeresz tény írók, 
5 . / 153. o. („Ille quidem qui diadema portat, rex, corporis solius regnat, super terram solvens et ligans; 
episcopus autem et animae et corporis regnat, ligans et solvens super terram celesti potestate. Magna 
enim et celestis et deifica data est ei potestas." Funk 1905, 1. 118. o.) 

1 4 2 „A törvény az isteninek az utánzása. . . , az egész nép testének a lelke." Lex Vis igothorum 1.2.2. In: Leges 
Visigothorum. E d . Zeumer, Kar l . Hannoverae, 1902. 41 ,5-7 . / M G H L L n a t . G e r m . 1./ 

1 4 3 U l lmann 1966, 36-41 . o. 

Képek jegyzéke 

1. kép: „Vaskorona". 8. sz. vagy 9. sz. eleje. Arany, zafír, vas. Monza, székesegyházi kincstár. 
E z a kivételesen szép uralkodói fejdísz a hagyomány szerint a longobárd királyoké volt, m á s feltételezések 
szerint Nagy Károly, e se t l eg jámbor Lajos idejéből származik. Nevével ellentétben lényegében aranyból van, 
csak a belső tartó abroncs készült vasból. Erről a vasabroncsról a középkori hagyomány azt állítja, hogy Kr i sz 
tus keresztjének egyik szegéből hajlították. Bármi is az igazság, annyi mindenképpen föltehető, hogy a „Vas
korona" a keresztény Európa leghosszabb múl tra visszatekintő királykoronája. 

2. kép: Nagy Károly egykori palotakápolnájának belső tere északnyugati irányból. 800 körül. Aachen , 
dóm. 

A palotakápolna - a későbbi építkezések ellenére - viszonylag jól megőrizte eredeti formáját: kupolával 
fedett, centrális elrendezésű nyolcszögű belső tér, amelyet kétemeletes - oszlopos-pilléres - körfolyosó övez. 
E z utóbbi szerkezeti szempontból is fontos szerepet tölt be: segít a súlyos kőkupola megtámasztásában. A z 



alaprajz föltehetően két Iustinianus-kori építkezés, a konstantinápolyi Szergiosz és Bakkhosz-templom, va
lamint a ravennai San Vitale hatását mutatja. Valószínű, hogy a térbelső képét eredetileg bizánci mozaikdí
szítés gazdagította. A középre függesztett lámpatartó későbbi keletű: Barbarossa Frigyes császár ajándéka 
(1184). Jellegzetes „tornyaival" és „falával" a Mennyei Jeruzsálemet jelképezi. Itt, a kápolnában temették el 
Nagy Károlyt; sírja azonban az 1944-es bombázások során megsemmisült . 

3. kép: Föltehetően Nagy Károlyt ábrázoló lovasszobor Metzből. 9. század. Bronz, egykor aranyozott. M a 
gassága 24 cm. Párizs, Louvre. 

A szobor egyedülálló a korabeli művészet emlékei között , s a szakirodalomban erős viták folytak róla. 
Különböző antik előképekkel hozták kapcsolatba, így azzal a nagyméretű későrómai lovasszoborral is, ame
lyet Károly hozatott Ravennából Aachenbe, s amelyet - tévesen - az általa különösen tisztelt keleti gót 
Theodorik, az első nagy keresztény germán uralkodó ábrázolásának tartott. (A szobor valószínűleg Z é n ó 
császárt ábrázolta; sajnos nem maradt fenn.) Másrészt , részben a datálás bizonytalansága miatt, némely ku
tató Károly dédunokáját, Kopasz Károlyt látja a műben. 

4. kép: A Soissons-i Medárd-templom evangeliáriumának egyik lapja. 9. sz. eleje. Párizs, Bibliothéque N a 
tionale. 

A z egészoldalas, nagyméretű miniatúrán keresztelőkápolnára emlékeztető kecses, oszlopos pavilon fedi a 
négy evangéliumot jelképező forrást. A közelítő szelíd állatok a hívekre utalnak: „Ha valaki szomjúhozik, 
jöjjön én hozzám, és igyék. A k i hisz én bennem, a mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak 
belsejéből." (János ev. 7,37b-38 - Károlyi-fordítás) A jelenet - a későókori keresztény művészeti hagyomány
hoz kapcsolódva - egyben a paradicsomi ártatlanság állapotát is tükrözi, hiszen a hívek Krisztusban vissza
nyerik elvesztett t isztaságukat. A z ábrázolásmód a hel lenizmus formavilágában gyökerezik, s ugyanúgy a 
későrómai, ill. a bizánci művészet igen erős hatását mutatja, mint második képünkön a palotakápolna és a 
harmadikon a lovasszobor. 

5. kép: A Lindaui Evangeliárium hátsó kötéstáblája, valószínűleg a 810-es évekből. Ezüst, aranyozás, gránát, 
zománc. 34 x 26,4 cm. N e w York, Pierpont Morgan Library. 

A térkitöltő kígyózó, visszaforduló fejű állatminták Északnyugat-Európa egykorú germán-angolszász vi
lágára jellemzőek, míg az ugyancsak jelenlévő rekeszzománc a mediterrán világból ered, s a brit szigeteken 
még nem alkalmazták ekkortájban. A tábla így az északi-germán és a mediterrán-keresztény világ találkozá
sának is szép művészi példája. (A négy sarokban látható evangélista-ábrázolások későbbi kiegészítések, va
lószínűleg a 16. század végén kerültek a kötéstáblára.) 

6. kép: A Lindaui Evangeliárium első kötéstáblája, 870 körül. Arany, féldrágakő, gyöngy. 34,4 x 26,2 cm. 
N e w York, Pierpont Morgan Library. 

A hátsó és az első kötéstábla készítési ideje közt kb. két nemzedéknyi idő múlt el. A fiatalabb mű (Kopasz 
Károly udvari műhelyéből) esetében feltűnő az alakok biztonsága és eleganciája. R i t k a megoldás, hogy a 
középtengely alatti mellékalakok - Mária és János - átveszik a tábla felső mezejében látható angyalok repülő 
testtartását . A két legalsó alak szinte tükörképe egymásnak; egyikük nyilvánvalóan Mária Magdolna, a mási 
kuk kiléte vitatott. A „zsidók királya" felirat fölött a Hold és a Nap allegorikus ábrázolását látjuk. 

7. kép: Rekonstrukció, amely a Sankt Gallen-i monostor 9. századi tervrajza nyomán készült. Sankt Gal len 
nagy monostorát 719 körül alapították. A következő századból való tervrajz ugyan sohasem került kivitele
zésre, de a Karoling-kori nagy bencés központok építészeti bemutatásához jelentős segítséget nyújt. 

8. kép: Részlet a Cathedra Petri hátoldaláról. Valószínűleg 875 körül. F a , elefántcsont. A m ű teljes magas
sága 138 cm. Vatikán, Szent Péter- templom. 

A z elnevezés - Cathedra Petri (Péter tanítószéke) - a 12. századra nyúlik vissza. Valójában egy trónusról 
van szó, melyet föltehetően Kopasz Károly ajándékozott a pápának 875. évi császárrá koronázásakor. A tró 
nust a 17. században beépítették Bernini nagyszabású Cathedra Petri-oltárába, amelyből csak a közelmúltban, 
V I . Pál idejében bontották ki . 

A trón hátoldalán, középen látható elefántcsontfaragvány-részlet Kopasz Károly császárrá koronázását 
mutatja: részint a korona és a bajusz-szakállviselet egyezése okán vélik némelyek, hogy a Louvre híres lovas
szoba (3. kép) valójában Kopasz Károlyt ábrázolja. 













6. kép 
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