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Szúromi Szabolcs, Anzelm O.Praem.:

A  „szent hatalom,,-ról 
és gyakorlásáról alkotott 
koncepció sajátosságai 
1073 és 1303 között*

A  középkori egyház kifejezett formában törekedett 
a római időszak alatt elismertetett belső önállósá
gának védelmére. Köztudott, hogy az uralkodó 

személye a püspöki vagy pápai felkenéssel (először 
751-ben) a korai középkorban papi karaktert kapott, ez 
azonban nem jogosította fel a királyt az Egyház felett 
álló hatalom gyakorlására.1 Az uralkodói hatalom arra 
szolgált, hogy az Istentől rábízott kötelességeket és 
szolgálatokat az Egyházon belül gyakorolja. Ettől az 
időponttól szokás datálni Nyugaton a trón és az oltár 
szövetségét.

A Karoling kor egyházpolitikájának köszönhetően 
erőteljesen gyengült az Egyház önállósága Nyugaton, 
amely már előrevetítette a világi hatalommal való kon
frontáció lehetőségét.2 A felkent uralkodó szent köte
lességének tekintette, hogy mindent megtegyen a krisz
tusi ország evilági megvalósításáért, amelyhez hozzá
tartozott az igaz hit terjesztésének előmozdítása és az 
Egyház támogatása. Ebből viszont következett az ural
kodó igénye az egyházi tevékenység meghatározására. 
A feszültségek főképp a püspökök személyének függet
lenségében, az egyházi jogalkotás önállóságában, illet
ve az egyházi bíróságok illetékességi területein jelent
keztek. De hasonló konfliktusok mutatkoztak az egyhá
zon belüli egyes hierarchikus szintek között is (vö. met- 
ropolita - püspök). A Nyugaton Kis Pipinnel, 751-ben 
megjelent felkent uralkodó eszméje kifejezésre juttatta 
nemcsak az Isten kegyelméből való uralkodást, hanem 
az uralkodó Isten Országáért való tevékenykedésének 
elsődleges kötelezettségét. A kötelesség teljesítés jelle
géből fakad, hogy az nem irányulhat azon személyek el
len, akiknek saját szent feladatköre ennek az 
Istenországnak a megjelenítése (vö. az egyháziak), és 
akiknek közvetítésével uralkodói tevékenysége szent

jellegű karaktert kapott. Érthetőek tehát a kortárs káno
ni joggyűjtemények azon ókori zsinatokat és pápai 
dekretálisokat idéző rendelkezései,3 melyek fellépnek 
az ellen, hogy a világi hatalom bármely szintje ítélőszé
ke elé vonhassa a püspököt, aki az apostolok utóda, és 
az Egyházon belül a megszentelő hatalom birtokosa.4

Ennek ellenére a Karoling kortól gyakorlattá válik az 
egyes országok uralkodói körében, hogy nem tulajdoní
tanak nagyobb jelentőséget az Egyház függetlenségé
nek. sőt felhasználják mindazokat a 'jogokat’, amelyek
kel úgy vélik, a térítésekkor az Egyház felruházta őket. 
Ez összefüggött az uralkodók előbb említett elhivatott
ságával is, akik megkeresztelkedett és felkent uralko
dókként 'Krisztus Helyettesének', így mintegy a pápá
val egyenrangúnak tekintették magukat.5 Ehhez termé
szetesen hozzátartozott az Egyház tevékenységének az 
előmozdítása és védelme is. Azonban e miatt úgy tűnt. 
hogy jogosan várhatja el az uralkodó a legfontosabb 
egyházi hivatalokba kerülő személyek meghatározásá
ba való erősebb befolyást.6

VII Gergely pápa (1073-1085) és a nevéhez fűződő 
ún. 'gregoriánus reform' sajátos célját7 éppen az imént 
említett, és az állami hatalom feladatkörét az Egyház te
vékenységével összemosó törekvések megszüntetésé
ben határozhatjuk meg.8 Nem szabad elfelejteni, hogy 
az uralkodó, aki maga is az Egyház tagja volt, nem va
lamilyen 'ideológiai' vagy éppen vallási meggyőződés
ből korlátozta az Egyház autonómiáját. Emiatt a grego
riánus intézkedések nem is a világi hatalmat gyakorló 
uralkodóval szembeni állásfoglalások, hanem az Egy
házon belüli szent hatalom világi tekintélytől való füg
getlenségét és az Egyház saját céljának minél hatéko
nyabb megvalósítását szolgáló határozatok.9 A lelki 
(egyházi) és világi (uralkodói) hatalom illetékességi te
rületeinek elválasztását, illetve egymáshoz való viszo
nyának tisztázását jól példázza a VII. Gergely pápa ál
tal 1075-ben kiadott huszonhét pontból álló Dictatus 
Papae.10 Annak ellenére, hogy az egyházi hivatallal 
rendelkező egyháziak világi földbirtokba történő beik
tatása (invesztitúra) azt sejtette, mintha a világi hatalom 
az egyházi felett helyezkedne el, a Dictatus Papae kife
jezett formában hangsúlyozta, hogy egyedül a pápa ké
pes püspököket letenni, vagy hivatalukba visszahelyez
ni (3.); jogában áll az is, hogy püspököket az egyik egy
házmegye éléről a másikba áthelyezzen (13.). Különö
sen is fájdalmasan érintette az uralkodókat az a kitétel, 
hogy a pápának jogában áll a császárt is letenni a trón-
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ról (12.). illetve, hogy az alattvalókat az uralkodói hű
ségeskü alól feloldozhatja (27.). Ezek a pápai jogok lo
gikusan következtek az Egyházon belül az apostolokra 
bízott szent hatalom természetéből és abból, hogy az 
uralkodó az Egyház tagjaként gyakorolta feladatkörét.11 
Ha egy pillantást vetünk a Dictatus Papae szövegére -  
melynek kiváló kritikai kiadása olvashat a Monumenta 
Genmniae Historica sorozatban -  látható,12 hogy az 
egyes tőmondatok tartalma szorosan kötődik a korábbi 
közkézen forgó kánonjogi gyűjtemények primátussal 
kapcsolatos kánonjaihoz (vö. pl. Decretum Burcliarcli 
Wonnatiensis 11004-1022]'3). Kathleen G. Cushing ál
tal 1998-ban,14 majd ezt kiegészítve 2000-ben 
általunk,15 megtörtént az egyes pontok szisztematikus 
forráskritikai összehasonlítása. Ez az elemzés arra a 
meglepő eredményre vezetett, hogy egyetlen gergelyi 
jogosítvány sem nevezhető újnak, jelentős része pedig 
magára Nagy Szent Gergelyre16 és leveleire vezethető 
vissza.17 A források között megtaláljuk a 451-es 
Chalcedoni Zsinat és a 419-es Carthago-i Zsinat ren
delkezéseit.18 patrisztikus szerzőket,19 valamint a 
Decretales Pseudo-lsidorianae-1.20 VII. Gergely köve
tői a pápai trónon mind igyekeztek a pápaság és az egy
ház a 'szent hatalom' természetéből fakadó szerepének 
hangsúlyozására a világi uralkodóval szemben (vö. II. 
Orbán 1088-1099: II. Paszkál 1099-1118: II. Geláziusz 
1118-1 119 és II. Callixtus I 119-1124).21 Az inveszti
túra harc teoretikus befejezését az 1122. szeptember 23- 
án aláírt Wonnsi Konkordátumhoz szokás kötni.22 A 
megegyezés II. Callixtus pápa és V. Henrik császár kö
zött született, amelynek előzménye a kudarcba fulladt 
1119. október 17—I9-es császári,23 illetve pápai békeja
vaslat volt.34 A konkordátumban -  a Mercati által pub
likált szöveg tanúsága szerint -  V. Henrik önmaga és 
utódai nevében lemondott a gyűrűvel és pásztorbottal 
történő invesztitúráról, de saját személyére nézve meg
tartotta a jogarral történő invesztitúrát, amelynek német 
területen a felszentelés előtt, Itáliában és Burgundiában 
a felszentelést követő hat hónapon belül kellett 
megtörténnie.25 A király elveszítette a birodalmi püspö
kök kinevezési jogát és joga arra korlátozódott, hogy az 
ő közvetítésével kinevezetteknek világi birtokot adhat 
hűbérbe. A római területekre vonatkozóan a császár le
mondott az összes regáléról és jogról.26

Hetvenhat évvel később Lotario di Segni bíboros ke
rült a pápai székbe III. Ince néven (1198—1216).27 Ural
kodásának egyik jellegzetessége volt, hogy a gregoriá
nus reformokhoz hűen. és a Dictatus papae-bán 1075- 
ben tömören összefoglalt jogoknak megfelelően,28 radi
kálisan fellépett minden olyan püspöki székbetöltés el
len, amely nem kánoni választás útján történt, vagy ahol 
elmulasztották a pápai megerősítésének a kikérését.29 
Nem véletlen tehát, hogy az 1215-re összehívott IV. 
Lateráni Zsinat30 határozatai következetesen csak a szé
kesegyházi káptalant jelölik meg a püspökök megvá
lasztásában illetékes testületként,31 és a zsinat szövegé
hez kapcsolt glosszák is egybehangzóak azok 
értelmezésében.33 Ezzel összefüggő problémát jelentett 
az olyan püspökválasztások esete, melyek lefolyásába a

világi hatalom valamilyen formában beavatkozott. A 
pápa, az előzőekhez hasonlóan, az ilyen választásokat 
érvénytelennek tekintette. A világi hatalmi befolyás 
egyházi hivatalok betöltéséből való teljes kizárásának 
az elve természetesen nem volt új. hiszen már a 787. évi
II. Niceai Zsinat harmadik kánonja az Apostoli Káno
nokra hivatkozva (IV. sz. vége)33 kimondta, hogy az a 
püspök, presbiter, vagy diakónus választás, amit a feje
delmek végeznek érvénytelen, és az így választottat le 
kell tenni.34 Ezt, és hasonló kánonokat vesznek át a gre- 
gorianizmus szellemében összeállításra kerülő jog
gyűjtemények,35 melyek minden bizonnyal, legalább 
közvetve, hatással voltak III. Ince intézkedéseire, hi
szen maga is kánonjogot tanult a bolognai egyetemen. 
Hozzá kell tennünk, hogy a IV. Lateráni Zsinat nem
csak az egyházi hivatalok elnyerésével kapcsolatban 
beszélt a világi hatalom illetéktelenségéről, hanem az 
egyház minden nemű lelki tevékenységének vonatkozá
sában is. Ezek a kánonok így megfelelő teoretikus alap
ját képezték a priviliegiumfori következetes alkalmazá
sának. Érthető tehát, hogy miért nem jogosult a világi 
bíróság lelki tárgyú ügyben eljárni, még laikus állapotú 
személy esetében sem. Az egyházi bíróságok illetékes
ségi köre ennek következtében meglehetősen tágnak 
nevezhető, mivel az egyházi személyek peres és bünte
tő ügyei mellett minden olyan konfliktus eléjük tarto
zott. amely egyházi vagy lelki érdeket, illetve a hitet 
vagy az erkölcsöt érintette. Érdemes megjegyezni, hogy
III. Ince pápa egyik levelében már 1206-ban rendelke
zett arról, hogy világi személyt akarata ellenére ne idéz
zenek világi fórumra tartozó kérdésben egyházi bíróság 
elé. De még ugyanebben a levelében a pápa mégis lehe
tőséget biztosított az eljárás lefolytatására, abban az 
esetben ha a világi hatóság nem lenne hajlandó eljárni 
az ügyben, vagy pedig nem adott volna jogorvoslatot.36

Bármely területen alkalmazott hatalom végső soron 
az isteni jogra való visszavezetése, így a ’sacra potes- 
tas-nak' a felszentelt személyekhez való kötődésének 
teoretikus kifejtésében talán VIII. Bonifác pápa 
(1294-1303) összegzése a legismertebb. A pápa 1296. 
szeptember 20-án hieffab'dis kezdetű bullájában úgy 
nyilatkozott, hogy a pápának joga van a király minden 
cselekedetét felülbírálni. A vita 1298. június 27-én ju
tott időlegesen nyugvópontra, amikor az angol és a 
francia király elfogadta bírául vitájukban Bonifácot, aki 
kijelentette, hogy ezentúl mély és örök béke uralkodik a 
két király között.37 Ezenközben került sor az Aragóni
ái Giacomo-val szardíniái és korzikai invesztitúra kér
déséről kötött megállapodásra 1297. április 4-én.38 
1303. november 18-án VIII. Bonifác kihirdette az 
Unam Sanctam kezdetű bullát, amely a ’két kard’ elmé
let alapján magyarázta a lelki és világi hatalom vi
szonyát.39 A két kard Jézus elfogatásának történetéből 
vett analógia. A kardok jelképezik a világban megtalál
ható két hatalmat: a lelki és a világi hatalmat. A lelki 
kardot a pápa, a világi kardot a császár birtokolja. Mi
vel minden hatalom az Istentől ered és az emberek üd
vösségének előmozdítására szolgál, így azt az Egyhá
zon keresztül adja át az embereknek, egyfelől a szentsé



történeti szemle
gekkel és a tanítással segítve az üdvösségre való felké
szülést, másfelől az emberek közötti béke megteremté
sével lehetővé téve a megszentelődést.40 így egyértel
mű, hogy a két jelképes kardot a pápa kapja, melyek kö
zül a világit a felkenés, azaz a szent hatalom közvetíté
sével átadja az uralkodónak, az evilági béke elő
mozdítására.41 Az elmélet -  mint ismert -  nem aratott 
tetszést a császári udvarban,42 sőt maga Dante Alighieri 
is komoly kritikának vetette alá 43 A pápa érvelése el
lenben -  VII. Gergelyéhez hasonlóan -  az egyházi ha
talom függetlensége tekintetében egyáltalán nem volt 
újnak nevezhető. Az, hogy az egységes egyházi hata
lom, mint 'szent hatalom' Krisztus megszentelői hatal
mából ered, az általa alapított szentségeken keresztül, 
melyek kiszolgáltatására a szolgálati papság a felszen
telt püspökökkel közösségben van hivatva, eredendő 
hátterét képezte az ókortól az egyház
J egy zetek-------------------------------------------
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