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A metropolitai hatalom és a pápaság változása
Az érseki méltóság változása a pápai reformok idején a XII. 
század közepéig

Az egyháztörténet iránt érdeklődő olvasó Matthias Schrör disszertáci-
ójának könyvkiadását veheti kezébe, amelyet a szerző a 2007/2008-as 
akadémiai évben nyújtott be bírálatra a Düsseldorfi Egyetemen.� Schrör 
monográfiájában a pápai reformok hatását vizsgálja a metropolitai hata-
lom alakulására, a kezdetektől a gregorián reformok kiteljesedéséig. Nem 
véletlen a metropolita kifejezés használata, hiszen a kutatás egyik célja 
volt annak a bemutatása, hogyan vált a késő-antik kollegiális egyházból a 
XII. század elejére a „pápa sajátjává” a nyugati egyház, és ezzel összefüg-
gésben hogyan váltak az önálló metropoliták a pápa alá rendelt érsekekké. 
Schrör a következő kérdésekre kereste a választ kutatása során: Milyen 
jogait veszítette el a metropolitai méltóság ebben az időszakban? Hogyan 
alapozták meg jogilag igényeiket a pápák? Milyen cezúrák ismerhetőek 
fel a pápai reformok előtt a méltóság történeti alakulásában? Illetve mi-
lyen konfliktusok fedezhetők fel a régi metropolitai hatalom és az új uni-
verzális pápaság között? 

A kötet alapvetően két nagy részre oszlik, az elsőben (a kiinduló kér-
désfeltevések megfogalmazása és a kutatás jelenlegi állásának bemutatása 
után) a pápaság és a metropolitai hivatal történeti változásait tekinti át a 
szerző. A második, terjedelmesebb rész címe megegyezik a teljes kötetével, 
vagyis az előzmények után Schrör a metropolitaméltóság alakulását mutatja 
be a pápai reformok tükrében.

A szerző a kezdetektől, vagyis az egyház megalapításától kezdve is-
merteti a metropolitai méltóság kialakulását és változásait. Schrör a római 
provinciákhoz kapcsolódóan kialakult metropolitai szerkezet önállósá-
gát tartja a késő-antik egyház egyik legfontosabb jellemzőjének, illetve 
ezzel összefüggésben zsinatok összehívását és vezetését a metropoliták 
egyik legfontosabb feladatának. A pápák a IV–V. századtól kezdve, a jo-
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gaik kiterjesztésére tett kísérletek közben közvetlen kapcsolatba kerültek 
a metropolitai méltósággal, majd Nagy Leó pápától (440–46�) kezdve 
már primátusuk teológiai és jogi megalapozása volt a cél. Ezután a két 
folyamat kapcsolatát, vagyis a pápai primátus igény és a metropolitai hi-
vatal kölcsönhatásait mutatja be a szerző. Schrör a zsinati tevékenység és 
a metropolitai jogok, a „iudicium metropolitani” jelentőségét emeli ki el-
sősorban, illetve az egyház felépítésének kollegiális karakterét, amelyben 
a metropoliták és a püspökök játszották a legfontosabb szerepet. A szerző 
az első fejezet további részében lineárisan tekinti át a két méltóság, a pá-
pai és a metropolitai jellemzőinek alakulását. A kötet 4. fejezete az 5��. 
évi orleans-i, vagyis az első frank országos zsinat hatásának bemutatásá-
val kezdődik, amelyet Schrör a metropolitai hatalom és önállóság, illetve 
a kollegiális gondolat alkonyaként jellemez, leginkább a világi befolyás 
növekedése miatt. A laikus hatás mellett természetesen a pápaság is igényt 
formált az egyház különböző szintjeinek felügyeletére. A metropolitákkal 
kapcsolatban erre a pallium átadása vagy annak megtagadása vált az egyik 
legalkalmasabb eszközzé. Schrör Winfrid-Bonifatius munkásságát is kü-
lön alfejezetben tárgyalja, majd az érseki (archiepsicopus), illetve „udvar-
érseki” (Hoferzbischöfe) hivatal kialakulását ábrázolja a Karoling-idő-
szakban, amely azonban erősen növekvő világi befolyást jelentett, amire 
a zsinatok világi méltóságok általi összehívása és földrajzi elosztása is jó 
példa volt. A pápák ezzel szemben Szent Péterre és tőle eredő jogaikra 
hivatkoztak a világi befolyás visszaszorítása és saját primátusuk kiépíté-
se érdekében. A fejezet utolsó részében Hincmar reimsi érsek munkáját 
mutatja be Schrör, aki a leghatékonyabban és szinte egyedül próbálko-
zott a régi metropolitai jogok (például a püspökök feletti joghatóság) és a 
kollegiális gondolat védelmével. Hincmar munkásságával párhuzamban a 
pszeudo-izidori dekretális gyűjtemény kialakulását és legfőbb céljait (pl. 
a püspökök önállóságának védelme a metropolitákkal és a világi hata-
lommal szemben) ismerteti, illetve részletezi hatását a változó egyházi 
gyakorlatra, illetve Hincmar változó viszonyára a pápasággal. A kötet első 
részének utolsó fejezete nem csak lineárisan, de részben földrajzilag is 
más „teret” vizsgál, ugyanis az Ottók idején lezajlott változásokat ábrá-
zolja. A pápaság és a metropolitai méltóság kapcsolatában a legjelentő-
sebb változás a pallium átvételének, és ezáltal a pápai megerősítésnek, 
illetve a jogi háttérnek a felértékelődése volt. Természetesen ekkor még 
nem volt jogilag olyannyira szabályozott, mint később a XI–XII. század-
ban, sőt a személyes átvétel különleges esetnek számított, de már a IX–X. 
században is különleges kapcsolatot feltételezett a birtokos és a Szentszék 
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között. Később pedig a pallium átvétele elengedhetetlen feltételévé vált 
az érseki jogok gyakorlásának. A második alpontban a püspökök, püspök-
ségek helyzetét mutatja be Schrör az ezredforduló Európájában, amelyet 
Timothy Reuter szavaival a „püspökök Európájának” („Europa der Bisc-
höfe”) nevez. Fontos hangsúlyozni, hogy ekkor, a pápai reformok előes-
téjén, még nem tisztázódott teljesen, hogy milyen kompetenciáik voltak 
a metropolitáknak a püspökökkel szemben, illetve mely jogaikat voltak 
képesek tartósan megőrizni. Példaként felhozható gyengülő befolyásuk a 
püspökválasztásra, amely azonban nem azt jelenti, hogy jogaik feledés-
be merültek, csak a metropoliták érdekérvényesítő képessége gyengült a 
korábbiakhoz képest. Végezetül az első rész utolsó alpontjában Burchard 
wormsi püspök egyházjogi gyűjteményét mutatja be Schrör, nem meglepő 
módon abból a szempontból, hogy hogyan jelenik meg benne a metropo-
litai méltóság.

A monográfia második részében tehát a XI–XII. századi reformok be-
mutatásán keresztül vizsgálja Schrör azok hatását a metropolitai méltóságra 
és annak jellemzőire. Elsőként IX. Leót és az általa támogatott primátus-
elméletet, majd a pápa zsinati tevékenységét mutatja be a szerző. Leó pápa 
ugyanis kezdetben a zsinatokat tekintette a legalkalmasabb eszköznek re-
formelképzeléseinek a gyakorlatba való átültetésére. Emellett azonban Leó 
számára nyilvánvalóvá vált, hogy kizárólag a központból, azaz Rómából 
nem válthatja valóra minden elképzelését, ahhoz helyileg kell intézkedése-
ket végrehajtania, vagyis a pápának el kellett hagynia Rómát. Leó reformte-
vékenységének középpontjában a szimónia, az egyházi javak elidegenítése 
és ehhez kapcsolódóan a nikolaitizmus, vagyis az ágyast tartó és gyerekek-
kel rendelkező egyháziak azon céljának a leküzdése állt, hogy családjuk 
számára megőrizzék, illetve átjátsszák az egyházi birtokokat, amelyek felett 
rendelkeztek. Érdekesség, hogy ezek a visszaélések a metropolitai méltósá-
got ugyancsak érintették, mivel negatív hatással voltak azok tekintélyére. 
Leó egyik jelentős újítása volt, hogy a pápai primátus alapján minden ügy-
ben („causae maiores”) fenntartotta magának a döntés jogát, amely egyéb-
ként a metropolitai szinthez tartozott volna. Ezeken az alapokon jött létre 
végül a pápa legfontosabb újítása, az évenkénti húsvéti zsinat intézménye. 
Említést érdemel még ehhez kapcsolódóan a kardinálisok szerepének növe-
kedése is, illetve a változások a pápai oklevélkiadásban. Időrendben tovább 
haladva II. Miklós pontifikátusának ismertetésével folytatja Schrör. Ezen 
rövid időszaknak a legjelentősebb eseménye az �059. évi pápaválasztási 
dekrétum volt, amelyet a húsvéti zsinaton fogadtak el. Az újítás jelentőségét 
nem kell különösebben bemutatni, Schrör leginkább a metropolitai méltó-
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ságra gyakorolt hatását hangsúlyozza, mégpedig azáltal, hogy a pápaság és 
a metropoliták között a kardinálispüspökök révén létrejött egy új, köztes 
fok. Magának a dekrétumnak a létrejöttében is nagy szerepe volt Petrus 
Damianusnak, a következő alpontban pedig az ő tevékenységének hatását 
mutatja be a szerző az egyházi jog és az egyházi méltóságok jogainak alaku-
lására. A fejezet végén a pápai legátusi megbízások rendszeressé válásáról 
szól Schrör, ami szintén a pápai reformelképzelések gyakorlatba való átül-
tetését szolgálta. Ugyanakkor a küldöttek pápai megbízása gyakran olyan 
területeket és ügyeket érintett, amelyek korábban egyértelműen a metropo-
liták hatáskörébe tartoztak (példaként a milánói érsek és a pápa konfliktusát 
írja le Schrör), ezáltal tovább gyengítve jelentőségüket. A következő pápa, 
II. Sándor alatt a legátusi intézmény további fejlődése figyelhető meg, sőt 
ez volt az időszak, amikor a pápai legátusküldési gyakorlat szisztematikussá 
vált. A szerző a nyugati egyházakkal kapcsolatban mutatja be és hasonlítja 
össze egymással a legátusi megbízások gyakorlatának sajátosságait. Ezek 
után a pallium-átadás elméleti és jogi hátterének megváltozását, illetve a 
húsvéti zsinatok gyakorlatának, szerepének és tekintélyének változását te-
kinti át a szerző. 

Végül a reformfolyamat ábrázolásában VII. Gergelyhez és híres re-
formjaihoz érkezik a szerző. Érdekes, hogy Schrör azzal a megjegyzéssel 
kezdi az ismertetést, hogy Gergely nem hajtott végre nagyobb változtatást 
a Szentszék adminisztrációjában, ugyanakkor például legátusok küldését 
lényegesen gyakrabban alkalmazta, mint bármelyik elődje. A kizárólag 
tőle függő küldöttek tevékenysége természetszerűleg magával vonta a 
metropoliták kompetenciáinak és befolyásának csökkenését is. Maga a 
legátusi intézmény a mennyiségi változáson kívül minőségi fejlődésen is 
átment. Fontos adalék, hogy Gergely pontifikátusa előtt maga is tevékeny-
kedett legátusként, így pontos elképzelései voltak arról, milyen feladatokat 
milyen módszerekkel kellett végrehajtania megbízottainak, illetve milyen 
engedelmességgel kellett követniük a pápai utasításokat. Ezek mellett 
természetesen különböző zsinatok tartásával is univerzális igényeinek 
megvalósítására törekedett VII. Gergely, amelyek szintén csorbították a 
metropoliták jogait. Érdekes példa az ellenállásra a mainzi érsek levele, 
amelyben jogai korlátozása miatt fordult a pápához, aki azonban szigorú 
hangnemű levélben utasította vissza a főpap panaszait. A metropolitai és 
a legátusi hivatalnak tudatos elkülönítésére jó példa Pilbo, touli püspök 
esete, akinek ügyben a területileg illetékes trieri érseket bízta meg a pápa, 
azonban hangsúlyozva, hogy feladatát pápai legátusként, ennek megfelelő 
jogokkal kell elvégeznie. 
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Gergely tevékenysége tehát nem maradt ellenállás nélkül az egyház-
ban, legjobb példa rá talán a német püspökök �076-os wormsi gyűlése, 
ahol a határozatokban az egyház kollegiális karakterét és a püspöki és 
metropolitai méltóságok önálló eredetét hangsúlyozták. Francia területről 
I. Manasses reimsi érsek esetét mutatja be Schrör, mint jó példát a pápával 
szembeni ellenállásra. Gergely következő újítása a prímási méltóság lét-
rehozása és megalapozása volt, amelyet a pszeudo-izidori hamisítványok 
alapján hozott létre a pápa. Pszeudo-Izidor értelmében tehát „prímás- 
patriarchákról” írt a pápa, akik a metropoliták fölé rendelt méltóságként 
működtek, mindenben a pápa alá rendelve, azonban nem rendelkezve a 
legátusok teljhatalmával. VII. Gergely másik újítása abszolút jogigénye 
volt az egyházi méltóságok felügyeletére, illetve azon maga számára igé-
nyelt jog, hogy a megüresedő méltóság betöltésénél övé lehessen a végső 
döntés („Devolutionsrecht”). Ezek a változások különböző eredmények-
kel jártak az egyház szerkezetére nézve. Elsőként a személyi kérdéseket 
kell megemlíteni, hiszen ezáltal a pápák óriási befolyásra tettek szert a 
püspöki és metropolitai méltóságok betöltésénél. Ez, és az újonnan fel-
szentelt prelátusok hűség- és engedelmességi esküje szorosan kapcsolta 
őket a pápai reformokhoz. Mindemellett meg kell még említeni, hogy a 
kizárólag a pápák joghatósága alá tartozó püspökök révén, „quasi exemt” 
püspökségek jöttek létre, ami egy egyházmegyék feletti egyházszerkezet 
kialakulását eredményezte. Schrör több konkrét példán keresztül világítja 
meg ezeket a változásokat, illetve a VII. Gergely által az engedelmes-
ségi-eskü, a pallium-átadás és a böjti zsinatok rendszerében végrehajtott 
módosításokat. 

Egy rövid betekintés után, amelyben Kelemen „ellenpápa” céljait és 
módszereit elemzi, Schrör a VII. Gergely utáni időszak fejlődésén és ten-
denciáin keresztül mutatja be azok hatását a metropolitai méltóságra. Mind 
II. Orbán, mind II. Paszkál követték közvetlen elődeik példáját, noha mind-
ketten eszközöltek bizonyos változtatásokat is. A folyamat alakulását egé-
szen II. Ince pontifikátusáig követte nyomon a szerző, majd a  következő 
alpontban a bíborosi kollégium növekvő szerepét tárgyalja, illetve befolyá-
sát a pápai politikára és az ezáltal kifejtett hatását az egyházi méltóságok 
jogkörére és lehetőségeire. A metropolitai méltóság jellemzőinek változását 
Schrör a gregorián kánonokban is megvizsgálja, amelyekben a szerzők (pl. 
Petrus Damianus és Sutri Bonizo) elsődlegesen a pápai igények és jogok 
megalapozására törekedtek. Ugyanakkor meglepő felfedezése a vizsgálattal 
kapcsolatban a szerzőnek, hogy ezek a munkák többnyire nem pápai megbí-
zásból születtek. Egy rövid kitekintés után, amelyben az egyházjog Gratia-
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nus által elindított fejlődését vizsgálta, Schrör végül egy rövid összegzéssel 
zárja monográfiáját.

Összefoglalva megállapítható tehát, hogy a szerző teljesítette a maga elé 
kitűzött célt, illetve kielégítően megválaszolta az előzetesen meghatározott 
kérdéseket. Véleményem szerint már maga a pápai reformok, illetve előz-
ményeik bemutatása is értékessé teszi a kötetet, azonban az érseki hivatalt 
és tágabb értelemben az egyház szerkezetét érintő változásokat taglaló ré-
szek miatt mindenképpen megérdemli a kutatók figyelmét és érdeklődését.
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