
ÁLLAM ÉS EGYHÁZ VISZONYA. 
(Második közlemény). 

E korszakban az állam és egyház közötti viszony álta-
lános jellerazéseül kiemeljük még a kővetkezőket. 

Hogy a felsőségek Istentől rendelvék és hogy nekiek 
az alattvaló, világi dolgokban engedelmességgel tartozik, azt 
a keresztyének még akkor is elismerték, mikor a római állam 
uralma alatt, mint új és meg nem engedett vallásos közösség 
még csak tilalmakkal és üldöztetésekkel találkoztak. Még az 
úgynevezett Kelemen-féle homiliák is elismerik, hogy az állam 
a világi dolgokban teljhatalmú s ezt a hatalmát Istentől nyerte. 
Azt azonban már ekkor is. mint általános elvet hangsúlyoz-
ták. hogy a vallásos hitnek és isteni tiszteletnek szabadnak 
kelí lennie. így például Tertullián (Ad. Scap. 2) kimondja: 
„Emberi jog és természeti törvény szerint mindenkinek jogá-
ban áll a maga hitét ápolni; senkinek sem árt, sem nem 
basznál másnak a vallása, de a vallásnak sem áll érdekében 
a vallást erőszakolnitf. Időközben az egyház szilárd szerve-
zethez jutott az államban, a mennyiben benne különböző külső 
rendelkezések keletkeztek, melyekhez már az államnak is 
mindenesetire köze volt s midőn az egyház Nagy Konstantin 
alatt önállóságra jutott és elismertetvén, az állammal positiv 
összeköttetésbe lépett: mind több és több politikai előjoghoz 
jutott s midőn intézményei és rendelkezései számára az állam-
hatalom támogatását is kinyerte, egészen természetes dolog, 
hogy az államfő is minél nagyobb befolyást és tekintélyt igye-
kezett és tudott is magának az egyházban és ennek ügyeiben 
biztosítani. Láttuk a fentebbiekben is, hogy a császárok egy-
általán nem voltak hajlandók arra, hogy a püspökök és zsi-
natok intézkedéseinek egyszerű végrehajtói legyenek, sőt 
inkább az egyház legfelsőbb organumait és képviselőit, a 
püspököket részint ők magok nevezték ki, részint az ő befo-
lyásuk alatt jutottak azok egyházi állásukhoz. A zsinatokat 
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Ők hívták össze s biztosaik által Ők vezettették s természetes 
dolog, hogy azokon óhajtásaikat, hajlamaikat és politikai 
nézeteiket sokszor erőszakosan is keresztülvitték. 

Az egyház későbbi korszakában nagyon különbözőleg 
alakultak aztán e tekintetben a viszonyok a keleti és nyugoti 
római birodalomban, a mire különösen a külső politikai viszo-
nyok voltak nagy befolyással. Tudjuk egy oldalról, hogy nyu-
goton egyes püspökök, mint p. o. Ambrosius, papi hivatásuk 
nagyságának tudatában a császárral is szembe szállottak, 
keleten pedig egy Chrysostomos azt fejtegeti, hogy a papi állás 
oly magasan fölötte áll a királyi méltóságnak, a milyen magas-
ságban áll a szellem a test fölött és hogy a lelki hatalom 
olyannyira fölötte áll a világi hatalomnak, mint a hogy az ég 
fölötte áll a földnek (De sacerdot. 3, 1; Homil. 15). Ámde 
más oldalról nyugoton energikus gyakorlati irányzatából kifo-
lyólag, az egyház a maga rendelkezéseiben mind nagyobb 
önállóságra és az államtól való függetlenségre törekedett és 
jutott, s a külső politikai viszonyok kellő fölhasználása mellett, 
te\jes egységben és erőben fölemelte a hierarchiának ama 
hatalmas épületét, mely a pápaságban jutván teljes befeje-
zésre, ezt a császárság hatalmától teljesen független nagy-
hatalmi tényezővé tette. Keleten azonban másként alakultak 
a viszonyok, a mennyiben itt a zsarnok császári hatalom teljes 
súlyával ránehezedett a püspökökre és az egész klérusra, a 
mihez hozzájárult az is, hogy a keleti egyházban teljesen 
hiányozván a nyugotinál meglevő erélyes gyakorlati szellem, 
a mely helyett inkább csak a tanformulák és tanvizsgálódá-
sok mélységeibe szerettek lebocsátkozni: a császárok itt oly 
nagy hatalomra jutottak, hogy az egyházban tényleg mindenek 
fölött ők uralkodtak egyedül és az egyház emberei oly magas-
nak és szentnek tartották a keresztyén császárságot, hogy az 
úgynevezett byzantinismust, a mely alatt a hanyatló Byzancz-
ban uralkodott erkölcsi romlottságot, különösen a szolgalelkű-
séget és képmutatást szokták érteni, méltán lehet a saját 
területünkre is alkalmazni s alatta ezt az irányzatot kell 
érteni, mely az állami hatalommal szemben az egyháznak 
még a legszorosabb vallási értelemben vett függetlenségét és 
rendelkezési jogát is kész volt feladni. 

Justinián alatt ugyan, kinél e byzantinismus tetőfokra 
hágott, a papi és a császári méltóságok egymás mellé állíttattak, 
kimondatván, hogy az egyik az Istennek szolgál, mig « másik 
az emberre tartozik, és hogy mindkettő ugyanazon princípium-
ból, nevezetesen Istentől ered. Ámde ő volt az, ki a maga 
csánári tekintélyével maga is adott ki és formulázott is, a pap-
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ság által elibe teijesztett dogmákat s ünnepélyes módon mon-
dotta ki, bogy őt mint császárt, a legfőbb papi méltóság 
illeti meg. 

Meg kell még itt emlékeznünk a nyugati egyház nagy 
alakjának, Augustinusnak, az állam és egyház egymásközti 
viszonyára vonatkozó tanításáról is. Augustinus határozott 
különbséget tesz az állam és egyház rendeltetését, eredetét 
és méltóságát illetőleg „De civitate Deitf czfmfi művében; 
ámde midőn ezt egyes, eléggé világos kifejezésében és czélzá-
sokban teszi, beható és összefüggő tárgyalásokba egyáltalában 
nem bocsátkozik. Különbséget tesz a terrena civitas és 
a civitas Dei vagy civitas coelestis között, az előbbi alatt 
a római államot, az utóbbi alatt a mennyei békét teijesztő 
Isten országát értvén. A földi ország uralkodóinak azt teszi 
kötelességükké, hogy erőszakkal és büntetéssel is lépjenek 
föl, az eretnekek és schismatikusok ellenében; földi államnak 
azt tfizi hivatásául, hogy az Isten-államot képviselő katholikus 
egyház benső érdekeinek előmozdítása végett emelkedjék fölébe 
az istentelenség és a bűn régióinak. Ezen alapelv következ-
ményeivel a későbbi századokban kellett aztán elszámolni. 

A császári méltóság gyöngesége és a történelem szín-
padán újonnan fölmerült germán népeknek, a római katholikus 
egyházba belépésük alkalmával a római pápák iránt mutatott 
teljes alázatossága egyformán hozzájárult nyugaton az egyház, 
különösen pedig a pápaság hatalmának emelkedéséhez. Rend-
kívül érdekes tanulmány végig nézni a világtörténelem szín-
padán, az egyháznak az államhoz való viszonyára nézve azon 
küzdelmeket, melyeket a frank és a német birodalom története 
tár elénk. 

A frank birodalomban a római primátus alatt álló egy-
ház a maga szervezetének felépülését első sorban a Karoling 
uralkodóknak köszönheti, mint a kik alatt az egyház igen 
erős és hatalmas helyet szerzett magának az állam szerveze-
tében. A főpapok királyi hűbéresekké levének, ellátva világi 
vagyonnal és állami jogokkal, kik a világi elemmel együtt 
teljes részt vettek a politikai gyűlésekben és tanácskozásokban 
is, a mely gyűlésekben különben az egyházi kérdéseket is 
tanácskozás alá vették. A püspököket a király nevezte ki 
és állította be s az ő kezeibe volt egyházi területen is a leg-
felsőbb törvénykezés letéve. 
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II. 
Nagy Károly és a Karolingek időszaka. 

Nagy Károly császár (768—814) törvényhozása, mely 
az általa meghódított különböző országok törvényhozásaiban 
is ismétlődik, tömörségére és részletességére nézve a Justinián 
császár törvényeit juttatja eszünkbe. E mellett Nagy Károly 
capituláré-i, azaz azon törvényei, melyeket a birodalmi gyű-
lések határozatai alapján bocsátott ki, nemcsak azon haladást 
mutatják, melyet az egyház benső szervezete tekintetében az 
utolsó kétszáz esztendő alatt tett, de azon hatalmas erélyről 
is tanúskodnak, mely inkább az egyháznak önmaga részéről 
való törvényadási képességéről, mint az uralkodói tekintély 
puszta súlyáról tesz bizonyságot. Nagy Károlynak az egyházra 
vonatkozó törvényei közül több teljesen ugyanaz Justiniánnak 
és több régi szász codexnek törvényeivel, a mi arról tesz beszélő 
bizonyságot, hogy az idevágó törvényeket az egyházi szokás 
és hagyomány nagyban befolyásolta, és hogy az egyház tekin-
télyesebb egyéneinek a világi törvényhozókra való befolyása 
mindig és minden körülmények közt fenmaradt. Nagy Károly-
nak ide vágó törvényei 1. az egyház szervezetére és istentisz-
teleti rendjére, 2. az egyháznak s az egyház tisztviselőinek vagyo-
nára, s végre 3. az egyház törvénykezésére vonatkoznak." 

1. Az egyház szervezetét és istentiszteleti rendjét illetőleg 
Nagy Károly törvényei rendkívül számosak és jól körülirottak. 
Így (Cap. A. D. 769) a papok alá vannak rendelve püspö-
keiknek, és a böjt első napján jelentést tartoznak nekik tenni 
lelkészkedésükről és az általok végzett szertartásokról; továbbá 
a püspököt hivatalos látogatásaik alkalmával tartoznak elfo-
gadni. A püspök beleegyezése nélkül egy pap se vállalja el 
valamely gyülekezet lelki gondozását, sem egyik gyülekezetből 
ne menjen át a nélkül a másikba. A papok ne szolgáltassák 
ki a misét Istennek föl nem szentelt helyeken, vagy utazás 
közben csakis olyan házakban, és olyan asztaloknál, melyeket 
a püspök előzőleg fölszentelt. A püspökök és a papság hatá-
rozottan eltiltattak az ütközetekben és a táborozásokban való 
részvételtől, kivéve ez alól néhány püspököt, kik kisérő pap-
jaikkal együtt, mint tábori püspökök voltak alkalmazva. Tilos 
volt továbbá a püspököknek és a papoknak agarakkal vadászni, 
valamint sólymokat és ölyveket tartani. Minden püspök tartozott 
dioecesisét évenként egyszer felkeresui, és ott minden pogány 
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szertartásnak és szokásnak lehetőleg útját állani. A püspökök* 
nek a saját dioecesisökbe eső papok és más egyházi emberek 
fölött kellő tekintély biztosíttatott (Cap. A. D. 779 ), ők maguk 
pedig a metropoliták alá rendeltettek. A püspöknek valamely 
más dioecesisbe tartozó papot nem volt szabad a maga egyház* 
megyéjébe befogadnia, sem pedig őt magasabb egyházi hiva-
talba állítania. A püspök köteles volt megvizsgálni afölszen-
telésre jelentkezett jelölteknek hit- és erkölcsi életét s a vándor 
papokat és idegeneket nem volt szabad befogadnia és fölszentel-
nie, tulajdon püspökük „literaecommendaticiaea-je és engedélye 
nélkül (Cap. A. D. 789.). A püspököknek pontosan elő volt 
írva prédikáczióik tárgya, a minők a szentháromság, Jézus 
földre alászállásában, feltámadása tanaiban való hit, az örök 
büntetésről, az Isten és a felebarátok iránti szeretetről, a hit-
ről, reményről, alázatosságról, türelemről, alamizsnálkodásról, 
bűnbevallásról s más hasonló erkölcsi szabályokról való tanok. 
Általános irányban nagyszámú utasítás adatott a papság maga-
viseletére, például beszélgetés közben való esküdözésére, korcs-
mába járására, maga leivására vagy mások leitatására s ige-
hirdetésének módjára nézve. Pontos szabályok adattak az Ür-
napjának megtartását, illetőleg, mint a mely napon, semminemű 
szolgai munkát végezni nem volt szabad, sem pedig útrain-
dulni, kivéve a háborúba indulást, az élelemszerzés s a halot-
tak eltemetése végett való kimenetelt; e napon mindenkinek 
templomba kellett mennie és misét kellett hallgatnia és magasz-
talnia Istent mindazon jótéteményekért, melyeket ezen a napon 
tett; sürgős szükséget kivéve nem volt szabad e napon hiva-
talos nyilvános gyűléseket tartani, sem pedig nyilvánosan 
igazságot szolgáltatni. (Cap. A. D. 789, de partibus Saxoniae.) 
A keresztyén szászok holttesteit az egyház temetőiben, nem 
pedig a pogányok „tumulusa-aiban, sírgödreiben kellett elte-
metni. A gyermekeket egy éven belül meg kellett keresztelni, 
vagy különben az ezt elhanyagolt egyénre büntetés szabatott 
ki; a szentély jogát körülbelül épen úgy írták körül, mint 
a hogy ez akkor a régebbi törvényekben történt. A gyilkosok 
8 mindazon egyének, kik halállal büntethető bűnöket követtek 
el, a templomok menedékjogát nem élvezhették, sem nekik 
oda étel nem adathatott be. (Cap. A. D. 779.) Egy épen tíz 
évvel későbben, tehát 789-ben kelt capitulare szerint egy szen-
télyből senkit erőszakkal kiűzni nem lehetett, hanem az ille-
tőnek ott lehetett maradnia mindaddig, míg a rendes birói 
vizsgálat meg nem indíttatott ügyében. Valamely templomban 
betörni halálbüntetéssel sújtandó véteknek tekintetett. Minden 
évben kétszer zsinat volt tartandó (Cap. A. D. 806.) Egy 
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tartomány soha se volt felosztható két metropolita között. Végre 
(Cap. A. D. 803.) a templomokban a bibliát értelmesen kellett 
olvasni (lectiones in ecclesia distincte legantur). 

2. A mi az egyház vagyonát illeti, a Nagy Károly császár 
törvényeiből igen sok foglalkozik a tizedek jogának rendezé-
sével. A tizedek fizetésének általános elve a 789-ben „De 
partibus Saxoniae" czimfi capitnlaréban van letéve és abban 
áll, hogy minden nemes ember vagyonának és munkájának 
tizedrészét az egyháznak és a papoknak tartozik adni, a mely 
rendelkezés Nagy Károly törvényében mindújra és újra elő-
fordul. A püspökök és az apátok figyelmeztettek, hogy az 
egyház kincseire a legnagyobb gondot fordítsák, hogy azok 
gonoszságból vagy hanyagságból szárnyra ne keljenek (Cap. 
A. D. 806, 3). Különös intézkedés történt arra nézve is (Cap. 
A. D. 804. 3), hogy ha valaki saját birtokán templomot akar 
építeni, ezt a püspöknek előzetes engedélye nélkül nem teheti, 
és hogy a régibb templomoknak fizetni tartozott tizedek nem 
adományozhatók oda egyszerűen az újabb templomoknak. 

3. Az egyházi törvénykezésre vonatkozólag a birónak „a 
főpap beleegyező előzetes tudomása nélkül" nem volt szabad 
büntetésre ítélni semmiféle papot, diakónust vagy clerikllst, 
mert különben az illető biró kirekesztetett az egyházból. A 
püspököknek kellett saját dioecesiseikben igazságot szolgál-
tatni a papság fölött, és ha „valamely apát, pap, diakónus, 
aldiakonus nem engedelmeskedik a püspöknek, a metropoli-
tának kell közbelépnie és ha ő sem képes az ügyet elintézni, 
a feleknek „cum literis metropolitani" a király elé kell ügyök-
kel járulniok" (Cap. A. D. 794). A vétkes papok fölött, Incze 
pápa capitularéja szerint, az illető zsinatoknak kellett ítéletet 
mondaniok, és ha az az ítélet elmarasztaló volt, a pap meg-
fosztatott szent hivatalától. A 812-ben kelt capitulare szerint, 
ha a püspökök és apátok fenforgó vitáikat saját magok közt 
eligazítani nem tudták, maga a király elé tartoztak azokkal 
járulni. A niceai, chalcedoni, antiochiai és sardikai zsinatok 
végzései bevétettek az állami törvénygyűjteménybe. Több 
capitularénak élőbeszédéből az látszik, hogy nagyon sok tör-
vény ép úgy az egyháznak, mint az államnak védelme alatt 
hozatott. így például a Kr u. 779-ben kelt capitulare így 
kezdődik: „A boldogság . . . tizenegyedik évében stb Miké-
pen zsinat tartatván, egybegyűltek a püspökök, apátok és 
előkelő világi férfiak együtt a mi Urunkkal" stb. 

A római pápa alatt álló egyház a frank birodalomban 
való megszilárdulását tényleg a Karoling uralkodóknak köszön-
heti, kik úgy népük erkölcsi-vallásos élete, mint saját magok 
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uralkodói állása érdekében igen nagy súlyt helyeztek arra, 
hogy az egyházzal és az egyház dolgaival minél behatóbban 
foglalkozzanak. Nagy Károly császár liturgiái és dogmatikus 
kérdésekkel is foglalkozott, melyeknek elintézésére, mint pél-
dául a képek fölötti és az adoptián vitában, nemcsak frank 
zsinatokat hívott egybe (Narbonneba 788-ban, Regensburgba 
792-ben, Frankfurtba 794-ben), hanem az angyalok liturgiái 
tisztelete tárgyában saját rendelkezéseket is tett. A papság-
nak lelki hivatalával járó nagy befolyásához hatalmasan nö-
vekvő vagyona is járult, a melynek birtokában, mikor Nagy 
Károly utódai alatt szertebomlott az állam ereje és egysége, 
a papság még világi dolgokban is saját törvénykezési jogokat 
kezdett gyakorolni. A püspököknek a világi hatalomtól való 
önállóságára törtek első sorban az azon időben keletkezett 
álizidori dekretálék is. 

Mikor Pipin 752-ben a Merovingek trónját elfoglalta, 
egyedül a frank országgyűlés hozzájárulásával tette ezt és a 
maga személyét és jogfelfogását illetőleg kétségen kívül nem 
várt volna semminemű, kívülről jövő megerősítésre. De a 
nagyobb nyilvánosság és alattvalóinak vallásos meggyőző-
dése kedvéért, lépését igazolandó, Zakariás pápa által meg-
erősftteté magát (752), ki, Itáliát a longobárdok beözönlése 
és az egészen ezen országig elérő bizánczi császári hatalom 
terjeszkedése ellen megoltalmazandó, örömest lépett összeköt-
tetésbe a hatalmas frank uralkodókkal. Ámde ezzel a pápá-
nak azon nagy joga ismertetett el, hogy ő, kiválóan magas 
lelki nagyságánál fogva, mint az isteni világosság és akarat 
külön organuma. a királyválasztás, ezen legfőbb politikái 
tény kérdésében is ítéletet mondhasson. Csakis így történhe-
tett meg aztán, hogy István pápa 254-ben hivatva érzé magát 
a frank népnek átok terhe alatt minden időkre meghagyni, 
hogy királyait mindig csak a Pipin családjából választhassa. 
Ugyanez a pápa az új frank királynak úgynevezett római 
patriciusi méltóságot adott, a római patrícius pedig azelőtt a 
császár helytartója volt. Ezen patriciátussal együtt járt mint-
egy a Róma feletti védnökség s a római egyház a római nép 
képviselőjévé tétetett, de mindenesetre Istentől nyert magasabb 
jogai tudatos kifejezésével. Erre következett 800-ban Nagy 
Károlynak III. Leó pápa által római császárrá való megko-
ronáztatása. A mennyire a legrégibb okmányokból látni és 
következtetni lehet, a pápa itt is mint a római nép képvise-
lője járt el, ki ezen dolgot előre megbeszélte Róma. egyházi 
és világi nagyjaival, előre tudtára adta a népnek is, mely 
bizonyára nem ujjongott volna olyan nagyon a templomban 
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előtte oly hirtelen lefolyt koronázási tény láttára, sőt azt egy-
szerre meg sem is értette volna, ha arra elő nem lett volna 
készülve. A császári trónnak az egyházhoz való állását egy, 
azon időben kelt okmányában úgy fejezte ki III. Leó, hogy 
ő Károlyt, az egyháznak védelmere és emelésére Angnstus-szá 
avassa föl. De a későbbi pápák már elég merészek voltak 
kimondani, hogy a pápa, mint Krisztusnak és Istennek kép-
viselője adta a frank dinasztiának s azután a német nemzet-
nek a császári méltóságot, a mely tény, mint egy adat mondja, 
magát Nagy Károlyt is szinte kellemetlenül lepte meg, mert 
ő jobban szerette volna azt Konstantinápolylyal való előzetes 
megállapodás útján és úgy nyerni el, hogy ő önállólag szere-
peljen e ténynél s ne tűnjék úgy fel, mint a ki egyszerfíleg 
a pápa kezéből jut császári koronájához. Lajos fiával már 
813-ban, az oltárról levett koronával sajátkezfileg koronáztatta 
magát császárrá, bár azután 816-ban V. István pápa a Rómá-
ból magával hozott koronával még egyszer megkoronázta és 
fölkente. Ellenben már Kopasz Károly 875-ben maga járt a 
császári koronáért Rómában, és kevéssel azelőtt (871-ben) a 
későbbi II. Lajos király (876-882), Basilius császár előtt 
Konstantinápolyban, családjának a császársághoz való jogát 
igazolandó, maga is arra hivatkozott hogy ezen tényénél a 
pápa épen olyan igaz joggal járt el, mint mikor Sámuel Saul 
helyett Dávidot kente királylyá. 

A császárság eszméjével még mindig az a fogalom volt 
összekötve, hogy a keresztyén világ legfőbb méltósága, ha 
szinte nem voltak is már annak határozott positiv jogai, me-
lyeket, a római terület kivételével, a nyugati országokban 
érvényesíthetett volna. A keresztyén és Isten által akart álla-
mot általában a keresztyén egyház védelmezésére és a keresz-
tyénséget a hitetlenek ellen támogatni hivatott császárságban 
látták azon kor emberei megvalósítva. Ennek kellett a világi 
hatalmat jelképeznie, épen úgy, mint az egy pápa alatt álló 
egyháznak az emberek lelki egységét. Hogy aztán ezen egyház 
a valóságban egészen más alakot vett magára, mint a mire 
hivatva volt, az épen olyan bizonyos, mint az, hogy a csá-
szárok a tényleges viszonyok, nevezetesen főként a nemzetek 
különbözősége miatt a legfőbb, mindenekre kiterjedő hatalmat 
elérni többé képesek nem voltak. 

Egyébként maga Nagy Károly, mint az egyház császári 
védura, lehetőleg szilárdul ragaszkodott a maga ebből fólyó 
jogaihoz. A pápa, mikor őt megkoronázta, térden állva mu-
tatta be neki e régi római császárok által magok részére 
megkövetelt adoratiót. 
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A császárságnak és a pápaságnak egymás mellett való 
állása, egymással való örökös küzdelme alkotja meg az egész 
középkoron át az állam és egyház egymáshoz való viszonyá-
nak minőségét, mely kérdés bár folyton-folyvást fenforgott, 
de a kölcsönös jogok és kötelezettségek elvi megállapításáról 
soha sem volt szó egyik oldalról sem. 

III 

Az egyház belkőrű törvényhozása. 

Tárgyalásunk teljessége czéljából meg kell még emlé-
keznünk azon törvényekről is, melyeket az egyház a nyolcz 
első század folyamán, saját hatáskörében oly kérdéseket ille-
tőleg hozott, melyek az állammal hozták őt önkéntelenül is 
érintkezésbe, a mely törvényeket az egyház részint saját tör-
vényhozói hatalmánál fogva hozott, részint pedig, mint az 
államnak alárendelt törvényhozó testületet állított fel. 

Ezen törvényekről 1. fel kell tüntetnünk azon módokat, 
a melyek szerint a törvényeket alkották és 2. azon módokat, 
a melyek által azokat az államra felerőszaJcolták. 

1. A fentebb elmondottakból látható, hogy a különböző 
korszakokban, egymással sokszor épen ellentétes okokból, 
egyszer az állam nyert fölényt az egyház felett, másszor meg 
az egyház emelkedett fölébe az államnak, és ugyanazon ható-
ság, mely az államnak alkotott törvényeket, az egyház benső 
rendjére nézve is a legapróbb részletekig menő szabályokat 
adott, még pedig gyakran ugyanazon időben és ugyanazon 
okmányban is. Olyannyira igaz ez, hogy Nagy Károly császár 
egyes capitularérban, vagy az ős angol-szász királyok egyes 
törvényhozási tényeiben sokszor nehéz eldönteni, hogy vájjon 
egyházi zsinat volt-e a törvényhozó hatóság, vagy pedig a 
király, körülvéve az ő rendes tanácsosai, a püspökök, apátok 
és országának világi főbb tisztviselőitől. Mindazonáltal az egyház 
eleitől fogva igényelte magának a független törvényhozás jogát, 
bár ezen jog határait a gyakorlatban csakhamar megtámad-
ták a keleti császárok, elméletben pedig megtámadta Róma, 
mihelyt ez arra támasztott igényt, hogy az egyházi törvény-
hozásnak ő legyen fő, sőt épen kizárólagos organuma. Ily 
körülmények között kikerülhetetlen volt a vetély állam és 
egyház között a különböző keresztyén országokban. 

2. Azon módokat, a melyek által az egyház a maga 
törvényeit fegyelmileg kötelezővé akarta tenni híveire, az állam 
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leplezve vagy leplezetlenül mindig erős figyelmére méltatta 
ugyan és pedig annyival inkább, minél szorosabb összeköt-
tetésbe léptek állam és egyház egymássál, mindazáltal sike-
rült az egyháznak kivinnie, hogy saját tagjait és tisztviselőit 
törvényeinek megsértéseért megbüntethesse és pedig hatalma 
tetőpontján egyszer olyan esetben is, mikor mint Nagy Theo-
dosius esetében, korona fedte a vétkes fejét. Részleges vagy 
egész rövid ideig tartó vagy állandó kiközösítés, nyilvános meg-
dorgálás, vagy hivatalból való letétel voltak az egyházi bünte-
tések, a melyekhez járult, faként a hívekre nézve, bizonyos 
fájdalmas testi büntetéseknek, mint fegyelmi módnak kiszabása, 
a melyeket későbben pénzen is meg lehetett váltani. Ismere-
tes dolog, hogy fokozatosan, de biztos lépésekkel mint jött 
be a keresztyén egyházba azon felfogás, hogy néhány, 
igen kevés rhalálosu bűnt kivéve, miképen lehetett az elkö-
vetett bűnöket megszabott pénzösszegekért megváltani, és hogy 
mint fejlett ki az egyházban az indulgentió egész rendszere, 
a melyek által az egyházi büntetéseket enyhítették. A már 
említett régibb soli és ipari törvények részletesen kifejtik, 
hogy a bűnök pénzen való megváltásának eszméje miként 
vert jó korán gyökeret a nyugoti egyházban, holott már Ter-
tidlian kimondotta „De Poenitenia" ez. müvében (c. 19), hogy 
azon egyházi büntetések, melyeket a „gyilkosság, bálvány-
imádás, csalás, tagadás, istenkáromlás és bujálkodásw bünte-
téséül szabnak ki, inkább úgy tekintendők mint „satisfactio", 
vagyis a jövendő jómagaviseletre vonatkozó biztosíték, sem 
mint az elkövetett bűnökért való bűnhődés. A későbbi egy-
házban azonban e két nézet valószínűleg egybeforrt egymással, 
s úgy jött létre a bűnök megvásárolhatására vonatkozó római 
katholikus egyházi tan. 

Természetesen áll elő a kérdés, hogy vájjon Nagy Károly 
halála előtt mennyiben volt az egyház azon helyzetben, hogy 
törvényeinek foganatosításában, ítéleteinek végrehajtásában 
számíthasson az állam együttműködésére. Például ha valakit 
megfosztott az egyházi biróság a maga hivatalától, mennyiben 
lehetett ennek polgári következményeire is támaszkodni ? 
Tényleg a legelső keresztyén császárok idejétől fogva a püs-
pökök bíráskodása bizonyos dolgokban és személyeket illető-
leg teljesen egyértékű volt a polgári hatóság bíráskodásával, 
a mint erre fentebb több példával rámutattunk, majd meg a 
császári birodalom törvényhatósági kormányzatában a püspök 
minden nagyobb város, különösen pedig Róma polgári ügyei-
ben is a legélénkebb részt vett és teljes befolyást gyakorolt 
Végül pedig Nagy Károly, szervezvén a maga utazó birói 
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testületeit, minden bizottságba egy Comest és egy püspököt 
állított, „ut uterque pleniter sunm ministerinm peragerepos-
sint" (bogy mindenik tejesen végezhesse a maga hivatali mű-
ködését Cap. A. D. 803. IV. fej.). Ezek szerint ügy volt össze-
állítva az egész szervezet, bogy a püspöknek szorosan egyházi 
ügyekben való Ítélete épen úgy és épen olyan biztosan foga-
natosíttatott, mint a világi biró által kimondott ítélet. 

Ezeken kívül nem szabad elfelejtenünk azt Bem, hogy 
azon kánonok, melyek egyházi bírságokat szabtak ki, Nagy 
Károly haláláig alig voltak megkülönböztethetők a birodalom 
köztörvényeitől. A törvényhozó testület a legtöbb esetben tel-
jesen egyformán szerveztetett s ugyanazon személyekből állott, 
akár világi, akár egyházi ügyekről volt szó, és gyakran ngyan-
azon ülésben mindkét rendbeli kérdéseket együtt tárgyaltak. 
llgy Justinián, mint Nagy Károly, bekebelezték birodalmi tör-
vényeik közé a négy első egyetemes zsinat törvényeit is s az 
uralkodó folyton ellenőrzés alatt tartatta és felülvizsgáltatta a 
zsinatok üléseit és hozott határozatait, a vegyes tárgyú ülé-
sekben pedig arra ügyeltek, hogy a világi és az egyházi 
vonatkozású ügyek tárgyalására lehetőleg ugyanannyi idő 
jusson. így Sigibert király, 650-ben DesideHw püspökhöz inté-
zett iratában meghagyja, hogy az ő országában az ő tudta 
nélkül „synodale concilium", zsinati gyűlés ne tartassék A 
694-ben tartott toledói 17-ik zsinat pedig azt határozta, hogy 
minden ilyen zsinaton a három első napon egyházi ügyeket 
kell megvitatni, és csak azután — és addig nem — kell 
sort keríteni az állami ügyekre; Nagy Károly császár pedig 
(Cap. A. D. 811, IV. fej.) úgy rendelkezik, hogy az apátok, a 
püspökök beosztandók a különböző bizottságokba annak ellen-
érzésére, hogy a világiak ne elegyedjenek bele az egyházi 
ügyekbe. És ismét, míg valószínű dolog, hogy azon korszak-
ban, melyről itt tárgyalunk, a kiközösítés súlyosabb büntetés-
nek tekintetett, mint bármely, biróilag kiszabott közönséges 
más büntetés, vannak jelek, melyek azt mutatják, hogy külön 
törvények hozattak ezen büntetés súlyának enyhítésére avagy 
mis oldalról emelésére. így például 11. Childebert frank király 
595-ben súlyosbította azok büntetését; kik gyilkosságért levén 
kiközösítve, folyton konok tagadásban éltek; Pipin is hasonló 
végzést hoz 755-ben: „Si aliquis ista omnia contemserit et 
cpiscopns emendare minimé potuerit, regis judicio exilio con-
damnaretur" (ha valaki mindazokat megvetette és ha a püspök 
Egyáltalában nem volt képes őt megjavítani: királyi ítélettel 
száműzetésre büntettessék); és végre Nagy Károly, helyre 
akarván hozni azon visszás büntetési módot, mely szerint 
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a gyilkosságért kiközösítettek az országban folyton ván-
dorolni voltak kénytelenek, 789-ben ezen határozatot hozta: 
„Azok se engedtessenek fegyveresen járni-kelni, kik azt 
mondják, hogy ők bűnbocsánatot nyerve járnak-kelnek; jobb, 
hogy ha valami szokatlan és főbeiyáró bűnt követtek el, 
helyben maradnának munkálkodva, szolgálva és bűnbánatot 
tartva, úgy a hogy az kánonilag van reájok róva." 

Azt lehet mondani, hogy el egészen azon korszakig, mi-
kor az egyháznak törvényes szervezete eléggé erőssé lett már 
arra nézve, hogy a pápa bátran fólvehesse a világi hatalom 
elleni küzdelmet: igen kevés alkalom lehetett arra, hogy az 
egyháznak, fegyelmi büntetése végrehajtásánál igénybe kellett 
volna vennie a világi hatóság támogatását, vagy pedig a birói 
Ítélkezés rendszere úgy volt összeállítva, hogy a világi ható-
ság közbelépése alig-alig tünt elő, vagy pedig az egyház 
sokkal hatalmasabb volt, mintsem hogy szüksége lett volna a 
világi erő támogatására. 

Gsiky Lajos. 
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