
ÁLLAM ÉS EGYHÁZ VISZONYA. 
(Befejező közlemény). 

VIII. 

Erastus és az erastianusok. 

Az eddigiekben többször említett Erastus Tamás, orvos 
és theologus, született Svájczban, az Aargau-kantoni Badenben 
1524. szept. 7-én, Igazi neve Lieber vagy Liebler volt, melyet 
korának szokása szerint a megfelelő Erastus görög névre for-
dított át. 1540-ben ment a baseli egyetemre, hol theologiát, 
bölcseletet és szépirodalmat tanult. Majd Olaszországba ment 
át, hol az orvosi tudományokat kezdte tanulni és a bolognai 
egyetemen orvostudori czímet szerzett. Kilencz évi távollét 
után visszatért hazájába és egyideig a Henneberg herczegek 
udvarában élt, hol mint gyakorló orvos igen jó nevet szerzett 
magának. Majd IIL Frigyes választófejedelem hívta meg udva-
rába s első orvossá és államtanácsossá, valamint a heidel-
bergi egyetemen a természettan tanárává nevezte ki. 1581-ben 
ugyanezen tanszékre választatott meg Baselben, hol 1583. decz. 
31-én halt meg, szegény orvosnövendékek ellátására és nevel-
tetésére gazdag alapítványt tevén, melyet hosszá ideig Erastus 
alapítványának neveztek. Számos irodalmi művei közül „Ex-
plicatio Questionis Gravissimae de Excommunicationea czímü 
nagy munkája halála után néhány év múlva jelent meg. Ebben 
tagadja az egyháznak azon jogát, hogy az kiközösíthessen, 
kizárhasson, fölmenthessen, elítélhessen, egyszóval, hogy jogi 
fegyelmet gyakorolhasson. A lelkipásztort a tudományok pro-
fessoraihoz hasonlította, kinek csak az a feladata, hogy oktassa 
a híveket s azt tartotta, hogy az evangéliom intézményei min-
denek számára nyitvák és szabadok és hogy a büntetéseket, 
melyek természetüknél és hatásuknál fogva polgári és nem 
lelki természetűek, egyedül a polgári hatóságnak kell kiszabnia. 
Erastusnak e tanításában előtte és utána sokan osztakoztak, 
kivált az anglikán egyházban, mint p. o. Crammer, Redmayn, 
Cox, Whitgift, Lightfoot, Selden stb. 
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Mikor Erastus az említett választófejedelem beidelbergi 
udvarában, mely a lutheranizmussal szemben a szigorú kál-
vinizmus székhelye volt, mint orvos és államtanácsos tartóz-
kodott, 1568-ban kísérletet tettek arra nézve, hogy a palati-
nátus egyházaiba a híveknek szákramentumokhoz bocsáttatását 
illetőleg szigorú fegyelmi szabályokat hozzanak be, miután e 
kérdést ott és néhány más református egyházban odáig 
nagyon is elhanyagolták. Erastus harczra kelt az egyház ily-
nemű reformácziójának vagy purifikácziójának kísérlete ellen, 
és száz thézis állított össze, melyeknek számát későbben 75 re 
szállította le, melyekben azt bizonyítgatta, hogy a Szentírás nem 
szentesíti az egyháznak, mint társadalmi intézménynek azt az 
igényét, hogy erkölcstelen magaviselet miatt kizárhasson a szák-
ramentumok élvezetéből olyan embereket, kik keresztyének-
nek vallják magokat és oda óhajtanak a kegyelmi jelekhez 
bocsáttatni. Erastus eme théziseit kéziratban megküldte Bézá-
nak, mint Kálvin halála után a református egyház legbefolyá-
sosabb emberének. Béza kimerítő és nagy tudománynyal irt 
választ adott Erastusnak, ki 1570-ben egy hat kötetre menő 
alaposan kidolgozott választ irt Bézának „ Thesium Confirmatioa 

czim alatt. Bullinger és Gualther, Zürichnek azon időben vezérlő 
theologusai, az előbbi Zwinglinek közvetlen utóda, az utóbbi 
veje bizonyos tekintetben kedvezőleg ; fogadták Erastusnak 
az egyházfegyelemre és a kirekesztésre vonatkozó elveit, de 
egyszersmind mindent elkövettek arra nézve, hogy nyilvános 
vita tárgyává ne tétessék ez a kérdés, és csakugyan sikerült 
is nekik mindkét félt visszatartani műveik közzétételétől. 
Ilyen állapotban maradtak a dolgok Erastus haláláig, a mikor 
1589-ben özvegye, ki időközben Angliába költözött át, hol 
biztos lehetett a felől, hogy néhai férjének elvei, az anglikán 
egyház férfiai részéről kedvező fogadtatásban fognak része-
sülni, Whitgift érsek ösztönzésére és támogatása mellett, Bul-
linger és Gualther ajánló leveleikkel ellátva s a kiadás helyére 
és a nyomdászra nézve költött neveket használva, kiadta 
Erastusnak úgy Thesis-eit, mint ezek Confirmatio-ját. Mihelyt 
ezen mű Bézához eljutott, azonnal, vagyis még 1590-ben kiadta 
ő „Tractatus pius et moderatus de Vera Excommunicatione 
et Christiano Presbyteriou czím alatt Erastus Thesis-eire irt 
válaszát, igen érdekes előszóval, melyben vázolta e kérdés 
történetét, foglalkozott Bullinger és Gualther nézeteivel, és 
ámbár már hetvenéves volt, Ígéretet tett arra nézve, hogy 
részletes választ ír Erastus Confirmatió-jára is, de a mely 
igéretét beváltani soha sem volt alkalma. 

Erastus nemcsak hogy teljes bíráskodási vagy ellen-
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őrzési hatalmat tulajdonított egyházi ügyekben a polgári ható-
ságnak, s nemcsak azt tagadta, hogy Krisztus külön kor-
mányzatot létesített volna az ő egyházában, hanem fölvetett 
néhány olyan vezérgondolatokat is, melyek ezen kérdésben azóta t 
is mindig irányadó szerepet visznek. Nevezetesen határozott 
állást foglalt el azon kérdésben, melyet a római katholikusok 
és az erastianusok egyformán szemökre szoktak ellenfeleik- j 
nek vetni, hogy t. i. ezek — teljesen absurd módon — azt 
akarják, a minek a neve „impérium in imperio", holott min-
den államban csak egy hatalomnak és egy kormányzatnak 
kell lennie, úgy a világi mint az egyházi ügyek legfelső és 
végső forumon való intézésére, csakhogy ezen legfelső hatal-
mat a római katholikusok, természetesen az egyházban, vagy 
még inkább ennek képviselőjében, a pápában, Erastus ellen-
ben és követői, a polgári hatóságban látják. 

Erastus megengedi azt is, hogy a polgári hatóság 
az egyházi ügyek vezetésében köteles Isten igéjét, mint 
a maga egyedül szabályozó elvét venni tekintetbe; és ebben 
kevésbbé erastianus, mint némelyek azok közül, kik a modern 
korban az ő neve körül gyülekeztek. Ezek ugyanis olyan 
elveket hangoztattak és oly magaviseletet tanúsítottak, melyek-
ből logice azt kell' következtetnünk, hogy az ország törvénye, 
mint olyan, vagyis tekintet nélkül az Isten igéjével való ossz-
hangzatára, jogos és igaz vezérelv az egyház ügyeinek sza-
bályozására. De míg Erastus megengedi azt, hogy Isten igéje 
az egyedüli szabályozó az egyház ügyeinek intézésében, más 
oldalról tagadja az egyházi tisztviselők azon jogát, hogy ha-
talmilag bíráskodhatnának mindazon kérdésekben, melyek pedig 
okvetlenül felmerülnek ott, a hol csak egyház létezik, és ő 
a polgári hatóságot teszi az egyház mindazon ügyeinek inté-
zésében legfelső és utolsó birává, melyek birói elintézést igé-
nyelnek. 

Van még egy másik lényeges pont is, melyet Erastus 
későbbi elvtársaitól eltérőleg határozottan vitatott. Világosan 
kimondotta, hogy a polgári hatóság, ha egyéb kötelességei 1 
teljesítése közben időt tud erre szakítani, teljes joggal és tör-
vényesen végezhet lelkészi teendőket. „Amit még mondasz, 
írja többek között, hogy a világi hatóságnak, ha a körülmé-
nyék úgy kivánnák is, nem szabad az igét hirdetni és a szákra-
mentumokat kiszolgáltatni (ha ugyan teendői közben mindkét 
hivatalának képes lenne megfelelni) rez nem igaz. Hiszen Isten 
sohasem tiltotta meg". 

Béza ellenben szintolyan határozottsággal ellenezte és 
visszautasította Erastus tételeit, kivéve természetesen azt a 
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tételt, melyet Erastus is elfogadott, hogy t. i. Isten igéje az 
egyedöli szabályelv, a mely szerint az egyház ügyeit intézni 
kell. És a mit Béza Erastussal szemben tanított, abban vele a 
református theologusok minden időben egyetértettek. 

Ámde az erastianus elvek hibás voltát és a polgári elöl-
járóknak az egyházi ügyekbe való beavatkozása helytelensé-
gét már századokkal ezelőtt kimutatták a presbyteriánus írók 
és kiforgatta a gyakorlat, mely általános érvényre emelte a 
következő elveket: 

1-ször. A polgári hatóság az által, hogy keresztyénné és 
az egyház tagjává leszen, hogy az egyházat védelme alá veszi 
és ennek jóléte előmozdítására igénybe veszi a maga tekin-
télyét és befolyását; az által, hogy világi kedvezményeket és 
előjogokat nyújt ennek nem nyer semmi új jogot vagy hatal-
mat ahhoz, a mi már mint hatóságot megilleti, és nem nyer 
semmi jogot arra, hogy egyházi tevékenységet vagy bírásko-
dást folytasson, vagy hogy külső tekintélyével beavatkozzék 
az egyházi ügyek vezetésébe. 

2-szor. Az egyhátf és ennek tisztviselői nemcsak köte-
lezve nincsenek arra, de szabadságukban sem áll az, hogy 
bármely okból, vagy bármely körülmények között a Krisztus 
által reájuk bízott munkák végzését másoknak engedjék át, 
sőt minden időben és minden körülmények között arra köte-
lezvék, hogy önmaguk, saját felelősségükre, egyedül Ő alá 
vettetve, és az ő igéjének tanácsa szerint végezzék Krisztus 
házának minden szükséges teendőit. 

Ezen tételek, melyek a kérdés gyökeréig hatolnak, alap-
jukban megrendítik és felforgatják mindama támadásokat, 
melyeket erastianismus intéz Krisztus egyházának jogai és 
szabadsága ellen, és teljesen igazolják ama nehéz küzdelme-
ket, melyeket a mi atyáink hazánkban és másutt a polgári 
hatóságoknak az egyház belső ügyeibe való beavatkozása 
ellen, sokszor fegyverrel is kezükben, de mindig Istennek a 
nevében folytattak. 

De azért az erastianismus a XVII. század folyamán 
úgy az irodalomban, mint az egyházi gyakorlatban többször 
felszínre került. 

Hollandiában az arminianusok általában erastian elveket 
vallottak, midőn szélesebbkörö intézkedési és bíráskodási jogot 
engedtek vallásos és egyházi ügyekben a polgári hatóságnak, 
mint a minőt a kálvinista és presbyteriánus theologusok álta-
lában Isten igéje által igazoltnak láttak. Ennek oka részben 
az volt, hogy a dortrechti zsinat előtt a polgári hatóságok az 
arminianusok felé hajlottak, mig az egyházi hatóságok hatá-
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rozottan ellenezték ájitásaikat; de a mélyebb alapja az a hit-
tani latitudinarismus volt, mely a vallásos viták eldöntésében 
és az egyházi ügyek intézésében könnyen eltűri az idegen 
és illetéktelen hatóság beavatkozását is. Ezért a holland kor-
mány 1614-ben arminianns befolyásra egy rendeletet bocsátott 
ki. mely nagymértékben korlátolta, sőt tényleg el is tiltotta 
a szóban forgó theologiai kérdések nyilvános megvitatását. 
Az ortbodox theologusok, különösen pedig Sibrandus Lubbertus 
franeckerai tanár hevesen megtámadták ezt a rendeletet, 
mint az egyház belső ügyeibe való illetéktelen beavatkozást; 
ellenben Grotius védelmébe vette a rendeletet és azon elve-
ket, melyekre az támaszkodott, s theologiai müveiben sokat 
foglalkozott a kérdéssel, különösen két dolgozatában, ,,Ordi-
num Hollandiae ac Westfrisiae pietas" és a halála után 
1657-ben megjelent ..De Imperio Summarum Potestatum circa 
Sacra" czíműben oly mereven védelmezi az erastián elveket, 
hogy azt még az anglikán egyház vele érintkezésben levő 
főpapjai sem tudták mindannyian megemészteni. 

Némileg más alakot öltött e vita, mikor 1641-ben Vede-
lius franeckeri ref. tanártól egy kis munka jelent meg „De 
Episcopatu Constantini Magni" czím alatt. Vedélius visszave-
tette az arminianusokiftk>j a polgári hatóságnak vallásos dol-
gokban való bíráskodására vonatkozó felfogását és sokkal 
korlátoltabb beavatkozási jogot biztosított annak, mint a minőt 
az arminaniu8ok elismertek. 

Voetius, a híres utrechti theologiai tanár is, heves ellen-
fele volt az erastianismusnak és élete különböző korszakaiban, 
különböző ellenfeleknek válaszolva, sokat írt e kérdésről, külö-
nösen pedig „Politica Ecclesiastica" czímü nagy műve első 
és utolsó részeiben, melyek 1663-ban, illetőleg 1676-ban jelen-
tek meg. Fő ellenfele e kérdésben de Moulin Lajos, vagy 
Ludovicus Molinaeus, a hírneves Molinaeus fia volt, kinek e 
tárgyban írt négy műve között a „Paraenesis ad aedificatores 
imperii in imperio" czimü, melyben azt vitatta, hogy a Krisz-
tus egyházának függetlenségét illető szentirati és presbyterianus 
nézetek impérium in imperio felállítására vezetnek, a mely 
érvvel oly igen szivesen éltek az erastianusok. 

Nagy-Britanniában az erastian vita a Westminstert gyűlés 
ideje körül, tehát 1643—1648 között kezdődött meg. A presbyte-
rianismus védelmére 8 az erastian nézetek terjedésének ellensúly-
zására Gillespie és Rutherford írtak, mindketten 1646-ban 
egy-egy művet „Aaron's Rod Blossoming", illetőleg „Divine 
Right of Church Government" czím alatt, melyek közül az 
első sokkal világosabb és sokkal jobb rendszerrel irott munka, 
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mint a Rutherfordé, s általiban talán épen a legjobb munka 
e téren, melyből az erastian vita elveit leginkább meg lehet 
ismernünk. De az 1660. évi restanratio után Angliából Skó-
cziába tétetett át a vi ta színhelye. A presbyteriánus nonconformis-
ták lelkesen védelmezték azt az álláspontjukat, hogy a világi ható-
ságoknak a vallásos dolgokba való beavatkozási joga az Isten 
igéje szerint korlátozandó. A főbb művek, melyek e tárgyról 
az időben megjelentek, a következők voltak: Wavnphrayi 
Broum-\<A „Apologeticall Relatim" 1665 ; továbbá „Apology for 
the Oppressed Persecuted Ministers and Professorsu 1677 ; 
és Forrester következő munkája: „Rectius Instruendum etc.® 
1684. Skócziában aztán, egészen a szabadegyház megalaku-
lása idejéig, a kérdésről többet nem vitáztak. 

Ám azért az erastianus elvek a XVII-ik század végén 
és a XVIII-diknak elején bölcseleti, politikai és történelmi 
alapokon néhány, az egyháztörténelemben is alapos jártasság-
gal bíró s kiváló német jogász s ezek között különösen Tho-
masius, Bochmer és Puffendorf műveiben vissza-visszatérnek. 

IX. 
A XTX-ik ssásadfcaxi. 

Mellőzve kérdésünknek a XVIII-ik század folyamán föl-
merült egyes mozzanatait, századunkban a tényleges politikai 
viszonyok és törvényszerű rendelkezések mélyreható befolyás-
sal voltak az állam és az egyház közötti helyes viszony 
megállapítására, s a kérdésnek úgy gyakorlati, mint elméleti 
szempontból is helyes megoldására. A territoriális alakulások 
Európa középpontján, főként Németországban ; a róm. katho-
likus, református és lutheránus népességnek azon változások 
által okozott vegyülése; az alkotmányos eszmék és államfor-
mák fejlődése és valamennyi néposztálynak a törvényhozásban 
való részvétele s végre azon szabad mozgás is, mely ezen 
állameszmék határain belül a legkülönbözőbb egyesületeknek, 
vallásos és kultur-érdekekből adatott: mindez közrehatott arra, 
hogy tisztáztassék az államnak és az egyháznak egymáshoz 
való viszonya, tehát meghatároztassék mindegyik területnek 
saját határa és működési köre. 

A mai államok mindenfelé hangoztatják azt a jogukat, 
hogy a tisztán világi dolgokban saját teljhatalmuk szerint jár-
janak el s visszautasítják a római katholikus egyháznak azon 
igényét, mely a klérust ki akarja vonni a polgári jogszolgál-
tatás következményei s például az adófizetés alól. Más oldal-
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ról meg az államok teljes szabadságot engednek alattvalóik-
nak arra nézve, hogy melyik hitvalláshoz csatlakozzanak, a 
politikai jogokat ettől függetlenné teszik s valamennyi vallás-
felekezetnek alapelvileg biztosítják az önálló benső alkotmá-
nyozási jogot. E tekintetben legtöbbet nyert a római egyház, 
amennyiben az államfői placetum és a Rómával való érint-
kezés nehézségénél fogva még szigorúan római katholikus 
kormányok alatt is gyakran többet szenvedett, mint most & 
modern államhatalmak alatt. Ma az államok mindenfelé tar-
tanak feun magoknak bizonyos jogokat, jura circa sacra% me-
lyek egyszersmind kötelezettségek is reájuk nézve; régi meg-
különböztetés szerint megilleti őket a jus advocatiae vagy 
protectionis, valamint a jus inspectionis. A jus reformandi, 
melyet még a vesztfáliai béke is hangoztatott, már nem sze-
repel többé az államoknak jogai között, de azon joggal ren-
delkezik mindeta állam, hogy mely újonnan előlépő vallás-
felekezetnek adjon létezhetési jogot. Arra nézve, hogy az ál-
lam positive micsoda külső eszközöket és jogokat nyújtson 
a vallásos társadalmaknak vagy hogy micsoda jogokat gya-
koroljon a lelkészi hivatalok betöltésénél s a lelkészek elő-
képzésénél : a különböző országokban nagyon eltérnek egy-
mástól a nézetek^ s ejre vonatkoznak különösen a római 
katholikus egyiíázzal való viszálkodások, melyek bizonyára 
mindig tyra és újra elő is fognak fordulni, mivel ez az egyház 
elvileg tagadja az államnak azon-jogát, hogy ezen kérdések-
hez neki egyáltalában valami köze legyen. 

Az állam és az egyház leginkább el van választva ko-
runkban az észak-amerikai Egyesült-Államokban, mit különö-
sen az a helyzet létesített, a hogy ez a nagy köztársaság elő 
állott, s melyet egy oldalról á legmélyebb és a legszigorúbb 
vallásosság, más oldalról pedig a legteljesebb vallási közö-
nyösség tart fenn. Megjegyezzük azonban, hogy más országokra 
és népekre nézve az államnak és az egyháznak ilyen viszonya 
épen úgy nem volna ajánlatos, mint a hogy nem szeretnők 
p. o. a tudomány és a művészet általános érdekeit és felada-
tait úgy oda bízni az egyéni önkéntes tevékenységre, mint a 
hogy az Észak-Amerikában történik. Sokkal helyesebb viszony 
képződött ki Skócziában a szabadegyháznak 1843. máj. 18-án 
való megalakulásában. Itt az egyház teljesen szabad és öqjogú. 

A skót államegyház 474 lelkésze a mondott évben hívei-
vel együtt azért vált ki az államegyházból, mert az állam 
rendkívül megnyirbálta úgy az egyház testületi autonómiáját, 
mint az egyháztagok lelkiismereti és vallási szabadságát A 
kilépettek mindannyian csak azon egy elvet hangoztatták, 
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hogy egyedül Krisztusnak van joga előljárni az ő maga házá-
ban, uralkodni az ő országában, intézni az ő maga törvényei 
szerint és a maga által beállított tisztviselők útján egyházá-
nak ügyeit. És ha ezen egyház, hitvallásának egyik tételében 
nyiltan és határozottan vallja, hogy „Krisztus, mint az egy-
háznak királya és feje, elkülönítve a polgári hatóságtól, az 
egyházi tisztviselők kezébe tette le a kormányzatot*; ha azon 
tiltakozványban, melyet a kilépett lelkészek, felolvasván azt 
előbb a közös gyűlésben, letettek és ott hagytak ennek asz-
talán, ha ezen tiltakozványban nyiltan kimondották, hogy azért 
nem maradhatnak meg a skót államegyházban, mert benne a 
lelkiismeretbe való beavatkozás folytán tiszteletlenséggel illet-
tetett Krisztus koronája s visszavettetett annak egyedüli és 
legfőbb tekintélye, ki egyházának királya : látni való, hogy 
ezen egyház folyton és mindenütt eszményképe gyanánt sze-
repelhet azon viszonynak és összeköttetésnek, a melyben egy-
háznak és államnak, egymás emelésére és támogatására itt 
a földi lét határain belől állania kell. 

A mi pedig hazánkban, Magyarországon illeti az állam-
nak és az egyháznak egymáshoz való viszonyát, ha ezen kér-
désnek történetét részletesen akarnók megírni, akkor, foként 
a reformáczió idejétől kezdve, Magyarország egész történetét 
kellene megírnunk, olyannyira össze levén bonyólódva nálunk, 
mint a hogy ez más országokban is történt, az ország poli-
tikai és egyházi története. Hosszadalmas részletezés helyett 
legyen elég azért egyszerűen felmutatnunk azon jogokat és 
kötelességeket, melyeket hazánkban az állam a római katho-
likus és protestáns egyházakkal szemben élvez, illetve gyako-
rol. Ezek a római katholikus egyházat illetőleg a követ-
kezők : 

1. Jus cavendi. Az állam azon joga, hogy az egyház 
részéről netán őt érhető sérelmek ellenében előlegesen bizto-
sító intézkedéseket tehet. Ebben benne foglaltatik az állam 
legfőbb felügyeleti joga az egyházra, a jus supremae inspec-
tionis és a jus placeti is, mely utóbbiról tanulmányunk egyik 
előbbi szakaszában már beszéltünk. 

2. Jus advocatiae, vagyis az államnak az egyház védel-
mezésére vonatkozó joga és kötelessége, mely abban áll, hogy 
az egyház istentiszteleti gyakorlata minden háborítás ellenében 
biztosíttassák és egyszersmind, hogy az egyház jogai és igé-
nyei biztosítására az állam közegeinek közremunkálása igénybe 
vétethessék; positive pedig az egyháznak az állam által való 
anyagi segélyezésében és gyámolításában áll a jus advo-
catiae. 
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3. Jus reformandL mely abban áll bogy az államtól 
fligg, hogy mely felekezetet bocsásson szabad vallásgyakor-
latra; a túlzó államjogi álláspontot vitató jogászok, főként 
Poroszországban a jus reformandi alatt az állam azon jogát 
is értik, hogy az egyházi intézmények reformját saját hatal-
mánál fogva eszközölheti. Ezen felfogás azonban, mint már 
említettük, idejét multa. 

4. Appellatio tanquam ab abusu, mely abban áll, hogy 
az egyházi hatóságok visszaélései ellen a világi hatóságokhoz 
lehet appellálni. Az 1874. évi május 4-iki osztrák törvény (a 
r. katholikus egyház külső viszonyairól) azt mondja, hogy ha 
valamely állami törvény egyházhatósági intézkedés által 
megsértetik, a sértett fél, a mennyiben az ügy nem biróság 
elé tartozik, a közhatóságoknál kereshet orvoslást. 

5. Az állam főtulajdonjoga, mely magában foglalja az 
államnak az egyházi javak saecularisatiójára vonatkozó jogo-
sultságát és az egyházi javak megadóztatását. 

A mi pedig a magyar államnak a hazai protestáns egy-
házakhoz való viszonyát illeti, ev. ref. egyházunk legújabb 
törvénykönyvének első paragrafusaiban azt olvashatjuk, hogy 
ezen királyilag szentesített törvények egyházunkat az alkot-
mányos úton létrejött Országos törvények oltalma alá helyez-
vén, biztosítják rt) felségének, a királynak az ország törvé-
nyeiben meghatározott legfőbb felügyeleti jogát, s elsorolván 
azon eseteket, melyeknél az államhatalom segédkezése igénybe 
vehető, és elkülönítvén egymástól az állam és az egyház jog-
körét : teljes határozottsággal kimondják azt is, hogy ,.az 
állam és hatóságai a végrehajtásban való segédkezést meg 
nem tagadhatják és kötelesek a végrehajtást saját közegeik 
által valósítani". 

A római katholicismus az újabbkor minden ellenkező 
eszméinek, jogfelfogási változatainak és újabb és újabb állam 
alakulásainak közepette is merevül ragaszkodik az állam és 
egyház közötti viszony kérdésében a pápai absolutismus elvé-
hez, melyet a körülmények kényszere alatt jónak lát ugyan 
egyszer-egyszer el mellőzni, de a melyet az 1870. évben a 
pápai csalatkozhatatlanság kimondásával a római katholikns 
egyházra nézve épen dogmává is emelt 

így az 1555. szeptember 25-én kötött ágostai vallásbékét 
és az 1648. októkber 24-én kötött westfáliai békét, melyeket 
tehát politikai személyek, fejedelmek kötöttek meg: IV. Pál 
(1555—95) és X. Ineze (1644—55) római pápák, az eretne-
keknek azokban biztosított állami engedmények miatt érvény-
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teleneknek és kárhozatosaknak mondották ki. Ugyanezen 
IV. Pál pápának 1559. február 15-én kelt egy bullája kinyi-
latkoztatja, hogy minden eretnekség bűnébe esett fejedelem 
ipso facto elveszti uralkodói jogát, valamint kimondja azt is, 
hogy a pápát illeti meg minden hatalomnak a teljessége és 
hogy az ő egyedüli joga valamennyi birodalom fölött rendel-
kezni. XI. Kelemen pápa (1700—1721) 1701-ben tiltakozott 
Poroszországnak királysággá emeltetése ellen, mert királyokat 
nevezni ki egyedül a pápát illeti meg. 

És rátérve századunkra, IX. Pius pápa (1846—1878) 
1869. deczember 8-án kiadott encyklikájában, mint „istentelen 
és absurd naturalismusttf kárhoztatja el azt a nézetet, mely 
violatores catholicae religion's} a római katholikus vallás gya-
lázói, megsértői ellen nem akarja többé igénybe venni az állam-
hatalom büntető jogát. És míg XIV. Benedek (1740—1758), 
valamint VI. Pius ^1775—1798) római pápák ismételten ki-
mondották azon régi tant. hogy a keresztség által az eretne-
kek is hozzá levén kötve az egyházhoz, ez által bármire is 
kényszeríttethetnek és meg is büntettethetnek: addig VII. Pius 
pápa (1800—1823) 1805-ben az egyházi javaknak eretnekek 
által való saecularisatiója. világi birtokká tétele alkalmából 
kimondá, hogy az egyházi jog értelmében sokkal inkább az 
egyházat illeti meg azon jog, hogy az eretnekeknek, mint 
ilyeneknek, javaikat konfiskálja, és hogy az eretnek fejedel-
meket letegye. IX. Pius pápa még I. Vilmos német császárt 
is figyelmeztette arra, hogy minden megkeresztelt egyén a 
római katholikus egyházhoz tartozik, de ezen tételének logi-
kai következményeit már elhallgatta. 

És ha nézzük a konkordátumokat, vagyis azon egyezmé-
nyeket, melyeket a pápa egyes államokkal, ezek egyházi 
viszonyainak rendezése tárgyában^szokott olykor-olykor kötni, 
a melyek közül a történelem különösen öt nagyobbat emel 
ki, nevezetesen a wormsi (1122 szeptember 23 ), a konstanczi 
(1418. jan. hóban kötött) az aschaffenburgi vagy bécsi (1448r 
febr. 17.), az 1801. július 15-iki franczia s az 1855. augusztus 
18-iki osztrák konkordátumokat: ha ezekben az egyház kény-
telen volt néha engedményeket tenni a világi hatalomnak, 
ezek IX. Pius pápa szerint pusztán csak „indultus-oka, enge-
dékenység számában menendő dolgok, a mennyiben az állam 
papok elleni polgári és büntető jogának alkalmazása is csak 
annyiban engedhető meg, a mennyiben azt a pápa engedélyezi. 
Minket magyarokat pedig közelebbről is érdekelt az 1855. évi 
osztrák konkordátum. 

23* 
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Hazánk egyik legszomorúbb korszakában, az 1848/49-ik 
évi szabadságbarcz utáni időben, az osztrák absolutismus évei-
ben, illetőleg az 1855-ik évben jelent meg a hivatalos lapok-
ban a következő tudósítás: „Császár ő Felségének 1855-dik 
évi születésünnepe különös megszentelést nyert. Folyó hó 
18-án Íratott alá a szentszék és Ausztria közötti Concordatum 
. . . a székvárosban (Bécsben) . . . A nagy ősöktől öröklött 
hivatáshoz híven, miszerint ő az egyház jámbor fia és hatal-
mas védura legyen, Ferencz József császár mindjárt uralko-
dása kezdetén elhatározott rendszabályok által elismerte ama 
nagy keresztyén igazságot, hogy Isten egyháza nem áll a 
világi hatalmak gyámsága alatt. Ez által oly lépés történt, 
mely szükségkép odavezetendő vala, hogy Ausztria vonatko-
zásai az egyházhoz szabályoztassanaka. 

Ausztria tehát ezen konkordátumban feladta azon jogát, 
hogy saját területén az egyház ügyeinek vezetésére elbatározó 
befolyást gyakorolhasson s a mennyiben a konkordátum azzal 
kezdődik, hogy a r. katholikus vallásnak Ausztriában mind-
azon jogokkal és praerogativákkal bírnia kell, melyek azt 
Isten rendelete és a kánoni rendelkezések szerint megilletik; 
mindazon osztrák államtörvények, melyek ezen konkordátum-
nak, vagy az egyház tanításának, vagy a szentszék által el-
fogadott gyakoriatnak ellentmondanak, eltöröltetnek stb. Ilyen 
alapon azután IX. Pius pápa 1864. deczember 8-iki encykli-
k^ja mellett megjelent Syllabusában, miután pontonként fel-
sorolja a modern élet és tudomány azon tételeit, melyeket az 
egyház téveseknek tart és ennek megfelelően kárhoztat, bátran 
és határozottan kimondja, hogy a polgári törvények az egy-
háznak a pápa személyében nyugvó tekintélyétől nem tér-
hetnek el. 

Az osztrák konkordátum hatása Magyarországra tulaj-
donképen nem terjedt ki s az 1860-dik évi október 20-ikán 
kibocsátott „Császári diploma a monarchia bel- és államjogi 
viszonyainak rendezésére", az úgynevezett októberi diploma Ma-
gyarország alkotmányos intézményeit ismét életbe léptetvén; 
midőn 1870-ben a pápai csalatkozhatatlanság dogmája kimon-
datott, az osztrák kormány elhatározta, bogy az 1855-diki 
konkordátumot érvényen kívül helyezi s utasította a kultusz-
minisztert, hogy az állam és egyház közötti viszony rendezé-
sére nézve minél előbb törvényjavaslatot terjeszszen a parla-
ment elé. 

Magyar részről kijelentetett a minisztertanács ülésén, 
hogy bár a konkordátum Magyarországon jogosan sohasem 
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létezett s így annak megszüntetése Magyarországra nézve 
fölösleges, mindamellett, ha forma szerint hatályon kívül akar-
ják helyezni; ők ebbe beleegyeznek. A mi a placetnm re-
giumot illeti, az Magyarországon már századok óta fennáll s 
most egyszerűen ismét gyakorlatba fog vétetni. A konkordá-
tnm eltörlésére vonatkozó törvényben világosan ki van fejezve, 
a mit különben maga a konkordátum is elismert, hogy a 
koronának örökölt joga a püspökök kinevezése, mely jogát 
ezentúl is épen oly mértékben gyakorolandja, mint gyakorolta 
azt a konkordátum fennállása idején, de mindenesetre azzal a 
különbséggel, hogy azzal most. mint saját ősi praerogativájá-
val, nem mint a szentszék adományával fog élni. 

A vatikáni dogma alapján, a mely szerint ha a római 
pápa ex cathedra beszél és így hivatala erejénél fogva vala-
mely hitet vagy erkölcsi életet érintő tant állapit meg az 
egyházra nézve, csalatkozhatatlansággal bír és minden időben 
ezzel is bírt: ezen csalatkozhatatlanságban a korábbi pápák-
nak. ünnepélyesen kibocsátott legszertelenebb mondásai és 
intézkedései is teljes joggal részesülnek. A Syllabus határo-
zottan kárhoztatja azt a tételt, hogy a római pápák valaha 
túllépték volna hatalmi körük határait. Az erkölcsi életet 
érintő tanok alatt, melyekről a Yatj&inum bpszél. a római 
katholikus ethikusok és a kánonjog felfogása szerint általában 
az erkölcsi élet és azon terület értendő, a melyen a római 
pápa elhatározólag intézkedhetik, a melyeknek tartalmát, tehát 
az erkölcsi élet követelményeit, mint csalatkozhatatlan maga 
határozhatja meg. 

A jelenkor thomistikus római katholikus theologiája, az 
tehát, mely Aquinói Tamásról szállott le korunkra, s a me-
lyet pápai részről, mint teljesen egyházit, szoktak jelezni, 
egytől-egyig ismétli ama régi tételeket és bizonyítékokat, a 
melyek szerint az egyház úgy áll az állam fölött, mint az 
örökkévaló az elmúlandó fölött, vagy mint a lélek a test 
fölött. 

És ezen elméleteket az iskolai oktatásban is alkalmaz-
zák a római katholikusok. így pl. a római Collegium Germa-
nicum számára az utóbbi években megjelent hivatalos tanköny-
vekben ilyen tanok olvashatók: Az egyháznak, bárha az 
czéljára nézve lelki társadalom is, minden megkeresztelttel és 
ennélfogva alatta állókkal szemben megvan a maga külső 
kényszerítő hatalma, sőt rendelkezik az jus gladii-val is, melyet 
szükség esetén a világi hatóságtól igénybe is vehet. Ámde 
jogai gyakorlásától olyan körülmények között, mikor az káros 
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következményeket idézhetne elő, bizonyára el kell állania; a 
két rossz közül a kisebbiket kell választania. És hogy az 
ultramontanismus a pápának például a Németországgal szem-
ben való jogairól ma is hogyan gondolkozik és mire tanítja 
e tekintben a népet ez bőven kitetszik a . Tiroler Stimmentf 

czímü ultramontán lap egyik czikkéből, melyben többek közt 
ilyen tételek olvashatók : „a pápa még ma is rendelkezik 
azzal a joggal, hogy a római nemet császárságot egy r. katho-
likus fejedelemre ruházza át, és ha ezen eszme manapság 
többnek, mint inopportunus-nak látszik is, megvalósulásának 
ideje meg fog valaha érkezni bizonynyal". 

Úgy látszik mindezekből, hogy a római katholicismus-
nak legalább ultramontán irányzata és az államok között 
soha teljes és tökéletes békesség be nem állhat, köztük az 
állam és az egyház közötti viszony általunk már többször jel-
zett helyes minőségében meg nem állapíttathatik. 

Mutatják ezt bőségesen hazai állapotaink is. íme. köze-
lebb meghozza törvényhozásunk egyházpolitikai új törvénye-
ket, melyeknek mint a liberális eszméje diadalának tapsol, 
vagy legalább is előttük tisztelettel meghajol a hazai protes-
tantismus s tegyük hozzá nyugodtan: az elfogulatlan, a józan 
haladás követelményeit megérteni minden időben képes magyar 
római katholicismus is. Ámde az ultramontán irányzat egy 
eddig ismeretlen politikai pártot, néppártot teremt, mely szí-
vesen szövetkezik az agrár-socialismussal s az anarchismus 
sötét lovagjaival is, csakhogy reakcziót teremthessen ebben 
az országban, csakhogy aláása az állam tekintélyét, csakhogy 
az állam ne vehesse át végleg a házasságnak egyedül intéz-
hetési jogát, az anyakönywezetést s mindazokat a hatalmi 
tényeket, melyeket az állam a maga hatalmi körén belől, az 
egyház tulajdonképeni jogainak sérelme nélkül, az új egyház-
politikai törvények értelmében szerzett meg és tart fenn 
magának. 

Ha azt akaijuk tehát megtanulni, hogy milyennek kell 
lenni az állam és az egyház közötti viszonynak, ne a római 
katholikus theologusokhoz, különösen pedig ne az ultramontán 
szellemű írókhoz járjunk iskolába, mert ezek mindenesetre 
félrevezetnek bennünket, de forduljunk a protestáns theolo-
gusokhoz, bibliamagyarázókhoz, dogmatikusokhoz, ethikusok-
hoz és egyházjogászokhoz. Ezeknek örök érdeme az, hogy 
a kérdés lényegének mélyére hatolva tisztán és világosan föl-
derítették az állam és az egyház közötti viszony helyes alap-
elveit, és midőn e viszonyt kitisztázták; erősítették azzal az 
államot és szilárd létet biztosítottak az egyháznak az államban. 
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Ez is egyik diadala, ez is egyik érdeme a protestantis-
musnak, a minek egy ma Európahirő egyházjogász Friedberg 
Emil lipcsei egyetemi tanár is, 1895-ben megjelent „Lehrbuch 
des katholischen und evangelischen Kirchenrechts" czímő ha-
talmas müvének mindjárt első §-ában azzal ad kifejezést, 
hogy szerinte is még a római katholikus egyház csak az 
egyháztól származó szabályok összességét érti egyházjog alatt, 
addig a protestáns • egyház, a modern állásponttal (például 
a házasságra nézve) megegyezőleg, egyházjogi szabályok al-
kotására az állam jogos véleményét is elismeri. 

Debreczen. Csiky Lajos. 
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