ALLAM ÉS EGYHÁZ VISZONYA.
(Harmadik közlemény).

IV.
A

középkorban.

Nagy Károly császár és általában a Karolingek uralma
után az olaszországi főuraknak egymás közötti folytonos torzsalkodása alatt a pápaság sokat vesztett ugyan tekintélyéből,
ámde általában még nagyban emelkedett a püspökök tekintélye azon előjogok folytán, melyeket a királyoktól nyertek
adományul.
A pápaság a maga új föllendülését azon őszinte reformátori buzgalomnak köszönhette, melyet a német császárok
a keresztyénség magas szellemi hatalma fejlesztésében s azon
törekvésben fejtettek ki, hogy a keresztyénség ügyeinek vezetését méltó emberekre bízhassák. I. Ottó (936—973) és UL Henrik (1017—1056) német császárok, kik alatt a német nemzet
római császárságának az egyházra való védnöki befolyása
tetőpontra jutott, magok is tettek pápákat és a rómaiaknak
meg kellett igérniök, hogy az ő beleegyezésük nélkül nem
fognak pápákat választani. Az egyház benső ügyeibe s a theologiai kérdésekbe azonban nem avatkoztak oly mértékben bele,
mint a hogy ezt Nagy Károly tette.
A pápaság ezen emelkedésével megkezdődött és együttjárt azonban azon erőteljes törekvése is. hogy felibe emelkedjék a császári és egyáltalában minden világi hatalomnak.
Ezen törekvését a pápaság teljes következetességgel vitte
keresztül, a mely sikeréhez nagyban hozzájárultak erélyes és
ügyes emberei, a kornak vallásos életnézlete, a külső politikai
viszonyok, különösen a Canossában a pápa előtt vezekelt
IV. Henrik császár gyöngesége, az egyes fejedelmeknek és
városoknak a királyi és császári hatalom ellen való folytonos
lázongása stb. Az alapeszme mindig az volt, hogy a lelki

Digitized by

v ^ o o Q l e

175

ALLAM ftS EGYHÁZ VISZONYA.

fölötte áll a világinak. Ámde lelkinek tekintették a római
pápa fősége alatt álló külső hierarchiát is, mely jogot követelt s előnyöket biztosított magának világi dolgokban is s
ezeknek elismerését belé csepegtetvén a népek köztudatába,
a politika minden lehető eszközének igénybevételével keresztül is vitte azt. A pápaság magas méltósága úgy magyaráztatott, hogy a keresztyénség, sőt általában .az emberiség,
minden külső jogrendelkezésével és hatalmával együtt, a pápa
mint Istennek helytartója alatt áll, hogy az államok és ezek
fejei általa nyerik meg létjogosultságukat, és ha nekie nem
engedelmeskednek, joga van, sőt kötelessége alattvalóikat
ellenök harczra hívni fól.
Ezen irányzatot hüdebrandinismusnak nevezzük, mint
a melyet Hildebrand, vagyis VII. Gergely pápa kezdett fejleszteni, és nagyrészben diadalra is juttatott
Mindenekelőtt a pápai széknek betöltését kellett a világi
hatalomtól függetleníteni, és tisztán egyházi választást hozni
be, úgy a mint ezt már a II. Miklós pápa alatt 1059-ben
kiadott pápaválasztási törvény is rendelte. A császárok azon
joga meghagyatott ugyan, hogy a választást ők erősítsék meg,
ámde ezen jogot ők személyesen a pápai széktől kapják, a mi
aztán arra adott alkalmat, hogy a mely jogot a pápák elvileg
elismerni egyáltalában nem akartak, opportunitási okokból
azt mégis csak elfogadták. A püspöki állás függetlenségének
ellene mondott a világi fejedelmek által bírt investitura, vagyis
a püspököknek és apátoknak lelki hivataluk jelvényeivel,
a gyűrűvel és a pásztorbottal a fejedelmek által való ellátásának joga, mely a papságnak az államhatalomtól adott hűbérjavak birtoklásával állottak összeköttetésben, de a mely javakról meg a papság egyáltalában nem volt hajlandó lemondani.
Az egyháztörténelemnek képezi feladatát az investitura kérdése fölött kitört nagy viszály lefolyását leírni, nekünk legyen
elég annyit fölemlíteni, hogy 77. Paschalis pápa (1099—1118.)
hajlandó volt a magas klérus állami előjogairól, fekvő birtokairól, az általa bírt regálékról stb. lemondani, csak azért,
hogy a püspököket annyival inkább a pápai szék érdekeinek
körébe vonja; ámde ezen törekvése ellen a német birodalmi
gyűlésnek úgy világi, mint egyházi tagjai egyformán tiltakoztak. Az 1122-ben kiadott wormsi concordatum végre úgy
oldotta meg a kérdést, hogy a canonice megválasztott egyénnek az adományozást a királyi jogar erejénél fogva a királytól kellett elfogadnia, és csak azután szenteltethetett föl; míg
az adományozással elfogadott kötelességekre nézve a coneordatumban azon, sokféleképen értelmezhető nyilatkozat áll:
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^xceptis omnibus, quae ad Romanam Ecclesiam pertinere
noscuntur" (kivéve mindazokat, a mik római egyházhoz tartozóknak ismertetnek), VII. Gergelye és utódaira nézve a papok
nőtlensége volt továbbá azon főeszköz, melylyel az egyházat
a világi hatalomtól emancipálni akarták, s melylyel a klérusból és a barátokból az egyház és a pápaság jogaiért küzdő
hatalmi erőt akartak szervezni.
VII. Gergely és utódai a pápaságnak az állami hatalmak fölötti fölényét megállapíthatni vélték már Krisztusnak
Péterhez intézett ezen egy mondásával is : „legeltessed az én
juhaimat", mely alól még a királyok sem vétettek ki. Ezek
fölött a pápa mond ítéletet, úgy személyes erkölcstelenségük
és botlásaik ügyeiben, mint kormányzati tényeiket illetőleg is,
melyek által esetleg megsértették az egyházat és az isteni
törvényeket; és a pápa által kimondott kiközösítésnek, ezen
egyházi jellegű fegyelmi büntetésnek nem közvetlen politikai
következménye volt egy uralkodóra nézve, hogy elvesztette
uralkodói jogait is, mint a melyeket egy kiközösített egyén
keresztyének fölött semmiképen nem gyakorolhatott. VII. Gergely kora óta az egyházi és a világi hatalomnak egymáshoz
való viszonya a napnak a holdhoz való viszonyához hasonlíttatik, melyek közül az utóbbi az előbbitől kapja a maga
világosságát. A VII. Gergely után következő pápák, különféle szentirati helyeknek erőszakos el magyarázgatása által igyekeznek az egyházi hatalomnak a világi fölötti felsőségét bebizonyítani.
III. Ineze szerint a császárság pápai rendelkezés alapján
ment át a német nemzet birtokába, sőt a német választófejedelmeket is a pápának kell hivatalukba beállítania, hogy
császárt választhassanak. — A monarchiák eredetére nézve
VII. Gergely így nyilatkozott: „emberektől erednek azok
nagyravágyó, rabló természetű és általában a világ fejedelmének, az ördögnek ösztönzésére minden gonosztól megszállott
emberektől, kik az embertársaik fölötti uralmat erőszakosan
ragadták magukhoz" ; 111. Ineze szerint a pápaság isteni
rendeletre, „per ordinationem divinamtt, míg a királyság
emberi erőszak folytán, „per extorsionem humanam" állott
föl. még ha szinte ez utóbbit is Isten rendelte volna. Hatalmi
igényeinek felállításában, szellemi erejénél és a körülmények
kedvező alakulásánál fogva legnagyobb volt III. Ineze, míg
VIII. Bonifácius pápa meg 1302-ben kiadott „ Unam Sanctamtt
kezdetű bullájában, melyről egyes római katholikus egyházjogászok azt szeretik mondani, hogy az egyház és állam közötti viszonyt általános elvek alapján dogmatice kifejtette.
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VIII. Bonifáezius pápa volt az, ki a pápai szék hatalmi igényeinek ex cathedra legerőteljesebb szavakban adott kifejezést,
mikor például kimondotta, hogy úgy a világi, mint a lelki
fegyver in potestate ecclesiae s az egyház birtokában van, amaz
ngyan a királyok kezében, ámde ad nutum et patientiam sacerdotis, vagyis a papnak akaratából és elnézéséből. Róm. 13, 1.
szerint mindkét hatalom Istentől rendeltetett ordinatae a Deo,
de nem volnának ordinatae, ha az egyik alája nem volna
helyezve a másiknak ; az egyházinak kell a világit beállítani
(institnere), és ha rosszul viseli magát, el is ítélnie, az apostolnak ezen szavai szerint, hogy a lelki ember mindeneket
megítél, és ő maga senkitől meg nem ítéltetik; „subesse Romano pontifíci omni humanae creaturae declaramus, dicimus,
definimu8 et pronuntiamus omnino esse de necessitate salutis".
(Minden emberi teremtménynek nyilvánítjuk, mondjuk, végezzük és hirdetjük, hogy az üdvösség szükségességét illetőleg
teljesen a római pápa fennhatósága alatt áll), a mihez még
hozzá tette VIII. Bonifáezius ezen szavakat is : „Romanus
pontifex jure omnia in scrinio pectoris sui censetur habere",
tehát hogy a római pápa minden ő jogait keblének mélyében
hordozza.
V.
A középkori theologusok és jogászok tanítása szerint. .
A középkor scholastikus theologusai között a legnagyobb,
Aquinoi Tamás (1225—1274) „De regimine principum",
„Summa adversus gentiles és „Summa totius theologiae"
czímő műveiben sokat beszélt az állam lényegéről és rendeltetéséről, a mi annyival fontosabb reánk és tárgyunkra nézve,
mert a római kúria korunkban épen Aquinoi Tamás nézeteinek alapján áll s ezen kérdésben is minduntalan ő reá szeret és szokott hivatkozni. A két hatalom viszonyának megállapításában ő az egyházi és pápai legfensőbb tekintély és
hatalom elvének főképviselője. De ő az államot másként tekinti, mint Augustinus és a monarchiákról másként gondolkozik, mint akár VII Gergely avagy III. Incze pápák, a
mennyiben ő, az ő scholastikus bölcseleti és theologiai felfogása szerint megkülönböztetvén a természetileg erkölcsi és
relatíve jó mellett a természetfölöttileg és keresztyénileg jót,
amazt az állam, ezt pedig az egyház által látja képviselve.
De az államnak is megvan már szerinte a természeti
emberiségben a maga erkölcsi rendeltetése és erkölcsi eredete.

Digitized by

v ^ o o Q l e

178

C8UÍY LAJ08

Ciélja a bene vivere, melynek elérésére az emberek, mint
társas lények egyöntetűek Ámde a jóléléshez nem elég a természeti életfentartás s az államnak nem lehet pasztán az a
feladata, hogy annak külső eszközeiről gondoskodjék A jóiélés Ugyanis, a hogy azt már Aristoteles is kimondotta* lényegileg nem más, mint vivere secundum virtutem — az erényesen
élés. Ettől függenek az anyagi javak, az egyetértés, a békesség, a földi szerencse. Az államnak épen úgy, mint minden
egyes embernek az a feladata, hogy erre törekedjék, vagyis
ezek szerint az államnak arra kell törekednie, hogy olyan
törvényeket hozzon, melyek polgárainak az életét az erényre
irányozzák. Ezekből láthatólag Aquinoi Tamás szerint az
államnak lényeges feladata általában az erkölcsiség, a büntetésekkel és jutalmazásokkal egybekötött törvényadás útján
elérhető erkölcsiség megvalósításában áll.
Az erényes életen és az állami közösség természeti és
erkölcsi javain kívül tanít még Aquinoi Tamás, mint keresztyén is, mint theologus, valami magasabb, maga az Isten
által részünkre kijelentett és elérendő czélt is, nevezetesen
az Isten élvezésében való örökéletet. Ehhez azonban nem lehet
egyszerű természeti erények által hozzá jutni, hanem csak
Isten természetfölötti ereje és kegyelme és az ebből eredő
erények és gyümölcsök szerezhetik azt meg mi nekünk. A
természeti és emberi törvényen kívül isteni törvényre is van
szükség, hogy az ember ama magasabb czéljához eljusson.
Az egyháznak, a papságnak és a pápaságnak az a feladata,
hogy eme czélt képviselje és hogy az emberiséget bizonyos
mennyei javakhoz juttassa. Az emberi társadalom létének az
tehát a végczélja. a mi az egyes emberének. És így a világi
kormányzóknak is oly módon kell a bene vivere érdekében
gondoskodniok, a hogy az a mennyei élet elérhetését biztosítja és minden olyan eszközt, a mi erre rávezet, a törvények közé be kell vétetniök. A világi kormányzóknak továbbá
a papoktól kell az isteni törvényt, illetőleg utasításokat
elfogadniok, mint a kiknek ők eme törvény erejénél fogva
alájok vannak vettetve. Ezek mellett Aquinoi Tamás teljes
határozottsággal tanítja a pápa csalatkozhatatlanságát és azt,
hogy az egyház és a pápa egy világi kormányzót büntetésből le is tehetnek, valamint hogy egy kiközösített fejedelemnek alattvalói ezen kiközösítés tényénél fogva alattvalói esküjök kötelezettsége alól föl vannak oldva. Hitetlenek nem
uralkodhatnak hivők felett; az egyház elveheti tőlük az uralmat, csakhogy ezt nem találja mindig apportunusnak; nem
tette azt meg például Julián császárnál sem, csak azért, hogy
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még nagyobb veszélyeknek vegye elejét Az eretnekeket az
egyházzal és az isteni törvénynyel egyetértőleg a világi hatalom is kényszerítheti a hitre, a mi azonban nem áll épen ilyen
föltétlenül a zsidókra és a pogányokra nézve; amazokat
ngyanis teljes joggal leket olyasminek a betöltésére kényszeríteni, a mire már magokat a keresztyénségbe való belépésük
által különben is elkötelezték.
Az „Unam Sanctam" bullában, valamennyi földi hatalomnak az egyház és a pápa alá való rendeltségét illetőleg
kimondott alapelveket legmerevebben és a legkihivóbb modorban Pelagius Álvarus spanyol franciskánus barát (f 1352)
védte, a ki szerint a pápa fölötte áll mindennek, még az
egyetemes zsinatoknak is ; ő ítél meg mindeneket, de ő fölötte
senki ítéletet nem mondhat; Krisztusnak és a pápának ítélőszéke ugyanaz; minden hatalom, legyen az lelki avagy világi,
mely a földön embereknek adatott, benne foglaltatik a pápa
hatalmában, ő tőle eredvén minden hatalom forrása stb.
Ugyanilyen szellemben tanított Tritmphus Augvstinus is, ágostonrendi szerzetes, mély theologiai és bölcseleti tudománynyal
ékeskedő s kegyes életű egyházi férfiú (1243—1328), ki a pápaságot isteni intézménynek nevezi, s szintén fölébe helyezi azt
minden földi hatalomnak, a mennyiben a császárt is a pápa
helyezi be, saját jó tetszése szerint, trónjába. Általában sokat
vitatkoztak ezen korban a fölött, hogy vájjon a pápának
a világi fejedelmek fölötti hatalmapotestas dire.ta avagy indirecta-t, vagyis hogy — a mint ezt Pdagius és Triumphus
tanították — a pápa egyszerfileg delegálhatja-e a világi uralkodókat, avagy csak annyiban áll a világi felsőség az ő uralma
alatt, hogy a hatalmukkal visszaélő, ezt rosszul használó uralkodókat intés, büntetés és letétel által megfenyítheti. Ezen
megkülönböztetés azonban igen keveset jelentett, a mennyiben
a pápának a maga hatalmát, ha az őt közvetlenül illette
volna is meg, csak közvetett módon kellett gyakorolnia, más
oldalról pedig a második felfogási mód is nyújtott neki elég
tért arra. hogy minden esetben saját jótetszése szerint járjon
el. a mennyiben azon kérdés megítélése, hogy mikor lépjen
előtérbe, egészen az egyház és a pápa ítéletére volt bízva.
Bizonyos azonban, hogy az állam és egyház közötti
viszony tekintetében, az egész középkori nyugati egyház egyáltalában nem fogadta el ezen abszolutisztikus pápai elméletet. Sem a pápai nyilatkozatok, sem a jelzett pápai bulla
nem voltak képesek egyházi tanná emelni azt mivel épen a
pápai nyilatkozatok végérvényes tekintélye és csalatkozhatatlansága nem volt még közkeletű felfogás. Fejedelmek és népek
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keltek föl azon elv ellen s írók bizonyítgatták az államok
jogait és önállóságát. (Lásd Köhler: Die Staatslehre der Vorreformatoren, a Lehrbücher für deutsche Theologie 1874. év f.
pag. 353 kk.; Förster F. Die Staatslehre des Mittelalters, az
Alig. Monatsschrift 1853. évf. pag. 832 kk. és pag. 922 k k )
Nem csak azt fejtegették ezen írók VII. Gergely pápa
kijelentéseivel ellentétben, hogy a szentírás tanítása szerint
minden felsőség Istentől rendeltetett, hanem mint például
Wolfram naumburgi püspök 1093-ban, 1V. Henrik császárnak
VII. Gergely pápával való küzdelméről szólván, az államnak
alárendeltségét tudományos művekben is helytelenítették. A
német jogi művek közül a rSváb tükör" 1 mindkét kardot
Péternek adatja ugyan, de már a r Szász tüköra a császárt
illető világi kardot a pápa lelki kardjával teszi egyértékűvé
és azt akarja, hogy szükség esetén mindkét hatalom legyen
támogatására a másiknak, ügy hogy ezen mű a pápai teljhatalom ellen irányzott tételei következtében XI. Gergely pápa
(1370—1378) által formaliter átok alá vettetett
A pápa fensőségi elmélete ellen mindig ott volt legerősebb az ellenállás, hol a fejedelmeket a nemzeti önállóságot
képviselő rendek támogatták, mint például Angolországban,
míg Németországban és Olaszországban meg a lázongó egyes
törzsek, főurak és városok lettek a császári hatalom ellen
leghatalmasabb fegyverré a pápaság kezében. Az angol főurak
az ő, 1215-ben kiadott Magna Chartájokat III. Ineze ellen
is érvényesítették. Francziaország szilárd nemzeti monarchiához jutva, IX. Lajos királynak 1269-ban kiadott Pragmatica
Sanctiójában erélyesen felszólalt a pápai túlkapások ellen.
Németországban pedig 1338-ban nyilatkoztatták ki a választó
fejedelmek, hogy a császári méltóság adása vagy elvevése
nem áll a pápa hatalmában, mert Istentől ered az és a választó
fejedelmek kezébe tétetett le, míg XXII. János pápa (1316—
1334) 1317-ben azt mondotta, hogy egy császár halálával az ő
hatalma mindig újra és újra visszaszáll a pápára, mint a kire
bízta Isten a földi és mennyei imperiumot.
Ezen és több, itt föl nem említett küzdelmek nyomán
jelentékeny írói kutatással és tevékenységgel találkozunk aztán
e téren. Párisi János dominikánus és theologiai tanár Párisban (f 1306), Ockam Vilmos, a hírneves scholastikus tudós
(f 1347) „Disputatio inter clericum et laicumtf, Dubois Péter
„Quaestio de potestate papaetf, s részben a nagy Dante is
1

Középkori gyűjteményes német jogkönyvek, melyek az akkori sváb,
illetőleg szász földön érvényes jogokat tartalmazták.
Cs. L.
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„Monarchia" ezímű munkáikban a világi és a pápai hatalom
összefüggésének kérdésével foglalkoztak, még pedig Ockam
és mellette páduai Marsilius a párisi egyetem rektora (f 1342)
igen mélyen behatoltak a papság és pápaság világi befolyásra
és hatalomra törekvő igényeinek bírálati méltatásában. Lássuk
ezen itt nevezett írók és tudósok működését és kutatását kissé
részletesebben.
VI.
Az állam és egyház lényege és fogalma a középkor
tudósai szerint.
Az államot és az egyházat a középkor tudósai, theologusok, bölcsészek és jogászok, lényegében véve ugyanúgy
tekintették és fogták fel, mint a hogy azt Aristoteles nyomán
Aquinoi Tamás meghatározta, nevezetesen, hogy az állam egy
magában véve zárt és tökéletes egyesület, melynek czélja a
„commune bonumu és a nbene vivere". Az állam terület?
a földi, a világi, míg az egyház az örökéletre vivő utat mutatja és nyitja meg.
Ámde az államnak vagyis a felsőségnek nem csupán
a testiről, az anyagiról kell gondoskodnia, hanem a „bene
viveretf elvhez hozzá tartozik a nvivere secundum virtutem" is,
a mi pedig már a léleknek dolga. Egy tanár például Aquinoi
Tamással együtt Párisi János is, ki Aristotelesre hivatkozva
azt vallja, hogy a törvényhozóknak arra kell törekedniök,
hogy az embereket jókká tegyék és erényes életre vezessék.
Dante szerint az embernek kettős direktivumra van szüksége,
hogy elélje ezeket: „beatitudo hujus vitae, quae in operatione
propriae virtutis consistit" (ezen fóldi élet boldogsága, mely
a tulajdonképeni erény cselekvésében áll) és „beatitudo vitae
albernae. quae consistit in fruitione divini aspectus" (az örökkévaló élet boldogsága, meg Isten látásának élvezetében áll) és
még ennek elérésére a summus pontifex-et, amazéra a császárt
adta Isten az embereknek. Az örökéletre vezető utat egyedül
az egyház mutathatja ugyan meg, de a középkori állam egész
való magatartása szerint a felsőség és a törvényhozás gondjának is ki kell erre terjeszkednie, a hogy ezt Dante is
mondja: „mortalis ista felicitas ad immortalem felicitatem
ordinatur" (a földi boldogság a halhatatlan, a mennyei boldogság elérhetése czéljából rendeltetett), s ugyancsak szerinte
magának a császárnak az a rendeltetése : „ne virtuosius orbem
terrae irradiet" (hogy a fóld kerekségét erőteljesebben besu-
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gározza), hogy atyai kegyelmének fénye által ő is a pápában
képviselt Pétert ragyogtassa.
A középköri írók sem vonnak határt azon jó között,
melyet az államnak kell a maga hatalmi eszközeivel és büntetéseivel elérnie, és a között, a mi a polgárok és keresztyének szabad elhatározásából áll elő Marsüius, ki pedig
tiltakozik az ellen, hogy az egyház a maga hitét bárkire is
ráerőszakolhatná, beszél az államnak az eretnekség elleni
törvényeiről, a világi törvényekről, melyeknek áthágása esetén
az illetők a világi bíróságok kezébe esnek. Az egyházi átokkal sújtottaknak esetében épen nem kételkedtek a felől, hogy
ezen büntetésnek szükségképen meg kell lenni a maga polgári következményeinek is. csak azt nem tartották bizonyos
dolognak, hogy vájjon egy egyházi biróság által kimondott
átkot határozottan és föltétlenül érvényesnek kell-e tekinteni
avagy nem? De abban valamennyi író egyetértett, hogy a
világi hatalom Istentől ered, és nem a pápa származtatja azt
át és hogy világi szolgáiban a klérus is alatta áll, minden az
ő magas lelki méltósága és feladatai mellett is, a világi hatalomnak. Az égen levő két fénylő testre, a két évadra és egyéb
ilyenekre való hivatkozást ezen írók mindnyájan visszautasították.
A császárság elvének főképviselői ezen elvben az egész
keresztyénség számára adott legmagasabb világi hatalmat látják megadva, míg másoldalról erről a pápai fenhatóságnak
franczia ellenesei, az egyes népek és államok önállóságának
érdekében mitsem akarnak tudni. A császárság gyakorlatilag
mindjobban talajt kezdett ugyan veszíteni, de elméletileg mindinkább emelkedett a római jog tanulmányozásának újraéledése
és a classikus ókorral való behatóbb foglalkozás következtében. Valójában nagyszerű az a rajz, a melyet erről Dante
az ő keresztyén erkölcsi világnézletében nyújt. Egy az ő nála
a földi világon levő keresztyénség és emberiség Isten által
akart erkölcsi közösségének eszméjével, míg a mellett azonban
az egyes népeknek s^iát egyéniségök által föltételezett törvényekkel kell bírniok. Épen így Ockam szerint az emberiségnek
mint egy nyájnak és egy testnek egy világi före van szüksége, ki a népeket bomlasztó rosszaság és békeszegés ellen
egyes hatalmasok által védekezzék. Ez ellenében Párisi János
azt tanítja, hogy már a népeknek és országoknak természeti
különbözőségei szükségessé teszik a különböző államokra oszlást és egy világi kézzel gyakorolt (manualis) hatalom, mint
ilyen, nem terülhet ki az egész földre, míg az ige ereje által
ható lelki hatalomra nézve lehetséges.
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A császári és világi hatalom önállóságának általában és
azon jogosultságának, mely saját területén a lelki hatalomra is kiterjed, őt és egész tevékenységét átható lelki jelleménél fogva csonkitatlanul meg kell maradnia. Az egyházi
hatalom az, mely osztogatja Isten kegyelmi ajándékait a sákramentomokban, avagy fegyelmileg visszatartja azokat, hirdeti
a mi természetes érzelmünkön és a természeti törvényeken
felülálló keresztyén üdvigazságnak és Krisztus törvényének
az örökélet elnyerhetésére szükséges kijelentését. És ha hangsúlyozták a Krisztust megillető teljhatalmat, épen úgy kimondották azt is, hogy Péterre ő csak a lelki hatalmai ruházta
át. A mi pedig a klérusnak a külső javakra való igényét
illeti, a római katholikus erkölcsi nézleteknek teljesen megfelelő nyomatékkal hangsúlyozták, hogy az apostolok méltó
követésével a szegénység jár együtt. Párisi János nem akart,
mint ahogy a valdensek akarták volna, minden birtokot elvenni
a klérustól, de úgy akarta azt tekinteni, mint a mit a világi
hatalom csak kölcsönképen adott át nekie; Marsilius legalább
fekvőségekbcn álló javakat nem akart a papoknak engedélyezni, míg Danténél e kérdést illetőleg valdens-módon hangzó
nyilatkozatokat olvashatunk.
Ámde nehéz, sőt épen lehetetlen volt az állam teljes
önállóságát vitatni mindaddig, míg az egyházról, a hierarchiáról és az úgynevezett lelki területről és hatalomról olyan
nézetek állottak fenn, a minők az akkori egyházban tényleg
fennállottak. Mert míg egyoldalról a világi hatalomnak az
egész isteni törvény kezeléseért jót kelle állania, tehát például
az eretnekséget büntetnie kellett és a kiközösítettékét nem
volt szabad a maga kebelében megtűrnie, addig más oldalról
a természetfölötti kijelentésből származó isteni törvény, melyet
a lelki hatalomnak kelle kifejtenie és érvényre juttatnia, a
maga következményeivel behatolt az egész erkölcsi életbe, a
már a természeti értelem előtt is tárva levő erkölcsi és polgári területekre is. És a míg az egyházi hierarchia s abban
a pápaság legfőbb tekintélyét és csalatkozhatatlanságát elismertek, végre is övé volt a végső döntés abban, hogy mi
mindenben álljon neki az állam támogatására, és törvényhozásában mennyiben kövesse az ő utasításait. Hogy bizonyos
bűnök, nevezetesen például az igaz hittől való eltántorodás
miatt a császár is kiközösíthető: azt többek közt a Szás2
tükör, Párisi János és Ockam is elismerték. Az egyházról való
akkori nézlettel azonban Ockam és Marsüius még inkább teljesen szakítottak. Ockam szerint a püspöki és pápai hierarchia
esak bizonyos változékony történeti képzetek eredménye, de
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épen nem isteni intézmény. Lehetséges az is, hogy a kiérikasok többsége lesz bizonyos tévedés áldozatává s ezen esetben az excommunicatiónak nincs semminemű értelme. Marsilius szerint hit dolgaiban, csakis a hivőknek egy zsinatban
egyesült testülete határozhat. A klerikusok, a papok és a
püspökök a gyülekezetek, az egyházkörök, vagy ezek képviselői által választathatnak és a köztük levő rangkülönbség
csak emberi rendelkezés A kiközösítés joga is csak a gyülekezeteket, avagy ezek képviselőit illeti meg. Ennek megfelelöleg Marsiiius szerint a világi hatalom is eredetileg az ország
polgárainak összességét illeti meg, mely azt az uralkodókra
egyszerűen csak átruházza; szerinte a nép a törvényhozó. A
polgári és vallási község pedig az ő szemében közvetlenül
egy és ugyanazon testület, úgy hogy a világi uralkodó bátran osztogathat egyházi állásokat is. A keresztyén nép és
ennek uralkodói a vallásos élet külső dolgaiban épen olyan
korlátlan hatalmat gyakorolhatnak, mint akár a polgári, a k á r
az erkölcsi téren.
Marsiiius merész fejtegetéseiben sokan már egészen
modern eszméket találtak, míg mi mindenekelőtt az állam
azon absolutismusát látjuk abban, mely a keresztyénség előtti
kor felfogására emlékeztet, s melyben ő keresztyén eszmék
segítségével, tulajdonképen mégis a keresztyénséget képviseld
egyház ellen foglalván állást: a keresztyén igazság mélyebb
alapjára helyezkedni nem tudott.
*

*

Az eddig fejtegetett alapokon fejlődött, vagy a körülményekhez képest országról-országra változó alakokban jelenik
aztán meg előttünk a középkor végefelé az állam és az egyház közötti viszony.
A pápaság történetének egyes korszakaiban magára ezen
egyházi hatalomra nézve is sürgető szükséggé vált a világi
hatalmaknak az egyházi dolgokba való erőteljes beavatkozása.
Főleg az államhatalmak akaratából hívta össze XXIII. János
pápa a schizma megszüntetését és az egyházi reformok létesítését czélzó konstanczi zsinatot (1414—1418, melyen 800 főpap és
4000 pap mellett jelenvolt Zsigmond császár es király, 26 fejedelem és 140 gróf is, a mely világi urak ezen egyházi zsinaton mindannyian szavazati joggal bírtak Nem volt ezen zsinaton arról szó, hogy az állami és az egyházi hatalmak micsoda
viszonyban állanak egymással, hanem azt tárgyalták, hogy
kit illet az egyházban a legfőbb lelki hatalom : a zsinatokat-e
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vagy a pápákat? De a zsinatok vagy a püspöki irányzat
előjogainak föképviselői úgy a konstanczi, mint a baseli zsinaton (1431—1449) elismerték a világi hatalom azon jogát, hogy
felügyeletet gyakoroljon az egyház fölötti
Több gyakorlati eredménynyel járt egyes országok felső ségeinek eljárása azon jogbirtoklások ellen, melyeket az egyház
a világi joggyakorlatra s ezen joggyakorlatnak magokra
a klérikusokra, az egyházi javak szaporítására, a klérns megadóztatására nézve stb. magának megengedett. A pápai kibocsátványokat több országban királyi placetum alá vetették
vagyis fentartották az államhatalom abbeli jogát, hogy a pápának a püspökökhöz intézett leiratai, a püspököknek a pápához
intézett fölteijesztései, továbbá a római katholikns nemzeti
zsinatok végzései csakis királyi placetum megnyerése után
hirdethetők ki, küldhetők el s léphetnek hatályba ; így például
a XV. században Francziaországban és Portugálliában ennél
még előbb Spanyolországban 6 Németországban 1491-ben
legalább György bajor herczeg uralkodása idején A magyar
királyok pedig e jogot a pápai kinevezésekkel szemben már
Zsigmond óta (1404) gyakorolták, de egész teljességében —
mondjuk el itt egészen, a mit e tárgyra vonatkozólag magyar
szempontból mondani akarunk — csak II. József alatt 1781-ben
lett az formulázva. Ez időtől fogva a pápai iratok, kihirdetésük előtt a helytartótanács által a király elé terjesztettek.
Az Ausztriával 1855-ben kötött concordatum, melyről tanulmányunk utolsó szakaszában részletesen fogunk beszélni, megszünteti ugyan a magyar királynak ezen előjogát, de az alkotmányos minisztérium 1870-ben újra érvénybe léptette azt, és
ma is tényleg érvényben van, annak daczára is, hogy ugyancsak 1870-ben a vatikáni zsinat úgy Magyarországra, mint
mindazon országokra nézve is, hol csak fennáll a királyi
placetum, kétségbe vonta az államhatalom ilynemű jogosultságát. Több esetben megtörtént már korábban az is, hogy
a világi hatalmak nem ismerték el a kiközösítés hatását és
megtagadták annak kihirdetését. A közjó érdekében és mint
az egyház védurai azt is megtették egyes fejedelmek és hatóságok, hogy a megromlott erkölcsi életet tápláló kolostorokat
minden pápai engedély nélkül meglátogatták s a papság f a tálán, botrányos élete javítására törvényeket hoztak vagy
hozattak, különböző fegyelmi rendszabályokat létesítettek A
felsőség által gyakorlandó jus reformandi elve már a XVI-ik
században bekövetkezett nagy reformáczió ideje előtt itt és
ott sokkal nagyobb mértékben életbe lépett, mint a hogy
azt közönségesen gyanítják, csakhogy mindig a középkori
Protestáns Sxemle. IX. ért. 111.
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római katholikus egyháziasság és vallásosság alapján és érdekében.
Ámde a papság és az abszolutisztikus pápai irányzat a maga
elveiben és követelményeiben e kérdést illetőleg mindig teljesen hő maradt önmagához. Az Unom Sanctavh bullát az
1516-ban tartott lateráni zsinat ünnepélyesen megerősítette.
Ezen pápai teljhatalom erejénél fogva hatalmazták föl V. Miklós
pápa (1328—1330) és utódai a portugál királyokat, hogy nyugati Afrika pogány országait fegyverrel meghódíthassák és
lakóikat örökre rabszolgaságra vethessék. VI. Sándor pápa
1493-ban „a mindenható Istennek Szent Péterben nekie ajándékozott tekintélyességénéi fogva és mint Jézns Krisztus helytartója4" ajándékozta el és osztogatta szét az akkor fölfedezett
szigeteket és szárazföldeket.
Bizony, bizony nagyon elérkezett már ezen kérdést illetőleg is egy erőteljes, az egész állami és egyházi életet átjáró
reformáczió ideje! El is érkezett az az idő, megérkezett újra
az időknek teljessége.
Lássuk tehát kérdésünket a reformáczió történetének
szemüvegén át!
Csiky Lajos,
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