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A hazai közbeszédben gyakran tapasztalható, hogy a Szentszék és a Vatikán ki
fejezéseket következetlenül használják. Elemzésünk forrásaként az Ország- 
gyűlés honlapján található, szó szerinti jegyzőkönyvet használtam. A legtipi

kusabb jelenség, hogy a Vatikán, illetve a Szentszék kifejezéseket szinonimaként hasz
nálják, esetleg „biztonságból" mind a kettőt említik1. E két fogalom használata két ér
telemben lehetséges: az egyik, hogy a kettő egymásnak szinonimája, a másik, amikor 
sajátos, jogilag korrekt értelmükben használjuk őket. Mindkettőnek lehet létjogosultsá
ga, a beszédkörnyezet műfajától függően. A baj akkor kezdődik, ha valaki nem ismeri 
a két fogalom konkrét, egymáshoz való jogi viszonyát.

A probléma tisztázásához azonban végül is egy külügyminiszteri felszólalás indí
tott. Ebben a szaktárca vezetője a Vatikán és a katolikus egyház külügyi működését 
szétválasztotta, sőt a két működést egymással kontrasztba állította. A tanulmány má
sodik felében azt szeretném vizsgálni, megvannak-e ennek a jogi, illetve intézményi le
hetőségi feltételei.

A közbeszédben való használat

Ideológiai közelség va g y  távolságtartás nyelv i kifejezésére
Azoknál, akik (csak) szinonimaként használják e szavakat, rendszerint előkerül a vallá
sos-nem vallásos attitűd szempontja. Úgy gondolkodnak, hogy egyszerű helyzetben Va
tikánnak mondják, amikor pedig tiszteletet vagy egyszerűen csak protokolláris gesztust 
akarnak kifejezni, „megtisztelik" a Szentszék kifejezéssel. Ez utóbbi a beszélő számára 
vallásos(abb) kifejezésnek tűnik. A nyolcvanas évek vége felé találkozhattunk ilyen kom
munikációs dilemmával -  és talán ez is konkrétan abból a szocializációból származik -, 
amikor valaki István király vagy első István helyett oldalanként egyszer Szent Istvánt írt, 
vigyázva az arányokra, mert annak is volt jelentése. Ebben a magatartásban az az attitűd 
fejeződik ki, hogy ez egy nyelvi, kommunikációs gesztus, a jó modor és a tolerancia bizo
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nyos kifejeződése és nem a szerző identifikációja. Az ilyen beszélő úgy érzi, hogy a Szent
szék kifejezésben szereplő „szent" valami ilyen jelentést hordoz, vagyis a Vatikán ájtato- 
sabb megfelelője, és hogy e szavakat illik a közbeszédben bölcs mértéktartással 
ponderálva, keverten használni.

A „Szentszék" szóról annyit érdemes tudni, hogy korábban valamennyi egyházi bíró
ságot -  ilyen minden egyházmegyében van -  szentszéknek neveztek. Idővel azonban szű
kült a kifejezés jelentésköre, és az egyház legfőbb hatóságára (kormányzatára) fixálódott 
(a hatóságok között vannak bíróságok is). A Szentszék tehát nem udvariassági formula, 
hanem egy, az egyház jogi, közigazgatási szövegkörnyezetében keletkezett szakkifejezés.

A  nem ze tközi m űködés leírásában való felcserélés
A közbeszédben vagy a híradókban persze megengedhetők a nem szakmai precizitás
sal megfogalmazott mondatok vagy helyettesítések. A Vatikán-Szentszék típusú helyet
tesítés szokásos más nemzetközi aktorok esetében is. Mindannyian értjük, hogy mit je
lent, amikor a hírekben bemondják, hogy a Kreml úgy nyilatkozott egy kérdésben, 
hogy... és erre a Fehér Ház úgy reagált, hogy..., akkor nem az épületek kommunikál
nak -  ez csak egy allegória -, hanem azok a szuverének üzennek egymásnak, amelye
ket a közbeszéd, illetve a média így titulál. Ugyanígy mondhatjuk azt is, hogy a Vatikán 
felvetésére a Quirinale (az a palota, ahol az olasz köztársasági elnök lakik) ezt és ezt vá
laszolta, ha a katolikus egyház és Olaszország kommunikációjáról beszélünk. A fővá
rosokkal is meg lehet jelölni egy-egy kormányzatot: Párizs szerint... London viszont 
nem ért egyet. Ugyanígy mondhatjuk, hogy a Vatikán úgy nyilatkozott, hogy... Brüsz- 
szel erre azt válaszolta, hogy..., ha a katolikus egyház és az Európai Unió párbeszédét 
akarjuk körülírni. Ezekben az esetekben is tudjuk -  tudnunk kell -  hogy a katolikus egy
ház az a nemzetközi aktor, aki kommunikál, kormányzata a Szentszék által, ahogy min
den nemzetközi aktor a kormányzata által fejti ki külügyi tevékenységét.

Magyarországon ez a kérdés legtöbbször a katolikus egyház és a Magyar Köztársaság 
között 1997. június 20-án létrejött nemzetközi természetű szerződés2 megnevezésekor 
szokott felmerülni. Ha ezt a megállapodást vatikáni szerződésnek hívják, szimbolikus 
használatról van szó3. Ekkor világos, hogy a beszélő tudja, hogy a katolikus egyházban 
a Szentszék köti a nemzetközi szerződéseket, ebben az esetben az okmányt történetesen 
a Vatikán területén írták alá. Ugyanez a helyzet a nagykövetségek megnevezésével is. 
Magyarországnak a katolikus egyházzal a Szentszéknél akkreditált nagykövet útján van 
diplomáciai kapcsolata, ezt az egyház úgy viszonozza, hogy a Szentszék a magyarorszá
gi egyházmegyékhez küldött legátusát4 nagyköveti (nunciusi) funkcióval is megbízza. 
A „vatikáni nagykövetség" és a „vatikáni nuncius" kifejezések tehát nem okvetlenül 
helytelenek, hanem -  a fenti értelemben -  szimbolikus, beszélt nyelvi szófordulatok.5 
A  belső-külső jog i m űködés leírásában való felcserélés
Más a helyzet, ha belső jogi, vagyis kánonjogi működés leírásáról van szó. Ilyenkor a
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téma jogi természete terén jártasabbak nem szoktak Vatikánt, csak Szentszéket monda
ni, és megint nem a vallásosság miatt, hanem egyszerűen azért, mert a Vatikán Város
állam nem kánonjogi kategória. Az egyházi törvénykönyvben6 (kánonjogi terminoló
giával egyszerűen egyetemes törvény, mert az egész világon hatályos) nem található Va
tikánra vonatkozó jogszabály, a kánonjogi szakképzésben pedig egyetlenegyszer sem 
esik róla szó. Ennek az a magyarázata, hogy a Vatikán Városállam jogrendszere nem 
tartozik az egyház szakrális jogrendjéhez, vagyis nem egyházjogi, hanem állami jogi 
természetű. így érthető', hogy a Vatikán Városállamnak és szerveinek nem lehet jogha
tósága a katolikus egyház közigazgatásában7 (lásd alább). Az ilyen használat -  szerin
tem -  már túlfeszíti a szimbolikus értelmezés határait, mégis használják.

Ha az eddig említett köznyelvi értelemben használjuk ezeket a kifejezéseket, akkor 
bőven elfogadható a szimbolikus, a szinonimaként való vagy egyszerűen csak nem 
pontos használat is. Az Országgyűlés jegyzőkönyveiben viszont nem csak ilyen, köz
nyelvi pongyolaságokra találunk példát, hanem arra is, amikor egy-egy közszereplő a 
két entitás sajátosságairól kíván véleményt formálni, a kettő közötti különbséget azon
ban nem látja világosan. Ilyenkor biztosan hibát fog ejteni.

A Szentszék és a Vatikán Városállam8 viszonya a jogban

Nyilvánvalóan ebbe a kategóriába esik, ha a két jogi alakzatot úgy említjük, mint egy
mástól különbözőket, működésük szerint egymással kontrasztba állíthatókat. Mivel a 
Vatikán Városállam és a Szentszék kettőse esetében valóban két különböző jogi struktú
ráról van szó, ezeket valóban össze lehet hasonlítani, kontrasztba lehet állítani, amellyel 
-  mint összehasonlító módszerrel -  új ismereteket lehet szerezni. Ekkor viszont vilá
gos, hogy nem lehet szó szinonim használatról, vagyis tudni kell, hogy a két jogi kate
gória pontosan mit jelent, és milyen jogi viszonyban áll egymással.

2004. április 5-én, az Országgyűlésben, egy azonnali kérdés kapcsán, érdekes össze
hasonlító jogi -  esetleg összehasonlító politikaelméleti? -  eszmefuttatásnak lehettünk 
tanúi. Egy képviselő megkérdezte a külügyminisztert, mi a véleménye egy, a közelmúlt
ban napvilágot látott, a „Vatikán Európai Unióval kapcsolatos külpolitikai vonalvezeté
sére" vonatkozó, bíráló értelmű nyilatkozatról.9 A képviselő úgy értelmezte, hogy a 
megnyilatkozás a katolikus egyházat sérti: „ebben a nyilatkozatban egyértelműen egy 
diszkriminatív, másokat, jelen esetben a katolikus egyházat hátrányosan megkülönböz
tető nyilatkozat rejlik"10 -  mondta. Amennyiben -  és ez valószínű -  a kritizált nyilatko
zatot tevő politikus is a Szentszék -  mint a katolikus egyház legfőbb hatósága -  külügyi 
vonalvezetéséről formált véleményt, vagyis szimbolikus értelemben használta a Vati
kán szót, akkor az valóban érinti az egész világegyházat. A külügyminiszter válaszában 
azt mondta, hogy a nyilatkozat „nem érinti az MSZP véleményét az egyházakról vagy
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a Magyar Katolikus Egyházról", vagyis ó' elválasztotta a Vatikán külpolitikáját az egy
házétól (Szentszékétől), majd hozzátette: „Ez a nyilatkozat egy nemzetközi politikai 
kérdésró'l szól: Vatikán állam és az Európai Unió viszonyáról." A képviselő a következőt vá
laszolta a külügyminiszternek: „...az, amivel próbálta magyarázni, hogy Vatikán és az 
Európai Unió viszonyát érinti, alapvetően nyilván ön is tudja, hogy -  mint minden ka
tolikus -  ilyen értelemben egy olyan hierarchikus egyház központja Vatikán -  a katoli
kus egyháznak". A képviselő tehát nem választja szét a szentszéki és a vatikáni külpo
litikát, hanem továbbra is együtt kezeli őket, a Vatikán kifejezést pedig szimbolikus ér
telemben használja. Majd hozzáteszi: „Az, hogy minden államnak, így Vatikánnak is 
vannak hivatalos lobbistái -  adott esetben az Európai Unióban megengedett módon." 
Itt tehát csatlakozott a külügyminiszter értelmezéséhez, és a Vatikán állami külpolitiká
jaként értelmezte a katolikus egyház (annak nevében kormányzata, a Szentszék) Euró
pai Unióval kapcsolatos nemzetközi cselekményeit. A külügyminiszteri viszontválasz
ban ez hangzott el: „[nem kellene vitát csinálni egy] nyilatkozatból, amely nem a katoli
kus egyházról, hanem a Vatikán külpolitikai ambícióiról szól. Ez két különböző'kérdés." Vagyis 
itt már teoretikusan szétválasztja a „vatikáni állami külpolitikát" és a katolikus egyhá
zat. Ezután tézis formájában is kifejti: „A katolikus egyház világegyház, ebben önnek 
igaza van, és minden katolikusnak kötelessége hitéleti kérdésekben a Vatikán elképze
léseit követni. De ez nem vonatkozik feltétlenül a Vatikán m int állam külpolitikai ambíció
ival való egyetértésre, ezt meg önnek illene tudni." Az első esetben a Szentszékre hasz
nálja a Vatikán szót szimbolikusan -  ezt közbeszédben lehet -  a másodikban pedig a Va
tikán Városállam (Stato della Cittá del Vaticano) az egyházétól eltérő, önálló külpoliti
kájáról beszél, hangsúlyozottan szoros értelemben használva a Vatikán kifejezést.

Figyelemre méltó tézis. Nézzük meg, hogy lehetséges-e!
Ehhez először is mindkettőt be kell mutatni mint jogi entitást, majd összehasonlítás 

útján fel kell tárni céljukat, természetüket, feladatukat, szerepüket és ami a legfonto
sabb, egymáshoz való viszonyukat. így érhetjük el, hogy e két entitás ügyében az ed
digieknél világosabban lássunk.

A Szentszék: a katolikus egyház legfőbb hatósága

A  Szentszék helye, szerepe az egyház életében, jelenlegi felépítése 
A Szentszék természetét, mibenlétét a legegyszerűbben úgy érthetjük meg, ha megnéz
zük, hogy milyen szerepet játszik az egyház életében. Ezt vagy egyházteológiai 
(ekkleziológiai) természete, egyházon belüli helye bemutatásával vagy -  így talán egy
szerűbb lesz -  kánonjogi szerepe jellemzésével tehetjük meg.

A kánonjog a Szentszéket úgy definiálja, hogy a katolikus egyház legfőbb hatósága (ál- 
lamtani terminussal: kormányzata), vagyis a pápa és azon hivatalok összessége, melyek a
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pápának az egész egyház összetartására irányuló feladatát fejtik ki (CIC 360-361). Mi
vel az egyház monarchikus vezetésű jogi struktúra,11 ezért jogilag világos, hogy a kor
mányzati hivataloknak delegált hatalmuk van (potestas ordinaria vicaria): teológiailag 
a pápa feladata az egész világon elterjedt egyház összetartása (péteri tisztség), ez a fel
adat viszont egy embernek túl sok, a hivatalok ezt a munkát végzik el, vagyis a pápa se
gítségére vannak. Ez a hivatalösszesség jelenleg kilenc kongregációból, három bíróság
ból, az Államtitkárságból, 12 pápai tanácsból és négy hivatalból áll.12 Ezen központi ha
tóságok (más néven dikasztériumok) mindegyikének -  a hatáskörükben kifejtendő felada
tokra -  egyetemes, vagyis az egész világra kiterjedő illetékessége van. Ez logikusan követ
kezik abból, hogy a pápa nevében fejtik ki a tevékenységüket (CIC 360), akinek pedig -  
péteri tisztségénél fogva -  az egyházban egyetemes joghatósága van (CIC 331). Az egy
ház központi hatóságai körébe sorolják a nunciatúrákat is, ellenben a római 
vikariátust13, valamint a Vatikán Városállamot igazgató szerveket nem, hiszen ezek 
nem a világegyház kormányzásában vesznek részt, hanem területileg körülhatárolható 
az illetékességük.14 A Vatikán Városállam szervei tehát nem képezik a Szentszék részét.

Ahhoz, hogy a Szentszéknek az egyházban betöltött szerepét jobban föl tudjuk mér
ni, el tudjuk helyezni, legegyszerűbb, ha hivatalai hatáskörét, feladatát röviden ismer
tetem. Az egyház központi hivatalainak rövid bemutatásául itt most csak a legfonto
sabbakat érdemes említeni, persze a teljes kormányzati jog ismertetése nélkül.15

A kongregációk egy-egy kormányzati feladatot (issue aereát) látnak el, állandó jelleg
gel, vagyis ágazati jellegű végrehajtó hatalmuk van (a minisztériumokhoz hasonítha- 
tók). Feladatuk a viták közigazgatási eldöntése, vagyis jogszabály-alkalmazás, részle
ges jogszabályalkotó tevékenységük pedig a hatáskörükbe tartozó kérdésekre kiterje
dően általános végrehajtási határozatok és utasítások kibocsátásából áll.

A bíróságok a Rota Romana (CIC 1443-1444), amely a Szentszék rendes fellebbviteli 
bírósága, az Apostoli Signatura Legfelsőbb Bírósága, vagyis I. részlege (CIC 1445 1. §), 
az Apostoli Signatura Közigazgatási Bírósága, vagyis II. részlege (CIC 1445 2. §),16 
mely közigazgatási bíróság (valamint az Apostoli Penitenciária, ami belső fórumon il
letékes és szoros értelemben nem bíróság). A Rota Romana -  ahogy a neve is mutatja -  
forgó, rotáló szerkezetű bíróság, melyben mindig az aktuális ügyszám függvényében 
töltik fel a bírói turnusokat. Ezek a bírói turnusok egymástól független bíróság módjá
ra működnek, és egymásnak fellebbviteli bíróságát képezik.17 Jelenleg több mint har
minc bírói turnus működik. A Signatura Legfelsőbb Bíróságának feladatköre (nem teljes 
körű felsorolás) a Rota-ítéletek elleni semmisségi panaszok, a Rota-bírák elleni érde
keltségi kifogások, a katolikus egyház közös fellebbviteli fórum alá nem tartozó 
bíróságai18 illetékességi vitáinak eldöntése, stb. (2004. áprilisa óta magyar tagja is van 
Erdő Péter bíboros személyében). A Signatura Közigazgatási Bírósága ítélkezik az egyhá
zi hatóságok közigazgatási intézkedései nyomán -  tehát a végrehajtó vertikumban -  
keletkező vitákban, dönt a központi (tehát a szentszéki) hatóságok közötti illetékessé
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gi vitákban, igazgatási téren az igazságszolgáltatás helyességére felügyel, bíróságok 
illetékességének kiterjesztésében dönt, elősegíti új bíróságok létesítését stb.

Az Államtitkárság szintén két részlegből, az Általános Ügyek Részlegéből, mely belügy
minisztérium módjára működik és az Államokkal való Kapcsolatok Részlegéből, mely 
külügyminisztériumi működést végez. Az Általános Ügyek Részlege koordinálja a kongre
gációk munkáját, mindazt a pápát helyettesítő funkciót ellátja, melyre önálló kongregációt 
nem alakítottak ki, a legátusok (a nunciusok belső, kánonjogi aspektusa) munkáját irá
nyítja, az államok nagyköveteit fogadja, az egész világra hatályos (tehát a szentszéki) ren
delkezések megismerési forrásait biztosítja az egész világon, kiadja az Acta Apostolicae 
Sechst (a Magyar Közlöny megfelelője), a Szentszéknek fenntartott kinevezési ügyekben in
tézkedik az egész világon (például megyés püspökök és azok segédpüspökei), felügyeli a 
Statisztikai Hivatalt és a Szóvivői Hivatalt stb. A z  Államokkal való Kapcsolatok Részlege -  en
nek feladatkörét talán érdemes e helyen kimerítően felsorolni -1 . a világi kormányzatok
kal fennálló diplomáciai kapcsolatokat ápolja;19 2. államokkal és más nemzetközi jog
alanyokkal az egyház és a világi társadalom javát szolgáló közös érdeklődésre számot tar
tó ügyeket intézi; 3. a konkordátumok és más hasonló megállapodások kötését irányítja 
az érdekelt egyházmegyék püspöki hivatalainak meghallgatásával; 4. a Szentszéket kép
viseli -  a Szentszék adott ügyben illetékes hivatalainak meghallgatásával -  az államok és 
a nemzetközi szervezetek irányában; 5. a nunciusok hatáskörébe tartozó kérdésekben tár
gyal (tehát ez a részleg az állam tárgyaló partnere, amikor az állami fél az adott ország
ban a nunciussal tárgyal); 6. ha nemzetközi szerződés a helyi államnak erre tárgyalási jo
got biztosít, akkor ez a részleg tárgyal az illető állammal a területén betöltendő és a Szent
széknek fenntartott hivatalok betöltéséről, ottani egyházmegyék létesítéséről, átalakításá
ról vagy megszüntetéséről (ha az államnak nincs ilyen tárgyalási joga, akkor az Általános 
Ügyek Részlege jár el, belügyminisztérium módjára).20

A pápai tanácsok egyes pasztorális vagy más szakterületekkel foglalkozó tanácsadó 
szervek, a hivatalok pedig vagyonkezelő, gazdasági, munkaügyi kérdésekkel foglalko
zó, kisebb jelentőségű szervek. Részletesebben itt most nem foglalkozunk velük.

H Szentszék kormányzati struktúrájának története
Ez a struktúra a feladatok változásával átalakulhat, és időről időre változik is, ahogy 
az államok is a kihívásokhoz alakítják a kormányzati struktúrájukat21. Kialakulása és 
változása a történelem folyamán folyamatos volt.22 A központi hivatalok Konstantin csá
szár előtti magja a római egyházközségekben működő diakónusok (szegényekkel és 
egyházi közigazgatással foglalkoztak), a kerületenkénti defensorok (szegényeknek 
nyújtottak jogvédelmet), valamint a jegyzők (nótárius) csoportja volt, akik szükség ese
tén a pápának végeztek adminisztratív munkát.

A konstantini korban (IV. század) már I. Gyula pápa (337-352) óta tudunk az irattár
ról (scrinium), a jegyzői hivatalról pedig I. Damasus pápa (366-384) óta van írott fel
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jegyzés. Damasus pápa idejében kezdték a kiadmányokat a császári leiratok stílusában 
megírni, és ekkor használták először az „Apostoli Szentszék" megnevezést is. A pápák 
ügyhallgatókat (auditores) neveztek ki, majd belőlük állt össze a palotabírói testület.23 
A konstantini egyháziközigazgatás-szervezés idején tehát az egyház központi hatósá
gait az állami közigazgatás mintájára szervezték meg, ahogy az egyházjog is a római jog 
recepciójával kezdte a klasszikus jogok formáját felvenni.24 Az alapstruktúra azóta is 
ezeken az elveken működik.25

A pápák már igen korán -  az I. században, tehát jóval a római jog recepciója előtt -  
is folytattak a távoli egyházközségek vitás ügyeiben bírói gyakorlatot, ahogy azt I. Ke
lemen pápa (88-97) leveléből látjuk.26

A szentszéki hivatalok első alapvető átalakítása a XI. századi gregoriánus reform ke
retében, főleg IX. Leó (1049-1054) idejében történt.27 A szentszéki hivatalok összessé
gét 1100 körül kezdik Kúriának nevezni (Curia Romana).28 Később V. Márton 
(1417-1431) megalapította az Apostoli Kancelláriát,29 amely központi ügyintéző és 
iratkiadmányozó hivatal volt és az Apostoli Kamarát, mely a pénzügyeket intézte. 
Ahogy látjuk, időről időre kisebb-nagyobb kiigazításokat, korszerűsítéseket végeztek 
a központi hatóságok szerkezetén és összetételén, a mindenkori kormányzati struktú
rái sajátosságainak felhasználásával.30

A római Kúria következő fontosabb megújítása a trienti zsinat utáni időszakra esik. 
V. Pius 1568-ban és XIII. Gergely 1576-ban ad hoc témákra Kardinális Bizottság elneve
zésű testületeket hoztak létre. A Trienti Zsinat határozatainak végrehajtására, magya
rázatára, reformok szükségességének mérlegelésére és javaslattételre állították fel a 
Zsinati Kongregációt,31 amelyet később más feladatokkal is megbíztak. V. Sixtus 1588- 
ban megalapította az Államtitkárságot32 és 15 másik kongregációt.33 Ezzel a Kúria gya
korlatilag elnyerte a maihoz igen hasonló szerkezetét. A kongregációknak közigazga
tási végrehajtó funkciójuk volt, de néha általánosan kötelező rendelkezéseket is hoz
tak. III Kelemen 1599-ben felállította a Missziós Kongregációt, majd XV. Gergely 1622- 
ben a Hitterjesztési Kongregációt, amelyet VIII. Urbán nagyban fejlesztett, majd 1627- 
ben Collegio Urbano de Propaganda Fide néven teljesen átszervezett.

A modern kori kuriális reformok közül az első a X. Pius általi reform.34 Ekkor meg
szüntették a dikasztériumok közötti hatásköri átfedéseket. VI. Pál a II. Vatikáni Zsinat 
ekkleziológiai elvárásainak megfelelően alakította át a hivatalok működését.35 Ekkor 
alapították a Signatura II. Részlegét, és létrehozták az Egyházi Közügyek Tanácsát. 
A jelenlegi szabályozás36 pedig a följebb ismertetett struktúrát alakította ki.

A Szentszék kormányzati hatóságai katolikus egyházon belüli szerepének és jogi 
természetének tárgyalása ennél a cikknél persze sokkal nagyobb terjedelmet kívánna. 
Ez a rövid bemutatás azonban itt csak kontrasztul szolgál. Úgy vélem, ennyi elég ahhoz, 
hogy ha a Vatikán jogi természetét is áttekintjük (ezt korrekten meg lehet tenni ekkora 
terjedelemben), láthatóvá válik egymáshoz való viszonyuk.
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A Vatikán Városállam (Stato della Cittá del Vaticano)

A Vatikán Városállam egy eléggé új jogi entitás: az 1929. évi lateráni szerződés ex novo 
hozta létre.37 Alaptörvényét XI. Pius a létesítés után pár hónappal, egy motu 
proprióban hirdette ki.38

A  Vatikán Városállam viszonya az egyházjoggal
Érdemes mindjárt megnézni -  ez minden jogrendben jellemzi a szabályozott téma 
kontexusban elfoglalt jelentőségét -  hogy jogi szerkezetét a jogforrási hierarchia mely 
szintjén, milyen jogforrási műfajban szabályozzák. A Szentszék összetételére, új köz
ponti hatóságok létesítésére vagy átalakítására vonatkozó törvények rendre apostoli 
konstitúciókban látnak napvilágot, a Vatikán Városállam Alaptörvénye ezzel szemben 
csak egy egyszerű motu propriőt kap, amiben nem általános, hanem ágazati jellegű és sú
lyú törvényeket szoktak kihirdetni. Az alaptörvény nem is az Acta Apostolicae 
Sedisben, hanem annak kiegészítésében (supplementum) lett kihirdetve, mutatva, hogy 
a téma nem tartozik az egyetemes egyház szakrális jogrendjéhez, vagyis a kánonjoghoz.

Érdemes a Szentszék és a Vatikán Városállam jogi viszonyát néhány konkrét jogforrá
si helyből is megismerni. A jelenleg hatályos alaptörvényben a Vatikán Városállam kül
ügyi képviseletéről az áll, hogy „a külföldi Államokkal való kapcsolatának képvisele
te [...] a pápának van fenntartva, aki azt az Államtitkárságon keresztül gyakorolja" (2. 
cikk). Ezen kívül nem találunk említést külügyi kapcsolatokról. Ha a Városállam szer
veinek törvénymódosítási javaslatuk van, akkor azt a szentszéki Államtitkárságon ke
resztül közlik a pápával (4. cikk, No. 3.), a költségvetési, illetve a zárszámadási tör
vényt szintén az Államtitkárságon keresztül terjesztik fel a pápának elfogadásra (12. 
cikk). Aki „a Vatikán, mint állam önálló külpolitikai vonalvezetését" feltételezte, ezt a 
jogalkotói gesztust valószínűleg a Vatikán saját bürokráciájának az államfőtől (pápá
tól) való, előre nem várt adminisztratív távolságaként értékeli. Ez a jogszabály a Vati
kán Városállamot gyakorlatilag a szentszéki Állam titkárság egyik alrenászereként 
definiálja, ami azt jelenti, hogy az egész Vatikán Városállam -  úgy együtt -  alacso
nyabb szinten van, mint a világegyházat irányító egyes kongregációk (minisztériu
mok), amelyek a közigazgatási hierarchiában az Államtitkársággal azonos szinten 
vannak.39 Az is meglepő, hogy a Szentszék összetételét és hatóságainak feladatait sza
bályozó apostoli konstitúciók soha nem említik, hogy az Államtitkárságnak állandó 
feladata, hogy a Vatikán Városállammal foglalkozzon, hanem csak a városállam alap
törvényében olvassuk, hogy az csak az Államtitkárságon keresztül kommunikálhat 
a pápával. Ez az „aszimmetrikus bánásmód" megint nem emeli a Vatikán hierarchi
kus, jogi presztízsét, éppen ellenkezőleg, az egyetemes egyházi struktúrához viszonyí
tott elenyésző jelentőségét fejezi ki.

Látható tehát, hogy -  állami jogrendi párhuzamokkal fogalmazva -  az egész vatiká

2 78 Külügyi Szemle



A Szentszék és a Vatikán Városállam viszonya a közbeszédben és a jogban

ni jogi vertikum be van sorolva egy az egyetemes egyházi jogrendhez tartozó minisz
térium hatáskörébe. Nem könnyű tehát azt állítani, hogy a Vatikán Városállam önálló 
külpolitika folytatására alkalmas vagy képes volna. Ez körülbelül úgy hangzana, mint
ha mondjuk a szlovák külügyminiszter úgy nyilatkozna, hogy a Magyar Köztársaság 
külpolitikájával semmi baja, de a Határon Túli Magyarok Hivatala ettől bizony erősen 
eltérő külpolitikai irányvonalat követ, és attól már sok ponton eltér az álláspontja. 
A HTMH ugyanis körülbelül úgy van a Miniszterelnöki Hivatal alá rendelve a magyar 
jogrendben,40 ahogy a Vatikán Városállam az Államtitkárság alá a katolikus egyház 
jogrendjében.

Végül is úgy értékelhető a Vatikán Városállam saját hatásköre, hogy -  nem túl sok 
kivétellel -  a területén található kulturális-művészeti örökség gondozásával, működte
tésével, bemutatásával foglalkozik, valamint a Szentszék központi hatóságai számára 
irodaházakat tart fenn és lát el gazdaságilag. Viszont az egyházi jogrenddel való kap
csolatában, valamint külkapcsolataiban is -  egy az egyházi jogrendhez tartozó hatóság 
-  az Államtitkárság látja el az ő képviseletét (ergo nem lehet az egyházétól különböző, 
önálló külpolitikája).

A  Vatikán Városállam államcélja: az egyház
A nemzetközi jogalanyok túlnyomó része állam. Ezeknek endemikus az államcéljuk: 
minden államnak az az államcélja, hogy az államalkotó nemzet(ek) biztonságát és fej
lődését biztosítsa. A Vatikán Városállamnak a szó hagyományos, államjogi értelmében 
vett államcélja nincs. Ha egy államot nem egy nép hozott létre önmaga javára, akkor 
annak nincs önmagára visszahajló államcélja. Valamilyen államcélja kell hogy legyen, hi
szen egyrészt létezik, másrészt valamilyen nemzetközi erő, tekintély, tárgyalási potenciál fo
lyamatosan fenntartja a szóban forgó államot, annak tehát nyilván fontos, hogy ez az 
állam létezzen. A Vatikán Városállam államcélja nem önmagára, hanem mindenestül 
a katolikus egyházra irányul. Természetes államoknál az államcél és az államot megtarta
ni képes erő egybeesik, vagyis az állam saját magát tartja meg, egyszersmind erősíti to
vább. Ebben az esetben viszont azt látjuk, hogy e kettő szétválik. Egyrészről a Vatikánt 
megtartani képes nemzetközi potenciál nem önmaga, hanem a világegyház, másrészről a Va
tikán államcélja sem önmaga, hanem az, hogy a világegyház kormányzatának minden 
világi hatalomtól való függetlenségét megjelenítse.41 Ebből következően a Vatikán és 
az egyház államelméleti szempontból (de csak abból, mert teológiailag nem) igen szoro
san kötődnek egymáshoz. Pontosabban fogalmazva (államelméleti, illetve nemzetközi 
jogi szempontból!) az egyház szuverenitásának külső oldala nem értelmezhető a Vati
kán nélkül. A Vatikánra ugyan teológiailag semmi szükség,42 és az egyház a világi szu
verénekkel -  a római kérdés idején is -  egyenrangúként tudott tárgyalni (ezt az egyház 
a Római Birodalom bukása óta mindig is igényelte), azonban nem árt, ha a külügyi 
gyakorlatban meglévő elfogadottság mellett a nemzetközi jog szempontrendszere sze
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rinti szuverenitáskritériumokat is felmutatja, amihez pedig -  a nemzetközi jogban 
klasszikusan -  az államiság kritériumait teljesíteni kell.43 A Vatikán államcélja nem 
más, mint hogy ezt kölcsönözze az egyháznak.44

Abból, hogy az egyház akarta a Vatikán Városállam létesítését, mégpedig azért, 
hogy azáltal a nemzetközi jogi érthetősége növekedjen, hogy ezáltal „magyarázza ön
magát", arra következtethetünk, hogy nemzetközi jogi definiálódását az állam nemzet
közi jogi koncepciójának módjára -  és nem más, például a nemzetközi szervezet kon
cepciójának módjára -  akarta. Ebbó'l következően ma -  amikor a nemzetközi szerveze
teknek már széles körű nemzetközi közjogi cselekvőképességük van -  is azt kell, hogy 
mondjuk: az egyház nem a nemzetközi szervezetek módjára, hanem az államok módjára 
alanya a nemzetközi jognak. Az egyháznak ezt a választását nem csak az indokolja, 
hogy akkoriban a nemzetközi szervezetek nemzetközi cselekvőképessége még igen 
korlátozott volt, és hogy ennél többet akart. A Szentszék ma is ezt választaná. Ugyan
is a nemzetközi jogban az állam az a jogi koncepció, amelyiknek a jogalanyisága 1. ere
deti, és 2. nem a nemzetközi jog szférájában alapozódik meg. Vagyis az egyház „nem
zetközi jog előttiségét"45 pont az állam nemzetközi jogi fogalma demonstrálja, 
ábrázolja46, alkalmas módon, kifejezően: 1. szakrális eredet, 2. auctoritatem superiorem 
non recognoscensi7 (tehát szuverén) igényű nemzetközi jelenlét.

Az egyház számára a Vatikán mint állam „nehezen kezelhető" elem, mert gondol
kodási rendszerén kívüli (extrateologikus) fogantatású, ahogy azelőtt a Pápai Állam is 
az volt. Ezért „lóg ki" a vatikáni jogrend a nála nagyságrendekkel nagyobb egyetemes 
egyházi jogrendből, és ezért illeszkedik hozzá olyan szervetlenül. Az Államtitkárság 
alá történt besorolása pedig az egyház szakrális és a Vatikán állami természetű jog
rendje közötti egyértelmű fölé-alá rendelődés irányát írja le.

Összefoglalva tehát, a Vatikán Városállam államcélja az egyház java (és nem önma
gáé), megmaradásának alapja pedig az, hogy az egyház akarja a létét, mert hasznos neki 
(nem teológiai, hanem nemzetközi jogi kompatibilitási célból). Az -  nézetem szerint -  
már másodlagos kérdés, hogy ezt a viszonyt milyen nemzetközi jogi modellel írjuk le: 
úgy, hogy a lateráni szerződés székhelyegyezmény, és így a Vatikán területe az egyház 
központi hatóságainak székhelye, vagy úgy, hogy a Vatikán dependens (függő, vazal
lus stb.) állama a katolikus egyháznak. Ez a modellalkotás már másodlagos; szerintem 
egyébként kettejük viszonya mindkét modellel eléggé jól szemléltethető.48 A lényeg 
azonban mindössze az, hogy a Vatikán és az egyház között a viszony aszimmetrikus, 
vagyis egyértelmű alá-fölé rendeltségi viszony van, amiben a Vatikán Városállam esz
közszerű szerepet játszik.

Ha a külügyminiszteri nyilatkozat kettős külügyi vonalvezetés -  melyek egymással 
még konkurálhatnak is -  tézisét tekintjük, gyakorlatilag egy kettős nemzetközi jogalanyi
ságra irányuló elmélet vázlatát láthatjuk magunk előtt. Erre azonban több, önmagában is 
elégséges lehetetlenítő ellenérvet lehet felhozni. Először (akarat és érdek szempontjából):
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legfontosabb az a nemzetközi jogon kívüli érv, hogy az államot fenntartó akarat akarja-e 
a kettős alanyiságot.49 Nos, az egyháznak egyrészt teológiailag nem hivatása, hogy álla
mot tartson fenn, másrészt nem is érdeke, hogy egy tőle bizonyos önállósággal rendelke
zőt hívjon életre. Hiszen még a Vatikán fenntartása sem tartozik a szakrális hivatá
sához.50 Másodszor (nemzetközi közjogi szempontból): a nemzetközi jog nem tudná ezt 
a kettősséget kezelni. Az egyház nemzetközi jogi jelenléte éppen elég „sui generitás", a 
kettős alanyiság már tényleg sok volna. Persze a nemzetközi jog származékos természe
téből következően ha egy politikai entitás elég erős ahhoz, hogy akaratát megvalósítsa, 
akkor azt a nemzetközi jog előbb utóbb beveszi a rendszerébe. A kettős jogalanyiságot 
azonban az egyház sem akarja, tehát senkinek sem érdeke. Harmadszor (államelméleti 
szempontból): az államcélnál leírtak értelmében, a Vatikán szorosan kötődik az egyház
hoz, azt mindössze deklamálja, segíti, nélküle nem képes létezni. Független, pláne az 
egyházéval konkuráló külügyi vonalat tehát nem vihet. Negyedszer (egyházi alkotmány- 
jogi szempontból): a belső jogszabályok vizsgálatánál láttuk, hogy a Vatikán szabályozá
sa eleve olyan, hogy fölötte az egyház prevalenciája megkérdőjelezhetetlen legyen, s így 
önálló cselekvésre eleve képtelen legyen.

Nemzetközi politikaelméleti tárgyalásmódban itt arról van szó, hogy valamely nem szak
rális természetű eszközt az egyház -  megfelelő „külügyi menedzseléssel" -  szakrális cél
ra használ fel. Vagyis a Vatikán, mint közvetlen értelemben vagyon jellegű eszköz, meg
felelő külügyi, nemzetközi jogi és belső jogi technikákkal (nemzetközi szerződés által ál
lam jellegű entitásként definiáltatni, nemzetközi szervezetek tagjává tenni, nemzetközi 
szerződéseket a nevére írni, alaptörvényt adni neki stb.) olyan nemzetközi politikaelmé- 
letileg és nemzetközi jogilag is értelmezhető eszköz jelleget kap, mellyel az egyetemes 
egyház képes nehezebben kikerülhetővé tenni azt az igényét, hogy más nemzetközi jog
alanyokkal szemben, állam módjára értelmezhető nemzetközi aktorként léphessen fel. Ettől 
persze az egyház, mint olyan, természete nem változik meg (szakrális eredet, szakrális 
cél stb.), sőt az egyház nem is hajlandó szakrális természetén változtatni (erre képtelen is 
volna) vagyis az államokhoz hasonlóbbá válni. Éppen arról van itt szó, hogy a Városál
lam olyan eszköz, amelyet az egyház úgy képes külügyi erővé transzformálni, hogy közben önnön 
szakrális természete érintetlenül marad. Éppen ezért van a Városállam jogrendje és az egye
temes egyház szakrális jogrendje között az a beszédes alá-fölé rendeltségi viszony.

A  Vatikán Városállam és az államiság kritériumai
Arról sok írás látott napvilágot -  főleg a lateráni szerződés megkötése körüli időszakban -, 
hogy a Vatikán Városállam teljesíti-e az államiság nemzetközi jogi feltételeit.51 Ezzel most 
nem szeretnék részletesen foglalkozni, röviden annyit, hogy szerintem önmagában nem 
teljesít minden kritériumot.52 De ennyi elvárás nincs is a Vatikán felé. Mindössze az a fel
adata, hogy kizárja, hogy más szuverén a területi fennhatóság igényével léphessen föl az egyház 
kormányzatával szemben, ami -  a római kérdés (1870-1929) idején tapasztaltuk -  önmagá-
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ban, területi bűtök nélkül is képes de facto szuverénként fellépni. Vagyis nem az a legfon
tosabb tulajdonsága, hogy mint terület létezik az egyház számára, hanem az, hogy mint te
rület ki van zárva más szuverén számára. Világi szuverének ugyanis valóban szorosan kötőd- 
nek a területiség elvéhez, vagyis fennhatósági igényeiket csak a területiség elve alapján 
tudnák bejelenteni. Ha nem volna az egyház birtokában olyan terület, ahol csak az egyház
nak van területi fennhatósága, akkor nem volna kizárva, hogy valamely világi szuverén az 
egyházkormányzattal szemben fennhatósági igénnyel lépjen fel. Ezt kell elkerülni. Vagyis 
azt nem érdemes vizsgálni, hogy a Vatikán Városállam kielégíti-e az államiság kritériumait 
(persze elméleti nemzetközi jogi problémaként lehet rajta gondolkodni), akkor már inkább 
azt, hogy területe biztonsággal ki van-e véve minden más szuverén aspirációs lehetőségei közül. 
Ezt -  nézetem szerint -  korunk nemzetközi életében elég jól teljesíti.

A lateráni szerződés tárgyalása során volt olyan helyzet, amikor Olaszország na
gyobb területet ajánlott az egyháznak, mint a városállam mai területe. A javaslatot 
azonban a Szentszék elutasította.53 Ennek több oka is volt. Egyrészt az egyházi fél rá
jött, hogy az egyház számára nem lenne előnyös egy olyan területi birtok, ami önma
gán nyugvó módon is államnak tekinthető, mert akkor úgy lehetne érvelni, hogy az 
egyháznak azért van nemzetközi cselekvőképessége, mert azt az az állam adja neki (az 
alá-fölé rendeltség iránya megkérdőjelezhető volna). Másrészt a történelemből tudjuk, 
hogy abból csak egyházpolitikai komplikációk származtak, amikor a Pápai Állam gaz
dasága éppen gyengélkedett. Ilyenkor ugyanis felvetődött, hogy gazdasági megsegíté
sére a világegyház befizetéseiből kellene pénzt juttatni, jóllehet az egyházadóból szár
mazó bevételek egyházi célra fordítandók (távoli, rossz helyzetben lévő vagy magukat 
eltartani még nem tudó egyházrészek segítése, illetve az egyház központi hivatalainak 
fenntartása). Ezért választották azt a megoldást, hogy a városállam kizárólag az egy
házkormányzati főhivatalok számára szükséges területet ölelje fel (funkcionális terü
let), és így ne legyen természetes lakossága, amely -  természetes emberi jogából adó
dóan -  jóléti igényeket támaszthatna az állam irányában. Ebből is látszik, hogy az egy
ház Vatikán Városállammal szembeni igénye az, hogy az egyház által konkrétan meg
határozott funkciókat -  és csak azokat54 -  lássa el (funkcionális állam55).

A Vatikán Városállam területére (valamint a Szentszék és a Városállam viszonyára) 
az is jellemző, hogy a szentszéki hatóságok helyileg nincsenek a Vatikán területéhez kötve. 
Egy részük ott helyezkedik el, más részük viszont máshol Rómában. Vagyis nem jelent 
„emigráns kormányt", ha egy egyházkormányzati hivatal Olaszország területén van.56 
Látható tehát, hogy a katolikus egyház kormányzata és a Vatikán területe között nincs 
olyan szoros összefüggés, mint országok kormányzata és területe között. Sőt az egy
ház központi hatóságainak egyikét-másikát elvileg a világon bárhol le lehetne telepíte
ni. Ez azért van így, mert az egyházkormányzat központi hatóságai (a Szentszék) nem 
a Vatikán Városállammal vannak szoros elvi és jogi kapcsolatban, hanem a katolikus egyház 
közigazgatásával (tudniillik annak a legfelsőbb szintje). Ez pedig az egész világot lefedi,

282 Külügyi Szemle



A  Szentszék és a Vatikán Városállam viszonya a közbeszédben és a jogban

vagyis nem lehet belőle „emigrálni". Amikor ugyanis az egyetemes egyházjogban te
rületről, területiségről van szó (például joghatóság területi definiálása stb.), akkor nem 
a Vatikán területét értjük alatta, hanem az egyház működési területét, vagyis az egész 
világot, úgy, ahogy azt a már felépült egyházi közigazgatás területi egységei tagolják. 
A Vatikán -  mint mozdíthatatlan független (pontosabban csak az egyháztól függő) te
rület -  által a Szentszéknek nyújtott védelem tehát ezt a szabadságot még korlátozza is.

A lateráni szerződés a Vatikánnak sérthetetlenséget biztosít.57 A sérthetetlenség garan
tálására nemzetközi jogilag mindig kell néhány szavatoló nagyhatalom vagy egy sza
vatoló hegemén. Szó szerint azonban a szövegben nincsen garancia (tudniillik hogy 
Olaszország szavatolja vagy garantálja a sérthetetlenséget), csak az, hogy a Vatikán 
sérthetetlen. Viszont éppen a terület kicsiny voltából adódik, hogy katonailag lehetet
len úgy megvédeni Olaszország Vatikán körüli részét, hogy a Vatikánt közben meg ne 
védenék.58 Elvileg a Szerződésben van egy átrepülési tilalom,59 ez azonban a gyakor
latban csak a menetrend szerinti járatokra vonatkozik, hiszen háborús helyzetben egy 
ilyen kis terület fölötti légteret nyilvánvalóan nem lehet katonai gépekkel kikerülni. 
Nézetem szerint azért választották ezt a pusztán a gyakorlatban szavatolt, de jogilag nem 
szavatolt semlegességi formulát, mert ha a nagyhatalmak explicite szavatolnák a 
sérthetetlenséget,60 az megint némi jogi függést, kitettséget jelentene a Vatikán számá
ra, így nem csak az egyháztól függne. A Vatikán sérthetetlenségét így mutatis mutan
dis az a N A TO  szavatolja61 (amely, mint katonai szövetség, kétségtelenül hegemón), 
amelynek Olaszország kezdettől tagja. Az tehát, hogy a Vatikán a tőle elvártakat a jö
vőben hosszabb időn keresztül teljesíteni lesz képes, biztosítottnak látszik.

A  lateráni szerződés
Az 1929. évi lateráni szerződés62 egyrészt lezárta a római kérdést (a Szentszék elismer
te Róma annexióját), másrészt ex novo63 (újként) konstituálta a Vatikán Városállamot. 
Ez az ex novo létesítés az egyházi félnek több szempontból is fontos volt:
1. ezáltal világos, hogy a Vatikán Városállam nem jogutódja a korábbi Pápai Államnak;
2. világos (Olaszország elismeri), hogy a római kérdés (1870-1929) idején a Szentszék

nek nem volt nemzetközi jogilag értelmezhető területi birtoka.
ad 1. Az első pont következményeként egyrészt nyilvánvaló lett, hogy a nemzet

közi közjogászok hibás úton járnak (pozitív nemzetközi szerződésbe ütköző 
módon értelmezik a helyzetet), amikor a Vatikánt a Pápai Állam valamilyen 
túléléseként vagy renovációjaként kívánják eredeztetni, másrészt ezzel ki lehe
tett védeni a történelmi előzményekre hivatkozó esetleges követeléseket, 

ad 2. A második pont következményeként pedig egyrészt megkérdőjelezhetetlen, 
hogy a római kérdés idején a Szentszék úgy tartott fenn diplomáciai kapcsola
tokat -  sőt diplomáciai kapcsolatainak száma ez idő alatt a duplájára emelke
dett -, hogy nem volt nemzetközi jogilag értelmezhető birtoka, vagyis terület
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nélkül is képes szuverén módjára tárgyalni,64 másrészt rossz úton járnak a nemzet
közi jogászok, amikor a Szentszék nemzetközi jogalanyiságát a Vatikán Város
állam létéből, állami kritériumoknak való megfeleléséből próbálják levezetni.

Az ex n o w  létrehozás még többször is előjön a szerződésben, hogy kétségtelen le
gyen a felek szándéka.65

Érdemes megfigyelni a „Szentszék tulajdonjoga a Vatikán fölött"66 fordulatot. Nem 
arról van szó, hogy az egyezmény által a Szentszék területe nulláról 44 hektárra nőtt vol
na (vagyis annektálta volna a Vatikánt), ahogy az államok szereznek meg egy-egy terü
letet, hanem hogy a Szentszék, m int nem területi természetű entitás, tulajdonba szerzett egy 
területi természetű entitást, a Vatikánt. Ez így nemzetközi jogilag nehezen értelmezhető
nek tűnik, de ha megnézzük azt a párhuzamos fogalmazást, amelyet az egyezmény 
Olaszország területi szerzeményével kapcsolatban használ, annak alapján ezt is köny- 
nyebben tudjuk majd értelmezni. Abban a formulában, ahol a Szentszék elismeri Róma 
annexióját, azt olvassuk, hogy „[elismeri ...] Róma annexióját az Olasz Királysághoz, a 
Savoyai-ház dinasztiája alatt".67 Valószínűleg úgy értelmezik a felek, hogy a Szentszék is 
úgy viszonyul a Vatikán Városállamhoz, ahogy a Savoyai-dinasztia az Olasz Királyság
hoz. A monarchikus szuverén (az uralkodó személye) és országa viszonya mint modell 
már nemzetközi jogilag is világos. Noha ma már egy kicsit elavult, akkor endemikus 
volt, és ma is érthető. Azt mindenesetre világosan kifejezi, hogy a Szentszék egyrészt bi
zonyos távolságot tart a Vatikántól, másrészt azt úgy tulajdonolja, mint egy monarcha, va
gyis mint egy személy az országát. A Szentszék és a Vatikán tehát semmi esetre sem azonos 
vagy egyetlen entitás, hanem uralkodó és állama közötti természetű, tulajdonjogi jogvi
szony van köztük.68 Ez nemzetközi jogilag nem keletkeztet kifelé kettős nemzetközi sze
mélyiséget, hiszen az uralkodó és az állama sem dupla nemzetközi entitás, hanem egyet
len. Végül is azt látjuk, hogy a Szentszéknek sikerült olyan szerkezetet találni és a 
lateráni szerződésben elfogadtatni, amivel a nemzetközi szerződésbe is átviszi -  és így a 
nemzetközi jog számára is értelmezhetővé teszi -  azt az egyházjogi szemléletet, hogy a 
Vatikán Városállam a szakrális egyházi alkotmányos szerkezettől idegen, annak elkülö
nítetten, szervetlenül kapcsolódó függeléke. Ebből következően pedig a nemzetközi jogi 
kézikönyveknek tudniuk kell értelmezni69 azt, hogy 1. a Szentszéknek nincs területe,70 de 2. 
tud szerezni (illetve elveszíteni) területtel rendelkező, állam természetéi tulajdont, 3. ami 
tőle -  jogilag értelmezhető módon -  különbözik. Ezt az „uralkodó és állama" értelmezést 
aztán persze lehet olvan „modell" módjára tekinteni, ahogy a Szentszék és a Vatikán Vá
rosállam viszonyát jellemző székhely-egyezmény, dependens állam stb. modellek.

Lehet, hogy ez az „uralkodó és állama" értelmezés eléggé erőltetettnek tűnik, de leg
alább egy nemzetközi szerződés pozitív szövegének értelmezéséből ered, amiben az egyik fél 
maga a Szentszék volt, vagyis vélhetően legalábbis nem lesz ellenére ez az értelmezés. 
Semmiképpen nem gondolom azonban azt, hogy ez minden lehetséges felvetést előre 
megmagyarázna.
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A  fenti formulában továbbá megfigyelhetjük, hogy nem a pápa az, aki a Városállamot 
tulajdonolja, hanem a Szentszék, vagyis az egyház kormányzata mint olyan.71 A „Szent
szék tulajdona" formula alól egyetlen kivétel van, az utolsó, 26. cikk: „Olaszország még 
egyszer elismeri a Vatikán Városállamot a pápa [Sommo Pontefice] szuverenitása alatt." 
Annak, hogy egyszer ez a formula is megjelenik, szerintem az az oka, hogy ne lehessen 
nemzetközi jogilag úgy érvelni, hogy értelmezhetetlen, hogy a katolikus egyház kormány
zata birtokol szuverén módjára egy területet. Ezzel tudniillik az egész szerzó'dést negálni 
lehetne, hiszen ehhez hasonló tulajdonos -  valóban -  nincs még egy a világon. Az egyház 
mint uralkodó módjára tulajdonló entitás tényleg sajátos (sui generis) jelenség, míg az, 
hogy egy személy -  mint monarcha -  tulajdonol egy területet, nemzetközi jogilag már evi
dens és nem támadható értelmezhetetlenséggel.72 Valószínűleg erre a formulára támasz
kodnak -  a másik négy eset figyelmen kívül hagyásával -  azok a szerzők, akik azt mond
ják, hogy a pápa egyrészt világi szuverén módjára uralkodik a Vatikán fölött, és e mellett fő
pásztora az egyháznak, így az egyház és a Vatikán Városállam perszonáluniót alkotnak. 
Ezzel szemben több érvet is fel lehetne hozni, de elég annyi, hogy a belső jogi szerkezet a 
Városállam egyértelmű alárendeltségét támasztja alá, és -  mint láttuk -  ez nemzetközi jo
gilag is értelmezhető. Az egyházi fél jogelméleti szemlélete tehát ebben az esetben is meg
jelenik a szerződésben: hangsúlyosabbnak akarta azt a formulát, hogy a Szentszék 
tulajdonolja a Vatikánt, ezért szerepel a 26. cikk előtt négyszer is a szentszéki tulajdonlási 
formula, és csak az ellenvetések kiküszöbölésére vették be a pápai tulajdonlási formulát.

Azt azonban meg lehet figyelni, hogy a nemzetközi jogi kézikönyveknek a Szentszék 
nemzetközi jogalanyiságáról szóló részei a lateráni szerződés megkötése után attitűdöt 
váltottak.73 Addig is és utána is megoszlottak a vélemények, de a szerződés megkötése 
után az átlag határozottan az igenlő tendencia irányába mozdult el. Ez igen meglepő, ha 
látjuk hogy a Vatikán Városállam államiságának a Szentszék nemzetközi cselekvőképessé
gére nincs hatása sem az egyház saját szemléletében, sem a külügyi gyakorlat szempontjá
ból (lásd római kérdés). Szoros értelemben kizárólag a nemzetközi jog mint olyan logikai 
rendszerén belül van relevanciája. Azonban, ha külügyi szempontból tekintjük az egész 
szituációt, amibe a nemzetközi jogászok elméletei is benne vannak, akkor világos, hogy az 
egyház számára fontos volt, hogy a nemzetközi jogi ellenvetések elméleti ereje gyengüljön.

A  nemzetközi jogi kézikönyvek modelljei
A nemzetközi jog teoretikus alapállása az, hogy a nemzetközi jog elsődleges alanya az 
állam, a többi entitás pedig annyiban alany, amennyiben az államiság kritériumait ki
elégíti vagy valamelyik állam létrehozza stb. Ezért aztán abba a kísértésbe esnek, hogy 
a Vatikán Városállam államiságából, esetleg a régi Pápai Államból vezessék le a Szentszék 
diplomáciai, nemzetközi jogi de facto jelenlétét és tevékenységét.74 Történetileg igye
keznek megközelíteni a helyzetet, és azt mondják, hogy a Pápai Állam korábban a 
nemzetközi közösség jelentős tagja volt, a Vatikán pedig ennek valamilyen túlélése
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(nem olvassák a lateráni szerződést). Geopolitikai aspektusból én nem látom eléggé in
dokoltnak, hogy a Pápai Államot -  létének idején -  annyira jelentős nemzetközi 
aktornak tekintsük. Az itáliai félsziget közepén, a kontinenstől több, kisebb fejedelem
séggel elválasztva, amúgy sem túl nagy gazdasági potenciállal/5 földrajzilag távoli po
litikai segítségekre támaszkodva... ez nem magyarázza túl meggyőzően a Szentszék 
korábbi nemzetközi jelentőségét. A római kérdés idején még ez a világi hatalmi poten
ciál is megszűnt, diplomáciai kapcsolatai viszont ekkor -  a várakozásokkal (főleg a 
nemzetközi jogászok várakozásával) ellentétben -  megduplázódtak. Más persze a 
nemzetközi közjog elmélete, amit az egyetemi tankönyvek irányadónak tartanak ma
gukra nézve és más a diplomáciai, nemzetközi politikai gyakorlat. Az egyházi diplo
mácia éppen jól mutatja azt a jelenséget, amikor a nemzetközi közjog elmélete és az ál
tala szabályozni kívánt nemzetközi politikai gyakorlat nem fedi le egymás terrénumát, 
vagy másképpen fogalmazva, amikor az elméleti modellek és azok gyakorlati beválá
sa között némi diszkrepancia mutatkozik. Persze a jognak is van egy sajátos jogtudo
mányi ethosza, amelyhez a szerzőknek, tankönyvíróknak hűnek kell lenni. Valóban, 
amiket a tankönyvekben találunk, inkább a korábbi nemzetközi jogászok által leírtak
hoz, illetve ahhoz a nemzetközi jogi doktrínához kapcsolódnak koherensen, ami a „min
dent az államból levezetni" elvét diktálja. Nézzünk néhány így született megoldást.

Egyetemi tankönyv I.76: „A Szentszék a katolikus egyház kormánya. [Igaz.] Tényle
ges eszközei egy mikroállaméval vethetők össze. [Érezhető, hogy a szerzők a Szentszék 
nemzetközi helyzetét a Vatikánból akarják megérteni.] Jelenlegi helyzete azonban csak 
történetileg, illetve a Vatikánvárost körülvevő Olaszországgal ápolt kapcsolatait figye
lembe véve érthető meg." [Ezután a Pápai Állam-Vatikán érvelési fonalon mennek to
vább.] Azzal egyetértek, hogy a Vatikán és Olaszország történeti kapcsolata a Vatikán 
története szempontjából fontos, és azzal is, hogy a Vatikán Városállam önmagában, az 
Olaszországgal kötött közműszerződés77 nélkül életképtelen, vagyis nem önfenntartó. 
A bekezdés viszont úgy kezdődött, hogy a Szentszék lényegét, illetve nemzetközi élet
ben való jelenlétét fogja megmagyarázni, ez pedig nem a mikroállam adottságaiból ve
zetendő le. Sőt a római kérdés éppen ennek az ellenkezőjét mutatta meg, tudniillik azt, 
hogy a Szentszék lehetőségei direkte függetlenek attól, hogy van-e világi természetű függő 
terrénuma vagy nincs.

Egyetemi tankönyv II.78: „A pápát, mint a katolikus egyház fejét, a középkorban 
egészen a XIX. századig úgy tekintették, mint más világi uralkodót. [És 756., a Pápai 
Állam létrejötte előtt hogy tekintették?; ezután szól néhány szót a római kérdésről.] 
A lateráni szerződés a Szentszéket Vatikán néven79 szuverén államként ismerte el; te
rületét semlegesnek és sérthetetlennek nyilvánították." Itt a Szentszék és a Vatikán 
szinonimaként való használatáról van szó, ami ilyen helyen, ahol a kettő sajátos jogi 
természetét kellene bemutatni, nem megfelelő. Egyrészt olyan szerződésbe a Szentszék 
biztosan nem ment volna bele, amiből -  akár indirekte is -  az derülhetne ki, hogy
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Olaszország mint ex novo létrejövő entitást ismerte el a Szentszéket,80 mert ez teológiai 
képtelenség, hiszen ellentétben lett volna az egyház krisztusi alapításával. Ennek nem
zetközi jogi következményei is lettek volna, mert azt jelentette volna, hogy a római kér
dés idején nem létezett, vagyis a Szentszék római kérdés idején stipulált nemzetközi 
szerződéseinek és új diplomáciai kapcsolatainak jogi alapját kérdőjelezte volna meg. 
Arról nem is beszélve, hogy mi lett volna az a nemzetközi jogi alany, akivel Olasz
ország leült megírni a nemzetközi szerződést (ez a verzió Olaszország számára sem 
megfelelő). M ásrészt megint itt van az, amit az egyház mindig is hangsúlyozott, hogy 
szakrális entitás és nem állam. A „Szentszéket Vatikán néven szuverén államként is
merte el": ilyet a Szentszék nem engedne egy szerződésben leírni.81

Egyetemi tankönyv III.82: „Az olasz hadsereg 1870-ben elfoglalta a Pápai Államot, és 
ezzel szuverén államiságának is véget vetett [így van.]. Miután a Szentszéket területi 
szuverenitásától megfosztották [Volt neki?], felmerült nemzetközi státusának kérdése is 
[főleg a nemzetközi jogászok körében, a diplomáciai életben az egyik legprogresszí
vebb időszak volt]. Ma ez a probléma Vatikánváros helyzetével függ össze." [Meg is ér
kezett a gondolati ívvel.] Figyelmen kívül hagyja 1. azt, hogy a Vatikán Városállam 
nem jogutódja a Pápai Államnak, 2. a római kérdés idejét, amikor egyáltalán nem volt 
a Szentszéknek függő területe. Valójában érthető: a Pápai Államot és a Szentszéket elő
ször egymás szinonimáiként használja, utána pedig a Vatikán nem természetes és ön
fenntartó állam voltából (amivel egyetértek) vezeti le, hogy akkor a Szentszék nemzet
közi jogi alanyisága sem teljes. Ez a módszer a politikai közéletben (sem) korrekt, egye
temi tankönyvben kicsit kevésbé.

A diplomáciai perspektívában persze más a helyzet, mint a nemzetközi jogiban. Az 
egyes államok, amikor a Szentszékkel diplomáciai kapcsolatot deklarálnak vagy 
konkordatárius természetű szerződést kötnek, először nem a nemzetközi jogi tanköny
veket silabizálják, hogy azok modellalkotása alapján eldöntsék, hogy tárgyaljanak-e 
vele vagy sem, hanem egyszerűen érdekeiket követik, mert érzékelik,83 hogy a Szent
szék az országuk területén élő egyházrész hatékony képviselője.84 Vagyis világos, 
hogy a Szentszék tárgyalási ereje a világegyház szerepéből és súlyából, és nem a Vati
kán Városállam létéből ered.

A  Vatikán Városállam  diplom áciai és kü lpolitika i jelentősége az egyház szám ára  
Van négy-öt olyan diplomáciai kapcsolat is, amit nem a Szentszék, hanem a Vatikán 
„jegyez". Egyes arab országok ugyanis a nagykövetüket nem „szentszéki"-nek, hanem 
vatikáninak nevezik. Ennek ellenére, amikor az arab nagykövet bemegy tárgyalni, ak
kor a szentszéki Államtitkárság Államokkal való Kapcsolatok részlegéhez megy be, 
mert külügyminisztériuma a Vatikánnak nincs. Itt tehát egy pusztán jelképes distink
cióról van szó. Ha egy országnak „túl vallásos", hogy a katolikus egyház legfőbb ha
tóságával, a Szentszékkel legyen diplomáciai kapcsolata, de mégis szeretne valamilyen

2004. ősz-tél 287



Rónay Miklós

kapcsolatot, akkor -  legalábbis nevében -  a Vatikánnal is tárgyalhat. A szocialista or
szágok például -  a „vatikáni Ostpolitik" idején -  névleg szintén mindig a Vatikánnal 
tárgyaltak és nem a Szentszékkel, jóllehet ugyanazokkal a hivatalokkal és személyek
kel. Ez tehát egy eszköz a katolikus egyház kezében arra, hogy a nehezebb tárgyaló 
partnerekkel is tárgyalási helyzetbe lehessen kerülni.

A városállam létének értelmét még egy-két gyakorlati jellegű példán szemléltetjük. 
Abban az esetben például, ha egy ország azért nem akarná meghívni a pápát,85 mert 
az állami szervek nem tudnák eldönteni, hogy hogyan fogadják ó't. Az adott országban 
ugyanis egyesek ideológiai problémát csinálhatnak abból, hogy a katolikus egyház fő- 
pásztorának nem járhatna ki az államfőknek kijáró protokoll.86 Nos, ilyenkor nincs 
probléma, ők a pápának megadott protokoll láttán úgy veszik az egészet, hogy azt úgy 
kapja, mint a Vatikán Városállam -  világilag értelmezett -  szuverénje. A protokoll után 
pedig leülnek vele tárgyalni most már mint a katolikus egyház legfőbb pásztorával, aki 
a területükön élő katolikus egyházrész fölött rendes kánoni joghatóságot gyakorol, és 
aki az ottani -  mint minden -  állammal szemben a katolikus egyház törvényes képvi
selője (napi szinten a nuncius).

A Vatikánnak van néhány „saját" nemzetközi szerződése. Ezek olyan témában köttet
tek, melyek nem szakrális természetűek, vagyis nem a valamelyik ország területén élő egy
házrész (ami szakrális közösség, és életét az egyetemes egyházjog szabályozza) és az 
adott állam közötti viszonyról szólnak. Azt látjuk tehát, hogy azokat a témákat, amelyek
ben nem az egyetemes kánonjog és valamely állam világi jogrendje kollíziójának kiküsz
öböléséről van szó (vagyis nem konkordatárius természetűek, amiket mindig a Szent
szék „jegyez"), hanem valamilyen világi természetű probléma megoldásáról, azt nem 
a Szentszék köti, hanem a Vatikán Városállam. Ez annak a jogszabály-alkotási elvnek 
a következetes végigvitele, amit a Vatikán Alaptörvénye kihirdetésénél -  hogy tudniillik 
az Acta Apostolicae Sedisnek csak a supplementumában jelent meg -  is láttunk. Ilyen, 
a Városállam által kötött megállapodás például egy 1991-es szerződés arról, hogy az 
olasz állam a Vatikán rendelkezésére bocsátja a római pénzverde bizonyos kapacitását, 
hogy ott érméket verjen és forgalomba helyezzen vagy egy 2000-es szerződés a vatikáni 
euróérmék veréséről és forgalomba helyezéséről. Ez utóbbi címében is megjelenik -  az 
esetleges félreértések elkerülése végett -, hogy a Vatikán Városállam nevében a Szent
szék köti a szerződést (az Európai Unió nevében pedig az Olasz Köztársaság).87 Szintén 
nem szakrális cselekmény, hogy állandó jelleggel részt vesz a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség88 munkájában, ezért ezt névleg a Vatikán Városállam „jegyzi".

Ellenben az Európai Unióhoz, illetve az ENSZ-hez már „szentszéki" nevet viselő 
megfigyelők mennek, hiszen az ő feladatuk az ezen szervezetek területén élő egyház
részek vallási életének biztonsága és nagyobb java, ami szakrális, egyházi cél.89 Ezt 
a feladatot pedig az egyetemes egyház nevében gyakorolják, amire annak kormányza
ta hatalmazta őket fel. Ugyanígy az államokhoz küldött szentszéki nagyköveteket
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azért hívják apostoli nunciusnak -  és ezt látjuk viszont az Apostoli Szentszék nevében is 
-  mert ez azt fejezi ki, hogy a pápa Péter-utódi feladatát (az egész egyház mint szakrá
lis közösség javának munkálása) fejtik ki az adott területen vagy az adott kérdésben, 
vagyis szakrális feladatot látnak el. Most már világos -  visszatérve a parlamenti felszó
lalásra hogy a külügyminiszternek a „Vatikán állam és az Európai Unió viszonyá"- 
ról kifejtett okfejtése nem létező külügyi relációt taglal. A Szentszék Európai Unió irá
nyában kifejtett tevékenysége ugyanis egyházpolitikai természetű és nem állami, ezért 
a Szentszék végzi, és nem a Vatikán. Ezek a példák jól illusztrálják, hogy a Vatikán Vá
rosállam léte mekkora segítséget nyújt az egyháznak ahhoz, hogy könnyebben tudjon 
a világban szuverén cselekvőként jelen lenni.

Ö sszefoglalás: a S ze n tszé k  és a Vatikán Városállam  v iszonya  a jogban  
A  Vatikán Városállamnak nem az a funkciója, hogy természetes állam módjára, saját 
önvédelmi képességénél fogva megvédje az egyház központi hivatalait. Erre nyilván
valóan képtelen is. A Vatikán, mint állam jellegű entitás, pusztán jelképezi, leírja, dekla- 
málja azt a szuverenitást, amivel a katolikus egyház önmagát minden földi hatalomtól 
függetlenül kormányozza, valamint emblematikusan megjeleníti azt az egyenrangú tár
gyalási pozíciót, amivel más nemzetközi alanyokkal tárgyal.

Nyilvánvaló ugyanis, hogy az államok kormányzatai nem azért tárgyalnak a katoli
kus egyház legfőbb hatóságával mint egyenrangúval, mert a Vatikán kevesebb mint 0,5 
km2 területe annyira meggyőző erőt képviselne. Ezért van az, hogy azok, akik a Szent
szék nemzetközi jogalanyiságát a Vatikán Városállam állami kritériumoknak való meg
feleléséből igyekeznek levezetni, azt tapasztalják, hogy elméleti modelljük gyakorlati be
válása nem túl eredményes. Ugyanis a katolikus egyház államokkal való tárgyalási ere
je a gyakorlatban jóval nagyobbnak bizonyul (jelenleg 174 országgal van diplomáciai 
kapcsolata, ami a világon a legtöbb90), mint ahogy az a Vatikán állami kritériumoknak 
való megfeleléséből (méret, védhetőség, természetes lakosság stb.) következne.
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Jegyzetek
1 Gógl Árpád (Fidesz) 2003. V. 13-án: „Erről szól a javaslat, és a bizottsági vitán is ezért mondtuk azt, 

hogy egy megállapodás, a római katolikus egyház esetében a Vatikán, a Szentszék és a kormányzat 
megállapodása, és a törvények, kétharmados törvények mindezt biztosítják." Salamon László (Fi
desz) 2002. IX. 24-én: „...a Horn-kormány tárgyalásban volt a Vatikánnal az egyház és állam közti 
rendezetlen kérdések tisztázása tárgyában, és olyan megállapodás született a Szentszék és a kor
mány között, hogy..."

2 Magyar címe: Megállapodás, amely létrejött egyfelől az Apostoli Szentszék, másfelől a Magyar Köztársaság 
között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, vala
m int néhány vagyoni természetű kérdésről, 1997. VI. 20. In: AAS (1998) 330-341, magyar kihirdetése: 
109/1997. (XII. 8.) OGY-határozat. AAS (Acta Apostolicae Sedis): az egyház hivatalos közlönye. 
Ugyanolyan szerepet játszik, mint Magyarországon a Magyar Közlöny. Ä Parlamenti Könyvtárban 
kezdettől (1909) gyakorlatilag hiány nélkül megtalálható.

3 Szabó Sándorné (MSZP) 2001. IX. 28-án: „Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a vatikáni megálla
podás alapján magasabb normatívát is kaptak például azok az egyházi építésű szociális intézmények, 
amelyek ezt a feladatot vállalták, és a vatikáni megállapodás 1994—98 között köttetett, és akkor már fel 
is épültek."

4 A legátus belső jogi (egyházjogi) alakzat. Feladata a Szentszék és az egyes országok területén élő 
egyházrészek közötti kapcsolattartás. Hatályos szabályozása: CIC 362-367. (a röv. feloldását lásd 6. 
lábj.) és Paulus VI, MP Sollicitudo om nium  Ecclesiarum, 1969. VIII. 8. In: A A S  61 (1969) 473-484. o.

5 Bauer Tamás (SZDSZ) 2001. IX. 27-én: „De azt is megtudtuk, hogy Berlinben, ahol az újraegyesítés 
után szinte valamennyi ország új követséget avatott, összesen két olyan követség volt, nevezetesen 
a magyar és a vatikáni követség, amelyet az avatás mellett fel is szenteltek..."

6 A hatályos egyetemes törvény: Codex Iuris Canonici auctoritate loannis Pauli PP. II promulgatus. 
Fontium annotatione et indice analitico-alphabetico audits. Cittä del Vaticano 1989. Magyarul: A z  egyhá
zi törvénykönyv, A  Codex Iuris Canonici hivatalos latin szövege magyar fordítással és magyarázattal (szerk.: 
Erdő R), Budapest 1986. Rövidítve: CIC + kánon száma.

7 Ezért aztán közigazgatási kérdésben ígéretet sem tud tenni. Kelemen András (Fidesz) 2001.11. 27- 
én: „Ennek nyomán -  több mint 300 év ismételt kérései után először -  a Vatikán is olyan jelzést adott, 
hogy kész lépéseket tenni a romániai csángók magyar nyelvű hitéletének szavatolására."

8 E jogi kategóriát magyarul „Vatikánvárosi Állam"-nak szokták nevezni, ami a Stato della Cittä 
del Vaticano olasz és a Vatican City State angol kifejezések tükörfordítása. Latin szövegekben 
Status Vaticanus szerepel, vagyis Vatikán Állam. Míg az olasz és az angol kifejezések azokban 
a nyelvekben nyelvtanilag korrektek és nem is hangzanak rosszul, a „Vatikánvárosi Állam" ma
gyarul elég furcsa kifejezés. Nekem jobban tetszik a Vatikán Városállam kifejezés, hiszen a város
állam létező magyar szó. Olyan félelmem, hogy a városállam „kevesebbet jelent", mint az állam, 
nincs, hiszen láthatjuk, hogy nem a szóhasználat a döntő. A későbbiekben egyébként látni fogjuk, 
hogy a Vatikán Városállam önmagában nem elégíti ki az államiság nemzetközi jogi kritériumait, 
de nem azért, mert én városállamnak nevezem. Ennek ellenére képes állam módjára fellépni 
ott, ahol azt a katolikus egyház akarja, és megint nem azért, mert mások Vatikánvárosi Államnak 
hívják.

9 Ebben az elemzésben engem sem a nyüatkozat, sem a politikusi válaszok politikai töltete nem ér
dekel, hanem tisztán a jogi kategóriák jogi tartalmának tisztázása. Ennek az ismeretnek ugyanis van 
a külügyi szférában szakmai jelentősége.

10 Az idézetek szó szerintiek, forrásuk az Országgyűlés honlapján megtalálható hivatalos jegyzőkönyv.
11 Míg a jeruzsálemi közösségben a vezetés kollegiális volt, vagyis közösen döntöttek (jeruzsálemi ve

zetési mód), a pogány -  vagyis nem zsidó -  környezetben élő közösségekben -  Antiochiai szent Ig- 
nácnak 110-ben, a szmirnaiaknak írt leveléből tudjuk -  kezdettől monarchikus, vagyis egyszemélyi 
vezetés volt (antiochiai vezetési mód). A jeruzsálemi vezetési mód a jeruzsálemi közösség -  Jeruzsá
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lem római légiók általi i. sz. 70-es megszállása miatt való -  megszűnése után teljesen el is tűnt, így 
a monarchikus vezetési mód az egész egyházban igen korán egyöntetűvé vált.

12 A Szentszék összetételét szabályozó hatályos törvény: Ioannes Paulus II, Const. Ap. Pastor Bonus, 
1988. VI. 28. In: AAS 80 (1988) 841-930. o.

13 Annak a segédpüspöknek a hivatala, akin keresztül a pápa a római egyházmegyét irányítja.
14 Huizing-Walf: Strutture centrali della chiesa, in Concilium 1979/7,14-15. o.
15 Ez az ismertetés ugyan egy kicsit monoton olvasmány, de érdemes röviden áttekinteni. Úgy tapasz

taltam, hogy a nemzetközi kapcsolatok diszciplína műveló'i körében az egyház kormányzata nem 
tartozik az általános ismeretanyag körébe, pedig e nélkül nem lehet az egyházi diplomáciát megér
teni. Ennél bó'vebb információk a Szentszék központi hatóságai működésének megismeréséhez: 
Arrieta: M anuale di organizzazione centrale ecclesiastica. Milano 1977.

16 A bíróságok belső' működését az egyetemes törvényen kívül külön, részletes törvények is szabá
lyozzák.

17 A Rota onnan kapta a nevét, hogy ha az ügyfél elégedetlen az ítélettel, és újra és újra fellebbez, el
vileg körbe is érhetne a turnusokon.

18 Főszabályként minden egyházmegyének van rendes első fokú bírósága. Az egyházmegyék száma 
a világon háromezer.

19 A követek fogadását a hatályos jog szerint az Általános Ügyek Részlege látja el, míg a nunciusok ki
felé irányuló munkáját az Államokkal való Kapcsolatok Részlege irányítja.

20 Ioannes Paulus II, Const. Ap. Pastor Bonus, II. 45-47. cikkek. Szinte szó szerinti fordítás.
21 A központi hatóságok felsorolását és szerkezetét az Annuario Ponlificio évente közli.
22 A Szentszék kormányzati struktúrájának történetéhez pl.: Salerno, E: Problemi costituzionali nelle 

vicende storiche della Curia Romana. Milano 1963. További történeti ismertetések: Chevailler, L -  
Lefebre, C.-Metz, R.: Le droit et les institusions de l'Eglise catholicjue. Histoire de droit et des institution  
del'Église en Occident. Paris 1982. Kurtscheid, B.: História iuris canonici. História istitutorum  ab Ecclesiae 
fundatione usque ad Gratianum. Romáé 1951.

23 Ti. a lateráni palota bírái, akikből a középkorban a Rota Romana -  a Szentszék egész világon illeté
kes rendes fellebbviteli bírósága -  lett. XXII. János pápa (1316-1334) alapította Rotatio juris kezdetű 
bullájával.

24 A konstantini kor előtt a Tórában (Mózes 5 könyve) található zsidó szakrális jog adta a mintát.
25 A központi hatóságokat pl. azért hívják dikasztériumoknak, mert a Római Birodalom császári köz- 

igazgatásában a közigazgatási ágazatokat felügyelő hatóságokat (a mai minisztériumokat) 
dikasztériumoknak nevezték. Tehát az elnevezések megmaradtak, és ma is használatosak.

26 Kelemen pápa (88-97) i. sz. 95 körül, a korintusiakhoz irt levelében egy, a korintusi egyházban támadt 
vitába szól bele. A korintusiak fellázadtak a presbiterek ellen, néhányat el is távolítottak a közösség
ből. A levél végén azt írja, hogy csak kötelességének tesz eleget. Vagyis az, hogy a római egyház 
konkrétan felmerülő viták eldöntésére beleszól távoli közösségek életébe (később úgy mondanák, 
hogy joghatósága van távoli közösségek fölött), az első század végén már természetes volt. 
Clemens, I.: Levél a korintusiakhoz In: Apostoli atyák (szerk. Vanyó), Budapest 1980.134. o. Vö. Vanyó, 
L: Az ókeresztény egyház irodalma L Budapest 2000. 71. o.

27 Lásd Del Re, N.: La Curia Romana, Lineamenti storico-giuridici. Roma 1970.
28 A Szentszék a pápa és az őt segítő hivatalok összessége, míg a Kúria a hivatalok összessége (tehát a 

pápa nélkül).
29 Az I. Damasus (366-384) idejében alapított jegyzői hivatalt váltotta föl, de lehet, hogy csak a neve 

változott.
30 Természetesen mindig azokat az éppen korszerű kormányzati tipikumokat veszik át a kor általános 

kormányzási-vezetési tudásából, amik 1. megfelelnek az egyház nem változó (biblikus alapon 
adott) ekkleziológiai szempontjainak, 2. gyakorlati egyházkormányzati szempontból praktikusak.

31 Pius IV, MP Alias Nos, 1564. VIII. 2.
32 Az Államtitkárságot V. Sixtus az V. Márton (1417-1431) által alapított Camera Secreta és Secreteria 

Apostolica nevű hivatalok és a X. Leo (1513-1521) által létrehozott államtitkári funkció (Secretarius
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Status) összevonásával alakította ki. KÖCK, H. E: Die Völkerrechtliche Stellung des Heiligen Stuhls. 
Berlin 1975.166. o.

33 Sixtus V, Const. Ap. Immensa aeterni Dei, 1588.1. 22.
34 Pius X, Const. Ap. Sapienti Consilio, 1908. VII. 3. In: AAS 1. (1909) 7-19. o.
35 Paulus VI, Const. Ap. Regim ini Ecclesiae Universae, 1967. VIII. 15. In: AAS 59 (1967) 825-928. o., va

lamint végrehajtási utasítása: Segreteria di Stato. Regolamento generale della Curia romana. 1968. II. 22. 
In: AAS 60 (1968) 129-176. o.

36 Lásd a 21. jegyzetet.
37 Részletesebben lásd lejjebb.
38 Pius XI, MP Legge fondamentale dello Stato della Gitta del Vaticano. 1929. VI. 7. Egészében újraszabá

lyozva: Ioannes Paulus II, MP Legge fondamentale dello Stato della Cittd del Vaticano. 2000. XI. 27.
39 Const. Ap. Pastor Bonus, 1.2. cikk 2. §. Az Államtitkárság a többi dikasztérium munkáját azok egyen

lő' jogállásának szem előtt tartásával koordinálja (Const. Ap. Pastor Bonus II. 41. cikk 2. §.).
40 Lásd a többször módosított 90/1992. (V. 29.) Korm. rendeletet.
41 Egyszerűbben fogalmazva, a pápa állandó lakhelye ne legyen valamilyen ország területén, mert 

úgy nehéz volna megindokolni, hogy nincs annak területi joghatósága alatt. A római kérdés idején, 
a garanciatörvényben Olaszország ezt mégis így próbálta biztosítani, de ebben nyilván elvi hiba 
volt. A Szentszék a garanciatörvényt pár évenként rendszeresen visszautasította. Lehetne úgy érvel
ni, hogy az egyház mint szakrális valóság sui generis alanya a nemzetközi jognak, vagyis nincs alá
vetve annak a nemzetközi jogi elvnek (sem), hogy államjogi értelemben értelmezhető területre, la
kosságra legyen szüksége ahhoz, hogy érvényesítse szuverenitási igényét (ahogy ez éppen a római 
kérdés idején, valamint a Pápai Állam keletkezése [756] előtt de facto elég jól működött is).

42 A római kérdés idején (a Pápai Állam megszűntétől [1870] a laterdni szerződésig [1929]) teológiaüag 
semmi probléma nem volt, és a Pápai Állam 756-os megalakulása előtt sem volt az egyháznak füg
gő -  és államjogi értelemben értelmezhető -  területe. Vagyis az egyháznak „természetes közege" ép
pen az, hogy ilyenje nincs, ez tehát csak egy érvényesülési eszköz.

43 Lásd a továbbiakban „a Vatikán Városállam és az államiság kritériumai".
44 A Vatikán államcélját a lateráni szerződésben szó szerint olvashatjuk (a fordítás nem irodalmi, ha

nem szó szerinti): „Ahhoz, hogy a Szentszék teljes és látható függetlensége biztosítva legyen, szüksé
ges, hogy egy nemzetközi téren is vitathatatlan szuverenitás garantálva legyen" (preambulum 2. be
kezdés). Kifejtve: hozzálátnak, hogy egy nemzetközi jogilag is érthető, értelmezhető szuverenitást 
hozzanak létre a már meglévő diplomáciaihoz. Ez a distinkció akkor, a római kérdés végén sokkal 
érzékelhetőbb volt, mint most, amikor már endemikus a kettő léte, és ezért könnyen összemosódnak.

45 Ti. az egyház nem azért van, mert a nemzetközi jog vagy bármi elismeri, hanem a krisztusi alapítás 
okán.

46 A nemzetközi jog itt tehát puszta eszköz, az egyháznak arra kell, hogy általa demonstrálja, érthe
tőbbé tegye egyébként önjogon álapuló létét és tevékenységét.

47 Arangio Ruiz kifejezésével. Idézi: Barberini, G.: Chiesa e Santa Sede nell'ordinamento internazionale. 
Torino 1996,39. o.

48 A perszonálunió modellel viszont nem értek egyet, hiszen a Vatikán szentszéki Államtitkárság alá 
rendelése éppen nem azt szemléletet jeleníti meg, hogy a törvényhozó a kánoni és a vatikáni jog
rendet egyenrangúnak és csak a pápa személyén keresztül érintkezőnek akarta volna definiálni.

49 A nemzetközi jogot azon kívüli, politikai, diplomáciai stb. erők alakították ki és alakítják ma is. Vagy
is a legfontosabb érveket nem magában a nemzetközi jogban, hanem az előtt, vagyis a jog rendszerét logikai
lag megalapozó szférában kell keresni.

50 Az egyház hivatása: az emberek üdvözítése a Krisztustól kapott eszközökkel (evangélium, szentsé
gek). Á nevelési, oktatási tevékenység, ebbe a vonalba jól illeszkedik, de a betegek ellátása már csak 
nagyon áttételesen (amennyiben az ember méltóságára mutat rá). Ebbe a vonulatba az „állam fenn
tartása" nem illeszkedik, hacsak nem az egyház javára van valami hozadéka.

51 A tényleg nagyon sok közül egy elég jó: Jemolo, C. A.: Carattere dello Stato della Cittd del Vaticano. In: 
Rivista D iritto Internazionale. Padova 1929.188. o.
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52 Ennek ellentéte egyébként nem volna túl előnyös az egyháznak, mert abban az esetben a Vatikán 
önmagában is megálló államisága konkurálhatna az egyház fölötte való főségével (lásd feljebb, a 
kettős alanyiság kizárásánál), a nemzetközi jogászokat pedig még inkább abba a kísértésbe vinné, 
hogy a Vatikán államiságából eredeztessék az egyház nemzetközi szereplését.

53 A tárgyalás néhány hónapja alatt, a korai időszakban volt olyan helyzet is, amikor a Szentszék igé
nyelt volna nagyobb területet, de Olaszország nem adta, később Olaszország adta volna a területet, 
de a Szentszék nem fogadta el. A Gianicolo és a Leonina városrészekről folyt a vita, együtt az egész 
pár négyzetkilométer lett volna, leért volna a Tiberisig és az Angyalvárat is magába foglalta volna. 
A kettőből nyilván az szorul inkább magyarázatra, hogy amikor a tágyalások vége felé adták vol
na, a Szentszék miért nem fogadta el a területet. Barberini, G.: Chiesa e Santa Sede nell'ordimmento  
internazionak. Torino 1996. 64-65. o.

54 XI. Pius 1929. febr. 11-én mondta: „Az a területi minimum, ami szükséges a szuverenitás megtámo- 
gatására, nem több." Lásd Piola: Le caratteristkhe della soluzione della questione romana. Roma 1939.

55 Cardia fogalmazásában: apparátus-állam és nem közösség-állam.
56 A szerződés ugyanis számos -  kb. harminc -  ingatlant, köztük Rómán kívülieket is (nagyméretű ba

zilikák, középkori, reneszánsz és barokk paloták, melyekről egy mellékletben térképvázlat is van) 
a Szentszék tulajdonába ad, melyek ugyan Olaszország területéhez tartoznak (15. cikk), de „olyan 
nemzetközi jogi sérthetetlenségnek örvendenek, amilyeneket az idegen államok diplomáciai kiren
deltségeinek székhelyei élveznek" (uo.). Ezen épületek némelyikében kongregációk és más közpon
ti hatóságok, másokban egyetemek, tudományos intézetek, könyvtárak stb. működnek.

57 24. cikk, 2. bekezdés.
58 Olaszország tengeri határai a városállamtól több száz kilométerre húzódnak.
59 7. cikk.
60 A tárgyalás előkészítése során felvetődött a szerződés multilaterális verziójának gondolata. Lásd 

Piola: Le caratteristkhe della soluzione della questione romana. Roma 1939.
61 Jóllehet a Szentszék ezt formálisan soha nem kérte tőle.
62 Trattatofra la Santa Sede el'lta lia , 1929. II. 11. Nem azonos a lateráni konkordátummal (Concordato fra la 

Santa Sede e l'Italia, 1929. II. 11. In: AAS 21 (1929) 209-295. o.), ami a katohkus egyház olaszországi 
része és Olaszország jogi viszonyát szabályozza. Ez utóbbi módosítása: Accordo tra la Santa Sede ela  
Repubblica Italiana ehe apporta modificazioni al Concordato lateranense. 1984. II. 18. In: AAS (1985) 
521-535. o. A lateráni szerződés viszont azóta is módosítatlan.

63 Lásd a szerződés preambulumát (a fordítások nem irodalmiak, hanem a lehető leginkább szó sze
rintiek): „[Ahhoz, hogy a Szentszék teljes és látható függetlensége biztosított legyen] fel lett ismer
ve a szükségessége, hogy megfelelő módon létre legyen hozva [costituire = konstituálni] a Vatikán 
Városállam, elismerve fölötte a Szentszéknek a teljes és kizárólagos tulajdonjogot, az abszolút hatal
mat és szuverén joghatóságot" (preambulum 2. bekezdés). Értelmezve tehát: fölismerték, hogy létre 
kell hozni, és most létrehozzák.

64 Vö. Stehlin, S.: The Emergence of a Nezu Vatican Diplomacy D uring the Great War and Its Aftermath, 1914- 
1929. In: Kent-Pollard (ed.): Papal diplomacy in the modern age. Westport-London 1994. 75. o.

65 Például: „Olaszország elismeri a Szentszék teljes tulajdonjogát és a kizárólagos és abszolút hatal
mát és joghatóságát a Vatikán fölött, ami most lett létesítve [com’é attualmente costituito], minden il
letékességet és jövedelmet, megalkotva [creandosi] így a Vatikán Várost arra a célra [!] és úgy, amint 
azt ez a Szerződés tartalmazza." (3. cikk)

66 Lásd az előző jegyzetben.
67 Preambulum 1. bekezdés. És még egy formula: „A Szentszék [...] ehsmeri az Olasz Királyságot a 

Savoyai-ház dinasztiája alatt, Rómával, az olasz Állam fővárosával" (26. cikk).
68 Nézzük meg, hogy ha a Vatikán területe később -  pl. egy nemzetközi szerződésben rögzített anne- 

xióval -  nőne (láttuk, hogy ez az egyháznak nem érdeke), akkor azt hogyan kellene értelmezni. 
A látottak alapján e változás természete: 1. a Vatikán Városállam jelenlegi területére nézve annexió 
(területnövekedés), 2. a Szentszékre nézve tulajdongyarapodás volna. Ugynígy: Róma lateráni szer
ződésbeli annexiója 1. az Olasz Királyságra mint államra nézve annexió, 2. a Savoyaiakra mint ural
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kodó házra nézve tulajdongyarapodás. Ezek szerint a Vatikán területének laterániszerzó'désbeli 
ex novo megszerzése a Szentszékre nézve tulajdongyarapodás, annexiónak értelmezni pedig „nincs 
mihez".

Ez a gondolatmenet első olvasásra ugyan erőltetettnek tűnhet, de a szerződés szövegéből ez így 
következetesen levezethető, és a monarchikus államelmélettel is jól korrelál, vagyis nemzetközi jo
gilag jól értelmezhető, és nemzetközi jogi elméleti következményeket lehet hozzáfűzni. Ez pedig az, 
hogy ezután nem lehet azt mondani, hogy az egyetemes egyházi jogrend és a Vatikán jogrendje kö
zötti diszkrepancia nemzetközi jogilag nem értelmezhető -  mondván, hogy a nemzetközi jog nem 
tudja értelmezi, hogy mit jelent az, hogy szakrális, ill. nem szakrális jogrend -, hiszen pozitív nem
zetközi szerződés, tehát értelmezni tudja, és egy szokásos nemzetközi jogi modell alapján működik.

69 Összehasonlításul lásd A  nemzetközi jogi kézikönyvek modelljei című fejezetet.
70 Uralkodóknak is csak akkora területük van, ahányas cipőt viselnek.
71 Ez a formula (a Szentszék tulajdona a Vatikán) jelenik meg a preambulumban, utána pedig még 

a 3., a 4. és a 14. cikkekben.
72 A szerződésen is látszik, hogy a tárgyalás előtt már hosszas előkészületek folytak, és a fogalmazás

módokat, fomulákat jó előre megalkották, és olyan cikkeket iktattak be, hogy néhány lehetséges el
lenérvet előre ki lehessen lőni. Vázlatok már jóval előre készülhettek, hiszen már vagy fél évvel elő
re látható volt, hogy Mussoliniék olasz belpolitikai okokból rákényszerülnek egy szerződés (és egy 
konkordátum) megkötésére.

73 Barberini, G.: Le Saint-Siége et la notion de puissance en droit international. In: L'année canonicjue, 2000. 
38-39. o.

74 Általában azt szokták leszűrni, hogy „a Szentszék államisága kétes" vagy „nem teljes". Nos, a 
Szentszéknek egyáltalán nincsen államisága, kizárólag egyházisága van, az viszont kétségtelen, va
lamint teljes.

75 A Ducatus Romanus és környéke mezőgazdaságilag, valamint ásványkincsek és energiahordozók 
szempontjából soha sem volt túl erős.

76 Dinh-Daillier-Pellet-Kovács.: Nem zetközi jog. Budapest 2003, 225. o.
77 A lateráni szerződés egyik protokollja.
78 Bokorné Szegő Hanna: Nem zetközi jog. Budapest 1999, 143. o.
79 Még egy ötletes megoldás a cikk elején tárgyalt „hogyan nevezzük" problémára: a lateráni szerző

dés tulajdonképpen egy átkeresztelési szerződés.
80 A Szentszék szuverenitására vonatkozó formula a lateráni szerződésben: „Olaszország elismeri a 

Szentszék nemzetközi téren való szuverenitását, m int természetéhez tartozó tulajdonságot, [mint] tör
ténetének megfelelőt és [mint] a világban betöltött küldetéséhez szükségest" (2. cikk). Itt nincs szó 
a Pápai Államról vagy a Vatikánról. Tehát láthatjuk: a szerződés a szuverenitást m in t attribútum ot a 
Szentszékre alkalmazza (ezt többször is megteszi) viszont a Vatikán Városállamra egyszer sem (a ket
tő között tehát aszimmetria van).

81 A Szentszék 1. nem állam, hanem az egyház egyik -  a fő -  hatósága, 2. az egyház mindig is hang
súlyozta, hogy ő nem állam, a felvilágosodás után már az államok is hangsúlyozzák, hogy ők nem 
szakrális entitások.

82 Shaw, Malcolm N.: N em zetközi jog. Budapest 2001,161. o.
83 Ez nem nemzetközi jogi, hanem nemzetközi politikaelméleti „kategória" (mondjuk neorealista 

iskola).
84 Annak, hogy az állami hatóságok a helyi egyházrésszel nem tudnak tárgyalni (egyszerűen olyan jo

gon, hogy a saját állampolgáraikkal beszélnek), hanem csak a Szentszékkel, az egyetemes egyház
jog az oka, az ugyanis az úgy rendelkezik, hogy „[a nunciusok] tárgyaljanak az egyház és az állam 
közötti viszonnyal kapcsolatos kérdésekről, különösen pedig a konkordátumok [...] létrehozásáról 
és végrehajtásáról. [Ennek során] a pápai követ ne mulassza el az illető terület püspökei véleményét 
és tanácsát kikérni, és őket az ügyek menetéről értesíteni." (CIC 365.1. §. No. 2. és 2. §) Tehát a te
rület püspökei külsőkkel szemben (merthogy a helyi állam az egyház számára külső  entitás) önma
gukban jogilag cselekvőképtelenek, pontosabban csak konzultációs cselekvőképességük van.
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85 Ahhoz, hogy pasztorális látogatásra (szakrális célú tevékenység) egy országba menjen, mindig 
megvárja, míg a helyi egyházrészen kívül az ottani állam kormányzata is meghívja.

86 A példa komolytalannak tűnhet, pedig igen életszerű, szinte mindennapi.
87 Convenzione m ondana tra lo Stato M ia  Citta del Vaticano e la Repubblica Hallana, 1991. XII. 3. In: AAS 

(1994) 648-650. és Convenzione monetaria tra lo Stato della Citta del Vaticano e per esso la Santa Sede e la 
Repubblica Italiana, per conto della Comunitá Europea, 2000. XII. 29. In: AAS (2001) 750-756. o.

88 Jelenleg összesen 33 egyetemes és 10 regionális intézményben pl. Nemzetközi Távközlési Egyesü
let (ITU), Egyetemes Postaegyesület (UPU), FAO stb. munkájában vesz részt. Ezek tagsági aláírási 
dokumentumai azonban már egyáltalán nem jelentek meg az Acta Apostolicae Sedisben, ami jól 
mutatja, hogy az Államtitkárság e tevékenységeknek kisebb jelentősséget tulajdonít. Ebből is lát
szik, hogy a Szentszék nemzetközi szerepét nem biztos, hogy ezek alapján érdemes megközelíteni, 
ahogy azt M. N. Show teszi, hiszen ő (is) a Vatikán nemzetközi szerepéből eredezteti a Szentszékét 
(Show, 161.).

89 Azoknál az intézményeknél, amelyek nem területspecifikusak, hanem pl. szakosított intézmények, 
a Szentszék és a Vatikán vegyesen jegyzi a tagságot vagy megfigyelőséget.

Megfigyelőt olyan intézménybe küld, melynek az egyház számára nem olyan nagy a jelentőssége 
vagy még friss a kapcsolat, illetve abban az esetben, ha olyan a szervezet statútuma, ami a teljes jo
gú tagok számára olyan igazodási, beszámolási stb. kötelezettségeket ír elő, amelyek az egyház szá
mára elfogadhatatlanok. A megfigyelői státus is olyan eszköz tehát, amellyel az egyház olyan szer
vezet munkájában is ott lehet, amivel nincs szándékában teljesen azonosulni.

90 Ld. http://www.vatican.va.
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Résumé

The R ela tionship  between the H o ly  See and the Vatican C ity  S ta te  in Public  
D iscourse a nd  Lazo

It is common in Hungarian public life that people confuse the expressions of the Holy 
See and the Vatican. As it has some implication in foreign affairs, it is worth trying to 
clarify this question.

The author first discusses the typical mistakes in public discourse. Then, he 
examines the legal, structural and operational characteristics of the Holy See and the 
Vatican, and their realtionship through them. In the course of discussion, attention is 
paid to the bureauratic and legal structure of the Catholic Church, as well as its history. 
After that, the author analyzes the relationship between the internal legal order of the 
Vatican City State and the universal canonical order of the Church, as well as the raison 
d'état of the Vatican City State. Finally, he attempts to draw conclusions from the 
Lateran Treaty. The goal of the author is to clarify the areas in which the Vatican City 
State can offer help to the Church in the latter's diplomatic activities.

D as V erhältnis zioischen dem  H eiligen  S tu h l u n d  dem V atikanstaat 
in  der U m gangssprache un d  im  R echt

Im ungarischen öffentlichen Leben kommt es häufig vor, dass die Ausdrücke Heiliger 
Stuhl und Vatikanstaat in Interviews und Erklärungen nicht konsequent verwendet 
werden. Mit Rücksicht darauf, dass dies auch eine fachliche Auswirkung auf die 
auswärtigen Beziehungen hat, ist es am Platze, sich in dieser Frage ein wenig 
gründlicher zu informieren.

In der ersten Hälfte meines Artikels überblicke ich die in der Umgangssprache zu 
bemerkenden typischen Fehler. In der zweiten Hälfte des Artikels werde ich von dem 
Ziel geleitet, die juristischen, strukturellen und funktionellen Besonderheiten des 
Heiligen Stuhls und des Vatikanstaates und durch diese das Verhältnis beider 
zueinander zu interpretieren.

In diesem Rahmen stelle ich die gegenwärtige amtliche und juristische Struktur des 
Heiligen Stuhles als Verwaltung und Regierung der katholischen Kirche vor, 
außerdem behandle ich kurz seine Geschichte. Dies dient als Kontrast dazu, um ihn 
mit dem Vatikanstaat vergleichen zu können. Danach analysiere ich detaillierter das 
Verhältnis zwischen der inneren Rechtsordnung des Vatikanstaates und der
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allgemeinen kanonischen Rechtsordnung der Kirche, das Staatsziel (raison d'etat) des 
Vatikanstaates, danach versuche ich, aus der Analyse des Textes der Lateranverträge 
Lehren zu ziehen. Mit all dem möchte ich einen Beitrag dazu leisten, daamit wir ein 
genaueres Bild darüber bekommen, worin der Vatikanstaat eine Unterstützung für die 
diplomatische Tätigkeit der Kirche leisten kann.
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