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A katolikus egyház egységes 
nemzetközi szerződő fél 
A nemzetközi közjogi szemlélet korrekciója a nemzetközi kapcsolatok 
tudomány gyakorlatiasabb megközelítésével

Rónay Miklós

Napjaink belpolitikai életében újra témává vált az 1997-ben a Szentszékkel1 kötö�
nemzetközi szerződés2. Egyes politikusok a felülvizsgálatát igénylik, a nemzet-
közi kapcsolatokban jártasabbak pedig azon az állásponton vannak, hogy civili-

zált ország nemzetközi szerződéseket békeidőben, egyoldalúan nem vizsgál felül.3 
Van, aki fölveti, hogy a katolikus egyház a magyar társadalomnak csak egy részét 

képviseli, míg a Magyar Köztársaság kormányzata az egész társadalmat, és így nem 
igazságos, hogy ugyanolyan szinten képviseltetnek. A vita egyes részleteiből úgy tű-
nik, hogy időnként nehézségek tapasztalhatók a Szentszék és az egyes államok közö�i
nemzetközi kapcsolatok természetének értelmezésével is. Nézetem szerint ez a vita 
egyszerűsíthető volna, ha úgy tennénk föl a kérdést, hogy egy állam valójában milyen 
természetű partnerrel létesít jogviszonyt, amikor a Szentszékkel diplomáciai kapcsolatot 
létesít, vagy nemzetközi szerződést köt. 

Ebben a tanulmányban a nemzetközi közjog államisági kritériumokra épülő túl szi-
gorú a priorĳai általi inputvesztést úgy próbálom kiküszöbölni, hogy az egyház és az 
államok közö�i diplomáciai kapcsolatokat és szerződéseket a nemzetközi kapcsolatok 
tudomány szokásos nézőpontjából közelítem meg. Abból indulok ki, hogy amikor a fe-
lek diplomáciai kapcsolatba lépnek egymással, illetve nemzetközi szerződéseket kötnek, 
akkor hogyan tekintik a másik felet, jelesül a világi fél hogyan tekinti az egyházi felet. 

Előzetes válasz

Ha a címben szereplő kérdést a konkordatárius szerződések4 olvasásával, jogpozitivis-
ta a�itűddel vizsgáljuk, akkor a következő tapasztalati képet kapjuk. A Szentszék úgy 
köti az egyes államokkal a nemzetközi szerződéseket, mint az egész világon egységes 
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jogrendet képező katolikus egyház kormányzata. Vagyis a konkordatárius természetű 
szerződés stipulálása közben a Szentszék úgy viszonyul a katolikus egyház egészéhez, 
mint a szerződő állam kormányzata az általa képviselt ország egészéhez. E szerződé-
sekben – ahogy nemzetközi szerződésekben általában – a köteleze�séget a kormányza-
tok vállalják – tudniillik a Szentszék, illetve a szerződő állam kormányzata –, a kötele-
ze�ség címze�je pedig az általuk nemzetközileg képviselt jogrendek valamely szintjén 
helyet foglaló közjogi intézmény(ek). Vagyis a konkordatárius szerződések természete 
az, hogy a katolikus egyház egész világon egységes jogrendje – ami ma a hatályos ká-
nonjogi kódexből ismerhető meg5 – és egy állam jogrendje közö� létesít kollíziós jogot. 
A konkordatárius szerződések éppen az ilyen természetük, és az ilyen működési me-
chanizmusuk mia� képezik a nemzetközi közjog részét. 

Az igaz, hogy a világi szerződő felek, vagyis az országok így kötik és a gyakorlatban 
így is tekintik, vagyis így „működtetik” az egyházi jogrenddel kötö� szerződéseket, a 
nemzetközi közjog tudomány azonban – paradigmája korlátai mia� – ezt a valódi mű-
ködési mechanizmust nehezebben modellezi le. Ez lehet az oka annak, hogy a politi-
kai közbeszédben terminológiai és szakmai félreértésekkel találkozhatunk. Vizsgáljuk 
meg ezt a problémát részletesebben is. 

A nemzetközi közjog megértési útja és a nemzetközi 
kapcsolatok tudomány megértési útjában rejlő lehetőségek

A nemzetközi közjogi megközelítés
A Magyarországon kiado� nemzetközi jogi kézikönyvekben és egyetemi tankönyvek-
ben azt olvashatjuk, hogy a nemzetközi jog alanya a Szentszék6. A nemzetközi szerző-
dések fajtáinak ismertetésénél általában azt is szokták hozni, hogy a konkordatárius 
szerződéseket a Szentszék köti egy-egy országgal, mégpedig a szerződő ország terüle-
tén élő katolikusokra vonatkozó tartalommal. I� fölvetődik azonban a logikus kérdés, 
hogy a Szentszék hogyan képes nemzetközi szerződést kötni egy ország területén élő 
katolikusokra vonatkozóan? Hiszen ugyanezen nemzetközi közjogi tankönyvek más 
fejezeteiben azt olvassuk, hogy a nemzetközi jog – legalább elvben – a területiség alap-
ján áll, és az országok a területükön – legalább elvben – kizárólagos területi felségjogot 
gyakorolnak. Ebből következően nehezen érthető, hogy egy ország a területén élő ka-
tolikusok tekintetében egy olyan kormányza�al köt szerződést, amely a szóban forgó 
országtól területileg igen távol működik. Ez teljesen ellentmond a nemzetközi jog terü-
letisége elvének, és a gyakorlat mégis ez. 

A nemzetközi közjogi tankönyvekben a konkordatárius szerződések ilyen működési 
mechanizmusát már nem szokták kifejteni. Ennek valószínűleg az az oka, hogy egy nem-
zetközi jogi tankönyvnek az a feladata, hogy egyszerűen és megtanulható terjedelemben 



118 Külügyi Szemle

Rónay Miklós

ismertesse a diszciplína alapelveit. A konkordatárius szerződések működése kizárólag a 
területiség elve alapján valóban nehezen értelmezhető. A főszabály alól tehát valóban ki-
vételt képeznek. Mivel azonban ilyen szerződésekből a világon nagyságrendileg néhány 
száz van érvényben,7 valamilyen magyarázatot azért igényelnek. Ez a fajta szerződéskö-
tési mechanizmus tipikusan a katolikus egyház és az államok közö� gyakorlat.

Látjuk tehát, hogy egyrészt a nemzetközi jog – saját megértési modelljén belül – ne-
hezen értelmezi a konkordatárius szerződéseket, másrészt viszont a nemzetközi gya-
korlatban ezeket a szerződéseket a szerződő államok jól tudják értelmezni. Segítsé-
günkre lehet, hogy a nemzetközi közjog a jognak az az ága, amelyik a legnyito�abb a
gyakorlat irányában. Ezért a választ úgy keressük, hogy ahol a szigorúan értelmeze�
nemzetközi közjog nem képes a valóságban működő mechanizmusokat magyarázni, 
lemodellezni, o� a nemzetközi kapcsolatok tudomány kevesebb a priorival dolgozó, 
rugalmasabb módszereit vesszük igénybe. Vagyis megfigyeljük, hogy az egyes államok 
hogyan viselkednek konkordatárius szerződések kötésekor és betartásakor, és ezt a leíró módon 
tekinte� gyakorlati külügyi viselkedést, illetve az ennek során tapasztaltakat használjuk föl a 
jogi modellezés kiegészítésére, tökéletesítésére. 

Külpolitikai döntéshozatal a katolikus egyházzal való kapcsolatról 
Amikor a nemzetközi kapcsolatok területén egy aktor egy másikkal tárgyalásba bocsát-
kozik, először minél részletesebb információkat gyűjt arról, hogy annak pontosan mik 
a szándékai, valószínűleg hogyan fog tárgyalni, vannak-e közös tárgyalható pontok, 
hogy eddig milyen nemzetközi szerződéseket kötö�, az azokig a szerződésekig veze-
tő tárgyalásokon milyen tárgyalási célokat jelölt ki, milyen tárgyalási taktikát szoko�
alkalmazni stb. Ilyen kérdéseket csak akkor lehet föltenni és a megválaszolásukhoz 
információkat gyűjteni, ha már az elérhető legnagyobb mértékben tisztában vagyunk a 
leendő tárgyalófél természetével, önreflexiójával, azzal az alapvető a�itűddel, ahogyan
a külvilághoz, ezen belül a tárgyalópartnereihez viszonyul. Ez különösen egy olyan 
leendő tárgyalópartner esetében elengedhetetlen, amelyikről a nemzetközi jogi tan-
könyvek például azt írják, hogy sui generis, vagyis sajátos, a többitől eltérő természetű 
nemzetközi jogalany, és utána nem is fejtik ki túl részletesen, hogy ez mit jelent. 

A probléma a politikusok részéről általában olyan formában szoko� felvetődni, hogy 
az állami vezetés valamilyen kapcsolatot akar fölvenni az ország területén élő egyik 
vallási közösséggel, a katolikussal. Elsőre valószínűleg nem gondolnak nemzetközi ter-
mészetű kapcsolatfelvételre, hiszen azt tanulták, hogy a területiség elve alapján akkor 
kell nemzetközi természetű kapcsolatfelvételhez folyamodni, ha egy másik országgal 
akarnak hivatalos kapcsolatba kerülni. A katolikus egyházzal való – állami értelemben 
ve� – belügyi megkeresésre viszont egyházi részről azt a választ kapják, hogy ilyen 
formában csak beszélgetésekre, informális tárgyalásokra kerülhet sor, majd elmond-
ják, hogy a katolikus egyháznak ebben az országban élő részét is a Szentszék képviseli a 
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külsőkkel szemben, mert a katolikus egyháznak az az önképe, hogy az államok vele 
szemben külső entitások. Ha az ország állami vezetése továbbra is hivatalos kapcsolat-
felvételt akar a katolikus egyháznak a saját területén élő részével, ezen az úton kell a 
kapcsolatfelvétellel elindulnia. 

Az állam részéről tehát a – valamilyen – kapcsolatfelvétel szándékát látjuk, az egyház 
részéről pedig a kapcsolatok formájának egy bizonyos formába terelését. Ezen a ponton 
valószínűleg el kell döntenie az állam politikai vezetésének, hogy vagy azt az elvet ré-
szesíti előnyben, hogy a területén élő minden vallási közösséghez egyenlően viszonyul, 
vagy akarja a katolikus közösséggel a kapcsolatot (ha úgy dönt, hogy nem akarja, akkor 
nem viszonyul egyenlőképpen a területén élő vallási közösségekhez, mert az egyikkel 
nem ve�e föl a hivatalos párbeszéd fonalát, vagyis nem folytat saját alkotmányos ön-
képének megfelelő gyakorlatot). Ebben az esetben a kormányzat tehát amelle� dönt, 
hogy a területén élő egyik vallási közösség és az ország világi állama közö� létesít 
nemzetközi természetű intézményes kapcsolatot. Ez az ado� országon belül jogelméle-
ti nehézségeket vethet föl (ahány állam, annyi alkotmány és alkotmányértelmezés),8 de 
ma az országok túlnyomó többsége, szám szerint 174 ország döntö� úgy, hogy akarja 
a katolikus egyházzal a hivatalos kapcsolatot,9 és elfogadja azt a formát, amelyet az 
egyház megkíván. A kivételek szűk körét néhány muszlim államvallású ország, a Kínai 
Népköztársaság és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság alkotja. Ez a forma az, 
hogy a katolikus egyház bármely országgal kormányzatán, a Szentszéken keresztül tart hiva-
talos kapcsolatot, a klasszikus külügyi, diplomáciai forma betartásával. Ez ma (ahogy a 
nemzetközi kapcsolatok történetének kezdetétől) a katolikus egyházzal való hivatalos 
kapcsola�artás endemikus formája. 

A nemzetközi kapcsolatok tudomány alapján való 
megközelítés

Szerződő felek akkor szerződnek egymással, ha úgy értelmezik a helyzetet, hogy 1. ez a 
forma a legcélszerűbb a viszonyuk, illetve az aktuális kérdés rendezésére, 2. úgy látják, 
hogy a másik fél a szerződésben vállalt köteleze�ségét képes lesz betartani.

1. Az első szempont a nemzetközi kapcsolatok területén általában tisztán politikai ala-
pon dől el. Amikor azonban egy ország kormányzata arról gondolkodik, hogy a területén 
élő katolikus egyházrésszel való viszonyát rendezze, akkor kérdést lehet föltenni magára 
a szerződéses forma létjogosultságára is. Hiszen az állam úgy értelmezi magát, hogy a 
területén fölvetődő minden problémát meg tud oldani (klasszikus szuverenitáselmélet). 
Az igaz, hogy a modern államok úgy értelmezik magukat, hogy a szakrális kérdésekben 
nincs illetőségük, és így ezeket nem tudják megoldani, viszont ezen értelmezésükkel egy-
szersmind azt is állítják, hogy azok nem is érdeklik. Mivel pedig a területükön működő 
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ilyen társaságok pénzügyi stb. aspektusait tudják szabályozni (ezzel az egyháznak sincs 
semmi gondja), ezzel az államot érdeklő szempontokat már el is intézték. Valóban, sok 
olyan ország van, amellyel az egyháznak nincs szerződése, és az egyház–állam viszony 
így is teljesen kielégítő. Ez a viszony az egyház szempontjából is hasonlóképpen értel-
meződik. Az egyház globális, anacionális jogrendje és az egyes területeken élő államok 
jogrendje „elmegy egymás melle�”, és nem keverednek egymással konfliktusba. Az az
alapeset, hogy mivel a két jogrend természetében, vagyis az élet általuk szabályozni kí-
vánt aspektusaiban alapvetően különböznek – csak formájukban, jogtechnikájukban igen 
hasonlóak egymáshoz –, egymással érintkezési pontjuk sincsen. 

A mindennapi élet azonban hozhat olyan helyzetet, amikor a felek jónak látják, hogy 
az egyébként – jogfilozófiailag és jogtechnikailag – egymástól függetlenül és egymás-
ról gyakorlatilag tudomást sem vevő jogrendek módjára működő jogi vertikumok kö-
zö� érintkezési ponto(ka)t létesítsenek.10 Ez a felek szabad politikai elhatározásával, 
nemzetközi szerződésben történhet. A konkordatárius szerződések preambulumaiban 
ennek okát is meg szokták adni. A szerződési okok közö� általában az ado� állam 
területén élő népesség, társadalom nagyobb java, az oktatás, a rászorulókról való gon-
doskodás, a közös patrimónium védelme és karbantartása szoko� leggyakrabban sze-
repelni, mint a területen élő egyházrész és az illető ország államának közös problémái, 
mindke�őt érintő kérdések. A preambulumban felsorolt ilyen elvekből eleve érezhető, 
hogy a felek valóban politikai természetű elhatározás alapján kötö�ék a szerződést. 
Az 1990 óta a kelet-közép-európai országokkal kötö� szerződések preambulumai elég 
hosszúak. Ennek valószínűleg az a magyarázata, hogy a léteze� szocializmus utáni 
kapcsolat-újrafelvételeknek, illetve a jó viszony újbóli deklarálásának érthetően politi-
kai töltete van. Ezekben a szerződésekben a kelet-közép-európai országok lehetőséget 
lá�ak arra, hogy a nemzetközi közösség irányában ünnepélyes formában is kifejezzék, 
hogy újra tiszteletben kívánják tartani a vallásszabadság elvét. 

Ha a preambulumokban szereplő általában szokásos szempontokat kibontjuk, lát-
hatóvá válik, hogy a felek magával a szerződéssel elismerik a másik legitim autoritását 
a másik által kultivált területen.11 Egyrészt azt, hogy mindke�ő az ado� területen élő 
lakosságnak a – saját szemlélete és természete szerint érte� – nagyobb javán munkál-
kodik, másrészt azt, hogy a szerződő felek úgy értelmezik a helyzetet, hogy a másik fél 
a tevékenysége által – pozitív externáliák nyújtásával – javítja az ő tevékenységének 
hatékonyságát. Éppen ennek a felismerése juta�a a feleket ahhoz a külpolitikai döntés-
hez, hogy ha egymást az eddigieknél jobban segítik, akkor növekedhetnek is a másik 
által előállíto� pozitív externáliák nyújto�a előnyök. A szerződés által mindke�en elő-
nyösebb helyzetbe jutnak, mint amilyenben a szerződés megkötése elő� voltak (pozitív 
összegű játék). A nemzetközi szerződés tehát a másik féllel való intenzívebb együ�műkö-
dést politikailag deklarálja, egyszersmind jogilag szabályozza. Ez még nem jelenti azt, hogy 
az állam „elkezdené érteni”, hogy az egyháznak mi a tevékenysége, mindössze azt 
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érti, azt ismerte föl, hogy valami olyasmi, ami számára pozitív externáliát nyújt, és aminek 
megkapásához/növeléséhez neki érdeke fűződik. I� elsősorban a lelkipásztori tevékenység-
gel (az 1997-es szerződés szóhasználata szerint a hitéle�el) kapcsolatos finanszírozásra 
gondolok, mert az iskolafenntartás és hasonlók esetében ennél könnyebben is megért-
hető, hogy o� egyszerűen közfeladat átvállalásáról van szó. 

2. Anélkül biztosan nem köt szerződést senki, hogy előzetesen ne győződö� volna
meg, hogy a másik fél képes lesz a szerződést betartani. Ez a konkordatárius szerződé-
sek esetében azt jelenti, hogy a szerződő állam arról van meggyőződve, hogy a Szent-
szék képes lesz az illető állam területén élő katolikus egyházrészével végrehajtatni a 
szerződésben foglaltakat. Magával a szerződés megkötésével tehát az állam elismeri 
a katolikus egyház globális és anacionális jogrendjének jogi hatékonyságát, az annak 
működési/működtetési biztonságába vete� politikai/jogi bizalmát. Nem volna logikus 
azt állítani, hogy egy állam a szerződéskötés tényével csak azt ismerné el, hogy a Szent-
szék az illető ország területén élő egyházrészével lesz képes végrehajtatni a szerződést, 
de más országok területén nincs a katolikus egyház jogrendjének megfelelő hatékony-
sága. Sőt, a gyakorlat éppen az, hogy egy ország kormányzata, egy terveze� szerző-
déskötés elő� tanulmányokat folytat abban a tekintetben, hogy hogyan is kell ilyen 
szerződéseket kötni, milyen lesz a végrehajtás biztonsága stb. Azt, hogy a területén élő 
egyházrésszel a Szentszék képes lesz-e végrehajtatni az abba foglalandókat, abból jelzi 
előre, hogy megnézi, hogy képes volt-e a többi országgal kötö� szerződéseit végrehaj-
tatni, azoknak az országoknak a területén. Ha azt tapasztalja, hogy a katolikus egyház 
jogrendje eddig, o� képes volt hatékonyan működni, megkötö� szerződéseit körkörö-
sen, az összes szerződő állam területén élő egyházrészével meggyőző hatékonysággal 
és rendszerességgel, vagyis megbízhatóan végrehajtatni, akkor kialakul benne az az 
előzetes bizalom, hogy ennek a szerződésnek is meglesz a végrehajtási biztonsága. Így 
magával a szerződés megkötésével azt ismeri el, hogy a Szentszék képes az egész vi-
lágon elterjedt katolikus egyházban végrehajtatni a nemzetközi szerződéseket, hiszen 
legkésőbb addigra, mire az illető állam a szerződés megkötéséhez ér, ez a meggyőző-
dés ki kell, hogy alakuljon benne. Szoros jogi értelemben lehet úgy értelmezni, hogy 
ez az értelmezés túlzo�an kiterjesztő, és csak a Szentszék és az ado� ország területén 
élő katolikus egyházrész relációjában áll fenn ez a jogrendi hatékonyságra vonatkozó 
állami elismerés/bizalom, a nemzetközi kapcsolatok tudomány nézőpontjából, a kül-
ügyek gyakorlata, működése szempontjából azonban ez az értelmezés nyilvánvalóan 
értelmetlen volna, hiszen az illető állam előzetes bizalma éppen a precedensek, illetve 
azok meggyőzően nagy száma alapján alakult ki. Ezáltal a szerződő állam elismeri az 
egyház globális és anacionális jogrendjének hatékonyságát, és így nyilván a létezését is, 
akkor is, ha ezt a szerződésben expressis verbis nem írja le. 

A szerződés megkötésekor tehát az ado� állam úgy viszonyul a Szentszékhez, mint 
az egész világon elterjedt katolikus egyház kormányzatához és így a területén élő ka-
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tolikus egyházrész nemzetközi értelemben ve� kormányzatához. Ahhoz a szervéhez, 
ami a katolikus egyházat a külsőkkel szemben az egész világon képviseli, és így neki 
is a Szentszékkel kell tárgyalnia, ha a területén élő katolikus egyházrésszel érvényes 
szerződést akar kötni. 

A felek önképe és partnerképe mint külügyileg releváns input
1. A felek tárgyaláson tanúsíto� gondolkodás- és tárgyalásmódját és így szerződési 
a�itűdjét a felek saját jogrendje, tágabb horizonton tekintve pedig saját önreflexiója 
determinálja. Vagyis tárgyalás közben az egyházi fél tárgyalója nem az alapján tárgyal 
például a magyar világi fél tárgyalójával, hogy Magyarországon az egyetemi tanköny-
vekben mit írnak az egyházról, illetve annak szerződésképességéről, sőt ezt általában 
– mint irrelevánst – nem is tudja.12 A kialakuló szerződésben azonban létrehoznak egy 
közös nézőpontot, ami az egymásról való gondolkodás egyeztete� és rögzíte� formája. 

Az egyház külügyi apparátusában (a szentszéki Államtitkárság Államokkal való 
Kapcsolatok Részlegén, illetve a nunciatúrákon) dolgozókat egységesen Rómában, a 
háromszáz éves, direkt erre a képzési formára létrehozo� római Accademia Pontificia
Ecclesiastica nevű intézményben képzik, posztgraduális képzési formában. Az 
Accademia Pontificia Ecclesiasticán az egyház önképének elsajátítása – természetesen 
– a tananyag alapvető részét képezi. Utána egy életen keresztül ez lesz a kiindulópont, 
amelynek alapján a külügyi funkcionárius a hivatali munkáját ellátja. Az egy ado� kö-
zösségben, intézményben lévő, abba szocializálódó ember, az o� valamilyen munkát 
végző funkcionárius az odaszocializálódás hosszú folyamata által ismerte meg az illető 
intézmény történetét (pontosabban annak önmegértési változatát), és ezt az önreflexiót 
természetes közegnek tartva, azzal azonosulva, a természetes benne-lét módjára hozza 
a döntéseket. Ez a szemlélet az institucionalizmus egyik szemléleti alaptétele. Ha tehát 
az egyház külügyi tevékenységének mozgatórugóit akarjuk értelmezni, magyarázni, 
akkor ezt az önképet kell megérteni, átlátni, ebből kell kiindulni. Annál is inkább, mert 
a tárgyalópartnerek ezzel a (határozo� önképpel rendelkező) féllel tárgyalnak, és ha 
azt látjuk, hogy ez a diplomáciai tevékenység működik, üzemel, akkor nem lehet, nem 
érdemes azt mondani, hogy az egyik fél önképe túldimenzionált vagy életszerűtlen, 
hiszen látjuk, hogy működik. A nemzetközi kapcsolatok tudomány nézőpontja ebből a 
szempontból sokkal gyakorlatiasabb, mint a nemzetközi jogé.

2. Amikor egy kormányzat tárgyalást tervez az egyházzal, annak megismerésére, 
akkor az egyházról való partnerképe kialakítására valószínűleg megnézi a nemzetközi jogi 
kézikönyveket is. A nemzetközi közjog az államiság kritériumainál három alapvető 
szempontot szoko� felsorolni: terület, népesség és olyan kormányzat, amelyik az előző 
ke�ő fölö� kizárólagos fennhatóságot gyakorol. Az egyház esetében a nemzetközi jog 
kritériumai szerinti terület és népesség nincs meg. Az egyházi közigazgatási jog ismeri 
ugyan a területi elvet (területi alapon álló illetékességekkel dolgozik, e nélkül nehéz 
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közigazgatási jogot elképzelni), és ismeri a természetes személy fogalmát (a kánon-
jog címze�jei a Krisztus-hívők mint természetes személyek), ezek a jogi kategóriák a 
nemzetközi jog párhuzamos kategóriáival azonban nem egyeznek meg. Nem is egyez-
hetnek meg, hiszen akkor ütköznének az állami jog ilyen fogalmaival és illetékességé-
vel. Márpedig az egyházjog természetes közege az – a római jog korai recepciójánál, a 
konstantini korban eleve így strukturálódo� –, hogy világi jogi vertikum(ok sokasága) 
melle�, párhuzamos jogi vertikumként működik. Az egyházjog terület és természetes 
személy fogalma a területileg illetékes állam terület és természetes személy fogalma melle�
elmegy. Egyedül a kormányzat az, amelyik az egyházjogban ugyanolyan formájú, mint 
a világiban, jóllehet a nemzetközi közjognak ezen a téren is lehetnek kifogásai e kor-
mányzat tartalmával és cselekvőképességével kapcsolatban. 

Az előző pontokban azonban azt lá�uk, hogy az egyház és az államok közö�i
külügyi kapcsolatok a gyakorlatban nem a nemzetközi közjog, hanem a nemzetközi 
kapcsolatok tudomány ismeretszerző mechanizmusa alapján magyarázhatók jobban. 
Egy államnak valóban nem az a fő szempont, hogy a nemzetközi jogi kézikönyvek 
szempontjait milyen szinten elégítik ki az egyházi fél tulajdonságai. A világi fél számá-
ra külpolitikailag az a legfontosabb, hogy egy kormányozható és kormányzo� entitással 
tud tárgyalni. Külügyi szempontból ez a „másik fél”-ként való elfogadás a lényegi elem. 
Közvetlen értelemben a világi félnek mindegy (és az egyházi fél számára is), hogy a 
külügyi tárgyalások vagy szerződések során, a másik fél által te� elköteleződések mi-
lyen konkrét mechanizmuson keresztül valósulnak meg. Egy szerződésen gondolkodó 
aktort elsősorban, sőt gyakorlatilag kizárólag az érdekli, hogy ha bármilyen formájú 
elköteleződést tesz, illetve elfogad, annak milyen lesz a végrehajto�sága. Ezért külügyi 
szempontból elégséges, ha egy jogrend a jogrendi struktúrája (alkotmányjogi stabilitá-
sa) által demonstrálja hatékonyságát. Annak nemzetközi közjogi reflexiója (mit írnak 
róla a nemzetközi közjogi tankönyvek) közvetlen értelemben számára indifferens. Az
egyház kánoni közjogi struktúrája pedig nyilvános, hozzáférhető, minden érdeklődő 
megtalálja a kánonjogi kódexben. 

A nemzetközi közjog és a nemzetközi kapcsolatok tudomány megközelítései 
közö�i különbség
Annak tehát, hogy egy rend hogyan gondolja el magát, mi az önreflexiója, annak 
van jelentősége, mert ha elfogadták tárgyalópartnernek, akkor olyannak fogadták el, 
ahogyan saját magát bemuta�a (nyilván az önreflexiója alapján mutatkozo� be), és a 
„hogyan elfogadható” kérdéséről nem érdemes vitatkozni. Ez ugyanis oda vezet, amit 
egyes nemzetközi jogi tankönyvek esetében látunk. A Szentszéket „vitato� államiságú 
területként” határozzák meg,13 miközben Magyarországnak ez idő tájt három nem-
zetközi jogi szerződése van vele. Eközben biztosan van ötven-száz olyan ország, ame-
lyekkel ennél kevesebb szerződésünk van, mégis ezeket a magyar tankönyvek – mint 
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államokat – nem tartják bizonytalan jogalanynak. (Ez persze a nemzetközi közjog pa-
radigmájának ado�ságai alapján, azon a tudományágon belül rendben is van.) A jogi 
és a nemzetközi kapcsolatok tudomány által adódó nemzetközi képesség közö� tehát ese-
tenként diszkrepancia adódhat.

A jogi és a politikatörténeti vizsgálat közö� az az elvi különbség, hogy a jog – fo-
galmi gondolkodásából következően – először elvileg akarja eldönteni, hogy valami a 
nemzetközi jog alanya-e vagy sem, és utána hajlandó annak cselekményeit vizsgálni. 
A nemzetközi kapcsolatok tudomány az erőcsoportosulások egymáshoz való viszo-
nyát tekinti a vizsgálandó valóságnak, és az ezen az anyagon mutatkozó jelenségmintá-
zatokat, kialakuló szokásokat, szabályokat tekinti másodlagosnak, következménynek, 
olyannak, amik az erőközpontok egymással való küzdelmük története folyamán mint 
rendet kialakítanak. Így magát a nemzetközi jogot is másodlagosnak tekinti. A nemzet-
közi kapcsolatok tudomány előnye tehát az, hogy nem kell előre megmondani, hogy az 
egyház alany-e vagy sem, és ha igen, akkor hogyan, hanem az majd a végén evidencia 
módjára kiadódik. 

A Szentszék és „a katolikus egyház többi része” közö�i viszony értelmezése
a nemzetközi kapcsolatok tudomány értelmezése alapján
Az, hogy a nemzetközi közjog a Szentszéket tekinti a nemzetközi jogalanynak, de a 
katolikus egyházat mint olyat nem (vagy nem tudja), nem jelenti azt, hogy a nemzet-
közi kapcsolatok tudomány logikája alapján ne lehetne erről a pontról továbblépni. Az 
előzőek alapján az egyház önképéből kell kiindulni, amit aztán a nemzetközi kapcso-
lataiban a tárgyalópartnerekkel a gyakorlatban elfogadtat/működtet. Az egyértelmű, 
hogy az egész világon elterjedt egyház globális, anacionális egységként értelmezi és 
igazgatja önmagát. Jogrendjét úgy működteti, hogy az a kánoni közigazgatási egységesség 
által, a Szentszéktől az egyes Krisztus-hívőkig „leérő” jogrendi kontinuitás, jogi megszakí-
tatlanság által kifejezze az egyház ekkleziológiai önreflexióját, tudniillik az egész világon 
való egységességét. Hogyan érzékelik ezt a tulajdonságát a szerződő vagy diplomáciai 
kapcsolatot kötő partner országok? 

A Szentszék és „a katolikus egyház többi része” közö� sokan feltételeznek valami-
lyen szervetlen kapcsolatot. Ez a képzet valószínűleg a nemzetközi közjog láto� megér-
tési mechanizmusa alapján alakul ki, márpedig azon kívül az egyetemi tankönyvekben 
erről a témáról nem tanulhatunk. Ilyen értelmezések esetében szoko� fölvetődni olyan 
kérdés, hogy a Magyarországi Katolikus Egyház14 miért ismeri el a Szentszék „fennha-
tóságát”, és ehhez hasonlók. Vannak, akik annak a véleményüknek adnak hangot, hogy 
amikor egy állam a Szentszékkel szerződik, akkor valamilyen szokásjog nevében jár el, 
de nem ismerik el a Szentszéknek az illető ország területén élő katolikus egyházrész 
fölö�i nemzetközileg értelmezhető szuverén kormányzati hatalmát. A korábbiakban 
viszont lá�uk, hogy a konkordatárius szerződéseket kötő államok evidencia módjára 
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úgy értelmezik a helyzetet, hogy a Szentszék és a katolikus egyház többi része közö�
működőképes és hatékony jogrendi – úgy értem jogrenden belüli – kapcsolat van, va-
gyis egy kormányzat–kormányzo� közigazgatási rendszer kapcsolat. Ha az állam nem ilyen 
természetű kapcsolatot látna e viszonyban, akkor nem a nemzetközi szerződést választaná mint 
adekvát formát az ezzel az összességgel való megállapodásra. 

Az igaz, hogy a puszta diplomáciai kapcsolat esetében – a szerződéstől eltérően – a 
diplomáciai kapcsolatfelvétel által elismert kánoni közigazgatási egységesség nincs ki-
használva, nincs működtetve. Egyesek azt mondják, hogy az ország azért létesít diplo-
máciai kapcsolatot a Szentszékkel, mert valójában a Vatikán Városállammal mint állam 
természetű entitással akart diplomáciai kapcsolatot létesíteni,15 a Vatikán Városállam 
szerveinek pedig valóban nincs kánoni joghatóságuk a katolikus egyház egyik része 
fölö� sem. A diplomáciai kapcsolat felvételekor azonban a szentszéki fél alaposan tisz-
táztatja az ado� országgal (l. A későbbiekben), hogy mit is akar tenni, és a Szentszék 
az ország döntése alapján dönti el, hogy abba a típusú kapcsolatba belebocsátkozik-e 
vagy sem. Csak néhány olyan eset van (néhány muszlim államvallású arab állam, a 
múltban pedig a léteze� szocializmus egyes országai), amikor névlegesen a Vatikán Vá-
rosállam volt a diplomáciai partner, és nem a Szentszék. Viszont tudni kell, hogy ebben 
az esetben is az Államtitkárság Államokkal való Kapcsolatok Részlege volt a kapcso-
la�artó, mert a Vatikán Városállamnak is – mint a Szentszék egyik alrendszerének – az 
illetékes szentszéki hatóságok intézik a külkapcsolatait, saját külügyi apparátusa nincs, 
természetéből, egyházon belüli jogi elhelyezkedéséből, szabályozásából adódóan nem 
is lehet.16 Vagyis a névleg a Vatikánnal diplomáciai kapcsolatban álló ország is ugyan-
azzal a szentszéki hatósággal és ugyanazokkal a tisztségviselőkkel tárgyal. 

Diplomáciai kapcsolat felvételkor való partnermegismerés
A diplomáciai kapcsolat felvételekor a Szentszék elvárja, hogy az ado� ország a szo-
kásos belső egyházi úton jelezze a diplomáciai kapcsolat felvételi szándékát. Ez úgy 
lehetséges, hogy olyan országokban is szoko� legátus működni (diplomáciai megne-
vezése apostoli delegátus), ahol nincs az állammal diplomáciai kapcsolat. A legátus 
tisztán kánoni jogi alakzat, és léte az egyház ekkleziológiai tulajdonságaiból következik 
(a Szentszék és a távoli területek közö�i belső kommunikációra, kapcsola�artásra szol-
gál). Ezt a legátust szokták nunciusi funkcióval is felruházni, amikor az ado� országgal
diplomáciai kapcsolat létesül. 

A Szentszék diplomáciai kapcsolatfelvételi gyakorlatában megfigyelhető az a ten-
dencia, hogy a kapcsolatfelvétel folyamatában a tárgyalás csatornájául a már meglévő legá-
tusi intézményt használja fel, vagyis a diplomáciailag még fel nem hatalmazo� egyházi 
tisztségviselőt.17 Ha egy ado� ország a más államokkal meglévő diplomáciai csatornáit 
akarja felhasználni a kapcsolatfelvétel intézésekor, például az Olaszországnál akkre-
ditált saját római nagykövetén keresztül vagy a Szentszéknél akkreditált római diplo-
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máciai testület valamelyik tagján keresztül akarja jelezni kapcsolatfelvételi szándékát, 
akkor a Szentszék az egyházi struktúra felhasználására kéri. 

Nézzünk erre konkrét példát is. Japán 1942-ben először Olaszország szentszéki 
nagykövetén keresztül jelezte a Szentszéki Államtitkárságnak, hogy diplomáciai kap-
csolatot akar fölvenni a Szentszékkel. Erre a bíboros államtitkár azt válaszolta, hogy 
a tokiói kormánynak a tokiói apostoli delegátuson keresztül kell kezdeményeznie a 
hivatalos kapcsolatfelvételi szándékát. Japán ezt megte�e, és így létre is jö� az állandó 
diplomáciai kapcsolat.18 Amikor Magyarország 1990 elején kérte az 1945 áprilisában 
Vorosilov marsall (mint a magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizo�ság elnöke) által 
fölmondo� diplomáciai kapcsolatok újrafelvételéről szóló tárgyalások megkezdését, 
ugyanezen a mechanizmuson keresztül kelle� ezt a szándékát jeleznie. 

A tisztán egyházi struktúrát máskor is felhasználja az egyház külső, nem egyházi 
ügyekben való közvetítésre, eljárásra. Apostoli delegátusokat, apostoli vikáriusokat, 
esetenként apostoli prefektusokat19 a Szentszék sokszor bíz meg olyan, egy-egy állam 
irányában való közvetítésre, amikor még nincs közö�ük diplomáciai kapcsolat. Így 
például Japánnal,20 Kínával,21 a londoni holland emigráns kormánnyal (mert Hollan-
dia 1925-ben felmondta a diplomáciai kapcsolatát a Szentszékkel, majd az emigráns 
kormány újra föl akarta venni a kapcsolatot),22 vagy Finnországgal kapcsolatban.23 

Ennek a kapcsolatfelvételi „szertartásnak”, protokollnak az az értelme, hogy látha-
tóvá váljon, hogy a szentszéki diplomácia elsősorban nem a többi ország diplomáciai 
képviseleteihez áll közel (noha formailag azzal teljesen analóg), hanem az egyház egész 
világra kiterjedő egyházjogi struktúrájának egy aspektusa (tudniillik lényegét, gondol-
kodásmódját tekintve). Mire az új kapcsolat felvevő ezt az intézményes utat végigjárja, 
már rá is érez, hogy milyen természetű entitással is áll szemben. 

Azáltal, hogy az egyház elvárja, hogy ezen az úton, vagyis az illetékes apostoli de-
legátuson keresztül jelezzék a kapcsolatfelvételi szándékot, az egyház mintegy előre be-
mutatkozik a leendő diplomáciai partnernek, előre megmutatja saját önreflexióját, műkö-
dését, azt a mechanizmust, ahogy vele kommunikálni lehet. A leendő partner tehát 
mire a diplomáciai kapcsolatot fölveszik, már tisztában van vele (ha korábban nem 
volt), hogy mi a Szentszék és a területén élő katolikus egyházrész jogi és mindennapi 
működési viszonya. Így tehát világos, hogy amikor egy állam diplomáciai kapcsolatot 
létesít a Szentszékkel, implicite már akkor is elismeri a katolikus egyház közigazgatási 
kontinuitását,24 vagyis ehhez nincsen szükség nemzetközi szerződésre, jóllehet a nem-
zetközi szerződés ezt hangsúlyosabban fejezi ki. 

Akkor miért használják a konkordatárius szerződésekben azt a formulát,  
hogy a Szentszék köti?
Minden diplomáciai kapcsolati formulában (például Magyarország Szentszéknél akk-
reditált nagykövete), illetve konkordatárius szerződési fejlécben a Szentszék – ponto-
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sabban mint Apostoli Szentszék – van megjelölve, egyik szerződő félként. Ez a formula 
tehát tisztán a nemzetközi jogi értelmezést hozza, jóllehet a nemzetközi kapcsolatok tu-
domány gondolkodásmódja szempontjából világos, hogy a Szentszék ezekben a diplo-
máciai kapcsolatokban, illetve szerződésekben azért vesz részt, mert képes, és úgy vesz 
részt, mint ami egyedül képes az egyház ado� részét az ado� kívülálló partnerrel, egy-
szersmind az egyház bármely részét, vagyis az egész egyházat bármely kívülálló part-
nerrel szemben képviselni. A nemzetközi kapcsolatok tudomány gondolkodásmódja 
szempontjából tehát sokkal pontosabb megjelölés volna, ha a hivatalos formulákban nem 
a Szentszék/Apostoli Szentszék formula szerepelne az állam szerződő partnere megne-
vezéseként, hanem a katolikus egyház mint olyan. A szentszéki diplomáciai apparátussal 
való állami érintkezés és a konkordatárius szerződések stipulálása/betartása ugyanis 
valójában azért jön létre, azért vetődik föl az állam részéről, mert előzetesen megérte�e
és elfogadta, hogy a katolikus egyház ado� ország területén élő részével így lehet hiva-
talos kapcsolatot fönntartani. 

A használt formula tehát inkább a nemzetközi jogi megértést képezi le, bár világos, 
hogy a működési mechanizmus nem ez, hiszen így értelme sem le� volna a kapcsola-
tot fölvenni, illetve a szerződést megkötni. Ebben a megfogalmazásban nézetem szerint 
pusztán egy hagyományos formulát kell látni. Ez azonban nem lehet érv a Szentszék és 
a katolikus egyház többi része elválaszto� értelmezése melle�. Vagyis evidens, hogy noha a
fejlécekben mindenhol az Apostoli Szentszék szerepel szerződő félként, külügyileg úgy 
kell érteni – mert külügyileg eleve úgy értelmeződik, a gyakorlatban úgy működik –, 
hogy az állami fél az egész világon elterjedt katolikus egyház egységes jogrendjével kötö�e az ado�
szerződést, illetve ve�e föl a diplomáciai kapcsolatot. I� tehát csak egy hagyományos szóhasz-
nálatról van szó, ami – sajnos – félreértésekhez vezethet, és ezért fontos a tisztázása. 

Kit képvisel az egyházi tárgyaló?

A bevezetésben szereplő politikusi felvetés, hogy a magyar kormány az egész magyar 
társadalmat képviseli, míg a Szentszék csak a katolikusokat, féloldalas. Az igaz, hogy 
a magyar kormány az egész magyar társadalmat képviseli, viszont az is természetes, 
hogy a Szentszék az összes katolikust a világon, tudniillik az egész katolikus egyhá-
zat. Ez nem a Szentszék pillanatnyi politikai opciója alapján van így, hanem az egyház 
természetéből következik, vagyis ez a szentszéki tisztviselők, az egyházi külügyi appa-
rátus számára ado�ság. A helyzet a képviselet szempontjából tehát teljesen szimmet-
rikus: a Szentszék és a világi kormányzat is nagyobb közösség törvényes képviselője 
egy nemzetközi tárgyaláson, mint amekkora embertömeget az éppen asztalon levő tár-
gyalandó téma érinteni fog. Ha a Szentszék és a magyar kormányzat közö� tárgyalás 
folyik, ami a magyarországi katolikus egyházrész és a magyar állam viszonyáról szól, 
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a magyar kormányzat az egész magyar társadalmat képviseli, és annak a nevében köti 
a szerződést, a Szentszék pedig az egész világon elterjedt katolikus egyházat képviseli, 
és annak a nevében köti a szerződést.25 

Ez – belátható módon – minden nemzetközi tárgyalásnál, illetve szerződéskötésnél 
így van. Mindkét fél úgy képviseli azt az entitást amelyiknek a nevében eljár, ahogyan 
az illető entitás önmagát elgondolja, és amely önreflexió alapján az ado� kormányzat 
annak az entitásnak a nemzetközi közösség elő�i képviseletét ellátja. Az ado� kor-
mányzat és az entitás viszonya a kormányzat számára nem szabadon választo� vi-
szony, hanem az ado� nemzetközi entitás sok évszázados önreflexióján (ami nagyon 
lassan változhat ugyan és változik is) nyugszik, vagyis ado� időben az ado� kormány-
zatnak evidencia, a benne dolgozó tisztviselők számára pedig hosszú neveltetés, kép-
zés útján elsajátíto� inkulturációs ado�ság. Így ha egy nuncius megérkezik a küldetési 
helyére, nem fogja az ado� országban forgalomban levő nemzetközi közjogi egyetemi 
tankönyveket átnézni, hogy azokban hogy is tanítják a katolikus egyház és a Szentszék 
viszonyának problémáját. 

Minden nemzetközi tárgyalás olyan, hogy az ado� téma közvetlenül a tárgyaló kor-
mányzatok által képviselt entitásoknak csak egy részét érinti. Két állam kereskedelmi 
tárgyalásánál például csak a két országnak az azzal az áruféleséggel foglalkozó ke-
reskedőit érinti. Közvete�en természetesen az egész társadalmat, hiszen pénzügyi-
leg és a társadalmi kapcsolatok stb. szempontjából egy-egy ágazat kereskedelme az 
egész társadalom hogylétére befolyással lesz. Az egyház és egy állam tárgyalásánál a 
helyzet hasonló. Közvetlenül csak az ado� országban élő katolikusokat és az ország 
területén működő egyházi közigazgatást érinti. Közvete�en azonban egyrészt – lásd 
a konkordatárius szerződések preambulumainak fogalmazását – az egész ország tár-
sadalmát, másrészt az egész katolikus egyházat, tudniillik a tárgyalófél országon kívül 
elhelyezkedő egyházrészeit is érinti, számukra is előnyös vagy hátrányos tárgyalást, 
illetve szerződést eredményez. 

Miért érinti a katolikus egyház ado� országban élő egyházrészén és a Szentszéken 
kívüli katolikus egyházrészeket? A válasz egyszerű. A konkordatárius szerződések ösz-
szehasonlításával arra a felismerésre juthatunk, hogy a Szentszék – közvetlen értelem-
ben az Államtitkárság Államokkal való Kapcsolatok Részlege, illetve annak apparátusa 
– a konkordatárius szerződésekben következetes konkordatárius szerződési politikát folytat. 
Az összehasonlításkor ugyanis egy ado� időszak szerződéseiben beve� formulákat, 
ado� időszakban beve� jogi főalakza�ípusokat találunk. Ezeknek a jogi megoldások-
nak pedig „termék életciklusuk” van, vagyis valamikor, egy bizonyos idő ala� kiala-
kulnak, egy időszakon át használatban vannak, és egy idő után újabb formulával cseré-
lődnek föl. Mivel a konkordatárius szerződések összehasonlításánál az egyik, tudniillik 
az egyházi fél állandó, és a világi felek változnak, így ha azokban megoldási sémákat 
találunk, akkor azok logikusan az egyházi fél indítványára kerültek a szerződésekbe. 
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Ezek a sémák, megoldási módok tehát az egyházi fél következetes szerződéspolitikájának 
megnyilvánulásai. A konkordatárius szerződések házasságjogi részeinek összehasonlítá-
sával például különösen szép íve adódik a tudatos egyházi szerződéspolitikának.26 

Ezeknek a jogi megoldásoknak mint szerződési formuláknak az egyházi fél részére 
külügyi önértékük van. Ahogy például az Egyesült Államokról lehet tudni, hogy a szelle-
mi termékek védelmének nagy jelentőséget tulajdonít, az Egyesült Királyságról, hogy 
kereskedelmi kérdésekben a szabad verseny híve stb., a Szentszék konkordatárius po-
litikájáról lehet tudni, hogy az ado� évtizedekben az ado� témában hogyan szoko�
szerződni. Ez a leendő tárgyalófélnek egyrészt támpont (tudhatja, hogy mire számít-
hat), a külpolitikai következetesség, konzisztencia, megbízhatóság imázsát mutatja, 
másrészt az egyházi fél számára tárgyalási érvelési, hivatkozási alap, hogy tudniillik 
ezt a megoldási módot más országok is elfogadják, a szerződés végrehajtásakor, illetve 
annak ellenőrzésekor pedig más világi partnerek megbízhatóbb szerződés-végrehajtási 
készségére lehet rámutatni. A nemzetközi kapcsolatok tudomány gondolkodásmódja 
szempontjából könnyen belátható (a nemzetközi közjog elmélete számára talán kevés-
bé evidens), hogy a konkordatárius szerződések formulái, megoldási módjai az egész egyház 
számára külügyi tárgyalási erőt növelő elemeket jelentenek. 

Amikor tehát az egyházi fél valamely állami féllel tárgyal, az egész egyházat képvi-
seli, és az egész egyház javát szem elő� kell tartania, hiszen a tárgyalás eredménye az 
ado� tárgyalásban részt nem vevő ország(ok) területén élő egyházrészek számára is 
óhatatlanul előnyt vagy hátrányt fog jelenteni. Így érthető, hogy a szentszéki tisztvise-
lők jellemzően külügyileg univerzalisztikus gondolkodásúak, e nélkül nehezen teljesít-
hetnék sajátos feladatukat, a katolikus egyház képviseletét. 

Egyértelmű, hogy az egyházi és a világi fél közö�i, egy szerződés értelmezését, 
végrehajtásának ellenőrzését vagy módosítását célzó tárgyalások paritásos nemzet-
közi alapon történhetnek. Az egyik fél önmagában csak beszélgetéseket, tudományos 
vitákat, vélemény/nézet felméréseket, konferenciákat képes rendezni. Ha tehát Ma-
gyarország az 1997-es szerződésről ilyen egyoldalú tudományos vitát rendez, az – a 
nemzetközi kapcsolatok műfajában – nem számít hivatalos tárgyalásnak. Ennek pár-
huzama lehetne egy a katolikus egyház által rendeze� olyan tudományos konferencia, 
ahol a katolikus egyház olyan képviselői (a katolikus egyház közigazgatási szakembe-
rei, kánonjogászai, vallásszociológusai, nemzetközi jogászai, nemzetközi kapcsolatok 
szakértői, pénzügyi szakértői stb.) egyeztetnék a véleményüket, akik az egész világról 
jönnének össze Magyarországra – de bárhol máshol is meg lehetne rendezni a konfe-
renciát – és arról egyeztetnék a véleményüket és tapasztalataikat, hogy az 1997-es Ma-
gyarországgal kötö� szerződés mennyire vált be a katolikus egyház számára, melyek 
a pozitívumai, negatívumai, mennyit profitált abból az egyház nem magyarországi ré-
sze, előnyös vagy hátrányos precedenst jelent a későbbi nemzetközi szerződéskötések 
számára stb. Elmondanák, hogy az egyház nem Magyarország területén élő részének 
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mi volna előnyös, és mire kellene az egyházi diplomáciai apparátusnak vigyáznia. 
Ha például a végrehajtásban nagyobb következetességet lehetne elérni (a végrehajtás 
következetessége, illetve pongyolaságának szó nélkül hagyása is nemzetközi prece-
dens értékű), esetleg egy kiegészítő protokollban milyen kifejezéseket kellene ponto-
sítani, hogy az egyházi fél eredeti szerződési szándéka pontosabb végrehajtást kap-
jon. Ezeknek az egyoldalú, „félen belüli” konferenciáknak azonban csak tudományos, 
esetleg médiajelentőségük van. A szerződésről hivatalosan tárgyalni, még a szerződés 
végrehajtásának következetességéről, a felek ezzel való elégede�ségéről is csak kétol-
dalú, paritásos alapon lehet. Túl azon, hogy ez külügyi és nemzetközi jogi evidencia, az 
1997-es szerződés több helyen is explicite hozza (3. cikk 1., V. 1. és 3.). 

Kérdés, hogy az egyházi fél ilyen globális önreflexióját, illetve a külvilág elő�i ön-
megjelenítését ado� tárgyaló félnek mennyire kell elfogadnia. Közvetlen értelemben 
egyáltalán nem. Valójában egyetlen tárgyalónak, egyetlen tárgyalási helyzetben sem 
kell elfogadnia a másik fél önértelmezését. A világi fél mondhatja, hogy nem tudja ér-
telmezni az egyházi fél globális önértelmezését, vagy hogy érti, de egyszerűen nem 
akar róla tudomást venni. Valójában az egyházi félnek sem kell értenie a világi fél önér-
telmezését, pláne nem kell azt elfogadnia (lásd vallásüldöző, totalitárius rendszerekkel 
való tárgyalások). Mégis lehetséges a tárgyalás, sőt – elvileg – így is elérhető kölcsönö-
sen előnyös tárgyalási eredmény. Az viszont belátható, hogy a diplomáciai kapcsolat 
felvételének ténye, illetve egy nemzetközi szerződés kötésének ténye annyit biztosan 
jelez, hogy a felek legalább annyit tudnak egymásból értelmezni, hogy 1. a másikat ilyen 
aktus végzésére külügyileg, illetve nemzetközi jogilag alkalmasnak tartják, 2. a másik 
formáljogi szerkezetéből, alkotmányjogából annyit megérte�ek, hogy be tudták látni, 
hogy az az ado� típusú kapcsolat kötésére és fenntartására alkalmas, és ezt a beláto�
alkalmasságot az aktus meglépésével a másik félről ki is nyilvánítják. 

A püspöki konferenciák és a velük kapcsolatos értelmezési 
nehézségek/hibák az állam részéről

Püspöki konferenciák
Belpolitikai vitákban és kormányzati szervek tisztviselőinél gyakran fölvetődik a kér-
dés, hogy miért kell Rómába menni, ha a magyar állam a Magyar Katolikus Egyházzal 
akar tárgyalni? Anélkül hogy részletekbe menő ekkleziológiai és kánonjogi elemzést 
végeznék, á�ekintem a külügyi munka szempontjából fontos aspektusokat.

A püspöki konferenciákat azért hozták létre, hogy általuk az egyház rugalmasabban 
tudjon reagálni a helyi kihívásokra, könnyebben tudjon megfelelni a lokális helyze-
tek sokféleségének. E jogi alakzat egyházon belüli ellenzői létrehozatalukkor és utána 
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is folyamatosan azt az aggályt vete�ék föl, hogy általuk a gallikán és jozefinista vita
kelhet új életre. Ezek a nemzeti politikai alapon álló és a politikum szférájából támo-
gato� irányzatok ugyanis az egyház egyetemes egységének a tagadására/gyengítésére 
irányultak, és az egyház „nemzeti egyházakból” alulról fölfelé, aggregálódó módon 
felépülő voltát állíto�ák.27 Miután az egyház tisztában van vele, hogy azoknak a nem-
zeti politikusoknak és jogászoknak, akik az egyház természetét nem ismerik, alapvető 
gondolkodásukba nehezen illeszthető bele a katolikus egyház katolicitása28 (egységes-
sége, egyetemessége), így ma is és állandóan van utánpótlása annak a tendenciának, 
hogy a katolikus egyházat is a nemzetállami jogban használatos egyházfogalom alap-
ján gondolják el. A püspöki konferenciák léte valóban erősítheti ezt az érzést, ezt a 
hozzáállást. 

A püspöki konferenciák területe általában és főszabályként egybeesik az orszá-
gok területével,29 mert létesítésük éppen azért történt, hogy a püspökök a praktikus 
szempontok alapján hasonló helyzetben lévő egyházmegyék ügyeit gyakorlatiasabban 
egyeztethessék. Így létük valóban a „nemzeti egyházak” létének érzését erősítheti. 
A gyakorlatban ez a félreértés úgy áll elő, hogy az egyes állami jogrendekben olyan 
néven jegyzik be az egyház ado� országban élő részét, mint például Magyar Katolikus 
Egyház. Azonban az egyházjogban nincs ilyen párhuzamos jogi személy, vagyis csak 
a magyar világi jogban létezik. Adódik a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a 
hozzá tartozó terület egybeesik az országgal, és máris azt lehet gondolni, hogy ez a 
magyar kormányzat tárgyalópartnere. A püspöki konferenciák azonban nem képeznek 
sajátos közigazgatási szintet az egyházban, és csak akkor és olyan mértékben képesek 
az egyházat kifelé – így a helyi állam irányában is – képviselni, ha és amennyire a 
Szentszék erre nekik a joghatóságot delegálja. A Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia ilyen külképviseletĳog-delegációt kapo� a Szentszéktől, amikor az fölhatalmazta, 
hogy kulturális témában szerződést kössön a magyar kormánnyal. Ezért kerülhete�
bele a Szentszék és a Magyar Köztársaság közö�i 1997-es finanszírozási megállapodás 
I/4. cikk (3) pontjába, hogy a MKPK köt majd szerződést a magyar kormánnyal. 

Az egyház alkotmányjogi szerkezete az ekkleziológiai önreflexióra épül, azt adja 
vissza, azt írja le a jog nyelvén. Röviden úgy jellemezhetjük, hogy az egész világon 
elterjedt katolikus egyház egységes jogrendet képez, melyben az egyetemes törvény-
hozó a pápa, a jog címze�jei pedig egyrészt a természetes személyek, vagyis a Krisz-
tus-hívők (a katolikus egyházban megkereszteltek vagy máshol kereszteltek de oda 
fölve�ek), másrészt a jogi személyek pedig a katolikus egyház közigazgatási hatóságai, 
illetve a Krisztus-hívők által a kánonjog alapján létrehozo� társaságok. Ez az egységes 
jogrend közigazgatásilag sokrétűen – de a vázolt egységes jog alapján – tagozódik. Az 
egyetemes egyházat annak kormányzata, a Szentszék képviseli a külsőkkel szemben, 
a világon bárhol is legyen a konkrét ügyben érdekelt egyházrész. A katolikus egyház 
közigazgatásilag elsődlegesen egyházmegyékre oszlik (ezeket a Szentszék létesíti, mó-
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dosítja, illetve szünteti meg). E ke�ő, vagyis az egyetemes egyház és az egyházmegyék 
közö� nincs jogilag szoros értelemben értelmezhető közigazgatási szint. A püspöki 
konferenciák tehát nem képeznek közigazgatási szintet az egyházmegyék fölö�, va-
gyis az egyházmegyék közvetlenül a Szentszék alá tartoznak. Ezt azért fontos hangsú-
lyozni, mert sokan úgy értik, hogy például a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
a Magyar Katolikus Egyház legfelsőbb hatósága, és az esztergom-budapesti érsek az 
egyszemélyi vezetője. Ez tévedés. A Magyar Katolikus Egyház csak a magyar világi 
jogban létező kategória, a kánonjog ezt nem ismeri. 

A püspöki konferencia kánoni kategória, viszont a püspöki konferenciák jogállása 
az egyetemes kánonjog alapján jogilag igen gyenge. Ezeket is a Szentszék létesíti, mó-
dosítja, illetve szünteti meg, a szabályzatukat elfogadja stb. Erejük úgy jellemezhető, 
ha megnézzük a döntési mechanizmusukat. Ez a döntéshozatali mechanizmus kon-
szenzusos, vagyis a benne tag püspökök a konferenciához képest jogilag igen erősek. 
A konferencia csak úgy hozhat olyan döntést, amellyel valamelyik püspök nem ért 
egyet, és mégis kötelező rá (többségi döntés),30 ha a konferencia a döntést kétharmados 
többséggel hozza, és a Szentszék a döntést jóváhagyja (recognita = elfogadta).31 (Ebben 
az esetben gyakorlatilag a Szentszék hozta meg azt a döntést, ami az egyet nem értő 
püspököt is kötelezi. Csakhogy a Szentszék a püspököt kötelező döntést minden elő-
zetes mechanizmus nélkül is simán és egyenesen is megléphetné, vagyis ebben az eset-
ben valójában nem is a konferencia döntö�). Vagyis a konferencia, mint olyan, jogilag
igen gyenge, viszont a benne tag püspökök jogilag erősek. A konferencia tehát inkább 
egyeztető, koordináló fórum, mintsem döntéshozó szerv.32 

A konferenciákhoz tartozó megyés püspökök egyházmegyéinek területe33 nem fel-
tétlenül esik egybe egy-egy ország területével. Az egy ország püspökei közö�i koordi-
nációra létesült konferenciákon kívül vannak nagyobb országokon belüli (például Bra-
zília), és regionális konferenciák is, amelyek lehetnek országokat egybefogó (például 
az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa = Consilium Conferenciarium Episcoporum 
Europae [CCEE]) és több ország részeihez tartozó egyházmegyék közö�i egyeztetések-
re szolgálók is.34 

Püspökök
A püspöki konferenciák ilyen természetéből következően a helyi politikus, illetve kor-
mányzati tisztviselő úgy is gondolkodhat, hogy akkor nem szükséges, hogy ő a konfe-
renciával tárgyaljon, ezzel egyenértékű volna, ha a területen lévő egyházmegyék püs-
pökeinek mindegyikével tárgyalna. Túl azon, hogy ez így elég nehézkesnek tűnik, van 
még egy akadály. A helyi püspökök ugyanis közölni fogják vele, hogy ők nem (sem) ille-
tékesek az állammal jelentősebb kérdésben megállapodni, mégpedig azért, mert az egyház-
jog erre képteleníti őket. A kánonjog ugyanis egyértelműen a nuncius hatáskörébe utalja, 
hogy az állammal szemben az egyházat képviselje,35 a nunciusokra vonatkozó ága-
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zati törvény pedig egyértelműen úgy rendelkezik, hogy az államokkal való tárgyalá-
sok folyamán a nuncius az Államokkal való Kapcsolatok Részlege utasításait követi.36 
Ez nem pusztán kánonjogi szabály, ennek egyértelmű ekkleziológiai (egyház teológiai) 
okai vannak,37 és az egyházjog ennek az ekkleziológai önképnek a mindennapokra for-
dítását végzi el. Ilyen módon az egyház bármilyen kis részét is a Szentszék képviseli külsőkkel 
– így a helyi államokkal – szemben, jelentősebb kérdésekben. 

Az 1950-es megállapodás Magyarországon
Ezt egy történelmi példával illusztrálhatjuk. A második világháború után a magyar 
kormány több ezer szerzetes és apáca deportálásával kényszeríte�e a püspököket, hogy 
megállapodást írjanak alá a kormánnyal.38 A szentszéki Államtitkárság akkori bíboros 
államtitkára, Domenico Tardini már a megállapodás aláírása elő� jelezte Grősz József 
kalocsai érseknek, hogy a magyarországi püspököknek nincs joghatóságuk ilyen megálla-
podás aláírására. Miután az mégis megtörtént, az aláírás után a Szentszék 1950. X. 9-én 
monitumot39 intéze� a magyar püspökökhöz („megütközéssel ve�ük tudomásul”40), 
amelyben figyelmezte�e őket, hogy egyház és állam viszonyának rendezése a Szentszék 
hatáskörébe tartozik.41 A megállapodás eredménye az le�, hogy a kormányzat számos 
súlyos, az egyház részére elfogadhatatlan intézkedést a püspökök – legalább formális 
– beleegyezésével tehete� meg.

1. Ezt a megállapodást a magyar kormányzat a Szentszéktől, nemzetközi szerződés 
formában biztosan nem tudta volna kicsikarni, hiszen az távol van, és így annak biz-
tonsági helyzete rendben volt, míg a magyarországi egyházrészt sakkban tudta tartani. 
Éppen az a Szentszék biztonságpolitikai jelentősége az egyház számára, hogy valóban 
függetlenül tud tárgyalni a világi kormányzatokkal. Ha az egyház ado� országon be-
lüli részét nyomás alá is helyezik, az egyházkormányzat szabadon mérlegelhet. (Ez 
az egyházkormányzatnak a nemzetközi kapcsolatok tudomány szempontjából érzé-
kelhető előnye. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a Szentszék ezért alakult volna ki. 
Kialakulásának oka ugyanis ekkleziológiai, tudniillik a péteri primátus gyakorlásának 
következménye. Az, hogy ennek biztonságpolitikai előnyei is vannak, későbbi történel-
mi következmény, corollarium (a helyzet ajándéka).) 

Tudvalevő, hogy Mindszenty bíborost már 1948. XII. 26-án letartózta�ák, majd 
elítélték,42 sőt 1949. IV. 5-én az ENSZ Közgyűlése már el is ítélte a magyar kormányt a 
Mindszenty-per mia�, és a bíboros elleni eljárást nemzetközi sérelemként (!) bélyegezte 
meg.43 Az ENSZ-nek tehát nem jelente� nehézséget, hogy úgy értelmezze a helyzetet, 
hogy a bíboros magyar állami szervek általi letartóztatása nemzetközi sérelem, vagyis 
a bíboros nem alávete�je a magyar államnak, hanem vele a magyar államnak nemzetkö-
zi mechanizmuson keresztül kelle� volna érintkeznie. (Ellene lehetne vetni, hogy az ENSZ 
nem azért ítélte meg nemzetközi sérelemnek az eseményeket, mert az egyház szuverén 
jogrend, és az annak részét képező bíboros hivatalánál fogva nem tartozik a magyar 
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szuverén jogrendje alá, hanem azért, mert a bíborosok hivataluknál fogva vatikáni 
állmapolgárságot is kapnak, és külföldi állampolgársága mia� nem lehete� volna őt a 
magyar államnak letartóztatnia. Ez az érvelés azonban téves. Az ENSZ-nek ugyanis azt 
is tudnia kelle�, hogy többes állampolgárság esetén (és ez az) azok nem játszhatók ki 
egymás ellen, vagyis nem lehet a másik állampolgárságra hivatkozva kibújni az egyik 
szuverén eljárása alól. Tehát az ENSZ szerint a magyar államnak nem emia� nem lehe-
te� volna őt letartóztatnia, hanem – kizárásos alapon – mégiscsak azért, mert az egyház 
szuverén jogrend, amellyel a magyar államnak nemzetközi jogi formulák alapján kell 
kommunikálnia.)

2. Világosan látszik, hogy a Szentszék érzékenyen reagál arra, ha a helyi püspökök 
– akár nyomás hatására is – megkísérlik az egyház diplomáciai képviseletét. Az 1950-es 
megállapodás – álláspontom szerint – magánál a jognál fogva semmis, hiszen olyanok ír-
ták alá, akinek arra joghatóságuk nem volt. Az aláírók joghatóságának bármilyen módon 
való feltételezése (például külső nyomásra vagy a Szentszéktől való elzártságra, vagy 
bármi másra való hivatkozással) is ki van zárva, mert a Szentszék egyértelműen jelez-
te, hogy a szükséges joghatóságot a püspököknek nem delegálja. A központi, vagyis 
szentszéki diplomáciai képviselet éppen az ilyen nehéz helyzetekben jelent tárgyalási 
előnyt a helyi püspökök általi képvisele�el szemben. Tehát a Szentszék részéről min-
denképpen külpolitikai hiba le� volna a joghatóságot delegálni. Ennek ellenére a rend-
szerváltás idején a Püspöki Konferencia és a magyar állam – valószínűleg a politikai 
konszolidáció egy gesztussal való kifejezéséül – formálisan felbonto�ák, de egyértel-
műen nem mint nemzetközi szerződést.

3. A magyar kormányt kevéssé izga�a, hogy a megállapodás formáljogilag érvényes 
vagy semmis, mert azért volt rá szüksége, hogy a magyar társadalom felé az egyház 
fokozatos meghunyászkodását kommunikálja.44 Az ilyen eljárás azonban mindig csak 
a diktatórikus rendszerekre jellemző. Egy-egy állami politikai a�itűdöt mindig jól jel-
lemez az, hogy az egyházzal szemben hogyan viselkedik. Amikor egy megállapodást 
azért kötnek, hogy utána valódi együ�működés legyen, azt nem ilyen módszerekkel 
kötik meg, hanem olyanokkal, amelyek a leendő együ�működést bevezetik, felépítik, 
elkezdik. 

Az egységes külügyi képviselet
Az egyháznak ez az önvédelmi mechanizmusa (eleve a külügyi természetű kapcsolat-
tartás a helyi államokkal, nemzetközi szerződések) azért fontos, mert az egyház a vi-
lági szuverének területén él, a világi szuveréneknek van katonai erejük, az egyháznak 
pedig nincs. Ha az egyház nemzetközi kapcsolatainak történetét hosszan elemeznénk, 
láthatóvá válna, hogy maga a nemzetközi jelenlét, a külügyi kapacitás a Római Biroda-
lom összeomlása utáni időszakra megy vissza, mely helyzetnek az egyház természetes 
részese volt. Az, hogy az egyház ilyen módon kezde� a világi hatalmakkal kommuni-
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kálni, ekkleziológiai, önreflexiós okai vannak (ez volt a legjobb és ma is a legbiztosabb
módja, hogy a tanítás egységét és befolyásmentességét és az egyház szervezeti egységét és befo-
lyásmentességét biztosítani lehessen, márpedig ezeknek a céloknak az elérése az egyház 
számára ekkleziológiai okok mia� nem opcionális, vagyis így vagy úgy el kell érnie).
A külügyi kapcsolatok általános történeti fejlődésének az egyház ugyanígy természetes 
alanya és részese volt, és így a nemzetközi életben való benne léte is endemikus. Az egyház-
nak ezt a sok évszázad ala� kialakult önvédelmi rendjét, amit az egyes országokban élő
egyházrészek nemzetközi kapcsolatok módjára való képviselete képessége jelent, csak 
militáns jellegű rezsimek kérdőjelezik meg. Így például a kései középkorban egyes 
abszolutista uralkodók, az akkori hatalomkoncentrációs kormányzati elvek alapján, a 
léteze� szocializmus országai vagy ma a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, a
Kínai Népköztársaság és egyes iszlám államvallású országok. Általában elmondható, 
hogy azok szokták ezt megkérdőjelezni, amely országok diplomáciai kapcsolatot sem 
tartanak fenn a Szentszékkel.

A püspöki konferenciák és a püspökök a kifelé irányuló kommunikáció 
szempontjából
Ahogy lá�uk, a püspöki konferenciák nem tudják ugyan a helyi egyházrészeket kifelé
teljesértékűen képviselni, de a kifelé irányuló kommunikációban jelentős szerepük van. 
Jobban ki tudják fejezni a terület püspökeinek az ado� terüle�el, országgal kapcsola-
tos álláspontját, mert lévén, hogy o� élnek, o� működnek, tagjaik általában o� nevel-
kedtek, ismerik annak a területnek a nyelvét, szokásait, történelmi, politikai múltját, 
politikai és egyéb közösségi kultúráját, ezért jobban érzik a finomabb kommunikációs
distinkciókat, mint a Szentszék vagy az ado� országba küldö� nuncius (akiket nem
akkreditálnak a hazájukba). A konferencia mint jogi formáció külügyileg releváns ho-
zadéka az, hogy az egyház kommunikációs flexibilitását javítja az ado� területen. Ez nem
jelenti azonban azt, hogy a konferencia az egész egyház ado� országgal kapcsolatos
álláspontját mondaná ki. 

Ismert az amerikai püspöki konferencia nyilatkozata az öbölháború kapcsán. Az 
Amerikai Egyesült Államok Püspöki Konferenciája (United States Conference of Catholic 
Bishops) 2002. novemberi állásfoglalásában a háborúindítás szabályaira, kritériumaira,45 
a 2003. márciusi és áprilisi állásfoglalásaiban pedig a hadviselés szabályaira emlékez-
teti az amerikai kormányzatot, figyelmezteti a háború elkerülésére való erőfeszítések 
fontosságára, és aggodalmát fejezi ki az áldozatok és a valószínű emberi szenvedés 
mia�.46 Mindenesetre nem zárja ki kategorikusan a háborút, hanem inkább „morálisan 
fölkészül rá”. Ezzel szemben a Szentszék és a nem amerikai püspöki konferenciák kate-
gorikusan kizárták a háború lehetőségét és annak gondolatát is.47 Az USA konferencia 
állásfoglalásaiban a szó szoros értelmében nincs semmi olyan kĳelentés vagy gondolat, 
ami a katolikus egyház hivatalos állásfoglalásaival ellentétes volna, inkább az a�itűd-
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ben van különbség. Nem az érződik belőle, hogy még a felkészülés gondolatával sem 
hajlandó foglalkozni, hanem inkább fölkészül és fölkészíti a területén élő embereket 
arra, ami valószínűleg történni fog. 

Akkor ezen nyilatkozatok közül melyik az egész egyház hivatalos álláspontja? Egy-
értelmű, hogy a Szentszéké, és csak az. A konkrét példában azt látjuk, hogy a konferen-
cia igyekeze� egyrészt a politikai kontextus figyelembevételével állást foglalni (az ame-
rikai népnek a szeptember 11-i támadás nagy traumát okozo�), és ebben a helyzetben 
nem az elméleti állásfoglalást tekinte�e feladatának, hanem azt, hogy az o�ani népes-
ség aktuális lelkiállapotát kezelje úgy, hogy az ne álljon szemben a keresztény elvekkel, 
illetve ha háború lesz, az a lehető legkisebb szenvedést okozza, másrészt foglalkozik a 
területén élő emberek valószínűleg bekövetkező lelki és morális problémáival. Vagyis 
nem szalad elméletieskedésbe, hanem ellátja a területi ado�ságoknak megfelelő lelki-
pásztori feladatát (ez a természetének megfelelő feladata). Ebben a magatartásban jól 
látszik az a lehetőség, amelyet a püspöki konferencia mint formáció a kommunikáció 
terén nyújt: általa az egyház képes a világ különböző területein élő katolikus népesség 
konkrét helyzetéhez „közel lenni”, azt megérteni.48 Erre egy teljesen monolitikusan 
kommunikáló világegyház képtelen volna. A püspöki konferenciák általi kommuniká-
cióban tehát a kommunikációs flexibilitást mint lehetőséget, mint cselekvési szabadsá-
gi fokot láthatjuk. 

A Magyar Püspöki Konferencia is ado� ki körleveleket, pásztorleveleket. Ilyen volt 
például 1996 augusztusában az Igazságosabb és testvériesebb világot című.49 Ezek azon-
ban – a korábbiaknak megfelelően – nem jelentik a katolikus egyháznak mint olyan-
nak a magyarországi társadalmi viszonyokkal kapcsolatos hivatalos álláspontját, csak 
a magyar püspökök tanácsait, amelyeket 1996-ban a magyarországi Krisztus-hívők 
figyelmébe ajánlo�ak.

Az egyházi és a világi jogrend mint a nemzetközi 
kapcsolat két oldala

Az egységesség kiterjedése az államok és az egyház esetében
Az igaz, hogy az egyház esetében az egységesség nem olyan fokú, mint az államok ese-
tében. Ma államok esetében sem olyan fokú azonban a koncentráltság (a biliárdgolyó 
állapotra törekvés), mint az abszolutista monarchiák esetében volt. Azt tapasztaljuk, 
hogy államok esetében is előfordul, hogy nyilatkozatbeli különbségek vannak az állam 
egyes szervei közö�, és mégsem vetődik föl, hogy ez az állam nem egységes nemzet-
közi fellépéséhez vezetne. Erre példa Göncz Kinga esélyegyenlőségi miniszter 2005. 
őszi véleménye, mely szerint felül kellene vizsgálni az 1997-es vatikáni szerződést. 
A Külügyminisztérium erre úgy reagált, hogy Magyarország békeidőben egyoldalúan 
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nem vizsgál felül nemzetközi szerződéseket. Vagyis a két kormányzati szerv eltérő vé-
leményt formált egy külpolitikai ügyben. E�ől – nézetem szerint – Magyarország egy-
séges nemzetközi jelenléte, pláne a magyar állam egységes nemzetközi jogalanyisága 
nem szenvede� csorbát.

Az államok esetében szokásos fellépésnél nagyobb fellépési egységességet minden-
képpen túlzás volna az egyháztól elvárni. Az igazi kérdés a diplomáciailag, nemzetközi jo-
gilag releváns tevékenységben elérhető egységesség elégséges voltának kérdése. Ahogy hivat-
koztam, a katolikus egyház nemzetközi szerződései kialakításában kimutatható, hogy 
az egyháznak van saját, következetes szerződési politikája. Az egységes politikaalkotás 
pedig egységes irányítást feltételez. Ennek intézményi megjelenése, hogy az egyes ál-
lamokkal mint tárgyaló felekkel – a helyi nunciuson mint tárgyaló személyen keresz-
tül – egységesen a szentszéki Államtitkárság Államokkal való Kapcsolatok Részlege 
tárgyal. Ez pedig a szerződésekben következetesen elgondolt, konzisztens szerződési 
politikát folytat. 

Az egyház alkotmányjogi elemzésével azt tapasztaljuk, hogy az egyház kormányzati 
rendszerének éppen az a legegységesebb része, ami a nemzetközi kapcsolatok szempontjából a 
legrelevánsabb. Ennek az a magyarázata – a részletező jogtörténeti összehasonlító mun-
kát mellőzve –, hogy a ius publicum canonicum, vagyis a kánoni közjog, eleve azért jö�
létre a 16. században, azért különült el a kánonjogon belül önálló jogi ágazatként, hogy 
az egyház külkapcsolatait azzal segítse, hogy az egyház egységességét a római jogon ala-
puló, vagyis klasszikus, minden aktor által érthető módon demonstrálja. Kimutatható, hogy 
a kánoni közjog olyan jogi formációkat, megoldásokat, terminológiát honosíto� meg
az egyházjogban, ami az államok konstitucionális szerkezetének, alkotmányjogának 
sajátosságai. Ezt – mint egyházi tudomány – annak szem elő� tartásával te�e, hogy
az általa bevezete� közjogi megoldásoknak az egyház ekkleziológiai önreflexiójának 
keretein belül kelle� maradniuk. Így a kánoni közjog teológiailag nem módosíto�a az
egyház szerkezetét (hiszen a jog az egyházban mindenestől a teológiai szféra ala� van),
hanem éppen az igen régi ekkleziológiai reflexiót fordíto�a a minden európai – és ró-
mai jogon nevelkedő – közjogász számára érthető jogi alakzatokkal, frázisokkal interp-
retál�á. Abban az időben az abszolutista kormányzási technika volt a korszerű, az előre 
mutató, és a világi szuverének úgy alakíto�ák jogi szerkezetüket, hogy abban az egy-
ségesség, a konzisztencia magas foka, a hatalom koncentrációja mint konstitucionális 
elv érvényesüljön (biliárdgolyó állapotra törekvés). Ez az egyház akkori ekkleziológiai 
önreflexiójával jó egyezést mutato�, így a kívülről átveendő formák eleve elég kompa-
tibilisek voltak a befogadó ekkleziológiai anyaggal. Az egyház a ius publicum canonicum 
kialakulásával ennek az egész akkori világban végbemenő alkotmányjogi fejlődési 
tendenciának természetes részese volt. Ezért van az, hogy ha egy állami alkotmány-
jogász beletekint az egyházi alkotmányjogba, akkor azt formájában, az általa használt 
jogi technikákban az államiakhoz igen hasonló rendszerűnek és működtetésűnek fogja találni, 
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és mint jogrendet fogja tudni értelmezni. Ezt az egységességet sem az első, sem a második 
vatikáni zsinat nem csökkente�e, így az egyházi alkotmányjog – ma egyre inkább így 
nevezik a kánoni közjogot – ma is igen egységes képet mutat. Vagyis az egyház külügyi 
partnerek számára érezhető működése egységes, legalábbis – ahogy a vele kötö� szerződések 
gyakorlata mutatja – elégségesen egységes. 

Agostino Casaroli egyik írásában kifejti, hogy az egyház vagy Szentszék nemzetközi 
jogi alanyisága nem sui generis vagyis különleges, atipikus, hanem általános a nemzet-
közi jogi természetű kapcsolatok létesítésére való alkalmasság tekintetében (a konstitu-
cionális kompatibilitás mia�), viszont atipikus annak tartalma és a gyakorolt jogok kiter-
jedése tekintetében (tudniillik a világon egyedülálló). Tartalma ugyanis vallásos, lelki, 
nemzetek elő�i, illetve fölö�i (anacionális), univerzális és autolimitált.50 Ez az autolimitált 
önmaga által meghatározo� terjedelműt jelent. E szerint a bíboros államtitkár cikke 
alapján az egyház nem igényel beleszólást minden nemzetközi kérdésbe. Az egyház 
saját belső tulajdonságaiból és az államokkal a történelem folyamán kialakult viszo-
nyából következik, hogy milyen jogosítványokat igényel/használ föl. Hozzá kell tenni, 
hogy ezek az igények nem szoktak túlzók lenni, ugyanis az egyháznak – szintén tör-
ténelmi tapasztalat alapján – nem érdeke, hogy az államokat fölöslegesen ingerelje. 
XII Piusz egyházidiplomácia-definíciója jól leírja, hogy az igények főleg mire terjednek 
ki: „Mindig is egyike a Szentszék lényegi feladatainak, hogy őrködjön, hogy az Egyház 
és az Államok közö� – a világon bárhol is legyenek – normális és lehetőség szerint ba-
rátságos állapotok uralkodjanak, és így a katolikusok nyugodtan és békésen élhessék 
hitüket.”51 

Az egyházi jogrend világi jogrend általi ismerete
Lá�uk, hogy mire egy állam az egyházzal diplomáciai kapcsolatot létesít vagy szerző-
dést köt, elég alaposan meg kell hogy ismerje, hogy mivel is fog kapcsolatot létesíteni. 
Vannak azonban olyan államok is, amelyek ennél a „spontán adódó” ismeretnél alapo-
sabb ismere�el is rendelkeznek az egyház globális, anacionális szerkezetéről, sőt ezzel 
műveleteket is tudnak végezni. A Magyar Köztársaság például a diplomáciai kapcso-
latok újrafelvételéről szóló 1990-es szerződésben52 aláírta, hogy „az egyházat érintő 
kérdések ma már rendeze�ek, amelyeket egyrészt az új Kánonjogi Kódex, másrészt a 
lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló új Törvény rendel-
kezései szabályoznak”. Hogyan kell ezt értelmezni? Talán úgy, hogy Magyarországon 
a kánonjog szabályozza az állam egyházakhoz való viszonyát, és viszont, hogy a ka-
tolikus egyház az egész világon az egyházakról szóló magyar törvény alapján műkö-
dik (vagyis hogy a felek kötelezőnek ismerik el a maguk számára a másik törvényeit)? 
Bizonyosan nem. Egyszerűen csak arról van szó, hogy az egyház ismeri, tudja, képes 
értelmezni (anélkül hogy magáévá tenné) azt, hogy a magyar állam hogyan értelmezi 
önmagát és viszonyát az egyházakkal, a magyar állam pedig – szintén – ismeri, tudja, képes 
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értelmezni (anélkül hogy magáévá tenné), hogy az egyház hogyan értelmezi önmagát 
és viszonyát az államokkal. Márpedig a kódexben egyértelműen a világegyház egységes 
jogrendje van rögzítve. Tehát a magyar állam explicite is tudja, érzékeli, ismeri, érti, tud 
mit kezdeni azzal a ténnyel, hogy a katolikus egyház a kánonjogi kódexben modelle-
ze� módon, vagyis az egész világon egységes jogrendként működik, és a magyar jog-
renddel diplomáciai módon van kapcsolata. Ezután Magyarországon például egyetlen 
városi bíró sem mondhatja azt, amikor egy olyan kázuson gondolkodik, amelynek az 
egyházjoggal van valamilyen összemetsződése (közbeeső ítélet stb.), hogy ő azt nem 
érti. Ez annak ellenére így van, hogy amikor jogi tanulmányokat végze�, az egyetemi
tankönyvei azt magyarázták neki, hogy ilyen helyzet egyszerűen nem is lehetséges. 
(Ez i� csak a jogi szempont kiemelése, amely az egészben csak egy részprobléma.) Va-
gyis Magyarország már érvényes nemzetközi szerződésben rögzíte� módon is többet tud, 
többet érzékel az egyházról és annak az egész világon egységes működéséről, mint 
amit a nemzetközi jogi tankönyvek tanítanak. 1990 óta a Szentszék nemzetközi szerző-
déseinek preambulumában egyre gyakrabban szerepelteti ezt a kitételt.

Összegzés

A vizsgálat során arra juto�am, hogy az egyház és az államok közö�i külügyi kap-
csolatok nem a nemzetközi közjog, hanem a nemzetközi kapcsolatok tudomány gya-
korlatiasabb ismeretszerző mechanizmusa alapján magyarázhatók jobban. Egy állam 
számára valóban nem az a fő kérdés, hogy az egyházi fél tulajdonságai milyen szinten 
elégítik ki a nemzetközi jogi kézikönyvek szempontjait. A világi félnek külpolitikailag 
az a legfontosabb, hogy 1. egy kormányozható és kormányzo� entitással tud tárgyalni, 2. ha 
a Szentszékkel nemzetközi szerződést köt, akkor az az ő területén élő egyházrészével is 
biztosan végre tudja majd hajtatni a szerződést, ahogy más országokkal kötö� szerződése-
it is végre tudta hajtatni az o�ani egyházrészekkel.

A Szentszék a nemzetközi kapcsolatai során az egész, saját önreflexióval rendelkező kato-
likus egyházat képviseli, és ezt az egyház diplomáciai/szerződő partnerei is jól érzékelik, 
sőt ezzel az ismeretükkel számolnak, erre építenek. Az egész egyháznak a képviselete a 
nemzetközi kapcsolatok tudomány ismeretszerző mechanizmusa által jól érzékelhető és reflek-
tálható, annak ellenére, hogy a nemzetközi közjogi kézikönyvek ezt a mechanizmust 
– saját tudományos paradigmájuk korlátai mia� – nehezen/nem tudják modellezni. 
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Jegyzetek
 1  Sokszor halljuk, hogy a szerződést vatikáni szerződésnek nevezik. Ahogy egy korábbi cikkben kifej-

te�em, a Szentszék és a Vatikán Városállam közö� jelentős különbség van. A Szentszék a katolikus 
egyház kormányzata, a Vatikán Városállam pedig annak egy alrendszere. A katolikus egyház jogrend-
szerében a Vatikán Városállam úgy helyezkedik el, hogy a szentszéki Államtitkárság (az egyik szent-
széki dikasztérium) alá van rendelve. Mint ilyen, külügyileg önállóan nem cselekvőképes, nemzetközi 
kapcsolatait (pl. szomszédjával, az Olasz Köztársasággal) a Szentszék általános külügyi apparátusa 
intézi. A konkordatárius szerződések vagy a szentszéki diplomáciai kapcsolatok vatikáninak nevezése 
újságírói szinten megengedhető, jogi vagy a nemzetközi kapcsolatok tudomány szövegkörnyezetében 
viszont egyértelműen szakmai hiba. Rónay, M.: „A Szentszék és a Vatikán Városállam viszonya a köz-
beszédben és a jogban”. Külügyi Szemle, 3. (2004) 271–289. o. (a későbbiekben Rónay 2004).

 2  Megállapodás, amely létrejö� egyfelől az Apostoli Szentszék, másfelől a Magyar Köztársaság közö� a Ka-
tolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány 
vagyoni természetű kérdésről, 1997. VI. 20., AAS (1998) 330–341. o. 

 3  Már az is rosszul hangzik, ha egy kormányzati tisztségviselő szájából az a kĳelentés hangzik el, 
hogy a kormányzat az általa/valamelyik elődje által kötö� szerződést elismeri vagy nem vitatja. 
A diplomácia nyelvén ez ugyanis azt jelenti, hogy elvben nem zárja ki, hogy ne ismerje el, vagy föl-
vetődö� a kormányzat köreiben, hogy nem ismeri el. Ajánlatosabb tehát az ilyen belső kormányzati 
mérlegeléseket inkább nem kiszivárogtatni, mert nem vet jó fényt az ado� országra. 

 4  Azért használom ezt a nehézkesnek tűnő szerkezetet, mert a nemzetközi közjogi szempontból ebbe 
a kategóriába tartozó szerződések csak kis része nevezi magát konkordátumnak, sőt a kifejezés a 
szerződések címsorában egyre ritkábban szerepel. I� azonban nemcsak azokról a megállapodások-
ról lesz szó, amelyekben a szerződő felek explicite konkordátumnak nevezik a megállapodásukat, 
hanem mindazokról a szerződésekről, amelyek természetük szerint ebbe a kategóriába tartoznak. 

 5  Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Ci�à del Vaticano 1989., magyarul: 
Az Egyházi Törvénykönyv. A Codex iuris canonici hivatalos latin szövege magyar fordítással és magyarázat-
tal. Budapest, 1986 (rövidítése: CIC). 

 6  Az igazság az, hogy még egyes jogi tankönyvekben is van némi konfúzió a Vatikán és a Szentszék 
kategóriák közö�, főleg a Magyarországon kiado�akban. A direkt ezzel a témával foglalkozó nemzet-
közi jogi szakkönyvek azonban ezt a distinkciót természetesen ismerik és tudják értelmezni. Magyarul 
hozzáférhető és ismeri ezt a különbséget (jóllehet a könyv nem nemzetközi közjogi, hanem alapvetően 
állami egyházjogi megközelítésű): Schanda Balázs: Magyar állami egyházjog. Budapest, 2000, 89. o. 

 7  Elsődleges megismerési forrásuk: a katolikus egyház hivatalos közlönye (Acta Apostolicae Sedis, 
Commentarium officiale, Romae, 1909, rövidítése: AAS) és az egyes szerződő államok hivatalos közlö-
nyei. Másodlagos megismerési források: Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede 
e le Autorità civili, Vol. I–II. (szerk. A. Mercati), Typ. Pol. Vat, 1954. Előzménye: V. Nussi: Quinquaginta 
conventiones de rebus ecclesiasticis inter Sanctam Sedem et civilem potestatem variis formis initae in XXV 
titulos digestae. Romae, 1869, valamint I concordati di Pio XII 1939–1958 (szerk. Cipro�i–Talamanca). 
Milano, 1976.; I concordati di Giovanni XXIII e dei primi anni di Paolo VI 1958–74 (szerk. Cipro�i–
Zampe�i). Milano, 1976.

 8  Magyarország ezt az alkotmányjogi nehézséget a következőképpen oldja föl. Egyfelől az Alkot-
mány 70/A. § (1) bekezdésében az áll, hogy „A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó 
minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés… 
vallás… szerinti különbségtétel nélkül”, a lelkiismereti és vallásszabadságról valamint az egyhá-
zakról szóló 1990. évi IV. törvény 15. § (3) bekezdésben pedig azt olvassuk, hogy „az egyházakat 
azonos jogok illetik és azonos köteleze�ségek terhelik”. A törvény tehát az államnak az egyházakhoz 
való jogilag egyenlő viszonyulását fogalmazza meg, és nem az általában való egyenlő viszonyulást. 
Az Alkotmánybíróság 4/1993. (II. 12.) határozatának az indoklásában olvassuk, hogy „az államnak 
az egyházakat egyenlőkként kell kezelnie. [Az állam] csak elvont, minden vallásra vagy egyházra 
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egyaránt vonatkoztatható keretszabályokat alkothat… s tartalmi kérdésekben a vallások és egyhá-
zak önértelmezésére kell hagyatkoznia. (…) Az egyház az ado� vallás és az állami jog számára nem 
ugyanaz. A semleges állam nem követheti a különböző vallások egyházfelfogásait. (…) Az egyházak 
egyenlőkként való kezelése szintén nem zárja ki az egyes egyházak tényleges társadalmi szerepének 
figyelembe vételét. Egyházakra vonatkozó hatályos jogszabályok gyűjteménye. Budapest, 2002, 165. o. 
Tehát az AB-határozat szerint az államnak a tartalmi kérdésekben az egyházak önértelmezésére kell 
hagyatkoznia. Eszerint ha a katolikus egyház világegyházként határozza meg magát, és egyetemes 
jogrendet alakít ki, mellyel képes kizárni a nem nemzetközi úton való kapcsola�artást, akkor azt az 
államnak el lehet/kell fogadnia. A katolikus egyház „tényleges társadalmi szerepében” része van a 
nemzetközi szerepből deriválódó, a magyar társadalmon belüli jelentősebb szerep is. 

   Ezen a ponton szépen látszik, hogy a magyar Alkotmánybíróság megoldo�a azt a problémát, 
hogy nem állíto�a a magyar szuverént olyan helyzet elé, hogy egy a gyakorlatban szinte pédátlanul 
széles körben – 174 ország által – elfogado� mechanizmussal kelljen szembefordulnia. Ha az Al-
kotmány vagy az Alkotmánybíróság kizárta volna a nemzetközi természetű kapcsola�artást a ka-
tolikus egyházzal, és az egyház valószínűleg nem alkalmazkodo� volna ehhez (ebben az egyház 
meglehetősen következetes), akkor Magyarországnak egyszerűen nem volna hivatalos kapcsolata a 
területén élő egyik vallási közösséggel. 

 9  Lásd részletesebben: www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/corpo-
diplomatico_index_it.html.

10  Elsőre azt gondolhatnánk, hogy konkordatárius szerződéseket általában kereszténydemokrata és ha-
sonló gondolkodású kormányzatok kötnek. A történelem azt mutatja, hogy a 20. század legjelentősebb 
egyházi nemzetközi szerződései éppen az egyházzal nem túlságosan szimpatizáló, illetve az általános 
közvélemény által nem túl egyháziasnak érze� politikai irányzatok kormányzása idején jö�ek létre. 

11  Ennek kifejezéséhez nincs szükség nemzetközi szerződés kötésére, hanem elég a diplomáciai kap-
csolat felvétele is. 

12  Annak érdekében, hogy a diplomáciai képviselők az egyházhoz mint olyanhoz és ne a helyi viszonyok-
hoz kötődjenek – a világi hatalmak diplomáciai képviselőihez hasonlóan – öt-hét évente új küldetési 
helyre kapnak beosztást. Az egyházi diplomácia kötelékében jelenleg egyetlen magyar diplomáciai kép-
viselő, Pintér Gábor például először a haiti, utána a bolíviai, majd a stockholmi többes akkreditációjú 
nunciatúrára kapta a diszpozícióját, most pedig a  párizsi nunciatúrán dolgozik első helye�esként. 

13  Bokorné Sz. H.: Nemzetközi jog. Budapest, 1999. 143. o. 
14  Ilyen jogi személy valójában csak a magyar világi jogban van, hogy a pénzügyi és más tevékenysé-

geket el lehessen végezni, a kánonjogban viszont ilyen kategória nem létezik. A megfelelője talán a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia lehetne, az viszont nem alkot közigazgatási szintet a Szent-
szék és az egyházmegyék közö�. Lásd Rónay, M.: „Magyar Katolikus Egyház”. In: Világpolitikai lexi-
kon. Budapest, 2005. 420. o.

15  Van lehetőség rá, hogy a diplomáciai kapcsolatot egy állam ilyen konkrét megkülönböztetéssel te-
gye. Ez a diplomáciai képviselet nevében is tükröződik: nem szentszéki, hanem vatikáni nagykövet. 
Erről a felek előzetesen konkrétan megállapodnak. Lásd Rónay (2004): i. m. 278. o.  

16  Részletesebben uo., 287–289. o. 
17  Jellemző, hogy a formális diplomáciai felhatalmazo�sággal nem rendelkező legátusnak is van dip-

lomáciai neve (apostoli delegátus). Ez azért van, mert a helyi diplomáciai testület tagjai esetileg 
meg szokták keresni, hogy – az egyház helyi konfliktusoktól való meglehetős távolságtartása mia�
– közvetítésre, békéltetésre stb. megkérjék. 

18  Actes et documents du Saint Siegè relatifs à la seconde guerre mondiale, é. n. V. 384. o.
19  Az apostoli vikariátus és az apostoli prefektúra olyan, az egyházmegyével egyenlő elbírálás alá eső 

egyházi közigazgatási egység, amelynek élére a Szentszék valamilyen okból nem neveze� ki püs-
pököt. Így nem saját hivatala jogán kormányozza az ado� közigazgatási egységet, hanem a Szent-
széktől delegált kormányzati joghatóság útján. Ez a konstrukció adja a jogi lehetőséget arra, hogy 
közvetítőként lehessen használni a Szentszék irányában. 
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20  Actes, 494. o.
21  Actes, 520. o.
22  P. Cipro�i: „Frammenti di diri�o diplomatico pontificio”. In: Studi in memoria di Mario Condorelli. 

Milano, 1988. 362. o.
23  Actes, 436. o.
24   Az egyház közigazgatási kontinuitása explicit elismerésére persze sem az államnak, sem az egyház-

nak nincs szüksége. Enélkül is megfelelően tudnak működni, sőt hallgatólagosan együ� is tudnak
működni. 

25  „A konkordátum az egész egyházat érinti, másképpen fogalmazva, természetéből adódóan az 
egész egyház jogának és szabadságának a gyakorlása.” B. Bertagna: „Santa Sede ed organizzazioni 
internazionali”. Monitor Ecclesiasticus, 1982. 118. o.; átveszi: M. Oliveri: Natura e funzione dei legati 
pontifici nel contesto ecclesiologico del Vaticano II. Torino, 1978. 242–244. o.

26  Részletesen kimuta�am: Rónay M.: „Ius matrimoniale concordatarium. A comparative approach”. 
Acta Juridica Hungarica, 47. (2006) I, 27–66. o. 

27  Mai egyetemi tankönyvben is olvashatunk ilyen érvelést: „A katolikus egyház hierarchikus és 
transznacionális struktúrája irányítani tudja a »nemzeti« egyházakat.” Dinh–Daillier–Pellet–Ko-
vács: Nemzetközi közjog. Budapest, 2003. 225. o. 

28  A katolikus szó a kata holon (gör.) kifejezésből származik. Jelentése: egész szerint. 
29  CIC 448, 1. §.
30  CIC 455, 4. §. 
31  CIC 445, 2. §. 
32  A püspöki konferenciák természetét tisztázza: Ioannes Paulus II, MP Apostolos suos, X, 1998. V. 21. 

www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/motu_proprio/index.htm. 
33  Nem véletlenül fejezem ki magam ilyen bonyolultan: a konferenciának mint olyannak nincsen te-

rületi jellegű joghatósága, hanem csak a benne tag püspökök területi joghatóságának addíciójáról 
beszélhetünk. 

34  CIC 448, 2. §. 
35  CIC 365, 1. §. 
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Résumé

The Catholic Church Is a Unitary International Contracting Party 

I try in this essay to surpass the input loss coming from the too severe a priories of state 
criteria of the international law such a way that I approach the diplomatic relations 
and treaties between the Church and the states from the usual point of view of the 
international relations discipline. My starting point is how the parties look at each 
other when they enter into diplomatic relations or bond international treaties, namely 
how the secular party looks at the ecclesiastic one. 

I conclude that the foreign relations between the Church and the states are be�er
explicable on the basis of the more practical epistemological mechanism of the interna-
tional relations discipline than on the basis of the international law. In fact the principal 
questions of a state is not that in what grade the Church fulfills the requirements of the
manuals of international law. The point for the secular party from the point of view 
of its foreign policy that is 1) the secular party can negotiate with a governable and 
governed entity, 2) if the secular party bonds international treaty with the Holy See, the 
Holy See will be able to fulfill the treaty with the part of the Catholic Church funtioning
on the territory of that country, as the Holy See has been able to validate its treaties with 
the parts of the Catholic Church functioning on the territory of that countries as well. 

The Holy See in its international relations represents the whole Catholic Church, which 
has an own auto-reflection as the government of it. The diplomatic and treaty partners of 
the Church can well perceive this governmental function. This function of representa-
tion of the whole Church is perceiveable and reflectable by the epistemological mecha-
nism of the international relations discipline, in spite of the fact that the international 
public law manuals accept this mechanism with difficulties in consequence of the limits
of their own paradigm. 


