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A NÉGYSZÁZÉVES "TAMETSI"
Az idei esztendő történelmi évfordulói kőzött kiemelkedő hely illeti

meg a trentói egyetemes zsinat befejezésének négyszázadik évfordulóját,
hiszen ez a zsinat nemcsak a katolíkus egyház történetében nyitott új
korszakot. hanem egész Európa sorsát alakító tényezőnek bizonyult.
Evangéliumi hasonlattal szólva, Trentóban keverték a középkor keresz
ténységének nyers tésztájába azt ,a kovászt, amely a barokk egyházi meg
újhodás minden ízét adta.

Már a középkor utolsó századai folyamán általános kívánsággá lett
",az egyház reformja fejében és tagjaiban". Az óhajott fegyelmi fordulat
azonban egyre késett. Az ún. reformzsinatok közül a konstanzi (1414-18)
és a baseli-ferrarai-frirenzei-római-Iausannei zsinat (1431-49) pápaellenes
elhajlásukkal egyenesen rossz hírbe hozták és eleve agg-asztóvá tették a
reformokkal való kísérletezést; az 1512-től 1517-ig ülésező V. lateráni
zsinat nagyszerji rendelkezéseinek végrehajtásához pedig hiányzott a kellő

elszántság. Amikor azonban Luther, Kálvin és munkatársaik mozgalma
a reform jegyében egész nemzeteket kezdett leszakítani az egyház tes
téről,elodázhatatlanná lett, hogy katolíkus részről is határozottan hoz
zálássanak a szükséges reformokhoz. Ezt a nagy feladatot oldotta meg az
az egvetemes zsinat, amely a germán és a román nyelvterület határvidé
kén Trento (németül Trient) városkában ülésezett. Feladata volt a pro
testánsok álláspontjára való tekintettel világosan és szabatosan megfo
galmazni a hagyományos katolikus hittanítást, és a szükségkívánta tör
vényekkel általánossá tenni az egyházfegyeimi reformot. A zsinat mind
két tekintetben beváltotta a hozzá fűzött reményeket. ülésein párhuza
mosan születtek a fontos hitbeli és reformhatározatok.

A zsinat 1545 december 13-án nyílt meg, és 1563 december 4~én zá
rult. Tevékenységét három ülésszakban fejtette ki. Az első III. Pá:l, pápa
(t 1549) idején zajlott le, és a nyolcadik ülésia folyt Trentóban, majd a
járvány miatt Bolognába települt át. végül 1549 szeptember 14~én ideig
lenesen feloszlott. A második ülésszak III. Gyula pápa (t1555) akaratából
újra Trento városában folytatta a munkát 1551 május l-től 1552 április
28-ig. E szakasznak a politikai viszonyok alakulása vetett véget, neve
zetesen a németországi hadihelyzet veszélyeztető fordulata. A .megsza
kítás ezuttal egy teljes évtizedre terjedt, minthogy az 1555-ben trónra
lépő IV. Pál pápa ellenséges viszonyban volt a Habsburg császári házzal,
és ennek következtében húzódott a zsinat folytatásától, noha egvébként
lelkesen képviselte a reform gondolatát. A befejezést többek közt fő

ként az ifjú Borromeo Szent Károly bíboros szorgalmazta (t1584). Nagy
bátyja. IV. Pius pápa (1559-1564) újból összehívta a zsinatot Trentóba,
ezúttal utoljára. E harmadik ülésszakba kilenc zsinati ülés tartozik 1562
június 18-tól 1563 december 4-ig.

A zsinat történetének rendszeres feldolgozására elsőnek egy protes
tantizmussal rokonszenvező, de katolikusnak maradt velencei szerzetes
vállalkozott: Paolo Sarpi, volt szervita tartományfőnök (tl623). Ellenzéki
hangú munkája csak protestáns ország-ban jelenhetett meg. I. Jakab
ang-ol királynak ajánlva 1619-ben Londonban adta ki a szerző barátja, az
anglikán hitre tért spalatói érsek, Marcantonio de Dominis (tl624). A
szerzőként szereplő ,.Pietro Soave Polano" betűit átrendezve felfedhetjük
az író valódi nevét és velencei honosságát (Paolo Sarpi Veneto), A ka-
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tolikus szellemű ellenművet gondos forrástanulmányok után VII. Sándor
pápa barátja, az általa bíborossá tett Pietro Sforza PaUavicini jezsuita
atya írta meg (tI667). A kétkötetes monumentálís mű Rómában került
ki a nyomdából 1656-57-ben; javított, háromkötetes változatát 1664-ben
adta közre a szerző. A zsinattal kapcsolatos történelmi forrásanyag ki
adását a német Görres-társaság vállalta. A nagy tudományos értékű so
rozat 1901-ben indult meg.

A zsinat teljesjogú résztvevőinek (a püspököknek és a szerzetesfőnö

köknek) száma nem volt nagy. Az első ülésen még csak 34-en voltak, és
noha egyre többen jöttek össze, számuk az első két ülésszakban sohasem
emelkedett a száz fölé. A harmadik ülésszak résztvevőinek száma már
nemcsak meghaladta a százat, hanem a záróülésen elérte a 225-öt is. Ez
zel szemben a legelső egyetemes zsinat - az r. niceai 325~ben - 300-nál
több résztvevőt számlált, .az utolsóelőtti pedig (az r. vatikáni 1870-ben)
mintegy 700-at. Mindez csekélység a jelenlegi II. vatikáni zsinat első

ü1ésszakára egybegyűlt kereken 2500 zsinati atyához képest. A trentói
zsinat gyérebb látogatetteágát a kor mostoha politikai viszonyai magya
rázzák, főleg a német vallásháborúk, a magyar helyzet rendezetlensége
Moháes után, Franciaország ellenszenve és a császárral vívott harca, to
vábbá az angol királyság- szembefordulása a pápával. De ha a kedvezőt

len politikai légkör akadályozta is a hivatalosak Trentóba özönlését, nem
gátolhatta meg, hogy a zsinat eleget tegyen rendeltetésének. Alig néhány
ügy maradt lezáratlanul. A hitre vonatkozó határozatok nem döntötték el
Szűz Már.ia szeplőtelen fogantatásának kérdését. és kimondatlanul hagy
ták a pápa egyház(ői mivoltának értelméről szóló tanítást. A reformha
tározatok sem terjedhettek ki rninden fontos mozzanatra. A pápai ud
var reformja nem tartozott a zsinat feladatai közé; ezt IV. Pius és utó
dai maguk hajtották végre.

A törvényerőre emelt intézkedések nemcsak a főpapokat, a papságot
és a szerzeteseket érintették, hanem kiterjedtek a világi hívekre is. Ebbe
az utóbbi tárgykörbe tartozik "a házasság intézményének reformja",
amely az utolsó ülésszakban mintegy kilenc hónapon át adott munkát a
zsinatnak. A hosszú és fáradságos tárgvalasok eredményekénoen meg
született a Tametsi (Noha) szóval kezdődő reformtörvénv, amely a kato
likus házasságkötést szabályozza, Mínthogy e törvény lényegében ma is
hatályban van, most, amikor a trentói zsinat zárószakaszára emlékezünk,
keresve sem találhatnánk érdekesebb témát a Tametsi keletkezéstörténe
tének megvflágításánál. E részletfeladat egyúttal lehetőséget ad, hogy be
pil1antsunk a trentói zsinat munkájának általános menetébe. Ugvanakkor
összehasonlításokat tehetünk a trentói zsinat és a napiaink fejlettebb
techníkájával és tökéletesebb szervezettségével dolgozó II. vatikáni zsi
nat munkarnódszerei között. Tanulságos az ütköző véleményeknek és a
politikai összefüggéseknek az a szövedéke is,amely a Tametsi vitájából
elénk tárul. De a nevezetes határozat szövege magábanvéve is igen ta
nulságos, mert hiszen a zsinati munka jórésze épp a legszerencsésebb szö
végezés megtalálása érdekében folyt.

A titkos házasságkötés visszásságai

Amikor a kereszténység a Római Birodalomban terjedni kezdett, a
házasságjog kialakult rendszerét már adv,a találta. Természetesen alkal
mazkodott is hozzá, amennyire csak tehette saját elveinek sérelme nél
kül. A római joga házasságkötéshez rendszerint semmi külön alakíságot
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nem követelt. Csupán az volt lényeges, hogy a házasságra lépő felek
egyikénél se hiányozzék a beleegyezés az egész élet közösségének válla
lásába (consensus matrimonialis). Jézus Krísztus tanitása és az apostoli
hagyomány sem tartalmazott előírásokat a házasságkötés módjáról, for
májáról és szertartásairól, erőteljesen hangoztatta ellenben a házas álla
pot felbon1Jhatatlanságát (Máté 19, 6); "Amit tehát Isten egybekötött,
ember szét ne válassza!" A kereszténység így nem tehette magáévá a
házasviszony felbonthatóságának római jogi elvét. Nehezen viselte azon
ban a házassági akaratnyilvánítás szabadságának azt a megkötését is,
hogya római jog szerint az érvényes házasság létrejöttéhez nemcsak a
két fél beleegyezése szükséges, hanem a családatyáé is, iUetveazoké a
személyeke, akiknek hatalma alatt a felek állnak.

A Római Birodalom területén új államokat alapító germán népeknek
szintén megvolt a maguk jogrendszere, amely ugyanúgy nem mindenben
egyezett a keresztény felfogással. A házasság létrejöttéhez a germán jog
rendszerek megkívánták a leány átadását az erre illetékes rokonok re
széről. Míg azonban a római jog szerint a házasulandók beleegyezése hoz
za létre a házasságot (consensus facit nuptias), addig a német joghan ere
detileg a nő fölötti családi hatalomnak, a "Munt"-nak - barbár latinság
gal "mundium"-nak - megvásárlása által jött létre a házasság (a né
met nyelv ma is unmündig-nek mondja a gyámság alatt álló személye
ket). A menyasszony akarata mit sem számított.

A római és a germán jagfelfogással szemben csak lassankint tud
ta az egyház a magáét érvényre juttatni. A történelem a XII. századra
teszi a kánoni jog és az egyházi [ogszolgáltatás felülkerekedését. III. Sán
dar pápa ideje óta (1159-1181) már nem a világi bíróság, hanem az egy
házi törvényszék ítélt a házassági ügyekben. így nemcsak a római jogi
gondolkodású népeknél, hanem a németeknél is egyre inkább a háza
suló felek beleegyezése került előtérbe, és a vásáelás csak látszólagos
lett. Minthogy pedig az egyház mind fokozottabban hangoztatta a há
zasság szentségi jelleget, a szülői hozzájárulás is teljesen [elentőségét

vesztette.
Az egyházi jogelvek érvényesülése azonban "pirrhusi győzelem" volt:

a felek lelkiismereti szabadságának biztosításáért végzetes jogi bizonyta
lanság Iett az ár. Minthogy ugyanis a házasságkötés a felek saját ügyévé
vált, és hozzá lényeges köze senki másnak nem volt többé, az aikarat
nyilvánítás négyszemközt is megtörténhetett. így aztán számtalanszor
bízonyíthatatlanná lett a házassági kötelék fennál1ása. Az egyik fél, rend
szerint a férfi, nem ,egy esetben le is tagadta, és más személlyel kötött
új házasságot ezúttal már tanúk előtt, aoserbenhagyott hitves pedig bi
zonyíték híján hasztalan próbált jogorvoslatot szerezni, Az egyházi tör
vényszék maga is a bizonyítható házasság javára döntött, vagyis tulaj
donképpen a házasságtörő viszonyt részesítette jogi védelemben. A tren
tói határozatot előkészítő vita során Gonealez de Mendoza salamancai
püspök előadta, hogy a törvényszékek el vannak halmozva az ilyen tit
kos házasságok miatti perekkel. Tenni kellett tehát valamit, hogy ez a
visszásság a jövőben lehetetlenné váljék.

Ez a probléma különben már századokkal a trentói zsinat előtt fog
lalkoztatta az egyházat, sőt a nagytekintélyű középkorí jogszabály-gyűj

temény, az 1140 táján készült Decretum Gratiani a titkos házasságok ellen
kiadott első rendelkezést egyenesen Evaristus pápának tulajdoníthatja,
aki az L század végén volt Róma püspöke. A középkor legfényesebb püs
pök-kongresszusa, a IV. lateráni egyetemes zsinat (1215), határozatainak
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51. fejezetében szintén megtiltotta a titkos házasságokat, és vezeklésre
kötelezte a feleket, akik titkos házasságot kötöttek. Kevéssel utóbb a
toursi érsektartományi zsinat (1231) már hitbeli tévedesre is ragadtatta
magát, amikor a megyespüspök által felbonthatóvá nyilvánította a tit.
kos kötéseket.

A puszta tilalom tehát mit sem használt. Erre rnutat, hogy az egy
háznak ismételten meg kellett újítania. Éppen a trentói zsinatot megelőző
évszázad folyamán Európaszerte feltűnően sok helyi zsinat foglalkozott a
problémával. Szigorú büntető intézkedések sorozatával súlyosbították a
tilalmat. így például azonnali hatályú kiközösítést mondtak ki a titkos
házasságokat megáldó pap ellen, és interdictumot (szertartás-tilalmat) a
cselekmény szinhelyéül szolgáló templomra vagy kápolnára (Angers 1448);
vagy kiközösítést a legalább öt tanú jelenléte nélkül házasodó felekre
(Aranda 1475), vagy legalábbis a szentségektől valóeltiltást (Salzburg
1490); sőt egyházi büntetést az olyanokra is, akik elismerik törvényes há
zasemberként az előzetes hirdetések nélkül házasodókat (Köln 1527). A
baj mindezek ellenére sem szűnt meg, sőt egyre terjedt. A már emli
tett spanyol főpap, Gonzalez de Mendoza, felháborodással panaszolta
Trentóban, hogya nemesek már szégyelnek is nyilvánosan házasodni,
mintha csak a titkos dolgok volnának előkelőek. Francesco Zamora, az
obszerváns ferencesek rendfőnöke levélbeli értesülések alapján meghök
kentő tényeket tárt a zsinat elé. Beszámolt arról, hogya spanyol gyar
matok újonnan megtérített lakói a titkos házasságok lehetőségét kihasz
nálva számos esetben nemcsak kétszer, hanem háromszor sőt négyszer
is újra nősülnek. Ennek megakadályozására a pápa és a király segítségét
kéri az újvilág papsága.

A házasság reformja tehát a trentói zsinatnak egyik leginkább idő

szerű feladata volt. Valamiféle nyilvánosságot kellett előírnia mint a há
zasságkötés érvényességének feltételét, vagy kénytelen-kelletlen vissza
térnie az atyai, illetve családi beleegyezés megkövetelésébe. A zsinaton
elnöklő bíboros pápai legátusok 1563. febnuárjának első napjaiban adták
át rnegvitatásra a zsinat mellett szakértőként működő hittudósoknak a
házasság kérdéséről tervbevett nyolc cíkkelyt, A szakértők február 9-én
tártottákelső értekezletüket a házassági cikkelyekről. Előadóként Alonso
Salmeron jezsuita atya (tl585) mint pápai hittudós ismertette a problé
mákat. Ekkor még szó sem volt arról, hogy a készülő törvényben éppen
a plébános jelenletét szabják feltétlenül a házasság érvényéhez; de a ja
vaslat érvényteleníteni kívánta mindazokat a házasságokat, amelyeket
a fiúk 18. évük betöltése előtt szüleik beleegyezése nélkül kötnek.

A francia ikövelelések ,a zsinal elöli

Az egész vita új fordulatot vett, rnidőn a megjelent francia kül
döttek 1563. július 24-én ünnepélyes kérelmet terjesztettek a zsinat elé
a titkos házasságok érvénytelenségének kimondásáról és a szülői bele
egyezésnek az érvényesség feltételévé nyilvánításáról. A francia résztve
vők vezetője oa Iotharíngíaí hercegek családjából származó Guise Károly
bíboros volt (tl574), aki ifjú királyának, IX. Károlynak teljes bizalmat
bírta, és tulajdonképpen a hivatalos királyi álláspontot képviselte. A fej
lemények megértéséhez tudnunk kell, hogy Franciaországban már a zsi
nattól függetlenül megindult a házasságkötést szabályozó állami jogfej
lődés, amely elsősorban a feudális nemesosztály családi érdekeit tar
totta szem előtt. II. Henrik király 1556. évi februári ediktuma szerint a
nőknek 25, a férfiaknak 30 éves korukig szülőí beleegyezésre volt szük-
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ségük házasságkötésükhöz, de még e koron felüliektől is megkívánta a
jog a szülő véleményének ismételt, tiszteletteljes megtudakolását, a
"somations respectueuses"-t. Az egyházi és az állami jogrendszer sur
lódásának elkerülése végett fontos lett volna, hogy ezek a királyi ren
delkezések kanonizálódjanak, vagyis a zsinat jóvoltából egyházi, még
hozzá egyetemes egyházi törvény rangjára emelkedjenek. Nem csodálatos
tehát, hogy a zsinaton épp a francia résztvevők javasolták és sürgették
leginkább a házassági törvényhozást, e magatartásukkal királyuknak és
tanácsának követelését szólaltatva meg. Guise bíboros szavai szerínt a
szülői beleegyezés nélkül kötött házasságok többnyire károsak. mert ár
tanak a család hírnevének, és inkább a gyűlölködést, mint a szerétetet
táplálják akár a házastársak között is. Ezért szükséges, hogya fiúk há
zasságát, ha szüleik beleegyezése nélkül kötik, érvénytelenné nyilvánít
sák. Előfordulhat persze, hogy a szülők pusztán hanyagságból mulasztják
el a beleegyezés megadását. Az ilyen szülői nemtörődömség orvoslására
azt kívánták a francia résztvevők, hogy szabjon meg a zsinat bizonyos
számú évet, amelyek elteltével a fiú maga választhassa meg hitvestársat,
ha megházasításával szülei nem törődtek.

A franciák javaslata a zsinaton igen sok vitára adott alkalmat kü
lőnösen 1563. július 24-e és augusztus 13-a között. Elsősorban az forgott
szóban, hogy az egyháznak van-e egyáltalán joga érvénytelenné nyilvá
nítani a titkos házasságokat, korlátozva ezáltal az emberi személyíség
természetadta jogát; és ha igen, akkor valóban ajánlatos-e megtennie.
Nehezítette az állásfoglalást az a körülmény, hogy a zsinatnak egyszerre
kellett nemcsak támadnia, hanem védelmeznie is a titkos házasságköté
seket. A jövőre vonatkozólag szükséges volt egyszer és mindenkorra ha
tálytalanná tenni az ilyen próbálkozásokat, a múltbeli titkos házasságok
érvényét azonban hangoztatni kellett Luther és Kálvin álláspontjával
szemben. Luthernél senki jobban nem ecsetelte a titkos házasságkötés
sei járó veszedelmeket. Erről a nagy német reformátor Asztali beszélge
tései ékesszólóan tanúskodnak. Schmalkaldeni cikkelyele címen ismeretes
1536-38~ból való iratának függelékében pedig ezt olvashatjuk: "Jogta
lan dolog, hogy általában véve minden házasságkötésnek érvényesnek és
jogerősnek kell lennie még akkor is, ha titokban és csellel, a szülők tudta
és beleegyezése nélkül történt." Kálvin is azt tanította, hogya titkos há
zasságok jnár merő természetjogi alapon érvénytelenek.

Érdekes, hogya múltbeli titkos házasságok ,támadóinak elmaraszta
lása sem ment a zsinaton elvi akadályok nélkül. A vita során Costantino
Bonelli, az umbriai Citta di Castello püspöke említette meg, hogy egye
sek szerint Szent Evaristus pápa még az egyház ókorában (99-107 tá
ján) érvénytelennek mondta a titkos házasságkötéseket, Ma már tudjuk,
hogy az Evaristus pápának tulajdonított rendelkezés nem hiteles; az
Alizidori Dekretálék címen ismeretes hírhedt IX. századi joghamisítvány
ból csúszott be Gratianus Decretumába, a nagytekintélyű - de nem hi
vatalos -- középkori rendeletgyűjteménybe (II causa XXX qu. 5 can. 1).
A zsinati atyák azonban még nem vonták kétségbe, hogy igazán az apos
toli kor végéről ered az említett rendelkezés, és hogy a szerit pápának
Afrika püspökeihez intézett leveléből való. Kimondja, hogy a leánykérés
és a hozományra vonatkozó megállapodás utána násznép jelenlétében
és papi áldással kapcsolatosan kell a házasságot megkötni, "különben
nem lesz törvényes", hanem inkább házasságtörés vagy ágyasság, erő

szak vagy paráznaság, "hacsak a saját akarat hozzá nem járul, lés tör
vényes szándék nem támogatja". Ez bizony eléggé homályos, - hogy ne
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mondjuk, zavaros értelmű - szőveg. Bonelli püspök a maga részéről úgy
vélte, hogy Evaristus pápa csak szabálytalannak, de nem érvénvtelennek
jelenti ki a titkos házasságokat. A nagytudományú Díego Laynez jezsuita
generális (t1565) szintén így értelmezte, más zsinati tagok azonban ér
vénytelenítő jelleget tulajdonítottak a rendelkezésnek. Amikor tehát a
reformátorok nézetével szemben a zsinat állástfoglalni készült, úgy kel
lett szövegezní a határozatot, hogy Evarístus pápa tekintélye érintetlen
maradjon. így került aztán a múltbeli titkos házasságok érvényét hang
súlyozó végleges szövegbe az Evaristus-értelmezők mindkét irányát ki
elégítő mellékmondat: "míg az egyház az ilyet lehetetlenné nem tette".
Erről éppen a szent pápa ünnepén, 1563. október 26-án egyeztek meg a
két nézet képviselői.

Kényesebb, mert a hivatalos francia politikát érintő vita folyt a
szülői beleegyezésnek az érvényesség feltételévé nyilvánításáról. Minden
esetre a francia jogviszonyokhoz való közeledés szándékát jelzi, hogy az
augusztus 7-én megvitatásra előterjesztett, átdolgozott szövegjavaslatban
már a fiúgyermekek 20. és a leányok 18. életévének betöltése szerepelt
az érvényesség feltételeként arra az esetre, ha a szülői beleegyezés hi
ányzik; de a tervezet szerint a megyéspüspök is pótolhatta volna a bele
egyezést, ha megítélése szeránt a szülők igazságtalanul ellenkeznek, A
francia álláspontot képviselő Guise bíboros javasolta, hogy szülői bele
egyezés helyett csak atyai beleegyezés kerüljön a határozat szövegébe, A
tervezett rendelkezésnek azonban mindenképp igen erős ellenzéke volt,
amely nézetét meg is tudta indokolní. Szeríntük a természeti joggal el
lenkeznék a házaséletre már képes gyermekek jogi cselekvőképességének

korlátozása. Sőt esetleg a hazájuktól távol tartózkodó fiatalok tiszta éle
tének lehetősége szűnik meg, ha szűlői beleegyezés nélkül nősülni nem
lesz módjuk, Szent Pál apostol korra és szűlői beleegyezésre való tekintet
nélkül írja, hogy aki nem tartóztatja meg magát, az lépjen házasságra
(I. Kor. 7, 8-9); ezt a lehetőséget tehát nem szabad korlátozni, A Szerit
írásban olvassuk továbbá, hogy a férfi "elhagyta atyját és anyját, és fe
leségéhez ragaszkodik" (Máté 19, 5). A javasolt határozat viszont arra
kényszerítené a fiakat, hogy egy bizonyos életkorig el ne térjenek aty
juktól és anyjuktól, noha szentségek felvételénél nincsen helye az atyai
hatalom érvényesülésének, amiképpen az úr hatalmanak sem rabszolgája
fölött. A szülők iránt való gyermeki tisztelet persze valóban kívánja az
atyai óhajok teljesítését, de nem veheti el a gyermekek házasságkötő

szabadságát. Diego Laynez jezsuita rendfőnök azt fejtegette, hogya hosz
szú éveken át érvényesülő szülői tilalom miatt a gyermekek a súlyos bűn

veszélyébe kerülnek, mert házasság nélkül némelyek nem <tudnak oly
soká tisztán élni. Joguk van tehát gondoskodni a saját üdvösségükről,

és e jog gyakorlását az egyháznak sem áll hatalmában korlátozní,
A zsinati atyák vitája a határozati javaslat második fogalmazásáról

1563. augusztus ll-tól 13-ig tartott. Szeptember 7-én visszatértek az első

elgondoláshoz, amennyiben a férfiúnál 18, a nőnél 16 életévet akartak
megkövetelni a beleegyezés nélküli házassághoz. továbbá azt, hogy csak
az atya, illetve az atyai nagyatya beleegyezése legyen szükséges, feltéve,
hogy katolikusok. Ha jogtalanul ellenkeznének, vagy ha már hosszabb
ideje távol élnek gyermeküktől, elegendő a megyésfőpásztor engedélye
is. Végül azonban mégis a javaslat ellenzői győztek, s az október 13-án
elkészült végleges fogalmazványból teljesen kimaradt a szülői beleegye
zés szükségessége; sőt a szöveg még el is ítéli azokat, akik szerint a gyer
mekek házasságának érvénye szülői hozzájárulástól függ. Ezt aszöveget
fogadta el aztán határozatként a zsinat november ll-i ünnepélyes ülése.
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A vita tehát a franciák kudarcával zárult, és egyebek mellett ez a tény
is érthetővé teszi, hogy miért húzódott utóbb egy félszázadig Francia
országban a zsinat reformtörvényeinek kihirdetése.

Az érvényes házasságkö,l~s ieliélelei

Az egyház kizárólag a saját hatáskörébe tartozónak tekinti, hogy
megadja a házasság szentségének feltételeit, ezen a "legkeresztényibb ki
rály" jogalkotása már nem változtathatott. Bizonyos mértékig célt érhe
tett azonban tilalmak állításával és a házasság polgári jogkövetkezmé
nyeinek szabályozásával. Az 1579. évi "ordonnance de Blois" 40. cikke
nőrablásban részesként büntetendőnek rendeli azt a lelkészt, aki a szü
lői beleegyezés mellőzésével létrejött házasság megkötésénél közreműkö

dött. De már az 1556-os ediktum megengedte, hogy a szülők kitagadják a
hozzájárulásuk nélkül házasságot kötő gyermeket, és visszavonhassák a
neki juttatott ajándékokat. Az 1639. évi rendelet aztán a "vétkes" gyer
mek közvetlen [ogvesztését mondja ki, megfosztva őt nemcsak a törvé
nyes örökléstől. hanem a "sértett" szülő végrendeleti juttatásaitól is. Ké
sőbb a forradalmi törvényhozás 1792-ben eltörölte ugyan a szülői véle
ményt kérő "sommations respectueuses" követelményét, a szülői bele
egyezést pedig semmiség terhével csak a 21 éven aluliak házasságához
követelte meg, Napoleon európai hatású Code civil-je azonhan nemcsak a
szűlőí beleegyezés korhatárát emelte fel a férfiaknál 25 évre, hanem visz
szaállította a véleménykérés intézményét is úgy, hogy a házasuló - te
kintet nélkül életkorára - köteles volt szülei tanácsát megfelelő formák
közt kikérni. Ez az 'előírás különböző változ.atok után csak 1924-ben
szünt meg egészen, de a 21 éves korig szükséges -szülői beleegyezés mint
feltétel máig megmaradt, és e helyzeten nem kívánnak változtatni a
Code civil reformja tárgyában 1946~ban megindult munkálatok sem.

Ha a francia kívánságok lényeges része Trentóban nem is lett hatá
rozattá, a zsinat nem kívánt kitérni a titkos házasságkötések lehetetlenné
tételének követelménye elől. Teljes helyeslésre talált Guise bíboros fel
szólalása, midőn rámutatott, mennyíre veszendőbe megy a titkosság ál
tal a házasság intézményének minden társadalmi értéke: a rokoni kap-
csolatok egysége, a házastársi hűség, a gyermekek java és a szeritség ke
gyelme egyaránt. Kérdés csak az volt, van-e mód a segítségre, és mí
lyen feltételek szabása biztosítsa a szükséges nyilvánosságot. Guise ja
vasolta, hogya papi áldást tegyék a házasság érvényességének feltéte
lévé, mert a máshitű keresztények is szükségesnek tartják, hogy lelké..
szeik imájával adják össze a házasulandókat. A zsinat azonban ezúttal
sem teljesítette a francia óhajt. így nem maradhatott kétség aziránt,
hogy a papi megerősítés csak utólagos szentelmény, nem pedig a házasság
szentségének lényeges alkateleme ("formája"). A végleges határozat szö
vege eszerint burkoltan szembefordul Párizsi (Baufeti) Vilmos püspök
(t131'9) hittudományes nézetével, amely szerint keresztények között sem
szentség egyúttal minden házasság, hanem csupán az olyan, amely papi
áldásban részesül. E felfogást képviselte a zsinaton Simon Vigor sorbon
nei doktor, a későbbi narbonneiérsek (t1575), egyébként nagytudású és
nagynevű francia teológus, továbbá még néhányan mások. Elenyésző ki
sebbségben voltak, de annál erőszakosabban viselkedtek.

A végleges megoldás. a plebános jelenlétének a házasságkötés lé
nyeges feltételévé tétele eredetileg nem állotta zsinat szándékában. A
határozati javaslat első szövegezése még nem tartalmazta. A franciák
1563. július 24-én előterjesztett kívánalmában is mindőssze egy pap és
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még három vagy több tanú jelenlétének szüksége szerepel, Guise bíbo
ros maga sem kívánt ennél többet. A zsinati atyák által július 24-től

31-ig vitatott szöveg ennek ellenére még egyáltalán nem tesz említést
papról, sőt az augusztus ll-től l3-ig tárgyalt újabb fogalmazvány sem.
A viták során a domonkosrendi Egidio Foscarari modenai püspök vetette
fel azt az ötletet, hogy a feltétlenül szükségesnek előírt tanúk közé a
plébánost is be kellene venni. Forcarari előzőleg pápai udvari hittudós
volt ("magister Sacri Palatii"), a zsinat után pedig egyike lett a Római
Katekizmus Iőmunkatársainak,valamint az új misekönyv- és breviárium
kiadás előkészítőinek (tI564). Nagy tekintélye teszi érthetővé, hogy ja
vaslatát komolyan vették. De könnyű is volt belátni, hogya plebánosra
valóban szükség van a titkos házasságok eredményes kiküszöbölése ér
dekében. A zsinat fontolóra vette, hogy tanúk lehetnek jöttment vagy a
felek valamelyike által nemismert személyek is, s ezeket később aligha
sikerül bizonyitás végett előállítani. Hivatalos tanúra van tehát szükség,
aki .a házasságkötésről feljegyzést vezet. E címen vagy a plebános, vagy
a közjegyző jöhet szóba. Közjegyző azonban rengeteg van, elhívható rej
tett helyekre is; a házasság így titokban marad, és a hatóságok sem fel
tétlenül szereznek tudomást róla. A közjegyző továbbá könnyűszerrel

rávehető, hogya tiltó akadályokról vagyakihirdetések hiányáról ne ve
gyen tudomást. A plébános esetében viszont ez kevésbé valószínű, hiszen
jártasabb az egyházi törvényekben, és jobban is tart az egyházi bünte
tésektől. Az október l3-ára elkészült és a zsinat november ll-i üléséri
határozati rangra emelt végső fogalmazásban emiatt már az érvényesség
feltételeként szcrepel a plebános jelenléte, vagy esetleg egy olyan más
papé, aki ,a plebánostól vagy a megyésföpásztortól kapott erre szóló meg
hatalmazást. Plebánoson a házasulandók bármelyikének lakóhelye szerint
illetékes "saját plébános" értendő. Jelenléte nemcsak a maga plebániájá
nak területén, hanem bárhol a világon megadta a feleknek az érvényes
házasságkötés lehetőséget. E szabály 1908. április 19-e óta nincs érvény
ben; megszüntette Szent X. Pius pápának Ne temere kezdetű rendelke
zése. A ma érvényes egyházi törvénykönyv is lényegében ehhez igazo
dik. Így már csak a házasságkötés helyének plébánosa illetékes, és csakis
a saját plebániája területén (can. 1095 § 1 2°).

A plebános bekapcsolása által a jogi nyilvánosság biztosítása rnel
lett még két más mozzanatban is könnyűszerrel javíthatott a zsinat az
addigi állapotokon. Egyik a házasságok tanyakönyvezése. Előírták, hogy
a plebános - a kereszteltek anyakönyve mellett - külön könyvet ve
zessen a házasfelek és a tanúk nevének, valamint a házasságkötés helyé
nek és napjának feljegyzésére. Ettől fogva elvben általánosan kötelező

lett a házassági anyakönyvek vezetése és őrzése a plebániákon. A helyi
jog itt-ott már előbb is meghonosította:az alcalái zsinat 1497-ben, az
augsburgí-e-díllíngení zsinat pedig l548-ban. A Trentóban elrendelt anya
könyvi bejegyzésekhez szövegmintát az l6l4-ben megjelent Római Szer
tartáskónyv (Rituale Romanum) adott; de minthogy sok helyi zsinat ren
delkezett a trentói határozat értelmében, a XVII. század első felétől már
valóban rninden plebánián vezették is az anyakönyveket. A plébános sze
mélyének szükségessé nyilvánítása lehetövé tette továbbá a házasság elő

zetes meghírdetései számának és módozatainak részletekbe menő szabá
lyozását, amit annakidején a IV. lateráni zsinat elmulasztott, és így oka
lett annak, hogy fontos rendelkezése feledésbe ment.

A plebános szerepe rendes körűlmények közt abban áll, hogy kér
dést intéz a felekhez, akarják-e egymást házastársul fogadni. A zsinat
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törvényeinek magyarázatára szervezett bíborosbizottság 1580. március 2
án kelt hiteles döntése szerint ezt a mozzanatot nem tette a törvény az
érvényesség feltételévé. Elegendő volt teháta plébános "tétlen jelen
léte" (assistentia passiva) a felek akaratnyilváriításánál, sőt még véletlen
vagy kényszerített ottléte is, persze úgy, hogy eszmélőképes állapotban
a történésnek szem- és fültanúja lehessen. így érthetjük meg a plebáno3
(Don Abonddo) magatartását Manzoni: A jegyesek című történelmi regé
nyében, amelynek cselekménye míntegy félszázaddal a zsinatot követe
időben játszódik. A trentói zsinat tehát e pontban sem teljesítette a fran
ciák kívánságát, amely szerint a papnak mintegyelnökölnie ("praeesse")
kellett volna a házasságkötésnél. A ma érvényes jog szerint azonban oa
tétlen jelenlét még egyáltalán nem elegendő, sőt az is szükséges a há
zasság érvényességéhez, hogya plebános önként, ne erőszak vagy meg
félemlítés hatására kérje a házasulandók akaratnyilvánítását.

A határozat első szövegtervében "három hitelreméltó. tanú" szüksé
gessége szerepelt. Az utóbb javasolt fogalmazványban már elhagyták a
hitelreméltóság említését, mert ez a sokféleképp értelmezhető követel
mény számtalan házasság érvényét tette volna kétségessé. Három tanút
azonban fontoonak láttak, mert így egyikük halála vagy máshová költö
zéseesetén is kielégitő módon, két tanúval bizonyítható marad a kötés
megtörténte. Costantino Bonelii, Citta dí Castello püspöke, aki egyébként
általánosságban is a javaslat ellen volt, három tanú szükségességét kü
lön kifogás tárgyává tette. Szerinte elegendő bizonyosságet szolgáltatna
akár két tanú, akár a házasságralépők kezeírásával készült okmány. Bo
nelli a tekintélyesebb zsinati atyák közé számíthatott, hiszen rokona volt
a szeritéletű Ghislieri bíboros főinkvizitornak, a későbbi V. Pius pápá
nak. Az 1563. október 13-ára elkészült utolsó szöveg már be is érte két
tanúval a plebánoson, <illetve a meghatalmazott papon kívül.

Dogma vagy törvény?

Nem csekély fejtörést okozott a zsinati munka vezetőinek, hogya
házasságkötés szükséges formájáról szóló határozat tanítójellegű (azaz
dogma) vagy csak fegyelmi jellegű (azaz törvény) legyen-e. A zsinaton
hosszadalmas vita folyt, van-e az egyháznak akkora joga a szentségek
körül, hogy a házasságkötésnek addig érvényes titkos módját egyszeriben
hatálytalanná nyilvéníthassa. Még maguk a zsinatra küldött pápai hittu
dósok - Diego Laynez és Alonso Salmeron jezsuita atyák - sem vol
tak egyyéleményen, sőt az elnöklő bíboros pápai követek nézetei sem
egyeztek egymás között. Az előkészítő tárgyalások során kitűnt, hogy a
tervezetet j-elentős számú kisebbség ellenzi. Ilyen szépséghibával nem volt
szokásos oa zsinaton hitbeld határozatot keresztülvinni; fegyelmi határozat
esetéri azonban nem volt nyugtalanító az ellentét. Az 1563. július 31-én
megejtett előkészítő szavazás után, mintegy a jövőbe látva, írták a zsi
naton elnöklő biborosok Rómába a pápa unokaöccséhez és bizalmas mun
katársához, Borromeo Szent Károly bíboroshoz, hogy a határozat símán
elfogadásra talál majd,haosupán törvényként terjesztik elő, dogmaként
azonban okvetlenül akadályokba fog ütközni. A végleges fogalmazásban
az "elrendeli" (praecipit) és a "jelen határozatával (praesenti decreto) ér
vénytelenné és semmissé teszi" kifejezések által nyomatékozza is a zsi
nat, hogy nem hitbeli határozatot hoz, hanem ún. hatálytalanító törvényt
(lex irritans-t) alkot. Az óvatos fogalmazás ellenére hosszasan vitátkoztak
a résztvevők, hogy burkoltan mégis dogmát rejt-e a határozat. Minden
esetre kétségtelen, hogy az egyetemes egyházi törvényekben kifejezésre
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jutó tantételeket a katolikus hívők kötelesek hittel fogadni, hiszen az
egyház tanításbeli tévedhetetlensége ezen a téren. is érvényesül.

IV. Pius pápa 1563. október 20-án levelet intézett az elnöklő biboro
sokhoz. Kifejezte óhaját, mennyire szeretné, ha a zsinati atyák egyetér
tenének; ha 'ezt elérni nem sikerül, döntsék el szótöbbséggel a dolgot.
Így is történt a zsinat november ll-i ülesén. A kétszáznál több szavazó
közül csak 56 ellenezte az igénytelenül, "Tametsi" szóval kezdődő hatá
rozatot, bár egy részük ~ köztük az elnöklő Morone és Simonetta bíbo
ros legátusok, valamint Laynez jezsuita rendfőnök is ~ a pápai meg
erősítéstől tette függővé hozzájárulását. Miután IV. Pius Benedictus Deus
k.ezdetü bullája 1564. január 26-án a zsinat összes határozatait megerősí

tette, a házassági reformhatározattal szemben sem lehetett többé két
ségnek helye.

A katolikus egyház életében korszakot alkotó határozat szővege elvi
kijelentéssel kezdődik: "Noha kétségtelen, hogy a szerződő felek szabad
akaratnyUvánitásával létrejött titkos házasságkötések núndaddig érvényes
és valódi házasságok, mig az egyház az Uy.et lehetetlenné nem tette, és
ennélfogva méltán elitélést érdemelnek azok, s e szent zsinat ki is kö
zösiti azokat, akik a titkos házasságok valódiságát és érvényességét ta
gadják, vagy akik tévesen azt állitják, hogy a gyermekek házassága szü
lői beleequezés nélkül érvénytelen, és hogy a szülők tehetik érvényessé
vagy érvénytelenné ~ Isten szent egyháza mégis a legteljesebb jogalap
pal helytel,enitette és tiltotta mindenkor a titkos házasságokat . . ." Ezután
következik az új törvény indokolása, végül a rendelkező rész.

A határozat főcélja a lelkek java volt, vagyis a bűntelen házasélet
lehetőségének minél teljesebb biztosítása. Rendelkezései ezenfelül óriási
haladást jelentenek a nők védelmében a férfiak lelkiismeretlenségével
szemben, továbbá a gyermekek lelkiismereti szabadságának védelmében
a gazdasági és osztályérdektől befolyásolt szülői önkénnyel szemben. De
a házassági reform nem volt egészen veszélytelen. A plehános jelenléte
mint a házasságkötés érvényének feltétele protestáns vidékeken gyakor
latilag nem jöhetett szóba. Így előre látható volt, hogya törvény kivé
telt nem ismerő életbeléptetése esetén .a keresztények jelentős hányada
nem élhet majd érvényes szentségi házasságban, és gyermekeiket sem
tekintheti törvényesnek az egyház. A zsinat figyeimét e körülményre kü
lönösen Diego Laynez jezsuita generális hívta fel. Reá a zsinaton kétsze
res felelősség nehezedett, minthogy nemcsak szakértő páp.ai hittudós
ként szerepelt, hanem szerzetesfőnöki tisztsége révén mint teljesjogu tag
is résztvett a tanácskozásokban és a szavazásban. Intelme nem veszett
kárba. A fenyegető bajnak úgy vette elejét a zsinat, hogy minden egyes
plebánia területén az ott történő kihirdetéstől tette függővé az új há
zassági törvény életbelépését. A házasságkötés "trentói formája" csakis a
kihirdetést követő 30 nap elteltével vált a házasság érvényességének fel
tételévé.

A Tametsi-ből eszerint nem lehetett egyetemes érvényű törvény.
Mégis mindmáig változatlan fényű irányitója maradt a katolikus jogfej
lődés útjának. A "trentói formát" lényegében átvette Szent X. Pius pá
pának Ne temere kezdetű egyetemes igényű házassági rendelete (1908),
továbbá az 1918. május 19-én életbelépett újegyházi törvénykönyv is
(Codex iuris canonici). A trentói atyák tehát időtálló művet alkottak. A
törvény rengeteg születési nehézsége, a hosszadalmas viták s a kifejezés
re juttatott szamos ellenvélemény mutatja, mekkora körültekintéssel és
felelősségtudattal töltötték be akkor feladatukat.
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