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Hetvenöt esztendeje köttetett a Iateráni szerződés

A francia forradalom történelemre gyakorolt hatása elvitathatatlan tény. Ugya
nakkor az is kétségtelen, hogy a kereszténység újkori és modem kori történetére 
szintén markánsan rányomta bélyegét, amennyiben ez a jelzett hatás -  noha egy
re gyengülő mértékben -  napjainkban is tart. A keresztény egyház létezésének 
majd kétezer éves folyamatában igen gyakran indukálódtak különféle szakadá
sok és viszályok, megemlékezhetünk nem egy külső és belső ideológiai vagy 
éppenséggel radikális fegyveres támadásról. Ami azonban itt a XVIII. század 
végén történt, az minden addigit felülmúlt. Közismert, hogy a jakobinus diktatú
ra időszakában a forradalmi Franciaország képezte az emberi történelem első 
ateista államalakulatát. Az ateista szellemiség mindig is ott lappangott az emberi 
bölcselkedés bugyraiban az antik világtól kezdve a felvilágosodás koráig, de 
sohasem nyert ilyen értelemben intézményes formát. A forradalom a katoliciz
musra, a katolikus egyház középkori eredetű egyetemes világi és szellemi hatal
mára mérte a legnagyobb, a legsúlyosabb csapást. Miután a konvent 1797 au
gusztusára több lépcsőben felszámolta a jakobinus vezetés által hozott 
dekrisztianizációs törvények jelentős részét1, úgy tűnt, hogy ha lassan is, de idő
vel sikerül visszaállítani az eredeti állapotokat. Nem így történt. Róma szemszö
géből nézve a neheze ekkor még hátra volt. Az alkotmányos monarchia, a 
girondi köztársaság és a jakobinus diktatúra idején hozott egyre súlyosabb ren
deletek ugyanis még csak a francia egyház -  s természetesen az itt élő összes 
keresztény -  helyzetét lehetetlenítették el, ami viszont ezután történt, az alapjai
ban rengette meg a pápaság mindaddig szinte korlátlanul élvezett világi és spi
rituális hatalmát (ti. magát a világegyházat).

A belső nehézségeken óriási vérveszteségek árán úrrá levő francia kor
mányzat az 1790-es évek közepén már úgy érezte, hogy „szent kötelessége” a 
forradalmi ideológiát átplántálni más nemzetek tudatába, még azon az áron is, ha 
ezzel lángba borul az egész kontinens. Európa minden zugába el kell juttatni a 
liberális gondolatokat, leszámolva a fejlődést gúzsba kötő feudális merevségek
kel, melynek ideológiai támaszát éppen a pápaság jelentette. A forradalmárok 
ezt a támaszt csírájában akarták megsemmisíteni. Napirendre került magának az 
egyházi államalakulatnak a felszámolása. E feladat végrehajtását Berthier tábor

1 Albert Soboul: A francia forradalom története. Kossuth, Bp. 1974. 330-33l.p.; Fekete 
Sándor. A nagy francia forradalom. Móra, Bp. 1972. 109.p.
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nők vállalta magára, aki 1798. február 15-én csapatai élén megjelent az „Örök 
városban”. Róma megszállása után sor került a köztársaság kikiáltására, s ezzel 
egyidejűleg VI. Pius pápát megfosztották minden világi hatalmától.2 3 Az agg 
egyházfő legapróbb szükségleteit is megtagadták, majd elhurcolták Franciaor
szágba. Leopold von Ranke szavaival élve, valóban úgy tűnt, hogy „a pápai 
hatalom örökre véget ért" ъ Azt a hatalmat, melyet még а VIII. század folyamán 
a frankoktól kapott a pápaság, most mintegy ezer esztendővel később éppen a 
kései leszármazottak, a franciák vették el tőle. Bibliai szóhasználattal kifejezve 
valóban „halálos sebnek” / Jel. 13,3 / tűnt ez a csapás, de néhány esztendő múl
tán kiderült, hogy a seb azért mégsem bizonyult halálosnak, legfeljebb akutnak, 
üszkösödőnek. (A katolikus terminológia szerint égőnek, illetve vérzőnek.).

1801. július 15-én egy nevezetes konkordátum aláírására került sor az új 
pápa, VII. Pius, és az akkor még csak első konzuli tisztet betöltő Bonaparte Na
póleon között.4 A szerződés helyreállította a pápa világi hatalmát az egyházi 
állam megmaradt területén, valamint az állam és az egyház szövetségét Francia- 
országban. A katolicizmus továbbra is uralkodó vallás maradt az ország egész 
területén, de többé már nem számított államvallásnak. Ezzel bevégeztetett és 
szentesítést nyert a trón és oltár szövetségének megszüntetésére irányuló folya
mat. A katolicizmus bár a megsemmisüléstől megmenekült, többé nem helyez
tetett vissza eredeti, középkori jogaiba.5 A franciákkal kötött konkordátum csak 
a kezdő lépés volt. Az 1814-1815-ös bécsi kongresszus azzal a céllal ült össze, 
hogy a győztes hatalmak ismét átrajzolják Európa térképét és véghezvigyék a 
restaurációt. A kongresszus határozata értelmében az egyházi állam csaknem 
teljes egészében visszakapta korábbi területét, és nemzetközi jogi védelmet 
nyert. Egyéb vallási és felekezeti ügyekkel, az egyház és állam viszonyával nem 
foglalkozott a kongresszus, ezt nem tekintették a nemzetközi politika kérdésé
nek. A trón és oltár szövetségét jogilag végleg felszámoló lépés volt, hogy ezt a 
kérdést az egyes tagállamok belügyének nyilvánították. Rómának -  mint világi 
hatalomnak -  később minden állammal a viszonyait külön szabályozó konkor
dátumot kellett kötnie, s ez a korábbiakhoz képest részéről is engedmények sorát 
vonta maga után (polgári házasság, polgári eskü stb).6

Az egyházi állam ettől kezdve az európai konzervativizmus szimbóluma 
lett. Minden erejét arra fordította, hogy élen járjon a liberalizmussal és a polgári 
átalakulással szemben vívott eszmei-ideológiai küzdelemben, amely a koronás 
fők által folytatott fizikai harc mellett bontakozott ki. A középkori hatalom visz- 
szaállításának már nem voltak meg a feltételei, az egyházi állam csak egy volt 
Európa többi állama között. Helyzetét ugyanakkor tovább súlyosbította, hogy a 
század derekán kibontakozó polgári forradalmak, majd az ezek nyomán fellépő 
nemzeti egységmozgalmak újabb lökést adtak a polgári átalakulásnak, az állam

2 Gergely Jenő\ A pápaság története. Kossuth, Bp. 1982. 267.p.
3 Leopold von Ranke ( ford. Horváth Z.): A pápák története. Bp. 693.p.
4 Gergely Jenő\ im. 268.p.
5 Tonhaizer Tibor. Egyetemes egyháztörténelem. SSTF, Bp. 2003. 226.p.
6 Uo. 227.p.
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és az egyház államonkénti szétválasztásának, illetve ezzel összefüggésben a 
modern jogállamok kialakulásának.

Az 1830-as európai forradalmi hullám még érintetlenül hagyta a pápai ál
lamot, mert a forradalmi megmozdulásokat a Szent Szövetség idejében leverte. 
Az 1830-as és 40-es években azonban mind nemesi, mind pedig polgári, sőt 
egyházi körökben is felmerült Italra egyesítésének igénye (Lásd Gioberti apát 
elméletét az itáliai államok konföderációjáról a pápa vezetésével). Az 1848-as 
forradalmi hullám már Rómába is átcsapott. Az események gyors alakulására a 
pápának nem volt befolyása, így hamarosan Nápolyba kellett menekülnie. A 
helyi lakosság kikiáltotta a Római Köztársaságot. A konzervatív erők 1849-ben 
külföldi csapatok bevonásával visszaállították a pápa uralmát, s eltörölték a 
köztársasági államformát. Európa-szerte végbementek azonban -  kisebb- 
nagyobb késéssel -  azok a változások, amelyeket a franciák már az 1789-es for
radalmuk révén véghezvittek. A pápaság középkori pozíciói viharos gyorsaság
gal omlottak össze, ugyanakkor a felvilágosodásból született materialista, szoci
alista eszmeiség egyre termékenyebb talajra hullott a polgárosodó társadalmak
ban, s mindezt tetézte a természettudományok hatalmas mértékű fellendülése.7 
Mindennek a sokkhatásnak természetszerűen reakciót kellett kiváltania a római 
egyházból. Relatíve gyors egymásutánban megszületett a Szűz Mária szeplőtelen 
fogantatásáról (1854)8 és a pápai csalatkozhatatlanságról (1870)9 szóló dogma. 
Ez utóbbi volt az I. vatikáni zsinat esszenciája, mely zsinat soraiban noha szép 
számban akadtak ellenzői10 a kissé talán idejétmúlt dogmának, az új egyházi 
törvény bejegyzésének lényegileg nem volt akadálya. Az események további 
menetét viszont már maga a történelem alakította.

1870-ben nem csak a fent nevezett zsinat ülésezett. Kitört a francia-porosz 
háború. Ennek kimenetele folytán a vesztes franciák kénytelenek voltak kivo
nulni Rómából. Az olasz király felszólította a pápát, hogy kárpótlás fejében 
mondjon le világi hatalmáról. IX. Pius azonban kijelentette, hogy inkább a vér
tanúságot választja, de nem enged az erőszaknak, fogolynak nyilváníttatja magát 
és bezárkózik a Vatikánba. Ezzel egyidejűleg a pápaság minden ellenségét kiát
kozta az egyházból. Az olasz királyi csapatok 1870. szeptember 20-án bevonul
tak Rómába, és az egykori pápai állam megmaradt területeit is megszállták. Az 
Olaszországhoz való csatlakozást népszavazással döntötték el. Az olasz parla
ment által 1871-ben jóváhagyott garanciális törvény végül kimondta a pápa vilá
gi hatalomtól való megfosztását. Ugyanakkor elismerte őt egyházfőnek, garan
tálta személye sérthetetlenségét, valamint engedélyezte, hogy szabadon létesít
hessen diplomáciai kapcsolatokat. A pápa és a kúria székhelyének a pápai palo
tákat - a vatikáni, lateráni és castelgandolfó-i palotát -  jelölték ki, és meghatá
rozott évi kárpótlási összeget folyósítottak a pápa számára az olasz állam részé

7 Uo. 228.p.
8 Fila Béla -  Jug László: Az egyházi Tanítóhivatal megnyilatkozási. Örökmécs, Bp. 
1997. 500.p.
9 Uo. 542.p.
10 Szántó Komád: A katolikus egyház története. Ecclesia, Bp. 1988. 371.p.
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ről. A pápa a nevezett épületeken kívül semmilyen fennhatósággal nem rendel
kezett. Róma lett a királyság fővárosa, s az uralkodó székhelye. IX. Pius a tör
vényt elutasította, s élete végéig a Vatikán foglyának tekintette magát. Az 1798- 
ban kapott „halálos seb” tehát tovább üszkösödött 1871-ig, és úgy tűnt, hogy 
ekkor végleg megszűnik a pápaság világi hatalma.11

S valóban, a következő évtizedekben a pápaság nem talált magára. Légüres 
térben mozgott, inkább csak vegetált. Évtizedek teltek el, mire a XIX. század 
végére az egyházat, ha nagy nehézségek árán is, de sikerült kivezetni az elszi
geteltségből. Ez még ekkor távolról sem jelentette a „szellemi világhatalmi stá
tusz” visszaszerzését, vagy akár csak a nemzetközi politikai életben való korábbi 
szerepkör ismételten való betöltését. Ez utóbbi megvalósulását egyébként ki
emelten hátráltatta az olasz állammal szemben tanúsított merev, sőt nyíltan el
lenséges magatartás. A skolasztika, s ezen belül is a tomizmus eszmerendszeré
nek mindenek felé történő emelése12, mely végeredményben a katolikus teológia 
normájává lépett elő, lényegében semmilyen területen nem hozott áttörést az 
egyház számára. Hűen kifejezésre juttatta viszont, hogy az egyház nyíltan szem
befordul mindennemű modernista törekvéssel, és híveit is erre buzdítja. Nem 
volt ez másképp az I. világháború éveiben sem, amikor is az elszigeteltség újból 
visszaállt az 1870-es évek szintjére. A katonai tömbök közötti pápai közvetítésen 
alapuló békepolitika 1917-ben teljes kudarcot vallott, amit XV. Benedek is 
kénytelen volt elismerni bíborosai előtt tartott karácsonyi beszédében.13 A hábo
rú még egy nem várt fordulatot is hozott, mely részben segítette, másrészt vi
szont kifejezetten hátráltatta a következő évtizedek egyházpolitikáját: a kommu
nizmus eszmerendszere intézményes formát öltött. Az új ideológia kiteljesedé
sével, illetve annak képviselőjével, a Szovjetunióval a demokratikus berendez
kedésre törekvő új és régi államok, de nyilván maga az egyház sem tudott mit 
kezdeni. Reálisnak tűnt az a veszély, miszerint a kommunista államhatalom még 
a kereszténység írmagját is megsemmisíti a rendelkezésére álló területen, ép
púgy, mint a jakobinusok a XVIII. század végének Franciaországában. Ezt a 
lehetőséget még akkor is potenciális pozícióvesztésként lehetett megélni, ha 
egyrészt a nagy skizma következtében a pápaság már régen nem gyakorolt szel
lemi hatalmat a keleti kereszténység felett, másrészt pedig a kommunizmus to
vábbi nyugati irányú térhódítása -  akkor még -  nem feltétlenül volt magától 
értetődő. Ráadásul tovább nehezítette a helyzetet, hogy a központi hatalmak 
veresége és széthullása nyomán elvesztek a pápaság hagyományos konzervatív 
politikai partnerei, amelyekben a trón és az oltár tradicionális szövetsége meg
valósult.14

Mindebből következően megérni látszott a helyzet arra, hogy az egyház 
bármi áron is, de visszaszerezze az idők sodrában elvesztett hatalmának legalább

11 Tonhaizer Tibor im: 231 .p.
12 Török József. Egyetemes egyháztörténelem II. Szent István Társulat, Bp. 1999. 238- 
239.p.
13 Gergely Jenő: im. 332.p.
14 Uo. 335.p.
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egy részét. Ehhez első körben ellenfelével, az olasz állammal kellett kompro
misszumot kötnie. S, hogy az idők hívó szavát XI. Pius milyen mértékben meg
értette, azt mi sem mutatja jobban, mint az 1922. december 23-án kibocsátott 
Ubi arcano Dei kezdetű enciklikája. Az enciklika tömören megfogalmazva azt 
fejtegette, hogy amennyiben az államhatalom -  nevezetesen az olasz állam -  
teljes szabadságot biztosít az egyház számára a társadalom rekrisztianizálásához, 
úgy cserébe az egyház is támogatni fogja az államot a rend helyreállításában és 
megszilárdításában.15

A kezdeményezés meghallgatásra, sőt megértésre talált az új rendszer ille
tékeseinél. Mussolini átlátta, hogy a pápaság megnyeréséhez nem kell sok, de a 
rendszer annál többet nyerhet vele, vagyis mindenképpen elérkezett a Vatikánnal 
való megbékélés ideje. A diktátor abban reménykedve, hogy némi engedmény 
árán képes lesz rendszere számára megnyerni a katolikus hívek tömegeit, egy sor 
pápabarát rendeletet vitt keresztül a törvényhozáson. A vallásoktatás már 1923 
elején kötelezővé vált, amit a különféle szabadkőműves páholyok beszüntetése 
követett. Hamarosan visszaállították a feszületeket az ország valamennyi isko
lájában és tárgyalótermében, emelték a papok javadalmazását, a papneveldék 
növendékeit pedig mentesítették a kötelező katonai szolgálat alól. Mussolini 
annak érdekében, hogy végleg megnyerje XI. Pius bizalmát, még a katolicizmus 
államvallássá tételét is kilátásba helyezte. Az ígéretek azonban - bár önmaguk
ban véve szépen hangzottak és igen biztatóak voltak -  csak írásban lefektetett 
szerződés formájában értek valamit. Márpedig az un római kérdés megoldása a 
20-as évek derekára mind sürgetőbbnek mutatkozott. A tárgyalások 1926 nyarán 
gyakorlatilag megindultak, de végső rendezésre még közel három esztendeig 
várni kellett. Nem kevesebb, mint 110 alkalommal találkoztak egymással a fe
lek, a megbeszélések pedig alkalmanként nyolc-tíz órát is igénybe vettek16, ami 
jól mutatja a kérdés hallatlan jelentőségét. (Csak zárójelben jegyezzük meg, 
hogy a Vatikánnal folyó tárgyalások vezetését 1929 januárjától már személyesen 
a diktátor vette át.).

A szerződést végül vatikáni részről Pietro Gaspard biboros államtitkár, míg 
az olasz állam részéről maga Benito Mussolini miniszterelnök írta alá 1929. 
február 11.-én. Az aláírás pillanatában úgy tűnt, hogy az un. lateráni szerződés 
mindkét fél számára megnyugtató módon rendezi a visszás helyzetet, s mintegy 
garanciát biztosít a korábban tett ígéretek beváltására. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint hogy „ez a szerződés az alapja ma is a Vatikán és az olasz álam 
kapcsolatrendszerének, ha némely kérdésben a nyolcvanas években módosították 
is azt valamelyest ”17.

Egy mértékadó katolikus kiadvány így jellemezte a az új helyzetet hat esz
tendővel a szerződés aláírása után: „A lateráni szerződés ( amely 1929-ben kö
tetett az olasz állam és a Szentszék között ) nem tisztán belső, olasz ügy, sőt a 
nemzetközi jogéletben és jogfejlődésben a legnagyobb jelentőségű mozzanat a

15 Uo. ЗЗб.р.
16 Török József, im. 277.p.
17 Szerdhelyi Csongor. Állam az államban. Új ember, 2004. feb. 15.
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világháború óta. A Szentszék és az olasz álam között megtörtént kiegyezés nem
csak belső olasz vonatkozásban tüntette el a római kérdést, hanem az megszűnt 
égő sebe lenni a világegyháznak. A nemzetközi jogban pedig a Szentszék senkitől 
kétségbe nem vonhatóan elfoglalta azt a helyet, amely megillette és megilleti”,18

Évtizedekkel később majdnem ugyanezen kifejezéssel illette Szántó Konrád 
a világegyház addigi helyzetét, mely kifejezés kis híján ugyanaz, mint a bibliai 
megfogalmazás (ti. a „halálos seb”): ,A római kérdés XI. Pius pápa 1929-es 
megegyezéséig vérző sebe maradt az olasz állam testének”.19

De vizsgáljuk meg konkrétan, hogy miről is van szó. Amikor lateráni szer
ződésről beszélünk, akkor valójában többes számot kellene használnunk, hiszen 
több okmány egyidejű aláírására került sor. Az első okmány magát az alapszer
ződést tartalmazza. Ez mondja ki, hogy a pápa személye sérthetetlen, a Vatikán 
állam pedig szuverén világi hatalom. A mindenkori pápának joga van követeket 
küldeni más államok területére, illetőleg követeket fogadni azokból. Az egyház
fő még egy esetleges háborús konfliktus esetén is jogot kapott a zavartalan kül- 
kapcsolatok önálló bonyolítására, ami igazából 1943 folyamán vált felbecsülhe
tetlen értékké.20 Ebben a pápaság megnövekedett tekintélyének is szerepe volt. 
Kari Heussi értékelése szerint: ,A háborús pusztításoktól Róma sokkal keveseb
bet szenvedett, mint a többi olasz város, bizonyságául annak a nagy tekintélynek, 
amely a pápát a világban övezte. "21

Cserébe a pápa elismerte Olaszországot Róma fővárossal, valamint a 
savoyai uralkodóházat.

A Vatikán joghatósága alá tartozik három olyan palota is, mely formailag 
nem található az állam területén, de ugyanez érvényes a többi egyházi ingatlanra 
(hivatalok, oktatási intézmények) is. Az alapszerződés ugyanakkor szabályozta a 
vatikáni állampolgárok jogviszonyát, rendezte az igazságszolgáltatást, s ami még 
kiemelten fontos: biztosította a pápaválasztás feltétlen szabadságát. Lényegében 
kimondhatjuk, hogy ezzel mintegy fél négyzetkilométernyi területen restaurálták 
az egyházi államot, vagyis a pápaság ismét világi hatalomhoz jutott.

A másik lateráni okmány a pénzügyi kérdéseket tisztázta. Ennek értelmében 
a Vatikán egyszeri kárpótlási összeget kapott az olasz államtól mindazon veszte
ségek fejében, amelyeket az egyház részben az olasz állam megalakulása, rész
ben pedig a későbbi államosítások miatt szenvedett el. A kárpótlás két részből 
tevődött össze. Az egyik részt egy vissza nem térítendő támogatás, míg a mási
kat egy hosszú lejáratú és viszonylag alacsony kamatozású hitelfolyósítás jelen
tette. Konkrétan arról van szó, hogy az olasz állam kötelezettséget vállalt 750 
millió olasz líra kifizetésére a Vatikán javára, amivel egyidejűleg 5%-osan kon
szolidált államkölcsönt utalt át 1 milliárd líra értékben.

18 Pozlovics Iván: A lateráni szerződés, a Szentszék nemzetközi jogi helyzete. Szt. István 
Társulat, Bp. 1935. 8,p. Az előszó szerzője: Túri Béla, akitől a nevezetes kifejezés, „égő 
seb” is származik.
19 Szántó Konrád: im. 366.p.
20 Diószegi István (szerk.): 20. századi egyetemes történet I. Korona, Bp. 1997. 359,p.
21 Kari Heussi: Az egyháztörténet kézikönyve. Osiris, Bp. 2000. 523.p.
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A harmadik szerződés volt a tulajdonképpeni konkordátum a két fél között, 
amelyik lezárta a hosszan elhúzódó római kérdést. Ennek értelmében 44 cik
kelyben hihetetlen aprólékossággal szabályozták az állam és az egyház viszo
nyát. A legfontosabb pontként értékelhető, hogy a konkordátum a katolikus val
lást ismét államvallásnak nyilvánította. Olaszország területén - bizonyos érte
lemben - az egyház visszaszerezte korábbi státusát, mindamellett világi hatalma 
nyilván csak a Vatikán államra terjedt ki. Az érsekek és püspökök kiválasztásá
nak joga teljes mértékben az egyházfőt illette, aki a világegyház minden részével 
szabadon érintkezhetett. Az egyházi személyek ezentúl mentesültek mindenne
mű katonai szolgálat alól, ami óriási kiváltságnak számított a következő világ
égés hajnalán. Engedélyezték a vallási egyesületek (köztük az Actio Catholica) 
működését is. Elismerték az egyházi házasságkötés polgári érvényességét. Az 
elemi és középiskolákban bevezették a kötelező vallásoktatást.

Kompromisszumokat az egyháznak is kötnie kellett. A felszentelt egyházi 
vezetőknek esküt kellet tenniük az államfő előtt, s a mini államnak abba is bele 
kellett törődnie, hogy a szerződésben véglegesen lemond a korábban már sze
kularizált javairól. Cserébe viszont az egyházi vagyon teljes adómentességet 
élvezett. Mindezeket mérlegelve XI. Pius így kommentálta az eseményeket: 
Jtália visszakapta Istent és Isten Itáliát”22.

Az új állam alkotmánya 1929. június 7-én látott napvilágot. A Vatikán vé
delmét ettől kezdve szimbolikusan a nagy múltú svájci gárda látta el, melynek 
természetesen a létszáma is erősen megfogyatkozott, illetve korlátozva lett.

Ettől eltekintve mégis nyugodtan kimondhatjuk, hogy a halálosnak látszó 
seb 1929-ben begyógyult, s az immár ismételten világi hatalommal bíró pápaság 
a -  diplomáciai -  tettek mezejére léphetett. Nem véletlenül fogalmazta meg 
Szerdahelyi Csongor az alábbiakat: „Összességében tehát elmondható, hogy a 
hetvenöt évvel ezelőtt megszületett lateráni szerződés a szentszéki diplomácia 
talán legnagyobb XX. századi eredménye. Kiállta az idők próbáját, és jelentős 
mértékben hozzájárult a világegyház központjának megújulásához, egyetemes 
lelkipásztori hivatása elsődlegességének érvényesüléséhez. Bebizonyosodott, 
hogy az egyház számára biztosított szinte szimbolikus méretű államiság nélkü
lözhetetlen, ugyanakkor elegendő is a pápa teljes mozgás és cselekvési szabad
ságának garantálásához, és nem von el felesleges energiákat az egyház legfőbb 
küldetésétŐT23 24.

S, hogy ez mennyire így van, azt mi sem tükrözi jobban, mint Gergely Jenő 
rövid, tényszerű értékelése: ,y4 megegyezés az olasz állam és a pápa között való
ban történelmi jelentőségű volt. Az 1870 óta tartó viszályból a pápaság elvi en
gedmények nélkül került ki. A fasiszta állam komoly árat fizetett azért, hogy 
konkrét politikai tőkét kovácsolhasson a megegyezésből, ami kétségkívül hozzá
járult Mussolini helyzetének megszilárdulásához. Az 1929. májusi választásokon 
a fasiszták nagyarányú győzelmet arattak.”2*

22 Török József, im. 277.p.
23 Szerdahelyi Csongor: Állam az államban. Új ember, 2004. feb. 15.
24 Gergely Jenő: im. 345.p.
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Katolikus részről Szántó Konrád is kénytelen elismerni, hogy a „szerződést 
... a pápa a fasiszta olasz államhatalommal kötötte, s ezáltal a fasiszta rendszer 
megerősödését is előmozdította ”25 26.

Mindkettőjüknél radikálisabban fogalmazza meg nézeteit Dave Hunt, aki a 
következőképpen értékeli az újonnan előállt helyzetet: „Semmi kétség, hogy a 
római katolikus egyház emelte hatalomra Mussolinit. Hogy a lateráni egyezmény 
létrejöjjön, a pápa felkérte a katolikusokat, hogy tartózkodjanak a politikai élet
ben való részvételtől (ugyanis sokan közülük szocialista beállítottságúak voltak 
és korábban aktívan felléptek Mussolini és fasiszta pártja ellen) és támogatásá
ról biztosította Mussolinit. A pápa olyan határozottan tette Mussolinival rokon
szenvező kijelentéseit -  azt mondta például, hogy „Mussolinit a Gondviselés 
küldte” -, hogy a katolikusoknak nem volt más választásuk, mint az, hogy a 
fasiszta diktátort támogassák. Enélkül a támogatás nélkül Mussolini nem került 
volna hatalomra és talán a történelem is másként alakulhatott volna.”16

Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a Vatikán -  többek között - a náci Né
metországgal is konkordátumot kötött, méghozzá nem sokkal Hitler hatalomra 
kerülése után. A birodalmi konkordátumot 1933. június 20-án írták alá. Német 
részről Papén, az egyház részéről pedig Pacelli bíboros, több mint egy évtizedes 
huzavonának adva ezzel alapot. Ezen időszakban hol az egyik, hol pedig a másik 
fél volt kénytelen engedni, meghátrálni -  többnyire nyilván az egyház - , de bi
zonyos esetekben, ha mindkét fél érdeke úgy kívánta, kompromisszumok kötésé
re is sor került. Ezek az elvi kompromisszumok már sok esetben az opportuniz
mus határait súrolták, s az egyház részéről idővel legalább annyi magyarázko
dásra adtak okot, mint később a szocializmusban az un. békepapság működése.

A XX. század egyháztörténelmének e nem túl dicső fejezete csak a világ
háború után ért véget. A fasizmus és nácizmus ugyan elbukott, de a legfőbb 
rémként számon tartott kommunista ideológia nem hogy visszaszorult volna, 
hanem tovább terjeszkedett, s ráadásul nyugatra. A Vatikánnak nem véletlenül 
kellett új szövetségest keresnie.

,fdl. Pius látványos fordulatot hajtott végre a korporativ, tekintélyuralmi 
diktatúráktól a polgári, avagy - ahogy a keresztény pártok nevezték -  a keresz
ténydemokráciához. XII. Pius most már az erős és győztes Egyesült Államokban 
látta azt a tényezőt, amely a fasiszta hatalmak kiesésével keletkezett űrt nemzet
közileg ki tudja tölteni, és ellensúlyozni képes a Szovjetunió megnövekedett nem
zetközi katonai-politikai erejét, s végül gátat tud emelni a világméretű forradal
mi folyamatnak”27 -  fogalmazza meg Gergely Jenő.

„1945 után a világpolitikai események még tovább gyorsultak... Az 1950-es 
években az amerikai Kongresszus még elhatárolódott attól, hogy a Vatikán ál
lam és az USA között diplomáciai kapcsolat létesüljön, hiszen ez a lépés -  egy 
vallási hatalom politikai tényezőként való elismerése -  ellenkezett az amerikai 
alkotmány 1. sz. kiegészítő pontjával. Ami azonban az 1950-es években még

25 Szántó Konrád: im. II. k. 540.p.
26 Dave Hunt A fenevadon ülő asszony II.k. Előszó, Bp. 1995. 367.p.
27 Gergely Jenő\ im. 358,p.
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lehetetlennek tűnt, néhány évtizeddel később már semmilyen figyelemre méltó 
ellenállást sem váltott ki. Ronald Reagan elnöksége idején (1984-ben) a Vatikán 
és az Egyesült Államok felvették a diplomáciai kapcsolatot. A zarándok atyák 
által alapított protestáns nagyhatalom (ahol egyébként ma már a lakosság közel 
egynegyede katolikus) a XX. század végére világi hatalommal bíró szuverén 
tényezőnek ismerte el a pápaságot. ”28

S mivel ez a lépés bizonyos értelemben nem pusztán csak kiegészítette, de 
az USA gazdasági-politikai hatalmánál fogva jóval meg is haladta a lateráni 
megállapodás kereteit, illetve célkitűzéseit, így döntő jelentőséget kell neki tu
lajdonítanunk a kommunista világrend összeomlásának előestéjén. A jelentősen 
összezsugorodott, de valójában mégis csak restaurált pápai állam most már való
ban a modern nagyhatalmak által is elismert szuverén -  hatalommal bíró -  álla
mok sorába emelkedett. Garzo Ferenc így ír erről egy cikkében: jelekből ítél
ve az évezred vége felé jó l látszik a vatikáni stratégia: levetni a múlt korlátozó 
nyűgeit (pápai bocsánatkérések a múlt bűnei miatt), újra egyesíteni a korábbi 
szakadások eredményeként ma még szembenálló keresztény erőket (a párbeszéd 
szorgalmazása az ortodox egyházzal), szoros lelki és akcióegységet teremteni 
más vallásokkal, ezáltal pedig magát a Vatikánt szalon és ütőképes világpolitikai 
szervezetté alakítani ”.29

A tekintélyes külföldi katolikus hetilap ugyanakkor mindezekről a követke
zőképpen fogalmaz: ,(Ne féljetek, nyissátok meg az ajtókat Krisztus előtt! ’’ -  ez 
volt az a felhívás, ami Karol Wojtyla (11. János Pál pápa) beköszöntő beszédé
ben elhangzott. Nem csupán egy hatásos jelmondat, hanem akcióterv volt ez a 
felhívás. Kinyilvánította, hogy a pápaság vitába fog szállni a modern társada
lommal, nyíltan ellentmondva annak a liberális feltevésnek, hogy a vallás a pri
vát szféra keretei közé utalható. Kijelentette ugyancsak e beszédében, hogy az 
államhatárok, a gazdasági és politikai rendszerek, a kultúra, a civilizáció és a 
fejlődés hatalmas területei meg kell, hogy nyissák magukat Krisztus megmentő 
hatalma előtt. ...A pápa missziós terveit támogatta közvetlen személyisége és 
kiolthatatlan dinamizmusa, mellyel az egyház térképét a Föld utolsó felfedezet
len sarkáig terjesztette ki... A vatikáni diplomácia ennek eredményeképpen példa 
nélküli szintre fejlődött: ahol 1978-ban 89 nunciatúra volt (pápai diplomáciai 
képviselet), ott most 167 szentszéki képviselet létezik, ugyanennyi országban... A 
pápát most is, mint Vili. Bonifác idejében mind a politikai, mind a lelki szférá
ban az uralkodók ítélőbírájának tekintik... Ez a kor követelményeihez igazítja és 
feléleszti Nagy Gergely pápaságának igényeit, miszerint a pápának egy rendsze
ren kívüli uralkodónak kell lennie... ”30

Talán nem túlzás kimondani, hogy ez a hihetetlenül gyors fejlődés nem vál
hatott volna valóra az 1929-ben megkötött lateráni szerződés nélkül. E hetvenöt 
esztendő alatt ugyanis vitathatatlanul gyors tempóban szerezte vissza mind a 
spirituális, mind pedig világi pozícióit a római egyház, amiben két tényező ját

28 Tonhaizer Tibor. im.250-251.p.
29 Garzo Ferenc. Diplomáciai erejét próbálja a pápa. Népszava, 1998. június 18
30 Giancarlo Zizola: A pápa hatalma. The Tablet, 1998. október 17.
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szik jelentős szerepet. Egyrészt a II. vatikáni zsinat révén végbement belső meg
újulás, másrészt pedig a kommunizmus összeomlása.

Az az egyik baloldali politikus szájából elhangzó, s egyébként igen nagy 
belpolitikai vihart kavart kijelentés, miszerint: ,yl Vatikán Brüsszel hivatalain, 
plenáris és bizottsági ülésein keresztül... egész Európát le akarja nyúlni és be 
akarja kebelezni, méghozzá elképesztő gyorsasággal és agresszivitással ”31 már 
csak az eddigiekben feltárt különféle -  nem kifejezetten klérusbarát - kijelenté
sek legszélsőségesebb interpretációját képezi. Ugyanakkor ezt sem hagyhatjuk 
figyelmen kívül, amennyiben széles horizonton, több oldalról kívánjuk megvizs
gálni a legaktuálisabb nézeteket.

A történésznek azonban nem feltétlenül dolga, hogy az egymásnak sok
szor ellentmondó vagy éppenséggel kampánygyanús vitákban a döntőbíró szere
pét játssza. A jövő kutatása főleg nem reá bízatott. A pro -  és kontra -  ti. kon
zervatív és liberális -  érvek, vélemények felvonultatása után marad számára a 
józan, tárgyilagos, a realitások talajáról kiinduló helyzetértékelés, mely a jelen 
tanulmány szerzőjének tollából nagyjából így hangzik: Az 1990-es évek elejétől 
kezdve a „kommunizmus réme” már nem fenyegeti a világot, a pápaság pedig 
ebből következően ismét új célkitűzéseket fogalmazott, illetve fogalmaz meg 
napjainkban is. A jelek szerint a római egyház most már egy valóban egységes 
új világrend megteremtésén munkálkodik32, s ehhez a lateráni szerződés min
denképpen szilárd kiinduló alapot biztosított. Be kell látnunk ugyanis, hogy a 
nemzetközi érdekérvényesítés terén más lehetőségei voltak és vannak valamely 
egyháznak, mint egy államalakulatnak, még ha az mégoly kicsiny is. Ugyanak
kor azt is észre kell vennünk, hogy a jelzett folyamatban potenciálisan az a ve
szély rejlik, hogy idővel a spirituális és a politikai hatalom -  mint a történelem 
során annyiszor -  ismét összekovácsolódhat. Az új világrend létrehozásának 
mikéntjéről ma még legfeljebb csak sejtéseink lehetnek, de az bizonyos, hogy a 
gyakori pápai találkozások a világ csaknem minden államának vezetőivel, vala
mint a keresztény értékeknek az Európai Unió alkotmányában való tántorítha
tatlan megjelenítési szándéka egyértelműen ebbe az irányba hatnak. Ez vitatha
tatlan tény. Nem tekinthetjük megalapozatlanoknak a vallásszabadság ügyét 
védelmezni szándékozó politikusok, civil személyek aggodalmait. Már pedig 
egy kicsit alaposabban átgondolva az emberiség történelmét, miért is állíthat
nánk teljes bizonyossággal, hogy nem kelhet életre a múlt, főleg ha igazat adunk 
a bibliai Salamon királynak: „Ami volt ugyanaz, ami ezután is lesz, és ami tör
tént ugyanaz, ami ezután is történik, és semmi nincs új dolog a nap alatt”. (Pré
dikátor könyve 1:9).

31 Hetek, 2004. március 12.
32 Lásd erről: Ham Kürtg: Világvallások etikája. Egyházfórum, Bp. 1994.
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Tibor Tonhaizer

The L ateran  Treaty was s ign ed  seven ty-five yea rs  ago

The 75-year-old Lateran Treaty was an important milestone in the history of 
modem katolicism. It provided such rights for the Catholic Church which pa
pacy had lacked in the previous six decades. The important event, which had 
taken a long time to prepare, was slightly overshadowed by the fact that exer
cising the old rights of the church was guaranteed by the Italian Fascist regime. 
The treaties, though it has been criticised by many, is still valid with minor 
modifications. We have only vague ideas about the possible mission of its con
tent and message in the course of history.
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