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532 IRODALMI SZEMLE. 

Kánonjogi szempontból az ú. n. exclusiva votorum meglehetős 
kétes alappal bír. E jogot a XVI. század óta gyakorolják a spanyol 
és franczia uralkodók, valamint a német-római császárok, illetve, 
az ausztriai császári korona felvétele, s a német-római szent biro
dalomnak azelőtt bekövetkezett megszűnése óta a Habsburg-dynas-
tiából való fejedelmek. A nevezett fejedelmek pápaválasztás alkal
mával valamely meghatalmazott bibornok által a conclavéban egy-
egy nekik nem tetsző candidatus ellenében az exclusiva jogát 
igénylik, azonban, ha az ekép megjelölt egyén pápává válasz
tatnék, az ellenében érvényesített exclusio a választás jogerejét nem 
alterálja. Az exclusiva tehát, — habár találkozunk ellentétes fel
fogással is, — a felsorolt katholikns sonveraineknek oly befolyást 
biztosít, mely ugyan nem nyugszik jogi alapon, de politikai tekin
teteknél fogva, az állam és egyház közti béke érdekéből egyes 
eoncret esetekben adott egyházi concessiou gyökerezik. Hiszen az 
egyház érdeke is azt kívánja, hogy monarehája, a pápa a katholikns 
népek fejedelmei részéről azt a bizalmat élvezze, mely az egyház 
feladatai mcgoldhatásának lényeges feltétele. A XVI. század óta azt 
tapasztaljuk, hogy az exclusio gyakorlata a szokás által mind töké
letesebb alakban jelentkezik. A régiNconclávék gyakran titkos intri
kák, elkeseredett pártküzdelmek színterei voltak. Az államfők tekin
télyéhoz is sokkal méltóbb, ha nem titkos, erőszakos úton, liánom 
hivatalos alakban, nyíltan és egyenesen gyakorolnak befolyást a 
választó-collcgiumra, s ez a nyilt és egyenes eljárás, habár kelle
metlenül érintheti is a bíbornoki testűletet, de mindenesetre inkább 
megfelel a szent collegium tekintélyének, mint az óhajtott eredmény
nek az erőszak és megfélemlítés eszközeivel való kiforcirozása. Éppen 
ezért szerzőnk arra a conclusióra jut, hogy a vétójog gyakorlása, 
habár korlátozza is a bíbornoki collegium választási szabadságát, 
de viszont fontos előnyöket biztosít a megválasztott pápa részére, 
s a róni. kath. egyházra nézve. Nevezetesen a vétójog mintegy 
praeventiv intézkedést képez az ellen, nehogy pártember kerüljön az 
ogyház élére, a ki csupán egyik vagy másik állam érdekeit lanci-
rozná a többiek rovására. Viszont biztosítja az új pápa szabadságát, 
mert a persona íngrata mellőzésével a bíbornoki testűlet rendesen 
.oly egyént emelt a trónra, a ki pártatlan ember lévén, a katholikns 
uralkodók részéről bizalommal találkozott, s így apostoli szabadsá
gának birtokában nyugalommal láthatott feladatainak megoldásához. 
Megállapítja továbbá szerzőnk, hogy e sokat discutiált jog nem az 
egyházjog sphaerájába, hanem a nemzetközi érintkezés és főleg az 
egyház2)olitika körébe tartozik. Magyar jogunk szempontjából pedig 
kétségtelen, hogy a vétójog nem csupán Ausztria császárját, — 
hanem a monarchia mindkét államát, tehát a magvar királyt is 
megilleti. 


