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A  Pápai Állam 
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A  Pápai Állam, mint Itália egyik, bár egyedi módon 
szerveződött állama, számos átalakuláson ment 
keresztül a VIII. századtól a XIX. századig. Ural

kodója, a pápa, mint Krisztus földi helytartója és Szent 
Péter utóda az egész hierarchikusan szervezett Egyház 
vezetője. Amikor tehát „alkotmányfejlődésről” beszé
lünk, el kell választanunk egymástól az ún. egyházi 
alkotmányjogot,1 illetve a történelemben létezett, föld
rajzilag körülhatárolható terület -  a Pápai Állam -  felett 
gyakorolt világi közhatalom intézményes fejlődését. Az 
'alkotmány’ kifejezés még ez utóbbi esetben sem char- 
talis alaptörvényt jelent, hanem történelmi alkotmányt, 
hiszen az önálló törvényben meghatározott alaptörvé
nyek csupán a modern korban jelentek meg Európa- 
szerte.2

Az Egyház, mint jogilag rendezett társaság a IV. szá
zadban először bevett, majd államvallásává vált a Római 
Birodalomnak, amely elismerte annak jogalanyiságát 
(vö. Codex Theodosianus 16.2.4).3 A pápai hatalom és a 
római szék primátusának tisztázódásával a pápa nemcsak 
az Egyház autonóm joga szerint emelkedett ki a többi 
pátriárkái székben lévő apostolutódtól, hanem közjogilag 
is.4 A császárság közigazgatási központjának Byzan- 
tionba, azaz Konstantinápolyba való áthelyezésétől 
kezdve különösen is nyomon kísérhető a pápai hatalom 
jelenlétének meghatározó jellege Rómában.5 A gólok 
hódításai nyomán beállt helyzetben a pápa és a fennma
radt egyházi közigazgatás vált a római lakosság 
védőjévé.6 Annak a feladatkörnek, amit a központi római 
hatalom eltűnésének következtében örökölt meg a pápa
ság, Róma püspöke igyekezett felelősségteljesen eleget 
tenni, amivel kivívta a római családok megbecsülését.7

Az Egyház politikai helyzete vonatkozásában a 756- 
os évszám fordulópontnak tekinthető, ehhez kötődik 
ugyanis az Egyházi Állam létrejötte. Ez természetesen 
inkább egy hosszabb folyamat végpontjának tekinthető, 
nem pedig valamiféle radikális változásnak. Látható, 
hogy a Római Birodalom császári székhelyének áthe
lyezésétől fogva a pápai hatalom lett a mértékadó ténye
ző Rómában. Ezen túlmenően a gazdag családok jelen
tős birtokokat hagytak az Egyházra, elsősorban Róma 
környékén, de Dél-Itáliában, Galliában, Dalmáciában és 
Afrikában is. Ezt a birtoktestet nevezték Patrimonium 
Petiinek. A népvándorlás hullámainak nyugvópontra 
jutásával az akkori pápa, II. István (752-757) a frankok 
szövetségét kereste. 753-ban megállapodott Kis 
Pippinnel, hogy a langobárdoktól elfoglalt területekkel a

2 0

Patrimonium Petrit gyarapítja.8 A helyzet azonban még 
korántsem volt megoldva, hiszen az Aistulf által veze
tett langobárdok nem szenvedtek megsemmisítő veresé
get, így politikai alkudozások után 756. elején már Ró
ma elfoglalására törtek. Pippin és a frankok serege nem 
késlekedett megtartani a pápának tett ígéretét és nem
hogy megverte Austulf hadait, hanem a langobárdok ál
tal elfoglalt Ravennának és Pentapolisznak a kulcsait is 
Szent Péter sírjára helyezte megbízottja (Fulrad) által. A 
langobárd kérdés valójában csak 774-ben oldódott meg, 
amikor Nagy Károly újfent győzött csapataik felett, és 
Desiderius király helyett saját magát koronáztatta a lan
gobárdok királyává.9 A pápai állam megszületésével 
kapcsolatba hozott konstantini adománylevelet, amely
ben Nagy Konstantin I. Szilveszter pápának és utódai
nak átadja az Itália feletti politikai hatalmat, sok legen
da lengi körül. Az azonban bizonyos, hogy a bulla álta
lunk ismert szövegének eredetiségét már a XV. század
ban hitelt érdemlően megcáfolták.10

Világosan kimutatható tehát a Pápai Állam területé
nek lényegi kötődése Szent Péter személyéhez, akire 
való tekintettel születhetett meg ez a független terület a 
VIII. században. Ennek léte tette lehetővé a pápa külső 
politikai hatalmaktól független tevékenységét, és erősí
tette az Egyház autonóm jogának függetlenségét a kü
lönböző államokon belül.11

Első időszakában, azaz a VIII—IX. században, a Pá
pai Állam gyakorlatilag a frank állam közigazgatási 
rendszerébe illeszkedett.12 Ennek ellenére a pápa teljes 
jogalkotói és kormányzati hatalommal rendelkezett ál
lamának területén. 817-ben 1. Paszkál pápa (817-824) 
megállapodott a császárral, hogy az nem avatkozik be
le a pápaválasztás lefolyásába, és elismeri a pápa teljes 
szuverén hatalmát a Pápai Állam fölött, sőt Róma város 
belügyeivel kapcsolatban is csak végszükség esetén 
gyakorol intervenciót.13

III. Ottó (983-1002),14 amikor az Itália feletti jogha
tóságának megerősítésén fáradozott, elismerte, hogy a 
pápa törvényes hatalommal rendelkezik az Egyházi Ál
lam teljes területén, ami nemcsak az egyházi -  azaz lel
ki -  hatalmat foglalja magában, hanem a világi ügyek
ben való szuverenitást is. A IX. század végéig az Egy
házi Állam részét képezte: Patrimonium (azaz a 
Patrimonium Petri területe), Castro, Orvieto, Sabina és 
Campagna tartomány.15 A XI. század gregoriánus re
formja sikeresen használta fel a megerősödő feudális 
jog rendszerét (vö.: langobárd hűbérjog). Ez különösen 
a Szentszék tulajdonosi és vagyonkezelési jogában mu
tatkozott meg.16

A gregoriánus reform nemcsak az Egyház és az ál
lam kapcsolatának, illetve az egyházi hivatalok betölté
sének világi befolyástól való mentességét tisztázta,17 
hanem a pápai udvar intézményeit is újjászervezte.18 
Az átalakítás kiterjedt a költségvetés rendezésére is a 
már említett hűbérjogi elvek és új adók bevezetésével. 
Ebben az időszakban vált Benevento a Pápai Állam ré
szévé. A XII. századra az új tartományokkal (Ferrara, 
Toscana) megerősödő állam, továbbá Róma és környé
kének közigazgatási újrarendezése gazdaságilag és po-



Jog
Etikailag is stabilizálta a Pápai Állam kiemelkedő hely
zetét Európában. Az így létrejött terület egységes álla
mi megszervezése Ili. Ince pápa (1198-1216) nevéhez 
kötődik, aki kiterjesztette hatalmát Spoletóra és 
Anconára, egyúttal egységes adóztatást vezetett be a 
tartományokban, és megerősítette a római központi 
hatalmat.19 Ez a rendszer tette lehetővé, hogy a pápák 
ún. avignoni fogsága idején, amikor a ghibellinek ön
kényuralma jellemezte Dél-Itáliát, a közigazgatás to
vábbra is működőképes maradjon, szemben a közbiz
tonság hanyatlásával.20 Az avignoni fogság idején 
(1309-1377) a pápai tizedek és a péterfillérek csak ne
hezen, vagy egyáltalán nem érkeztek meg a pápai ud
varba. Az itáliai és az avignoni állapotok együttesen 
eredményezték a XIV. század végén végrehajtott adó
reformot, amely új jellegű adónemeket vezetett be. 
Ilyen volt a servitia, más néven taxa, amelyet az egyhá
zi javadalom betöltésekor kellett befizetni a pápai 
kincstárba, de ide sorolható a fructus intercalares, a 
soplici, illetve a subsidia, továbbá, átalakított tartalom
mal. az ún. camera apostolién által eredetileg a keresz
tes hadjáratok költségeire bevezetett tized, amelyet ek
korra a pápai kúria működésének finanszírozására ve
tettek ki.21 A pápák Itálián kívüli tartózkodásából kifo
lyólag a XIV. század közepére meggyengült a Pápai 
Állam nemzetközi politikai súlya, sőt a francia, spanyol 
és itáliai háborúk tovább rontották a pápának való en
gedelmesség érvényesülését, ami kiterjedt a félig önál
ló tartományok működésére is.

A XVI. századra így elengedhetetlenné vált a külön
böző tartományi követek útján működő pápai közigaz
gatási rendszer átalakítása és a központi bírói és gazda
sági szervek létrehozása a tartományok számára.22 En
nek az időszaknak a végére esett a legátusok, mint állan
dó hivatalnokok letelepítése is az egyes városokban. Ek
korra a Pápai Államhoz kapcsolódott Panna, Modena. 
Bologna, Ferrara. Romagna és Urbino, ami együtt járt 
ősi városállami autonómiájuk részbeni vagy teljes el
vesztésével. Az időszak pápái, nevezetesen III. Pál. 
Szent V. Piusz és XIII. Gergely tevékenységének kö
szönhetően megerősödött a legfőbb egyházi tanítóhiva
tal tekintélye.23 melyet jól példáznak az 1537. június I- 
jén kiadott Altitudo Divini Consilii, az 1571. augusztus 
2-ai Rontani Pontificis és az 1585. január 25-én megje
lent Popul is ac Nationibus kezdetű pápai konstitúciók.

A XVII—X VIII. századot a politikai és gazdasági ha
nyatlás idejének tekintik a történészek. Franciaország 
elfoglalta Avignont, a Nápolyi Királyság pedig 
Benevento és Pontecorvo felett szerezte meg a hatal
mat. Drasztikusan csökkentek Latiuni hagyományos 
mezőgazdasági forrásai, ami katasztrofális helyzetbe 
sodorta a pápai kúria működésének finanszíroz
hatóságát.24

1791-ben a Francia Köztársaság önkényesen annek- 
tálta a pápa franciaországi birtokait: Avignont és 
Venaissint; 1796-ban Bologna, Ferrara és Urbino is 
francia megszállás alá került.25 1798-ban sor került Ró
ma elfoglalására is, amelynek eredményeként 1798. 
március 20-án kikiáltották a Római Köztársaságot.

1800. július 3-án VII. Piusz pápa, a második koalíció 
fegyveres támogatásának köszönhetően, bevonulhatott 
Rómába. VII. Piusz következetesen ellenállt I. Napóle
on hódító törekvéseinek, ennek ellenére egy évvel ké
sőbb, 1801. július 15-én aláírta a francia uralkodó által 
kikényszerített konkordátumot.26 A megállapodást 
ugyan hosszas egyeztetés előzte meg, de a Napóleon ál
tal hozzáfűzött hetvenhét cikkelyből álló végrehajtási 
rendelkezés meghiúsította az egyház számára beépített 
garanciák teljesülését.27 A pápa és a közben császárrá 
kikiáltott francia uralkodó közötti huzavona végpont
jaként,2í: 1808-ban Napóleon újra elfoglalta Rómát, és
1809. május 17-ei. Schünbrunnban kelt rendeletével a 
Pápai Államot a Francia Császárság részének nyilvání
totta. Ez a következő cikkelyeket tartalmazta: a Pápai 
Állam teljes területe a Francia Birodalom része (1); Ró
ma szabad királyi városnak tekintendő, amelynek mű
ködését külön rendelet szabályozza (2); a római épüle
tek karbantartása állami költségvetési forrásokból törté
nik (3); a közadósságokat császári adósságként kell ke
zelni (4); a pápa földbirtokaiból és uradalmaiból szár
mazó tiszta jövedelmét évi 2 millió frankig a Francia 
Állam kiegészíti (5); a pápa földbirtokai és épületei 
mentesek az adóztatástól, és nem tartoznak a francia bí
róságok, illetve hatóságok intézkedési kompetenciájába 
(6); 1809. június l-jén a Francia Császárság nevében 
egy erre a célra felállított bizottság átveszi az admi
nisztratív irányítást a Pápai Állam teljes területén, és
1810. január 1-jéig megtörténik a francia közigazgatási 
rendszerbe történő integráció.

A pápa ellenlépése a kiközösítés volt. amivel azon
ban nem érte el Napóleon rendelkezéseinek visszavo
nását, sőt Fontainebleau-ban francia fogságba került, 
ahonnan csak 1814-ben térhetett vissza. A fon- 
tainebleau-i fogságban született meg az 1813. január 
25-én feltételesen aláírt új konkordátum-tervezet, 
amely leginkább a főpapi kinevezéseket rendezte.29 A 
pápa ezt követően, március 24-én a tervezetben foglal
takat I. Napóleonhoz intézett levelében visszavonta.30

A XIX. századi itáliai nemzeti egység- és független
ségi törekvések a Pápai Állam folyamatos gyengülésé
hez és területének csökkenéséhez vezettek. IX. Piusz 
1848. évi alkotmányreformja nem tudta hosszú távra 
megoldani a Pápai Állam helyzetét. Amikor a pápa 
Piemont és Ausztria viszályában megtagadta a Piemont 
oldalán való beavatkozást, lázadás tört ki, mely elől 
1848. november 24-én IX. Piusz kénytelen volt kül
földre menekülni. 1861-re már csak az ún. Patrimonium 
S. Petri maradt a pápa főhatalma alatt.31 Cavour javas
latot tett a „római kérdés" megoldására. Ez magában 
foglalta a pápa szuverén törvényhozói, végrehajtói és 
bírói hatalmának fennmaradását a Vatikán területén, 
amely megmaradna a pápaság tulajdonában, a pápa az 
Olasz Államon belül tiszteleti előjogokban részesülhet
ne. illetve éves jövedelem is megilletné. Ezt a megol
dást a pápa radikálisan visszautasította. A Patrimonium 
S. Petri katonai védelmét Garibaldi csapataival szem
ben III. Napóleon katonái biztosították, akik sikerrel 
verték vissza az 1862. évi okkupációs kísérletet. Bár az
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Olasz Királyság és Franciaország közötti 1864. szep
tember 15-ei titkos egyezmény biztosította a 
Patrimonium S. Petri sérthetetlenségét, de Franciaor
szágot haderejének fokozatos kivonására kötelezte, 
amely 1870-re befejeződött. 1870. szeptember 20-án a 
pápai katonaság kénytelen volt letenni a fegyvert. Az 
annexiót követő népszavazás után, 1870. október 9-én a 
király 5903. sz. rendeletével a Patrimonium S. Petrit 
Olaszország részévé nyilvánította. 1871. február 4-én 
pedig kimondták az olasz főváros Firenzéből Rómába 
való áthelyezését. A nemzetközi jog szerint ezzel a Pá
pai Állam nemcsak ténylegesen, hanem jogilag is meg
szűnt létezni. Olaszország az annexió során a Szentszék 
nemzetközi függetlenségét mind Róma megszállásakor, 
mind pedig azt követően a külföldi államokhoz eljutta
tott jegyzékében többször is elismerte. Ezt fogalmazta 
meg pontosan Visconti-Venosta külügyminiszter 1870. 
október 18-ai körlevelében. Ennek alapján készült el 
1871. május 13-ára a Léggé sulié prerogative dél 
Sommo Pontefice e delta S. Sede e sulié relazione dello
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Stato collá Chiesa című törvény, amit röviden „garan- 
ciatörvény”-nek nevezünk. A törvény igyekezett bizto
sítani a Szentszék függetlenségét, illetve diplomáciai 
érintkezését a külföldi államokkal. Deklarálta a Szent
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lami támogatásáról. Évjáradékot is biztosított a pápá
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szuverén államnak ismerte el, amely felett így a Szent
szék saját, egyedüli és abszolút hatalmat gyakorol.34 A 
megállapodást 2000. november 27-én újították meg.35
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