
Bánk József

XXIII. JÁNOS PÁPA JOGALKOTÁSA

Az egyház történetót a pápák nevével szokás jelezni. Egy-egy pápa
életével, Ielkiségével, külső tevékenységével rányomja egyéniséget korá
ra. A kegyelem ugyanis nem rontja le a természetet, hanem magára a
természetre, az egyéni adottságokra épít. Ez vonatkozik XXIII. János
pápa személyére is.

Angelo Giuseppe Roncallinak, a Sotto il Monte-i parasztcsaládban
ringott a bölcsője (1881). Középiskolái elvégzése után a bergamoi sze
mináriumba kerül, majd Rómában folytatja teológiai tanulmányait. Pap
szentelés (1904) után visszakerül Bergamoba, ahol püspöki titkár és te
ológiai tanár egyben. XV. Benedek pápa I92l-ben Rómában a Hitterjesz
tési kongregációba nevezi ki. Feladata a missziós intézményeket intéző

és azokra felügyelő ügyosztály vezetése. I925~ben püspök (jelmondata:
oboedientia et pax =engedelmeSBég és béke) és mint ilyen megkezdi hal
káni csendes apostoli munkáját, Tiz évig működik Bulgáriában, Szófiában,
mint apostoli delegátus, kilenc évig pedig Isztambulban és Athénben,
ugyanilyen minőségben. Diplomáciai szerepe nincs; az egyházi ügyek fel
ügyelete a feladata. 1944-ben élete nem várt fordulatot vesz. A francia
kormány a második világháború után ,a volt vichy-i kormánnyal kolla
boráló diplomaták leváltását kéri, köztük a pápai nunciusét is. A Szerit
szék a Balkánról küldi oda nem is diplomata szolgálatban levő, már kor
ban előhaladott érsekét a rangban kiemelkedő párizsi nunciatura élére.
Általában találó "visszavágásnak" fogják fel ezt; Isten útjai azonban ki
fürkészhetetlenek ...

Roncalli 1945. január l-én adta át megbízó levelét a francia állam
elnöknek, s félóra múlva már a diplomáciai testület élén köszöntötte őt

az újév alkalmából. Párizsi működése alatt általános megbecsülést szer
zett. Amikor 1953-ban bíborossá és velencei patriarkává nevezte ki a pi
pa, Párizsban búcsú-bankettre került sor, ahol Edouard He7'riot, a szo
cialista radikális párt vezére ezt mondotta róla: "Ha minden pap olyan
lenne, mint Roncalli nuncius, akkor már nem lenne a világon egyetlen
antiklerikális ember sem." Higgadt, mérsékelt, kiegyensúlyozott, harmo
nikus ember volt, aki mindkét lábával szilárdan a földön állt s akinek
szeméből humoros derű, szeretet és jóság sugárzott.

Amikor XII. Pius pápa 1958-ban elhunyt, neki is Rómába kellett
mennie konklávéra. Az olasz Katolikus Akció Via Aurelián levő "Domus
Mariae" házában szállt meg (abban az' épületben, ahol később a zsinat
idején a magyar zsinati atyák is laktak). Amikor a konklávéba indult,
a ház lépcsőházábanaz intézet vezetősége és dolgozói búcsúztatták.
Imáikat kérte, hogy mielőbb visszatérhessen ide, ebbe a házba. Ök azon
ban azt válaszoltak: nem azért imádkoznak, hogy visszatérjen, hanem
azért, hogy legyen meg Isterrakarata. S mint tudjuk: nem tért vissza ...
Utána azonban, hogy a konklávéban a ll. szavazás után, mint "átmeneti
embert", a pápai trónra ültették. szinte legelső dolga volt, hogy a Domus
Mariae összes dolgozóit magához hívta és szeretettel elbeszélgetett velük.
Az épület második emeleten azóta emléktábla jelzi azt a helyet, ahol a
pápaválasztás előtt lakott.

A 77 éves, tehát az élet estéjére érkezett pápa kezdettől fogva az
egyháznak belső kegyelmi' oldalát iparkodott kidomborítani. A katolíkus
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egyház, mint Krisztus-alapította társaság, tudvalevően egyben fegyelmi
és kegyelmi valóság. A fegyelem és kegyelem elválaszthatatlan egymás
tól. Mint külső társaság, jogi keret nélkül nem élhet, de mint üdvintéz
mény isteni segítség nélkül, kegyelem nélkül elképzelhetetlen. Nincs kü
lön jog-egyház és hit-egyház, hanem a kettö iegy. A történelmi szükség
letek szerint az egyháznak hol az egyik, hol a másik oldala tűnik elő

inkább. János pápa inkább az egyháznak kegyelmi szeretet-oldalát fordí
totta a világ felé. A pápakoronázáskor tartott beszédében utalt arra, hogy
a pápától sokan azt várják, hogy államfő, diplomata, tudós, vagy szervező

legyen, ő azonban elsősorban pásztor akar lenni, jó pásztor, aki életét adja
az övéiért. Suenens bíboros 1953. október 28-án a zsinati atyák előtt tar
tott emlékbeszédében méltán emelte ki XXIII. János egyéi1iségében a te1'
mészet és kegyelem tökéletes kapcsolatát, és mindenki felé kitáruló, rnély
séges hitből fakadó szeretetét.

Nem ellentmondás-e ezekután János pápa jognlkotásáról beszélni?
Egyáltalán nem. Már csak azért sem, mert, mint említettük, .az egyház
ban a kegyelmi és a fegyelmi rend elválaszthatatlan. A kegyelmi rend
tükröződik főleg a szentírá:shan,a fegyelmi rend pedig' a kódexben, az
egyházi törvénykönyvben. A kettő együtt alkot igazi egészet. A külső,

jogi keret tulajdonképpen burok és h ój, amely a belső kegyelmi érté
keket védi. Nincs olyan pápa, aki központi kormányszékek (kongregációk.
hivatalok, bíróságok) és jogi szabályok nélkül a világegyház külső életét
irányítani tudná.

XXIII. János rövid, csupún négy évet és hét hónapot magába fog
laló pápaságának jogalkotása közül ezúttal csak a legfontosabbakról kí
vánunk szólni, és pedig bizonyos fontossági rendet követve.

l. Egyetemes zsinat, rÚriw.i egyházmegyei zsinat, kódexrevizió.
János pápa 1959. január 25-éh a Szent Pál bazilikában jelentette be

nagy csodálkozást keltve, hogy római egyházmegyei zsinatot rendez, ösz
szehívja a második egyetemes vatikáni zsinatot és revizió alá véteti az
egyházi törvénykönyvet.

A római egyházmegyében, amelynek a pápa a püspöke, hosszú év
tizedek óta nem tartottak zsinatot. Annál nagyobb jelentőséget tulajdo
nítottak így a váratlanul összehívott zsinatnak, amely 1960. január 24
'SI-ig ülésezett. A határozatokat a pápa 1950. június 29-2n, Péter-Pál nap
ján hirdette ki (Const. Soliicitiulo Omnium Ecclesiamm). A zsinat több
időszerű pasztorális intézkedést tett. Ez kitűnik az anyag elrendezésében
is, amely lényegesen eltér a kódex rendszerétől.

A második vatikáni zsinat mint a 21. egyetemes zsinat kerül be az
egyház történetébe. Sokan csodálkozva, sőt megrökönyödve fogadták ak
koriban a hallatlan jelentőségű kezdeményezést. Maga a pápa az 1959.
április ,'21-én tartott egyik fogadásen nyilvánosan is kijelentette, hogy
felsőbb inspiráció alapján jelentette be a zsinat összehívását.!

A pápa az egyetemes zsinat munkájának egyik várható következmé
nyeként szükségesnek ítélte az egyházi törvénykönyv korszerűsítését,mo
dernizálását is. Ki is nevezett ebből a célból egy 29 tagú bíborosi bizott
ságot, ez azonban természetszerűen csak a zsinati munk.a befejeztével
kezdheti meg valójában működését.

1 "Aseoltammo una Isptrazíone, della cui spont.ancitú scrittmrno, r.~i1q umiltá d'211a nostra
anima, come un tano írnprovvíso ed Lnatteso ..." (Osservat, Rom. 1959. ápr. 24. - Monitor
Ecel. 19'59. 0'70. old. 2. jegyz.ct.)
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2. Pápai körlevelek, enciklikák.
Az "átmeneti", idős pápa nemelégedett meg a három nagy program

pont meghirdetésével, hanem egy sereg apostoli levél, adhortáció, 08.110

kució, homilia és rádióüzenet mellett nagy fontosságú körlevelekkel is
meglepte a világot. Ezek közül csak a kiemelkedőbbeket említjük.

1959. június 29~én, Péter-Pál napján jelent meg az Ad Petri Cathed
ram körlevél, amely az igazság, egység és a béke gondolatát fejtegeti a
ezeretet jegyében, és lerögzíti a zsinat feladatait.

1961. május 15-én jelent meg a Mater et Magistra körlevél, amely
az egyház szociális tanítását XIII. Leó (Rerum Novarum, 1891), Xl, Pius
(Quadragesimo Anno, 1931), XII. Pius (Quinquagesimo Anno.s 1941) nyo
mán továbbfejleszti és az új körülményeknek megfelelően kiegészíti.

Az enciklika óriási anyaget ölel fel. Hangsúlyozza, hogy rnindannyian
felelősek vagyunk az éhező népekért és hogyamódosabbak kötelesek se
gíteni az anyagilag és szellemileg is elmaradott népeket. Kiemeli a mun
ka fontosságát is, amelyről többek között igy szól: "Meg kell állapitani,
hogy napjainkban az emberek nem annyira javak birtokosává igyekez
nek válni, inkább szakképesítést igyekeznek szcrezni, jobban bíznak ab
han a jövedelemben, amelynek forrása a munka, vagy a 'munkán alapuló
jog, mint olyan jövedelemben, amelynek forrása a tőke, vagy a tökén
alapuló jog."

1963. április ll-én, nagycsütörtök napján látott napvilágot a minden
jószándékú emberhez intézett enciklika, a Pacem in terris "a nemzetek
közötti békéről, az igazságban, igazságosságban, szeretetben és szabadság
ban". Ez a körlevél kifejti a katolikus tanítást az embereknek egymáshoz,
az embereknek a közösséghez és a közösségeknek a közösséghez való vi
szonyáról. Szahadjon csak egy-két mozzanatot Idéznünk ebből a nagy
jelentőségű körlevélből. "Helyénvaló lesz emlékezterni arra, hogy .a ma
gántulajdon jogában benne van egy bizonyos szecialis feladat is." Drá
mai hangon szól a. fegyverkezési hajsza megszűnésének szükségességéről:

"Az igazságosság, az okosság s az emberiesség azt kívánja, hogy a fegy
verkezési versenynek véget vessenek; hogy együtt és kölcsönösen a mai
készfegyvereket csökkentsék ; hogy az atomfegyvereket megtiltsák; hogy
végül a hatékonyari ellenőrzött leszereléshez veljussanak." "Nem szabad
megengedni, hogy egy világháború katasztrófaja a maga gazdasági és
szociális rombolásaival s a maga erkölcsi eltévelyedéseivel és zűrzavará
val zuhanjon rá harmadszor az emberiségre." Azért fohászkodik a pápa,
hogy az Úristen "világosltsa meg a népek felelőseit, hogy a polgárok jo
gos jólétének gondja mellett biztosítsák és védjék meg a béke nagy ado
mányát; sarkallja minden ernber akaratát, hogy legyőzzék az akadályokat,
amelyek szétválasztanak, és növelje a kölcsönös szeretet kötelékeit, hogy
megértsék egymást és megbocsássanak azoknak, akik sérelernmel illet
ték, saz ő behatására testvéri szeretetben egyesüljenek a föld népei, s
virágozzék és míndig uralkodjék lelkükben az óhajtva óhajtott béke."

1959. november 28-án jelent meg a Princeps Pastorum kezdetű misz
sziós körlevél, amely XV. Benedek 1919. november 30-án megjelent

21gy nevezte P. Alegrla.a római Gergely-egyetem szocíojogíat professzora XII. Piusnak
1941. pünkösdjén olasz nyelven elmondott szocíátts rádióbeszédét a Quadirag€lS~mo Anno lIJ.
éves évfordulóján. A beszéd olasz nyelven hangzott e l, de a hívatado.s szentszéki közlöny
(AAS) leközölte a beszédet francia, angol, spanyol, német. portugál, lengyel, holland és
magyar hiteles fordításban· is.
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Maximum illud kezdetű, hasonló témájú körlévelének 40. évfordulójára
készült. XI. Pius 1926. február 28-án (Rerum Ecclesiae), XII. Pius pedig
1951. június 2-án (Evangelii pmecones) és 1957. április 21-én (Fidei
Donum) adott ki missziós körlevelet.

3. A pápai szék betöltésével kapcsolatos új törvények.
János pápa XII. Piusnak 1945. deoember 8-án megjelent egységes

pápaválasztási törvényét (Vacantis Apostolieae Sedis) részben !kiegészíti,
részben módosítja. Legjelentősebb módosítása az, amely kimondja, hogy
a válasatás érvényességéhez elégséges és szükséges a választáson jelen
lévő biborosok szavazatának kétharmada, még akkor is, ha történetesen
valaki önmagára szavazna.: Ezáltal XII. Pius rendelkezését, amely a vá
.lasztócédulák egyszerűsítésével kapcsollathan kétharmad plusz egy szó
többséget kívánt meg, hatályon kívül helyezte.

4. A bíborosi kol.légiumm vonatkozó újítások.
V. Sixtus pápa 1586. december 3-án (Postquam verus) úgy rendel

kezett, hogy a bíborosi kollégium 70 tagból álljon, amely három osztályra
tagozódik: püspök, áldozár és szerpap bíborosokra. Ez la rendelkezés
belekerült a kódexbe is, amely egyébként tiltja azt is, hogy első- és má
sodfokú vérrokonok egyidőben bíborosok lehessenek. János pápa az
1958. december 15-én tartott első titkos konzisztóriumban mindkét ren
delkezést "via facti" hatályon kívül helyezte. Egyszerre 23 bíborost ne-.
vezett ki s így túl1épte a 70-es számot, másrészt bíborossá kreálta a két
Cicognani-testvért.

Eltörölte az optálási jogot a bíborosi kollégiumban. Addig ugyanis
az áldozár bíborosok 10 évi szolgálat után optálhattak a megüresedett
püspök-bíborosi székekre, vagyis a suburbicárius püspökségekre. A pápa
ezt 1961. március Iü-én megszüntette és a püspök-kardinálisok k ineve
zését Is magának tartotta fenn (Mp. Ad Suburbicarias Dioceses).

A suburbicarius püspökök jogi helyzetét megváltoztatta. A püspök
kardinálisok megtartják ugyan ezek titulusát, vagyis eimét (Albano,
Ostia, Porto és S. Rufina, Palestrina,Sabinaés Poggio Mirteto, Frascali,
Velletni), de az egyházmegye kormányzásába ezután nem avatkozhatnak.
Ezt külön kinevezett megvéspüspök vezeti, akit más megyespüspökkel
egyenlő jog illet meg. A bíborosnak ezeken a helyeken ugyanazok a
tiszteletbeli privilégiumok járnak ki. mint más tituláris templomban a
többi bíborosnak. (1962. május 12., Mp. Suburbica'riis Sedibus.)

1962. április Iő-én (Mp. Cum gravíssima) úgy rendelkezett a pápa,
hogy a jövőben az összes bíborosok püspöki rangban legyenek. Addig
ugyanis a 14 diákonus bíboros, akik a Kuriában teljesítettek szolgálatot,
nem volt püspök, csupán áldozópap. Annak ellenére azonban, hogy ezen
túl az összes bíborosok püspöki rangban vannak, fennmarad a bíborosok
három osztálya a szokásjogi kiváltságok és liturgikus előírások alapján.

5. Egyezmények.
XXIII. János pápa rövid pápasága alatt nem kötött konkordátumot,

de több olyan egyezményt írt alá, amelyek egy-egy konkrét kérdést ren
deznek.

Boliviával 1961. március 15-én, Paraguay-jal pedig 1961. december
20-án kötött egyezményt a tábori püspökségek felállitásáról.

Ausztriával 1960. augusztus 13-án két egyezményt írt alá, az egyik
vagyonjogi kérdésekről szól, a másik a burgenlandi apostoli adminisztra
túrát egyházmegyei rangra emeli Eisenstadt székhellyel (Sideroplitanus).
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1962. augusztus 27-én egy harmadik egyezmény jött létre az osztrák kor
mánnyal a katolikus iskolák tárgyában.

6. Egyházmegyék rendezése és felállítása.
A missziós állapotot több helyütt megszüntette és végleges egyházi

hierarchiát, vagyis egyházmegyei rendszert állított fel. így Belga-Kongó
ban és Ruanda Urundibari (1959. november ID-én), Vietnamban (1960.
november 24), Indonéziában (1961. január 3.). A nyugaton szétszórt ke
leti szertartású hívek lelki gondozására külön keleti szertartású hierar
chiát létesített. Így Argentinában (1959. február 13.), Franciaországban
(1960. július 22.), Braziliában (1962. május 30.).

7. Liturgia szabályozása.
E téren legfontosabb a liturgikus szabályokat egységes rendszerbe

összefoglaló gyűjtemény, amelynek Codex Rubricarum a neve. A papi
zsolozsmára (Breoiáriurn} és a misekönyvre (Missale Romanum) vonat
kozó előírásokat foglalja egységes rendszerbe. A gyűjteményt János pápa
1960. július 25-én hirdette kí, s az 1961. január l-én lépett hatályba. A
"Codex" elnevezés nem szerenesés. mert azt inkább a jogszabályok tel
jes gyűjteményének megjelölésére használjuk.

János pápa vezette be 1960. február 24-én a Jézus Szentséges Vére
Iitániáját, és 1962. november 13-án Szerit József nevét fölvétette a mise
kánonjába.

8. Kispapnevelés, teológushépzés.
1959. augusztus l-én Vianney Szerit János halálának 100 éV23 for

dulóján nagyszabású enciklikát adott ki a papnevelésről (Sacerdotii Nostri
Primordia), 1962. február 22-én pedig igen nagy jelentőségű törvényt al
kotott a latin nyelv felkarolásáról . és régi fényébe való visszahelyezésé
ről, (Mp. V.eterum sapientia). Érdekessége ennek a Itörvényneik, hogy azt
a pápa Szent Péter székfoglalása ünnepén magában a Szerit Péter bazi
likában írta alá és végrehajtás végett ugyanott adta az Egyetemi kong
regáció bíboros elnökének.

A kongregáció igen részletes végrehajtási utasítást fűzött hozzá. Ez
az első, az egész egyházra kötelező részletes szabályzat a latin nyelv ta
nításáról. Pontosan lerőgzíti, hogy milyen tárgyakat kell a teológiai fő

iskolákon és egyetemeken latinul előadni. A latin nyelvből megállapítja
a törvény, hogy egyetemes s így a katolíkus világ minden tájának ösz
szekötő érintkezési nyelve. A hivatalos pápai rendeletek, enciklikák lés
egyéb intézkedések esetében mintegy anyanyelve az egyháznak. A latin
nyelv értelme nincs kitéve változásoknak, fix, lerögzített, iS így felette
alkalmas a hit- és erkölcsbeli normák precíz meghatározására. Egyébként
szakrális jellegénél fogva alkalmas a liturgikus érzés kifejezésére is. Nem
szólva arról, hogy a végi keresztény igazságokat és forrásokat latin nyelv
nélkül megérteni egyenesen lehetetlen. Igen alkalmas a népek közötti
kapcsolat elmélyítésére is, mert bármilyen nemzeti nyelv kiemelése fél
tékenységre vezethet. Ugyanakkor a pápa a latin nyelv magasszintű tu
dományos műveléséreRómában külön latin intézetet állított föl (Academi
cum Latinitatis Institutum).

XXIII. János pápasága előtt Rómában csak egyetlen pápai intézet
viselte az egyetem, az "universitas" címet, a jezsuiták-vezette, híres Ger
gely-egyetem (Universitas Gregoriana) volt ez. Viszont már addig is több
pápai intézet működött, amelyek egyetemi fokozatokat adományoztak, de
egyetemi címmel nem rendelkeztek. Ezek közül a pápa hármat egyetemi
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rangra emelt: a Lateráni pápai főiskolát (1959. május 17.), ahol ő maga
is tanult annakidején, a Hitterjesztési pápai intézetet (Universitas Urba
niana, 1962. október 1.) és a domonkosok vezetése alatt álló úgynevezett
Angelicurnot (1963. március 7.).

Megemlíthetjük még, hogy János pápa idejében új katolikus egyetem
létesült Buenos-Aires-ben (1960. június 16.), Navarrában (Spanyolország,
1960. augusztus 6.) és Chilében (1961. november 1.).

*
Ebből a sokban vázlatos áttekintésből is kitűnhetett, meanyire eltö

rölhetetlenül íródott be XXIII. János rövid pápasága a történelembe.
A katolikus híveknek ezeretetet sugárzó' atya, aki az egyetemes zsi

nat bátor összehívásával a Szentlélek fényét árasztotta rájuk; A nem
katolikus keresztényeknek jóakaró testvér, aki kedvező légkört teremtett
a kölcsönös megértés és közeledés számára. A nem-keresztény míllióknak
megértő ember, aki a humánum nagy értékeinek megszólaltatásával
visszhangra talált.

PÜNKÖSD

Nem kúsztak fenn ptrprnacska-jelleqek,
hogy lerágják kék virágát az égnek.
Jeltelen jött a zúgó fergeteg;
nyijgetett ajtót, szálfát, eresztéket,
rítt a retesz és jajgatott a szeg.
Nyájként bújtak össze a keresztények;
a nagy teremre a hang rázudult
s ki csititsa, hiányzott Pásztoruk.

Hányféle hang! Dübörgő, csattanó,
vad robajokba fuló, halk neszecskék.
Hányféle nyelv! Rideg, parancsoló
szavak . . . és esdve kérők, hogy szeressék ...
az "EI veled, mihaszna naplopó l",
a "Kerülj beljebb, végy belőle, tessék l"
örvénylett ott, míg a termet tele
zagyválta korok roppant Bábele.

Megértették. És ők is érthetőn

szólottak .médnek, görögnek, arabnak.
Elült a szél. Omló sugárözön
tajtékzott és lángnyelvekké szakadtak
a pászták fenn az ízzó háztetőn.

Mint ihletett ajak égett az ablak
fejük fölött. Kigyúltak gy;rtyaként,
mentek s vitték a világba a fényt.

Bittei Lajos
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