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Bánk József érsek-püspök 
kánonjogászi m unkája*

Codex Iuris Canonici (CIC. 1917) átdolgozására 
1963. március 28-án alakult meg a Pápai Kó
dexrevíziós Bizottság, ame

lyet először Pietro Ciriaci bíboros, 
majd Periele Felici bíboros vezetett.
Az új Egyházi Törvénykönyv 1980. 
június 29-ére teljessé vált schemá- 
jának véleményezését követően. II.
János Pál pápa (1978-2005) újabb 
tagokat nevezett ki a Bizottságba az 
egész egyházból, köztük a magyar 
Bánk József érsek-püspököt,1 aki 
már 1966-tól a Bizottság konzul
toraként tevékenykedett.2 Ezzel 
Csemoch János3 és Serédi Juszti
nján4 után újabb, nemzetközileg el
ismert magyar kánonjogtudós mű
ködhetett tevékenyen közre az egye
temes egyházjog kodifikációs mun
kálataiban.5

1. Bánk József a Heves megyei 
Adácson született 1911. január 26- 
án. A középiskolát Gyöngyösön, 
majd Esztergomban, kisszeminaris- 
taként végezte. 1931-től a budapesti Központi Sze
minárium növendéke volt, így teológiai tanulmányait a 
Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Ka
rán folytathatta, ahol ekkor Baranyai Jusztin O.Cist. 
vezette a Kánonjogi Tanszéket.6 Bánk József az ő elő
adásai hatására szerette meg a kánonjog tudományát.7 
Miután 1936. június 21-én Serédi Jusztinján bíboros 
pappá szentelte, 1936. november 7-én teológiai doktor
rá avatták; disszertációja Faulhaber Mihály müncheni 
érsek és Proháiszka Ottokár székesfehérvári püspök hit
szónoki méltatása címmel született meg.8 Kánonjogi 
tanulmányokra főpásztora Rómába küldte, ahol 1936 és 
1939 között volt az Institutum Pontificium Utriusque 
Iuris (vö. Inst. Apollinaris) hallgatója, amely időszakot 
megszakított egy rövid ideig tartó kápláni szolgálat 
Esztergom-Vízivárosban (1938. szeptember 1.-1939. 
január I0.).9 Kánonjogi doktori fokozata megszerzése 
után Rómából 1939-ben visszatért Esztergomba, ahol 
először az Érseki Hivatalban dolgozott, majd érseki 
levéltáros, 1940-től az Érseki, 1942-től pedig a Prímási 
Főszentszék jegyzője. 1943. augusztus 7-én vette át a 
Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Kara 

„m egüresedett Kánonjogi Tanszékének a vezetését, 
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amelyet 1964-ig látott el.10 Ő volt a Hittudományi Kar 
dékánja az 1949/50-es tanévben, amikor az Alkotmány 
54. §-a nyomán és az Elnöki Tanács 1950. évi 23. 
törvényerejű rendelete értelmében, 1950. augusztus 30- 
án leválasztották a Hittudományi Kart a pesti egyetem
ről, amely így Hittudományi Akadémia néven folytatta 
tovább a római katolikus teológia felsőfokú képzését."

2. Bánk József kánonjogászi tevékenysége szorosan 
kötődött a budapesti kánonjogi katedrához. Éppen ezért 
tudományos munkássága nem a kánonjog egyetlen 
ágára korlátozódott csupán. Számos publikációja közül 
kiemelkedik két terjedelmes kézikönyve: az egykötetes, 
Rómában napvilágot látott Connuhia canonica12 és a 
kétkötetes, budapesti kiadású Kánoni jog ,13 E két mo

numentális munkája mellett több 
kisebb terjedelmű művet adott köz
re, akár a magyar partikuláris ká
nonjogot,14 az egyházjog általános 
normáinak területét,15 az egyház 
hierarchikus felépítését,16 a világi 
intézményeket (institutum saecu- 
lare),17 vagy akár a kánoni házas
ságjogot érintő kérdésekben.18 írá
sainak másik önálló -  és megha
tározó -  területe volt Serédi Jusz- 
tinián kánonjogászi tevékeny
ségének a bemutatása. Ezzel elsőd
legesen arra törekedett, hogy rész
letesen ismertesse Serédinek az 
1917. május 27-én, XV. Benedek 
pápa által kihirdetett Codex iuris 
canonici kodifikációs munkálatai
ban és a törvénymagyarázat segéd
eszközeként megjelent kilencköte- 
tes forrásgyűjtemény összeállítá
sában végzett alapvető munkáját.19

A Codicis iuris canonici fontes20 VII. kötetének 1935. 
június 29-én keltezett előszavában Serédi szerepe a 
gyűjtemény megszületésében egyértelművé vált,21 amit 
Bánk József 1958-ban kiadott Egyházi jog  című műve 
legelején így foglalt össze: „Ebben az évben ünnepli a 
Világegyház az Egyházi Törvénykönyv hatályba
lépésének negyvenedik évfordulóját. [...] most már 
köztudomású, hogy az Egyházi Törvénykönyv nagy
részt, annak kilenc kötetes hatalmas forrásgyűjteménye 
[...] pedig kizárólag Serédi Jusztinján, magyar bíbo
rosérsek műve."22

3. Ha szemügyre vesszük azt a kétkötetes kézi
könyvét -  amit a CIC (1917)-hez készített, és amellyel 
a szó sajátos értelmében iskolát teremtett Magyaror
szágon a kánonjog művelése és alkalmazása terén - , 
akkor egy széles látókörű: a különböző korok kánoni 
jogforrásait alaposan és magabiztosan ismerő; a kánon
jog rendszerét, a Codex iuris canonici keletkezését és 
szerkezetét értő, az egyetemes és részleges jog egy
máshoz való viszonyát kristálytisztán bemutató, a jog
alkotás, a jogalkalmazás és az egyház mindennapi éle
tének szoros kapcsolatát kiegyensúlyozottan átlátó 
kánonjogtudós alakja rajzolódik ki előttünk. Látható a
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nemzetközi -  mértékadó -  szakirodalomban való ala
pos tájékozottsága, az 1959. május 17-én egyetemi 
rangra emelt Lateráni Egyetemen tanultakra jellemző 
érvelési stílus, továbbá a latin és a német nyelv magas 
szintű művelése. A kétkötetes Kánoni jog hat könyvre 
osztva tárgyalja anyagát, amelyek közül három az első, 
három pedig a második kötetben került kifejtésre. Az 
1960-ban megjelent első kötet a Bevezetés a kánoni 

jogba (I: 15-103. p.), A kánoni jog forrásai (II: 
105-393. p.) és a Személyi jog  (III: 395-752. p.) 
területét öleli fel. Az 1963-ban kiadott második kötet az 
Igazgatási jog  (IV: 15-407. p.), az Eljárásjog (V: 
409-651. p.), végül a Büntetőjog (VI: 653-876. p.) 
kérdéskörét mutatja be részletesen. Nyilvánvaló tehát, 
hogy a két kötet felépítése szorosan követi a CIC 
(1917) tartalmi beosztását, amint arra műve elősza
vában a szerző is kifejezetten utal.23 Figyelemreméltó 
ekkleziológiai megalapozást találunk a Bevezetés a 
kánoni jogba című első könyv I. fejezetében, amelyben 
Bánk az egyetemes egyházról.24 annak fogalmáról,2'’ 
jellemző tulajdonságairól,26 az ..egyház" kifejezés ter
minológiájáról.27 valamint a hit és a jog egyháza közöt
ti azonosságról.28 az egyházi hatalomról (vö. tanítói, 
megszentelői és kormányzati hatalom),21' továbbá a 
keleti egyházról és a rítusokról értekezik.30 Ezek az 
oldalak világosan, letisztultán -  a kötet kiadása után 
összeült II. Vatikáni Zsinaton komoly szerepet kapó 
teológiai véleményeket előkészítő szerzőkre és vélemé
nyeikre is reflektálva -  és közérthetően világítják meg 
az egyház intézményes működésének lényeges sajá
tosságait. valamint annak teológiai és jogi összefüggé
seit. Hasonlóan fontos a jog, a természetjog és a kánoni 
jog fogalmának és felosztásának pontos -  a jogelmélet 
legnevesebb klasszikus képviselőinek véleményét fel
sorakoztató -  kifejtése a II. fejezetben.31 Itt. a kánon
jogtudomány fejlődésének bemutatásakor, nemcsak a 
sajátos kánonjogi módszer kialakulását, a kánoni 
joganyag hagyományos felosztásának tematikáját (vö. 
index, iudicium, derűs, connubia, crimen) és a kánon
jog segédtudományait mutatja be. hanem a kánonjogi 
irodalom tárgyalásakor külön kitér a kánonjog ma
gyarországi irodalmára.32 A jogforrások történetének 
összegzéséhez -  amelyre jelentős hatást gyakorolt 
Alphonse Van Hove33 és Alphons M. Stickler,34 de kü
lönösen volt tanára. Bertrand Kurtscheid3'’ forrástör
téneti munkája -  a legjobb kortárs kézikönyveket, mo
nográfiákat. tanulmányokat és szövegkiadásokat 
használta fel a szerző, amelyek megjelennek mind az 
alapos jegyzetapparátusban, mind az egyes alcímekben 
közölt részletes bibliográfiákban,36 figyelmet szentelve 
a magyar partikuláris jogforrásoknak.37 Ki kell emel
nünk a IX. Gergely pápa (1227-1241) és a VIII. 
Bonifác pápa (1294-1303) által összegzett jogi 
alapelvek, azaz a Reguláé iitris felsorolását. Előbbi 
tizenegy, utóbbi nyolcvannyolc rövid jogelvet tartal
maz, amelyek latin szövegét, magyar fordítását és a 
CIC (1917) kánonjaiban való alkalmazását is jelzi 
Bánk.38 Általánosságban is elmondható erénye Bánk 
kézikönyvének a kánonjog-történeti háttér alapos felvá

zolása. amellyel -  a részletes teológiai, történeti és jog
filozófiai érvek felsorakoztatásán keresztül -  a szerző 
minden bizonnyal a kortárs egyházjogellenes hangulat
tal szemben igyekezett védeni a kánonjog rendszerét.39 
Jól ismerte, és kiváló jogérzékkel használta fel a legje
lentősebb magyar jogtudósok (Notter Antal. Moór 
Gyula, Szászy-Schwarz Gusztáv, Polner Ödön, Móra 
Mihály. Nizsalovszky Endre. Világhy Miklós stb.) 
munkáit, sőt. beépítette az akkor még új magyar Polgári 
Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.) vonatkozó rendel
kezéseit a jogalanyok és a jogcselekmények tárgyalásá
ba.40 Az egyházi hivatalok betöltésének a kérdéskörét 
széles nemzetközi kitekintéssel, különösen az egyes 
konkordátumok sajátosságai következtében kialakult 
eltérő jellegzetességek figyelembevételével írta le.41 A 
II. kötet szentségi jogi része -  amely az Igazgatási jog 
című könyvben kerül tárgyalásra -  a házasságjog tiszta 
és áttekinthető rendszerének összefoglalásán túl42 
gazdag és világosan szerkesztett kifejtését adja a többi 
szentségre és szentelményre vonatkozó egyházfegye
lemnek. különös tekintettel a liturgikus könyvek előírá
saira és a partikuláris jogra.43 Az eljárásjog részletes 
kifejtése nemcsak a kánoni per joghatósági, szervezeti, 
személyi és fegyelmi előfeltételeit ismerteti.44 valamint 
a peres eljárás lefolyásának a pontos menetét magya
rázza4’’, hanem figyelmet szentel a római és germán 
jogi hatás megvilágításának, valamint a klasszikus ká
nonjog kora eljárásjogának is.46 Minden bizonnyal 
Bánk József kézikönyvének eljárásjogi magyarázata 
gyakorolta -  a házasságjogi fejezet mellett -  a legna
gyobb és legszélesebb hatást a magyarországi kánonjo- 
gi joggyakorlatra.

Ha végigtekintünk az 1943 és 1964 között a Hittu
dományi Akadémia Kánonjogi Tanszékén Bánk pro
fesszor irányításával elkészített és benyújtott licenciá- 
tusi és doktori dolgozatok témáin, látható, hogy azok az 
egyházjog részterületeinek széles skáláját ölelik fel. 
Mind a személyi jogi. az egyházi vagyonjogi, házasság
jogi. eljárásjogi, büntetőjogi, mind a keleti jogi, egy- 
házjog-történeti és állami egyházjogi kérdések is helyet 
kapnak az aktív tudományos műhelymunkáról tanús
kodó anyagban.47 Az 1960-as évektől az új Egyházi 
Törvénykönyv kihirdetéséig (1983. január 25.), sőt, a 
mindennapi jogalkalmazás segédeszközeként Magyar- 
országon egészen 1992-ig Bánk kézikönyve volt a 
legalapvetőbb támpont a kánonjogi kérdések megoldá
sában. az egyházmegyei hivataloktól kezdve, az egyhá
zi bíróságokon keresztül, egészen a plébániai munkáig. 
Annak ellenére, hogy Erdő Péter Egyházjog című 
kézikönyve48 a hatályos Kódex rendelkezéseinek értel
mezésében és alkalmazásában átvette azt a feladatot, 
amelyet a CIC (1917)-hez kapcsolódóan Bánk József 
munkája betöltött Magyarországon; mégis a CIC (1917) 
és a CIC (1983) tudományos igényű összehasonlítása 
terén, valamint azokban az esetekben, ahol az új 
Egyházi Törvénykönyv rendelkezései a régi Kódex 
kánonjaival, fogalomkészletével és meghatározásaival 
szoros összefüggésben vannak, ott Bánk kézikönyve 
továbbra is megkerülhetetlen a kánonjogászi munkában.



4 . 1964. szeptember 15-én VI. Pál pápa (1963-1978) 
Bánk Józsefet győri segédpüspökké nevezte ki. Ez 
nemcsak azt jelentette, hogy a tapasztalt, az egyházjog 
szerteágazó irodalmát alaposan ismerő és nemzetközi
leg elismert kánonjogász megvált a budapesti katedrá
tól. hanem azt is, hogy kánonjogi műveltségét még in
kább az egyház mindennapos intézményes működé
sének közvetlen hasznára tudta fordítani. Igaz ez a II. 
Vatikáni Zsinaton (1962-1965) való aktív részvételé
re,49 de segédpüspöki (Győr, 1964-1966), apostoli kor
mányzói (Győr. 1966-1969), püspöki (Vác. 1969-1974)
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