
A FRATELLI TUTTI ENCIKLIKA  
ÉS A BELSŐ EGYHÁZI PÁRBESZÉD 
Néhány kánonjogi szempont 

Ad extra és ad intra 

Ferenc pápa 2020. október 3-án adta ki Fratelli tut-
ti kezdetű dokumentumát. Írása a XIII. Leó Rerum 
novarumával (1891) kezdődő „szociális enciklikák” 
sorába illeszkedik, melyekben a pápák a katolikus 
egyház társadalmi tanításának egyes dimenzióit ki-
bontva igyekeznek reagálni az emberiség számá-
ra sürgető kihívásokra. 

Az igen terjedelmes (287 pontból álló) doku-
mentum harmonizál a pápa megnyilatkozásainak 
eddigi teológiai irányelveivel, melyek kapcsán most 
a szolidaritás, párbeszéd és testvériesség dimen-
zióinak minden emberi határon átívelő fontossá-
gára hívja fel a figyelmet. Ahogyan az 1963-ban 
megjelent Pacem in terris enciklika esetében, úgy 
az írás e ponton sem pusztán a katolikus egyház -
hoz tartozó megkeresztelt híveket, vagy akár csak 
a keresztényeket szólítja meg, hanem az encikliká -
ban tárgyalt értékek egyetemes jellege miatt min den 
jószándékú embert meg szeretne hívni a párbe-
szédre (FT 6). 

Ferenc pápa több helyen hangsúlyozza (FT 1–
3, 6), hogy olyan dialógust kíván kezdeményez-
ni, amelynek résztvevői minden politikai, társa-
dalmi, vallási (és így egyházi) vagy akár térbeli 
határon felülemelkednek. Joggal merülhet fel a 
kérdés, hogy ha ez valóban így van, hogyan je-
lennek meg a Fratelli tuttiban megfogalmazott 
alapelvek az egyház belső életében? Miként ér-
telmezhető az egyház közösségében a „találko-
zás kultúrája” (FT 30), az „egymás mellett futó 
párhuzamos monológok” helyetti őszinte pár-
beszédre való felhívás (FT 200) vagy az a ferenci 
„életmód”, mely „figyelem odaajándékozásá-
val” „legyőzve a nárcizmust” (FT 48) igyekszik 
meghallgatni a vele szemben állót?1 

Bár az egyház által megfogalmazott társadal-
mi tanítás elsődleges célja, hogy „hirdesse és a tár-
sadalmi viszonyok komplex hálózatába illessze 
az Evangéliumot”,2 azonban több érv szól amel-
lett, hogy megfordítsuk a kérdésfelvetés irányát. 
Először is maga Ferenc pápa hívja olvasóit az en-
ciklikájában foglaltak továbbgondolására, s ez alól 
aligha lehet kivétel pont az egyház saját valósá-
ga. Továbbá a dokumentumhoz számos szálon 
kapcsolódó Assisi Szent Ferenc is rámutatott ar -
ra, hogy a hitben történő újjáéledés az egyház éle -
té nek belső megújítási szándékát is jelenti. Ugyan-
csak az enciklika kapcsán meggondolás tárgyává 
tehető a dialógus helyes folytatásához elenged-
hetetlen tekintély és a hitelesség kérdése, mely jog-
gal helyezkedik el napjaink teológiai gondolko-

dásának középpontjában.3 Végezetül pedig az 
egyház maga is sokkal inkább szolgálhatja a szö-
vegben foglaltak tiszteletben tartását, ha azokat 
saját teológiai valóságának fényében újragondol -
va, tanúságtevő módon zsinórmértékké teszi 
sa ját belső élete és cselekvése számára is. 

Jelen írás természetesen nem vállalkozhat a 
fenti kérdésfelvetés megannyi szeletének részle-
tes kibontására. Éppen ezért — főként a „ius sequi -
tur doctrinam” (a jog követi a tanítást) elv alapján 
— arra teszek rövid kísérletet, hogy felvázoljam 
az egyházjog által kínálkozó (talán sokszor fi-
gyelmen kívül hagyott) lehetőségeket és reform -
javaslatokat, melyek hozzájárulhatnak ahhoz, 
hogy az enciklikában szorgalmazott dialógus fo-
lyamata és annak előfeltételei mindinkább meg-
valósuljanak az egyház belső életében is. 

Egy előzetes megjegyzés 

Minden bizonnyal sokakban felmerül a kérdés, 
hogy a Fratelli tutti enciklikában található alap-
elvek az egyház belső valóságára történő vonat-
koztatásakor mi szükség van a kánonjog intéz-
ményére? A II. Vatikáni zsinat alatt és után is 
számos, a krisztusi közösség ügyéért aggódó gon-
dolkodó juthatott arra a következtetésre, hogy a 
jog valósága idegen az egyháztól, és ha egyszer-
egyszer találkoznak is útjuk során, előbbi inkább 
csak a lelkipásztori munka akadályozója, mintsem 
előmozdítója. „Felix culpa”, hogy a 19. század jog-
pozitivizmusából — egyébként nem minden ok 
nélkül — kiábrándult hangok épp ahhoz segítet-
ték hozzá a kánonjogtudomány művelőit, hogy a 
20. század második felére komolyan számot ves-
senek feladatukkal és annak teológiai relevan-
 ciá jával.4 A kánonjog teológiai megalapozásának 
elvitathatatlan eredményei rávilágítottak arra, 
hogy az egyház és a jog nem két külön entitás. 
A krisztusi közösség sajátos jellegéből fakadóan 
a normatív szabályokban megfogalmazott cse-
lekvési rend ugyanis olyan természetes adottság, 
mely segíti mind az egyes hívőt, mind pedig a kö-
zösséget az Isten felé vezető úton. „Joggal” kon-
gatja a vészharangot Heribert Hallermann,5 ami-
kor a törvényi rend figyelmen kívül hagyásának 
(ignorantia iuris) kapcsán annak az egyház kül-
detését is veszélyeztető súlyos veszé lyére hívja fel 
a figyelmet. „Ahhoz, hogy azok jogait valóban vé-
delemben tudjuk részesíteni, akik ezeket nem tud-
ják maguk érvényre juttatni, nem elégséges pusz-
ta lelkipásztori buzdítások, általános kívánságok 
vagy épp jogilag nem kötelező érvényű ajánlások 
megfogalmazása. (…) Az előbbi említett kíván-
ságok és ajánlások jogi meghatározatlansága a ha-
talom azon birtokosainak pozícióját erősítik, akik 
a gyengéket (…) bizony talanságban hagyják és a 
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szükség helyzetében pedig védtelenül kiszolgál-
tatják”.6 E ponton pedig levonható jelen írás első 
következtetése: nem lehetséges úgy teológiai erő-
feszítéseket tenni a Fratelli tuttiban megjelenő ér-
tékek egyházon belüli meggyökereztetésére, ha 
azok nem kapnak jogilag számon kérhető és ki-
számítható megfogalmazást is. 

Ferenc pápa enciklikájában a közösségi lét és 
egymásra utaltság számos dimenzióját tárja ol-
vasói elé, így az ebből való bármilyen kiemelés 
szükségszerűen egyszerre leszűkítés is. Elenged -
hetetlen azonban, hogy a „türelmes és megér tő 
párbeszédre” (FT 134) való nyitottságot és az en-
nek folytatására való felhívást állítsuk előtérbe. 

Kommunikáció a törvényalkotás 
folyamatában 

Az Egyházi Törvénykönyv 7. kánonja kijelenti, 
hogy a törvény annak kihirdetésekor jön létre. Az-
zal, hogy a törvényhozó a rábízott közösség ér-
dekeit szem előtt tartva úgy dönt, hogy bizonyos 
kérdéseket a jog kötelező eszközével kíván sza bá-
lyozni, végső soron a sacra potestasból (szent ha-
talom) eredő törvényhozói hatalmát gyakorolja. 
Amennyiben a jog rendszerében megfogalmazott 
imperatív kijelentés szabályos kihirdetést nyer, úgy 
létrejön a törvény, mely bizonyos idő elteltével már 
kötelező erővel fog bírni. E folyamatban látszólag 
semmi helye nincs a kommunikációnak. Ha azon-
ban e jogintézményre nagyobb távlatból tekintünk, 
úgy termékenyítő új szempontokra lehetünk fi-
gyelmesek. 

Bár a szabályszerűen kihirdetett egyházi törvény 
a vacatio legis letelte után kötelező erőre emelke-
dik, ebből azonban a gyakorlatban megmutatkozó 
hatékonysága nem feltétlenül következik. Ahhoz, 
hogy az egyházi hatóság elérje azon szándékát, 
amely cél érdekében törvényt is alkotott, az is 
szükséges, hogy a rábízott krisztusi közösség fel-
ismerje a kötelező erővel bíró törvény értelmét, 
értelmességét és a communio javát szolgáló ter-
mészetét. Ebből logikusan következik, hogy cse-
lekvésük vezérfonalává is teszik a jogilag meg-
fogalmazott imperatívuszt. Idegen kifejezéssel 
élve a törvény recipiálásra kerül. Bár a törvény ér-
vényessége és hatásossága fogalmilag különbö-
zik, azonban e dimenziók mégis elválaszthatat-
lanok egymástól. A krisztusi közösségnek és 
cselekvésének, vagy akár e cselekvés elmaradá-
sának — amennyiben valamilyen oknál fogva az 
adott törvény nem talál recepcióra — ilyen kie-
melkedő fontossága végső soron teológiailag a 
sensus fidei fideliumban nyugszik. A kánonjogi tra-
díció is megerősíti a közösség ilyen téren jelentős 
karizmáját, amikor a jogszokások tekintetében el-
ismeri annak lehetőségét, hogy krisztushívők egy 

bizo nyos csoportja hosszú időn keresztül gya-
korolt praxisa során akár a kánoni törvényekkel 
ellentétes szokást is kialakítani képes.7 

Világos tehát, hogy a törvényhozónak és az 
egyház közösségének együttes érdeke, hogy 
olyan törvények születhessenek, melyek alkal-
masak a törvényhozó hatalommal rendelkező 
egyházi hatóság szándékának megvalósítására 
úgy, hogy azok az adott közösség tagjainak lel-
kiismeretében is valódi elfogadásra találjanak, és 
így cselekvésükben is megmutatkozzanak. E cél 
eléréséhez a törvényalkotási folyamatot megelőző 
(!) párbeszéd nélkülözhetetlen lehet. 

Ahhoz, hogy meggyőződhessünk e kijelentés 
gyakorlati következményeiről, elegendő egy pél-
dát említeni. Az 1983-ban kiadott új Egyházi Tör-
vénykönyv feladata (többek között) a II. Vatikáni 
zsinat tanításának a jog nyelvére történő lefordí -
tása volt.8 II. János Pál pápa maga is hangsúlyozta, 
hogy a CIC kapcsán „a munkálatok kiemelkedően 
kollegiális szellemben folytak”,9 ami a gyakor-
latban a világegyházzal és annak megannyi hi-
vatalával, egészen a legalsó szintekig történő nyil-
vános és áttekinthető konzultációt jelentette. A sok 
fáradozás eredménye bőséggel megmutatkozott 
a törvénykönyv recepciója során. 

Nyitott kérdés, hogy miként fogja változásra 
bírni a törvényhozás során eddig tapasztalt atti-
tűdöt Ferenc pápa legújabb szociális enciklikája. 
„Az igazságot kereshetjük közösen párbeszéd, 
nyu godt beszélgetés, akár pedig heves eszmecsere 
formájában. A közös keresés ezen útja azonban ki-
tartást igényel, és a hallgatás és szenvedés is rá-
nyomhatja a bélyegét” (FT 50). 

Az intézményes kommunikáció megannyi 
formája 

Ludger Müller rámutatott az elsősorban nem bel-
ső egyházi kontextusban megfogalmazott tanítás 
egyháztannal való összevetésének lehetőségére 
és némely esetben akár ennek jogos feladatára. 
II. János Pál a püspöki hivatalról szóló, Pastores 
gregis kezdetű apostoli buzdításában a párbeszéd 
fogalmát a szent rend teljességével rendelkező 
szolgálattevők cselekvési princípiumai között 
említi: „Mint a figyelmes odahallgatás mintaké-
pe, a püspöknek az imádságban és a józan gon-
dolkodásban fel kell fognia Isten akaratát, ahogyan 
azt a Lélek elmondja az egyháznak. Hatalmát evan-
géliumi módon gyakorolva folytasson dialógust 
munkatársaival és a hívekkel, hogy hatásosan 
gyarapítsa a kölcsönös megértést.” 

Az egyház hierarchikusan strukturált termé-
szetében szinte alig találunk olyan egyházi hi-
vatalt, amelyet szolgálata során ne segítene egy 
vagy több, egy-egy személyből vagy testületből 
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álló szerv. A törvénykönyv 127. kánonja általá-
nosságban is megfogalmazza, hogy bizonyos 
kér désekben az egyházi elöljárók csak úgy cse-
lekedhetnek érvényesen, ha a jog által meghatá-
rozott személyek vagy csoportok beleegyezését, 
máskor pedig véleményét kikérik. A törvényho-
zó szándéka világos e téren, hiszen e kérdések 
kapcsán olyan fontosságú ügyek merülnek fel, 
melyek természetüknél fogva a krisztusi közös-
ség számos tagját is érintik.10 Bőséggel akad tehát 
olyan kérdés, amikor maga a jog írja elő, hogy 
azok eldöntése előtt az érintettek lépjenek a pár-
beszéd útjára. 

Nem csodálkozhatunk azon sem, ha egyes ká-
nonjogászok (például Thomas Schüller) ugyan-
csak időszerűnek tartják némely jogintézmény 
profiljának újragondolását a II. Vatikáni zsinat teo-
 lógiája fényében és Ferenc pápa „üdvös decent-
ralizációs” törekvései mentén (vö. püspöki szi-
nódus, püspöki konferencia mint a kollegiális 
cselekvés egy helye,11 a szomorú módon még min-
dig csak fakultatív egyházmegyei és plébániai 
pasztorális tanácsok12). E hivatalok már eddig is 
elvitathatatlan érdemeket szereztek az építő dia-
 lógus szorgalmazásában. 

De nem csak az egyes intézmények kapcsán je-
lenik meg a konzultáció és a dialógus szüksé-
gessége. Az értő és figyelő párbeszéd folytatása 
elengedhetetlen az egyházban jelenlevő hatalom 
gyakorlása során is, mely utóbbiról, illetve annak 
a communio-teológa fényében történő helyes 
meg valósulásáról igen heves diskurzus folyik ma 
is a teológia megannyi ágában.13 A kormányzati 
hatalom törvényhozói, végrehajtói és bírói funk-
ciója kapcsán az utóbbi kettő esetében a CIC vi-
lágosan előírja a hatalom gyakorlója számára, hogy 
az intézkedése mögött meghúzódó érveket és kon-
cepciót hozza az érintettek tudomására indoklás 
formájában. Míg a végrehajtói jellegű közigaz-
gatási intézkedés esetében „legalább röviden meg 
kell jelölni benne az indokokat is” (CIC 51. k.), ad-
dig a hatalom birtokosának a bírósági döntések 
kapcsán (vö. CIC 1611. k. 3°) igen szigorú indok -
lási kötelezettségnek kell eleget tenni. Szomorú-
an konstatálhatjuk azonban, hogy a törvényho-
zó hatalom gyakorlása előtti konzultációs, vagy 
a már meghozott törvényekhez kötődő indoklá-
si kötelezettséget nem találunk a hatályos egyház -
jogban.14 Minden bizonnyal segítené a „türel mes 
és bizalomteljes párbeszéden” (FT 134) nyugvó 
recepció folyamatát az ilyen irányban történő egy-
 ségesítés. 

Természetesen azonban számos, a jog valósá-
gán kívül álló, azonban attól el nem határolható 
bíztató jel is okot adhat reményre azok számára, 
akik az egyház közösségében folyó dialógus fon-
 tosságát hangsúlyozzák. Ilyen volt az a kérdőív, 

melyet Ferenc pápa adott ki a 2015-ös családszi-
nódust megelőzően meghívva arra, hogy e komp-
lex témához a krisztusi közösség minél több tagja 
szólhasson hozzá. Bár ez követlenül nem érint egy 
olyan jogi normát sem, mely az egyház közössé-
gében megjelenő hatalom gyakorlására vonat-
kozna, mégis az „idők jeleit” figyelő és a hatalom -
mal bíró bármilyen hatóság számára példaként 
szolgálhat saját cselekvésüket illetően. 

E néhány gondolatban kívántam rávilágítani, 
hogy a Fratelli tutti enciklikában megjelenő dia-
lógus, és annak egyházon belüli megvalósulásá-
nak az egyházjog semmiképpen nem lehet aka-
dálya, sokkal inkább előfeltétele és szorgalmazója. 
Az egyházjog eszközrendszerével képes koordi-
nálni az egyház életét, hogy az megfeleljen saját 
hierarchikus természetének oly módon, hogy az 
egyház tagjainak joga eközben sértetlen marad-
jon. Ehhez azonban a jog alkalmazásának minden 
szintjén ellen kell állni az „ignorantia iuris” sok-
szor csábító kisértésének, mely nemcsak a jog — 
és így az igazságosság, szolidaritás és egyenlőség 
— csorbulásához vezet, de minden őszinte dia-
lógust is ellehetetlenít. Éppen ezért Ferenc pápa 
felhívása a kánonjog alkalmazóinak is szól: „Egy-
más felé menni, magunkat kifejezni, egymást meg-
 hallgatni, eszmét cserélni, megismerni, megpró-
bálni a másikat megérteni, kapcsolódási pontokat 
keresni — mindezeket a dialógus kifejezésben fog-
lalhatjuk össze. Ahhoz, hogy egymásra találhas-
sunk, és így segíthessünk, először is kommuni-
kálnunk kell. Magától értetődő módon erre szolgál 
a párbeszéd” (FT 198). 

KISS GÁBOR 
 
 
1Ezt a kérdést tette fel az enciklikát bemutató saj-

tótájékoztatón 2020. október 4-én Limburgban Ge-
org Bätzing, a német katolikus püspöki konferencia 
elnöke is. 

2Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa: Az 
Egyház társadalmi tanításának kompendiuma. Szent Ist-
ván Társulat, Budapest, 2007, 62. 

3A liturgikus téren felmerülő kérdésekhez lásd 
Markus Knapp – Thomas Söding (szerk.): Glaube in 
Gemeinschaft. Autorität und Rezeption in der Kirche. Her-
der, Freiburg im Breisgau, 2014.  

4Carlo Fantappiè: Ecclesiologia e canonistica. Mar-
cianum Press, Venezia, 2015. 

5Heribert Hallermann: Ignorantia iuris. (K)ein Prob-
 lem für die Kirche? Archiv für Katholisches Kirchenrecht, 
185 (2016), 369–389. 

6Uo. 386. 
7CIC 23–28kk. 
8Vö. II. János Pál pápa: Sacrae disciplinae leges apos-

toli konstitúció (1983.január 25.). 
9Uo. 

373


