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A katolikus egyházjog kialakulásában a római-germán jogrendszer és az angol szokásjog befo
lyása jelentős szerepet játszott. Kevesen gondolnak arra, hogy a XX. században egy új jogrend
szer keletkezett: a szocialista jog. Ez a jogrendszer nem készen ugrott elő, mint Zeusz fejéből Pal
lasz Athéné; alakulóban, fejlődőben van ma is. A II. világháború befejezése után a katolikus
többségű kelet-európai országok is a szocialistajogrendszert fogadták el. Az egyházjognak szük
ségképpen kapcsolatba kell lépnie a szocialista jogrendszerrel úgy, mint egykor a rómaival, a
germánnal vagy az angollal. Új rendszerü kapcsolatok nem alakulhatnak ki, nem fejlődhetnek.

ha nem ismerjük az egyes államok jogát, amely meghatározott politikai nézetek szerint szabá
lyozza az állam szerkezetét. Az egyházjog művelői egyre gyakrabban kerülnek kapcsolatba
olyanjogászokkal, akik másfajta képzésben részesültek, mint mi, más fogalmakat használnak, a
világról alkotott képük és a jogról vallott felfogásuk különbözik a mienkétől.' Aki a szocialista
jogrendszerü államokkal tárgyalásokat akar folytatni, annak ismernie kell a kánoni jogtól merő
ben eltérően szervezett társadalom élő gondolkodásmódját.

Történeti áttekintés

Az egyház'Krisztustól kapott megszentelő-igehirdetőés belső kormányzati jogainak érvényesíté
séért először a római birodalom jogrendszerével küzdött. Az egyházjog rendszere a római jog
nyomán fejlődött, sőt nagyon sok szabályt közvetlenül a római jogból vett át és saját jogrendsze
rének alkotó részévé tett.

Amikor néhány évszázaddal később - éppen a Krisztustól kapott kötelezettségek és jogok
gyakorlása következtében - találkozott a germán népekkel, ott is - mint a rómaiaknál - sajátos
törzsi törvényeket talált. Az egyház jogrendszere nagy figyelmet fordított a germán jogéletre és
sokat merített belőle. A nyugat-római birodalom bukása után számos germán átlam keletkezett.
A velük és politikai-jogi életükkel való találkozás következtében az egyház ll; római birodalom
ban élvezett kiváltságai közül már többet feladni kényszerült. A germán jogból ismert hűbéri el
vek alkalmazása az egyházi intézményeknél a laikus elem befolyását mozdította elő.

A Britanniában meghonosodó kereszténység joggyűjteményei is gazdag és eredeti anyagot
nyújtottak az egyházjognak. , .

Az egyház a bizánci államegyháziság rendszeréből a karolingi egyházállamiság hatáskörébe
jutott. A római-germán jogrendszeren és az angol szokásjogon alapuló egyház megteremtette az
egyházállamiság korszakát. 2 Az egyházállamiság századaiban (1073-1303) az egyház abszolút
joga különféle korlátozásokat szenvedett. U. Orbán 1098·ban Rogerius grófra ruházta a legátusi
hatalmat, II. Paszkál l l l I-ben újra körülírta ezt. 11. Paszkál és V. Henrik megegyeztek az invesz
titúra kérdésben. A wormsi konkordátum 1122·ben született, IV. Hadrián és I. Vilmos sziclliai
király szerződése 1156·ban, és Igy tovább. 3 Ezeknek a megegyezéseknek, megállapodásoknak.
egyezményeknek és konkordátumoknak a megkötől pápák és keresztény uralkodók voltak. a vi·
lági hatalom képviselői államaikban a kereszténységnek. a katolikus vallásnak elsőbbséget

biztositottak.
A keresztény világnézeten alapuló társadalmi és politikai berendezkedésü államoknak a kato

likus'egyházhoz fűződö kapcsolata a XVII-XIX. században kezdett alapjában megváltozni. En
nek a változásnak a gyökerei a középkorra nyúlnak vissza. amikor a keresztény államtanba - de
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nem az egyháztanba - bekerült némi demokratikus elem. Kálvin és Luther már az egyháztanába
is bevette a demokratikus elveket.'

Az egyház és az állam szervezeti elkülönülése súrlódásokat okozott, s ezek a súrlódások sok
szor az összeütközésig erősödtek. főleg akkor, amikor az egyház és az állam társadalmi, politikai
célkitűzései keresztezték egymást. Minden kor a maga módján kereste a súrlódások, összeütkö
zések feloldását; az állam az üldözés, az egyház az alkalmazkodás fegyvereivel. A polgári forra
dalmak a vallásszabadság gondolatának hangoztatásával próbálták feloldani és megoldani az el
lentmondást. Azt hirdették, hogy az ember lelkiismerete szabad, és a közhatalomnak nincs ha
talrqa a lelkiismeret felett. A szocialista forradalmak a közhatalom teljes visszavonulását hirde
tik a vallási kérdések elől, az egyház és az állam szétválasztását iktatják alkotmányaikba.

A XX. század elején lezajlott első szocialista forradalom nemcsak a szocialista államok alaku
lásának sorát nyitotta meg, hanem egy új jogrendszer, a szocialista jogrendszer életbelépését és
fejlődését is. A Szovjetunió első nagy jogalkotási szakasza (1921--1922) a szocialista államok jog
alkotásának is példaképül szolgált.

A szocialista jogrendszer kialakulásának megvannak a maga római, germán, angol és egyházi
jogi gyökerei, amint azt az összehasonlító jogtudomány kimutatja. Ez természetesen nem olyan
erőteljes, mint a római jog hatása az egyházi jogban. De ahogy az egyházi jogrendszer előbb a
germán-angoljogrendszerrel való találkozáskor nem tudta régi kiváltságait megőrizni, s később

mindig többet és többet feláldozott a konkordátumok oltárán, úgy a mostani szocialista jog
rendszerrel való találkozáskor már nem kiváltságokat kell megőriznie. hanem a zéró pontról ki
indulva új előnyöket kell szereznie. Az·egyházi jogrendszernek meg kell találnia ai együttm.űkö
dést és a kölcsönösséget a szocialista jogrendszerrel, így a Magyar Népköztársaság alkotmányos,
társadalmi, politikai életével is. A szocialista jogrendszer az alapvető emberi jogok elismerésével
és a jogi struktúrába való beépítésükkel léhetővé teszi azt, hogy az egyház eleget tudjon tenni
hármas feladatának: a megszentelésnek, a1anltásnak, és belsö önkormányzatának. A kűlőnböző

kultúrák, különböző jogrendszerek találkozásakor az egyház hármas küldetésének megvalósulá
sa mindig új formákban, új jogi szabályozásokban nyer kifejezést. Természetesen ez nem megy
máról holnapra. Az egyházjognak és képviselőinek keresniük kell a kölcsönös alapokat. a meg
egyezést. Aki pedig keresi a megoldást, kapjon támogatást is.

Az 'egyház hármas küldetése megvalósításának nemcsak a világi hatalmak erősödése, a keresz
tény államiság megszűnése szab korlátokat napjainkban, hanem az egyház saját magáról vallott
felfogása is hozzájárul ehhez.

Az egyház alapításától kezdve - még a ll. vatikáni zsinaton is - arra a régi elméleti alapelvre
hivatkozott: csak az igazságnak vanjoga, a tévedésnek semmilelejoga nincsen! Ez azt jelentette,
hogy nem ismert el más vallást a magáén kívül (Extra ecclesiam nulla salus). Egészen a II. vatiká
ni zsinatig kellett várni, amíg a hivatalos római egyház ünnepélyesen elismerte a vallásszabadság
elvét. (Erdély az 1557, évi tordai országgyűlésen.a királyi Magyarország az 1606-os bécsi béké
ben már elvileg kimondotta ezt.) Sokan a ll, vatikáni zsinat nyilatkozatát a vallásszabadságról
úgy tekintették, mint a Zsinat legradikálisabb állásfoglalását a korábbi hivatalos egyházi felfo
gással szemben. Azt hangoztatták, hogy a vallásszabadság elismerése következtében a még kato
likus többségű országokban is megszűnik a katolikus egyház privilegizált helyzete, és várható
más vallások és vélemények előretörése is.

A vallásszabadság kérdésének szükségszerű tárgyalását a ll. vatikáni zsinaton kétkörülmény
tette indokolttá.

1. I948:ban az Egyesült Nemzetek Szövetsége nyilatkozatba foglalta az ember vele született és
-elidegenithetetlen jogait. E nyilatkozat leszögezi. hogy minden személynek joga van a gondolati,
lelkiismereti és vallásszabadsághoz. Ez a jog magában foglalja a vallás változtatásának szabad
ságát, valamint a vallásnak vagy meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyil
vánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások útján való kifejezésre
juttatását (18. §).5

A katolikus egyház egészen a XIX. század végéig elutasította a liberális polgári államok által
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elismert klasszikus szabadságjogok gondolatát. XIII. Leó pápa az 1891-es Rerum novarum kez
detű enciklikájában először körvonalazta azoknak a szociális, emberi jogoknak a körét, amelyek
megvalósításában az egyház az állam közreműködésétigényli. Mivel az ENSZ deklarációjában
foglalt emberi jogokat egyre több állam foglalta és foglalja alkotmányába, ezért időszerű volt,
hogya katolikus egyház is foglalkozzon velük.

2. A vallásszabadság tárgyalásának második szempontja sem elhanyagolható. Ez nem volt
más, mint a keresztények egy~gtörekvésénekelősegítése. Az egységtörekvéseknek mind ez ideig
igen nagy akadálya volt a katolikus egyház vallási türelmetlensége, az extra ecclesiam nulla salus
elve. Minden új konkordátum lefaragott valamit ennek az elvnek érdességéből. Hogy az államok
alkotmányuk beiktatott részévé tették az emberi szabadságjogokat, tükröződnie kellett az egy
ház és az állam közötti tárgyalásokon is. Az egységtörekvés jegyében kezdődtek a tárgyalások a
protestáns egyházak világtanácsával. s ez csak a vallásszabadság katolikus részről való elfogadá
sa révén volt lehetséges. A II. vatikáni zsinat bejelentése, amely ebben a kérdésben döntő fordu
latot hozott, éppen a keresztények egységéért rendezett imanyolcad zárónapján, 1959. január
25-én történt. XXIII. János pápa ekkor arról beszélt, hogy a Zsinat meghívás a keresztények
egységére. Fogjunk össze - mondotta a pápa .-, egyesüljünk, mellőzzük a véleménykülönbsége
ket. 6

A II. vatikáni zsinat azért tudta elfogadni a vallásszabadságról szóló forradalmi nyilatkozatot,
a Dignitates humanae-e, mert tisztázta az idevonatkozó fogalmakat. Jogról csak azonos termé
szetű személyek között lehet beszélni, nem pedig személyek és szellemi értékek vagy tárgyak vi
szonylatában. A vallás igazsága vagy téves mivolta szellemi tényező, és mint ilyen a metafizika,
az ismeretelmélet és az erkölcs tárgya, nem a jogé. A vallásszabadság jogának tárgya nem az em
ber vallási tevékenységének igazsága. igaz volta, jósága. hanem maguk a vallási tevékenységek,
függetlenül azok tartalmától.

Ezeket a vallási tevékenységeket a Dignitates humanae nyilatkozat az egyház hármas hatalma
köré csoportosítja.

Elsőként az embernek Isten felé irányuló tevékenységét, röviden: megszentelődését említi.
Másodszor a vallásos meggyőződés kifejezésének és továbbadásának, azaz a tanítás, a missziós
tevékenység szabadságát szögezi le. Harmadjára megemlíti, hogy az emberi személynek joga van
egész életét, annak földi célkjtűzéseit is vallási meggyőződése szerint irányítani, rendezni, kormá
nyozni (D. H. 2-3--4. pontok).

A vallásszabadságnak így az "igazságtól" való elvonatkoztatása és csak a vallási tevékenysé
gekre való leegyszerűsítése természetesen olyan következményekkel járhat, amelyek az elisme- •
réshez hasonlóan "forradalmi" jelzővel illethetők.

A következmények többfélék lehetnek.
.A legelső az, hogy a kereszténységet -- a vallásszabadság alapján ~ mind elméletben, mind gya

korlatban sokan csak vallásnak tekintik. A protestáns teológusok, Karl Barth és Dietrich Bon
hoeffer kifogásolták ezt. Előbb a felvilágosodás, újabban a vallásszociológia az, amely a keresze
ténységben egyszerűen a vallás általános jelenségeinek egyik esetét látja, és azt is az emberi ter
mészetből vezeti le. Ebből a vallás-egyenlőségesdi feltevésből mint előfeltételből nőtt ki az össze
hasonlító vallástudornány, amely egy sorba helyezi az összes vallási rendszereket, és azt vizsgál
ja, melyek bennük a közös elemek és miben különböznek egymástól. A protestáns teológusok ki
fogását megerősíti a katolikus hívek nagy részének felfogása és gyakorlati magatartása. Szerin
tük a,vallás az élet külön szektora, amelyben szertartások, törvények és hittételek szabályozzák
az ember viszonyát Istenhez."

A keresztény embernek tudnia kell, hogy vallását nem emberi cselekedetnek, hanem inkább Is
ten művének kell tekintenie. A keresztény embert hite szerint nem szertartása, nem a törvényes
előírások teljesítése üdvözíti. A kereszténység nem kizárólag a vallás sajátos világában valósul
meg. Bár a vallások között tárgyalunk róla, mégis több, mert más értékrendet hordoz, mint a
többi vallás. A vallásokat valóban emberek teremtették, de a keresztény vallást maga az Isten.

A vallásszabadság katolikus elismerése továbbá azzal a természetes következménnyel jár,
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hogyavallásszociológusok, valláskritikusok a keresztény vallásról is mint ideológiáról beszél
nek, vitatkoznak. De a kereszténység mindenekelőtt nem ideológia - az is -, mert nemcsak a val
lás sajátos világában valósul meg, hanem az élet valamennyi területén.?

A vallásszabadság katolikus elismerése végül a katolikus egyház számára azzal a következ
ménnyel jár, hogy szükségképpen egy lesz a vallások között. De ha egy adott állam határai kö
zött több vallás létezik, akkor azok közül egyik vallás sem irányíthatja a másikat, egyik sem te
remthet rendet maga és a többiek között.

Magyarországon az 1848. III. tc. fontos állomás volt az egyházak és az állam viszonyának ren
dezésében. Ez kimondotta a "bevett" vallások tökéletes egyenlőségét és viszonosságát.'? Az első

vallás és közoktatásügyi miniszter, báró Eötvös József 1867-ben a királynak küldött felterjeszté
sében vázolta terveit és nehézségeit. Ebben a következőket írta: "Minthogy ... tisztán hitfeleke
zeti szempontból is hét felekezetet kell figyelembe venni, tudniillik a római és görög katolikus, a
szerb görög keleti és a rotfián görög keleti, továbbá az ágostai és helvét hitvallásúakat és az uni
táriusokat, és további ellenkezések csakis akkor kerülhetőkel, ha hogy e felekezetek mindenben
szigorúan elválasztatnak egymástól. .. mert ennélfogva a létező felekezetek ellentétei mellett
is ... végre a kívánatos egyetértés elérhető lészen."! l Az idézett felterjesztés is igazolja, hogy már
abban az időben, a "bevett" és "elismert" egyházak korában is problémát jelentett a vallások
egymáshoz való viszonya és annak rendezése.

Az egyház hármas küldetése a Magyar Népköztársaságban

A felszabadulás hatalmas fordulatot hozott a magyar nép életében. A Magyar Nemzeti Függet
lenségi Front 1944. évi programja nem tette magáévá az l 848-as polgári átalakulás követelmé
nyét, az egyház és az állam szétválasztását, hanem kimondotta, hogy "a teljes vallásszabadság"
alapján' áll. 12 Az egyes pártok és politikai csoportok azonban mint saját, aktuális programjukat
hangoztatták az egyház és állam külőnválasztását,valamint a lelkiismereti szabadság követelé
sét. I3 A kormányzó koalíciós pártok vagy külön-külön a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front
programjának alapján álltak, vagy nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Az ideiglenes nemzeti
kormány ugyancsak szabályozó elvnek tekintette az egyház és állam viszonyában a vallásszabad
ságot.t-A vallásszabadság általában feltételezi az egyháznak az államtól való elválasztását, de ez
akkor Magyarországon alkotmányjogilagmég nem nyert hivatalos rögzítést. A demokratikus ál
lami berendezkedés létrejöttével gyakorlatílagmegszűntekaz egyházak - különösképpen a kato
likus egyház - által élvezett és gyakorolt közjogi, politikai méltóságok. A felsőház megszűnése

következtében az egyházak mint intézmények kívül rekedtek a törvényhozáson. A demokratikus
fejlődés világosan a fokozatos elválasztás irányába haladt. Ez végső ál!omásához érkezett a Ma
gyar Népköztársaság Alkotmányában, az 1949. évi XX. törvényben.'!

A magyar alkotmány nyitotta meg azoknak a népi demokratikus alaptörvényeknek a sorát,
amelyeket tudatosan szocialista alkotmányként szerkesztettek és fogadtak el. Ezek már kiküszö
bölték azokat az ellentmondásokat, amelyek (945--49 között a klasszikus szabadságjogok alkot
mányos kifejezésében még fennállottak. A népi demokratikus alaptörvények új, szocialista típu
sú állami és jogi intézményekre építették a hatalom gyakorlásának egész rendszerét. Ez határoz
ta meg az emberi jogok.alkotmányi szabályozását is. A szocialista jogfelfogás az emberi jogokat
el akarja szakítani a természetfeletti vagy isteni eredet eszméjétől, az örökké érvényesség gondo
latától és az elidegeníthetetlenség mitoszától, A szocialista jogrendszer az emberi jogokat állam
polgárijogoknak, tehát az állarn által polgárai számára biztosított jogoknak. li társadalmi fejlő

dés egyfajta termékének tartja.
Magyarországon közvétlenül a felszabadulás után, amikor még nem dőlt el, hogya társadalmi

fejlődés szocialista irányba vagy a polgári restauráció irányába fejlődik-e, az egyházak jogállásá
ra vonatkozólag nem jelentek megjogszabályok. I947-ben jelent meg a XXXIII. tc., amely meg
szüntette a bevett és elismert vallások közötti különségeket, és kimondotta minden felekezet

564



egyenjogúságát. 1948-ban merült fel politikailag az egyház és állam szétválasztásának gondolata.
Ekkor született meg a Gazdasági Főtanács 6oo/1948-as számú rendelete, amely az egyházi adók
kényszerjellegét megszüntette. Ezt követte az 1948. évi XXXIII. tc. az iskolák államosításáról, és
ezt a folyamatot zárta le az 1949. évi Xx. törvény; a Magyar Népköztársaság Alkotmánya.

A következő években, most már az Alkotmány értelmében és következményeként megjelent
az 1949. évi 5. tvr., amely fakultatívvá tette az iskolai hitoktatást, az 1950. évi 34. tvr., amely a
hittudományi karokat leválasztotta az egyetemekről és átadta az egyházaknak. Az 1950. évi 34.
tvr. feloszlatta a szerzetesrendeket, és csak az egyházi iskolákban engedélyezte néhány rend
működését. .

Az egyház és állam szétválasztása abszolút elkülönülés formájában szinte sehol sem valósult
meg. A szocialista jogrendszer is csak olyan értelemben realizálja, hogy az egyház és az állam kö
zött az összeköttetések - főleg a jogi vonatkozásúak - a lehető legcsekélyebb mértékre zsugorod
janak, de ne. szűnjenek meg.

Az egyház és állam viszonyának rendezéseként a szocialista országokban - Magyarországon is
- politikai kompromisszumok jöttek és jönnek létre. 16 A vallásszabadság elve alapján a szeeia
lista államok politikai viszonyaik. nemzeti adottságaik szerint rendezik az egyház és állam viszo
nyát. A főbb elvek a következők:

l. az állam nem tesz különbséget az állampolgárok között felekezethez való tartozásuk
szerint;

2. az egyházak egyenjogúak ;
3. elválasztva egymástól az egyházak közfeladatot nem láthatnak el;
4. az egyházak hitelveiknek megfelelően szabadon szervezkedhetnek - kivéve, ha azok tör

vényellenesek -, vallási szertartásokat tarthatnak;
5. a népi demokratikus országokban az egyházakjogi személyek és így a törvényben meghatá-

rozott vagyonuk lehet. 17 \

Amikor a szocialista magyar törvények fakultatívvá tették a hitoktatást, egyúttal biztosították .
néhány szerzetesrend iskolafenntartói működését, anyagi kárpótlást nyújtottak az államosított
birtokokért, szükségesnek látszott, hogy ezek biztosítására, ellenőrzésére a régi Kultuszminiszté
rium 1. ügyosztályához hasonlóan önálló hivatal létesüljön. Az 1951. évi 1.. tvr. életre hívta az Ál
lami Egyházügyi Hivatalt, az egyes egyházi tisztségviselők kinevezéséről és annak módozatairól \
pedig az 1951. évi 20. tvr. rendelkezett.

Ezekkel a jogszabályokkallezárult a vallással és az egyes egyházakkal kapcsolatos törvényho
zás Magyarországon. Ez azonban nem jelentette azt, hogy a hozott törvények és törvényerejű

rendeletek ne lennének módosi'thatók, kiegészíthetők, Arra nincs lehetőség, hogy az egyházak
magyarországi működésével kapcsolátosan minden jogszabályt ismertessünk. De ha az egyház
hármas küldetése körül csoportosítjuk a rendelkezéseket, akkor képet adhatunk a magyar egy
ház belső és külső életéről, az egyház hármas hatalmának magyarországi megvalósulásáról.

A megszentelő hatalomgyakorlása Magyarországon semmiféle jogi megszoritást nem szenved.
A hivő számára a kegyelmi élet gyakorlása a szentségek által szabad és lehetséges. A papi után
pótlás biztosítása nem korlátozott. A püspökök annyi teológust vehetnek fel és annyi papot
szentelhetnek, amennyit tudnak. Mindenki vállalhatja a papihivatást. Egyedül a szerzetesrendek
utánpótlása van zárt számhoz kötve. A templomokban a papok annyi szentmisét mutathatnak
be,amennyit tudnak, illetve amennyit a liturgikus törvények megengednek. A keresztelés, az első

áldozás, a bérmálás, a házasság szentségének szolgáltatását nem tiltják állami törvények. A fel
szentelt papok az országban bárhol működhetnek, kisegíthetnek. Külföldi papok állami enge
dély nélkül az illetékes lelkész hozzájárulásával bármely templomban misézhetnek, A kórházak
ban, szeretetotthonokban nincsenek ugyan szervezett lelkészi állások, de a betegek és ápoltak el
látása lehetséges és biztositott a helyileg illetékes lelkész vagy más számára. A szentségkiszolgál
tatást, az istentiszteletek rendjét zavaró-személyeket büntetőjogilag felelősségre vonják.

A papnövendékeknek. mint minden állampolgárnak, katonai szolgálatot kell teljesíteniük.
Amíg azonban a világiak tartalékos állományba kerülnek és bármikor behívhatók, a teológiát
végzett felszentelt papokat a kiképzés után többé nem hívják be katonai szelgálatra.
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Az egyház tanítói hatalmának gyakorlása az a terület, amely az egyház és állam szétválasztása
óta a legtöbb problémát okozta az egyház és az állam viszonyában. Az egyház küldetése Krisztus
tanításának közvetitése mindenkihez és minden időben. Ezt a feladatát a magyar egyház a felsza
badulás előtt iskolai oktatásban valósította meg. A vallásoktatásról szóló 1949.évi 5. tvr. az is
kolai hittantanítást fakultatívvá tette. Azóta az iskolai beiratkozások alkalmával nyílik lehetősé

ge a szülőnek arra, hogy az iskolai hitoktatásra beírathassa gyermekét. Azok a hitoktatók, akik
a gyermekeket az iskolában oktatják, állami óradijban részesülnek. Az elmúlt harminc év alatt
kialakult a templomi hitoktatás, az első áldozásra való előkészület és a bérmálási előkészület,

amely jogilág szabályozott időkereteken belül történik. A templomokban folynak a bibliaórák és
a felnőttek katekézisei. A lehetőségek adottak, de az átállás ezekre a módszerekre nehezen ment
az emberek nemtörődömsége miatt. Kétségtelen, hogy voltak és előfordulnak ma is az egyházi
oktatást akadályozó adminisztratív vagy egyéni túlkapások. Az ezek elleni tiltakozás, fellépés
legtöbbször orvoslást nyer. Az oktatás módszereiben is tapasztalható bizonyos módszertani ha
ladás. Ma már nem tiltott az oktatásban a vetítés és más szemléltető eszközök alkalmazása. Mű
ködik az Országos Hitoktatói Bizottság, amely hittankönyveket, filmeket, plakátokat és egyéb
segédeszközöket biztosít az érdeklődő hitoktatók és plébánosok számára. Újabban a báziskö
zösségek kegyelmi és tanítói munkája is lehetséges a plébániai és egyházmegyei közösségekben.

Az egyház megszentelő munkája kevesebb nehézség árán valósul meg, mint az oktatás, a taní
tás, a misszionálás. A harmadik küldetés teljesítésében már meg kell küzdenie a tanításban kizá
rólagos igényt támasztó állami hatalommal szemben. Ezért tapasztaljuk, hogy a Szentszék kü
lönmegbízottja újra és újra a hitoktatás kérdésében keresi a kölcsönös megegyezést.

A egyház kormányzói hatalma a Krisztustól kapott törvényhozói és törvénykezési hatalom
gyakorlásával valósul meg. A magyar katolikus egyházban ennek a hatalomnak a működése az
egyetemesegyházjog kánonjai, az 1950.évi megegyezés és az 1964. évi megállapodás értelmében
történik. Ezeket a magas szintű és a lényeget meghatározó szabályokat kiegészítik az egyházi ál
lások betöltésére vonatkozó újabb rendelkezések ésjegyzőkönyvek. A II. vatikáni zsinat óta még
nem tartottak zsinatot Magyarországon, egyelőre a régi egyházmegyei zsinatok rendelkezései
vannak érvényben. Így a II. vatikáni zsinat döntései. amelyek az egyház külső, szervezeti meg
újulását segítenék elő, Magyarországon még nem kerültek az egyházmegyei határozatok közé.
A törvénykezési hatalom gyakorlásában semmi fennakadás nincs, mert minden egyházmegyében
működnek a bíróságok, sőt Esztergomban megkezdte rnűködését a prímási szentszék is.

A szocialista jogrendszerben élő magyar katolikus egyház hármas hatalmának gyakorlásában
ha vannak is megoldandó és az egyházi életre nézve hátrányos jelenségek, a harmincesztendei
fejlődés biztató. Sok mindent megoldott már a szocialista jogrendszer és az.egyházi jog találko
zásának útján a párbeszéd és a kölcsönös megértés. Ha pedig a magyar katolikus egyház további
támogatást kap az egyetemes egyházjog rnűvelőitől, akkor hozzájárulhat a két jogrendszer har
móniájának megteremtéséhez is.
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