
ban már számolni kell vele. Vannak, akik ~ főként fiatalok ~ komolyan keresik az igazságot,
akik számára üressé vált az élet, akik keresik Istent. A jó keresztény kisközösség a legalkalma
sabb arra, hogy bevezesse a keresőket az egyház eleven életébe, előkészítse a komoly megtérésre.
Nem egy esetben a züllés útjáról mentettek meg fiatalokat.

5. A családok elmélyült keresztény élete. A keresztény közösségben élő családokban tiszta, me
leg légkör található. Nem beszélnek, hanem élik a krisztusi életet. És érdekes, hogy ez a csöndes
élet többet mond a szavaknál. Ti hogyan csináljátok? - egyre többen kérdezik. Hogy képesek
fölnevelni örömmel olyan sok gyermeket? Mert ezek a családok rendszerint nagycsaládok.

6. A .kis egyház", Vannak keresztény kisközösségek, ahol nem a külső tevékenység a döntő.

Azt tűzik ki célul, hogy közöttük Jézusjelen legyen. Az ősegyházban központi szerepe volt ennek
a gondolatnak. Az egyházatyák ismételten felszólították a hiveket, hogy jöjjenek össze ~ egysze
rüen azért, hogy Jézus sajátos megjelenési formáját megtapasztalják (Mt 18,20). S ha Jézus kö
zöttük lesz, akkor maga Jézus lesz a vezetőjük, a Mesterük. Akkor majd a világ felismerheti sze
retetükből azt, aki jelen van: Jézust.

Ezek a közösségek nem csupán befelé forduló közösségek. De nagyon hiszik azt, hogy Jézus
szava: igazság. Nem egyéni kedvtelésből jönnek össze. Szenitnék Jézust átadni a világnak. Hi
szen ő az, akit mint a legnagyobbat adhatják a világnak. E közösségekben különösen erős hang
súllyal jelenik meg a hit: a közösség itt szentségi valóság, amely jelzi a világ számára az Isten sze
retetét és egyúttal meg is valósítja, jelenvalóvá teszi Krisztust.

MIKLÓSI LÁSZLÓ

A KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK ÚTJA
A II. VATIKÁNI ZSINATIG

A katolikus egyházközségek kialakulását Magyarországon általában az 19l8-as polgári forrada
lom következményének tulajdonítjuk. Az egyházközségi gondolat azonban --elsőként és az egész
világon egyedülállóan ~ sokkal korábban megfogant hazánkban, forrását a reneszánsz és a felvi
lágosodás eszméinek térhóditásában. főképpenpedig a Katolikus Autonómia Mozgalomban lel
hetjük fel.

Az egyház külső formájában Magyarországon is mint szuverén püspöki hatalom jelent meg.
Szent István az egyháznak a maga illetékességi jogterületén belül teljes szabadságot biztositott a
saját történelmileg kifejlődött alkotmánya (kánon) szerint, és ezt a szabadságot törvénybe is ik
tatta: "Episcopi habeant potestatem res eec1esiasticas providere, regere, gubernare atque dispen
sare secundum canonuru auctoritatem". l Ez a törvény s utána a magyar törvényhozás, a közigaz
gatási és bírói joggyakorlat a püspököt nevezik meg az egyház jogos képviselőjénekés kormány
zójának.

Az egyházban a pápán és a püspökökön kívül senki másnak, tehát sem a papoknak, sem a vi
lági hivőknek, sem ezek testületének vagy összességének eredeti joghatósága nincs, minden
szerv, amely az egyházban valamely jogkört betölt, a pápától vagy a püspöktől nyerte azt. A 118.
kánon pedig határozottan kimondja, hogy egyedül az egyházi rendhez tartozók nyerhetnek jog
hatóságot a pápától vagy püspöktől, a világiakat teljesen kirekesztette az egyház kormányzásá
ból.

Ez a forma indokolt és célravezető abban az országban, amely akkor szerveződik, s amelynek
a keresztény gondolkodásra és műveltségre átállításában éppen a püspököknek volt a legna-
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gyobb szerepük. Ők veszik kézbe az oktatás és a keresztény életformára nevelés feladatát, s meg
kapják hozzá első királyunk tól mindazt az erkölcsi és anyagi segítséget, ami ennek megvalósítá
sához szükséges, Nekik köszönhetőnépünk bekapcsolódása az európai kultúrközösségbe, ebben
a folyamatban nevelődik ki hazánk saját nemzetiségű papsága és világi értelmisége is.

A fejlődés és a kulturális gazdagodás folytán azonban egyre meghaladottabb lett a feudális
életforma, és az ebből kibontakozni akaró ember érdeklődéssel fordult a reneszánsz gondolko
dók által hirdetett eszmék felé. Tarthatatlanok lettek azok a nézetek, amelyek az államot, illetve
az államfők hatalmát isteni eredetűnek tüntették fel. Az állampolgárok részt követeltek maguk
nak a hatalornból, mert már elég erősnek érezték magukat ahhoz, hogy sorsuk intézését ne má
sokra, hanem saját akaratukra és felelősségükre bízzák. Az autonómia gondolata a reneszánsz
ban gyökerezik s a Kor uralkodó eszméinek egyik megnyilvánulása, a nagykorúságra ébredő em
ber ösztönös tiltakozása az egyéni szabadság, az öntudatos személyiség érvényesülésének vissza
szorítása ellen. A nép vagy az állam nem a király tulajdona, mint a cipője vagy a ruhája. Gretius
átveszi Bellarmin és a jezsuita Suarez - a barokk skolasztika kiemelkedő képviselője - tanait a
népfölség elvéről. amely szerint az uralkodó hatalma nem az Istentől, hanem a néptől ered, a ha
talmat a nép kapja az Istentől, és a nép bízza meg a királyt a hatalom gyakorlásával.

Bár az egyházi jog nem ismerte a népfölség elvét, a hívek egyetemének vagy bizonyos testülete
nek joghatóságát, amely választott képviselők útján gyakorolható, a kegyúri jogok átengedésé
vel és a kánonjogi megszoritások értelmezésével mégis megindult egy folyamat: egyre jobban
átalakult az egyház papi rendre leszűkített fogalma és út nyílott a kőzösségi életformák felé. En
nek kibontakozását jelzi az egyházfogalom meghatározása a II. vatikáni zsinat szerint.

Az ortodox egyházjogi felfogás nálunk először az erdélyi fejedelemség területén szorult háttér
be: a demokratikus protestáns egyházjogi gondolkodás hatására megalakították az egyházak
önkormányzati szervét, a Státust. Az 1554., 1559., az 1572. évi tordai országgyűlés,valamint az
1573. évi törvények szellemében, az Approbata Constitutio alapján.i a négy bevett vallás a maga
önkorrnárryzatát egyformán a világiak és a papok generális gyűlései útján a Státusban gyakorol
ta. Bár a papok az egyházi rendet illető kérdésekben külön gyűlést tarthattak, azok határozatai
is csak a vegyes összetételű statusgyűlések által voltak érvényesithetők.A Státus egyharmada pa
pokból, kétharmada világiakból állott. A statusgyűlés választotta nyolc egyházi és tizenhat világi
a püspök és a világi társelnök vezetése alatt működő igazgatótanácsban intézte a Státus ügyeit,
az esperességek és az egyházközségek tanácsával együtt. Itt kezel ték az egyházi vagyont, az erdé
lyi Vallási és Tanulmányi Alapot, valamint a többi erdélyi katolikus alapítvány jövedelmeit. Ez
az alapstruktúra, vagyis az egyháznak az államtól való függetlensége és önkormányzati joga, a
legutóbbi időkig érvényben volt. De nemcsak Erdélyben, hanem az anyaországban is megszüle
tett az egészséges, államtól függetlenített egyházi autonómia gondolata. Függetlenséget vívtak ki
az összes bevett vallásfelekezetek, csak a katolikusok nem, hiszen az egyház teljesen egybeforrott
az állammal.

Az I848-as népképviseleti alkotmány egyházellenes intézkedései viszont arra indították a ka
tolikusokat, hogya többi vallásfelekezet mintájára megszerezzék az egyház függetlenségét és
egyenlőségét célzó önkormányzatot. 1848. április 7-én Rónay János Csanád egyházmegyei követ
a vallás ügyeket intéző 1848. XX. tc. tárgyalása során törvényjavaslatot nyújtott be, de a szabad
ságharc eseményei meggátolták a tervezet megvalósulását. Az 1848. évi LIII. tc. 24. szakasza
azonban már úgy rendelkezik, hogy az egyházközségek szervezése az illető egyházak kizárólagos
joga, tehát az autonómia alapszerveinek megalkotása elkezdődhetett. A kiegyezés után tovább
folyt a harc azért, hogya katolikusoknak legalább a protestáns autonómiához hasonló önkor
mányzata legyen. Simor János hercegprímás vezetésével ki is dolgozták a katolikus autonómia
vázát, amelynek alapján 1869júniusában az előkészítő kongresszus megszavazta a választási sza
bályzatot. Az e szabályzat alapján megválasztott első Katolikus Autonómia Szervező Kongresz
szus 1870. október 26-án ült össze és meg is alkotta a katolikus autonómia s benne az egyházköz
ségek szervezeti szabályzatát. A király mint főkegyúr azonban nem hagyta jóvá, hanem vissza
adta alkotmányos tárgyalásra Pauler Tivadar kultuszminiszternek. Ő és a következő miniszterek
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nem voltak hajlandók kiengedni kezükből a Katolikus Tanulmányi Alapok kezelését, de az or
szaggyűlés sem mutatott készséget az alapok ka tolikus jellegének elismerésére, noha azt a XIV.
Kelemen pápa ·által feloszlatott jezsuita rend vagyonából I780-ban Mária Terézia létesítette az
zal, hogy ugyanúgy katolikus oktatási célt szolgáljon, mint a rend idejében. Ehhez a vagyonhoz
csatolták később a II. József által feloszlatott más rendek vagyonát is.'

Az 1870. évi kongresszus hatásaként, az 1868. évi LIII. tc. 24. paragrafusa alapján az ország
ban sok helyütt egyházközségek alakultak, amelyek tanácsa iskolaszéki teendőket is ellátott.
1890. december II-én Csáki Alhin vallás- és közoktatásügyi miniszter, az autonómia-mozgalom
változatlan hevességét látva, összehívta a püspöki kar és a katolikus közélet legkiválóbbjait,
igyekezett lebeszélni őket az országos és egyházmegyei autonómia követeléséről s azt ajánlotta,
hogy egyelőre csak az autonóm egyházközségi szerveket alkossák meg az /870/71. évi szervező

kongresszus által lefektetett egyházközségi szabályzat szerint. Az ajánlatot visszautasitották és a
teljes autonómia követelése mellett tartottak h Wlassics Gyula kultuszminiszter I895-ben kiesz
közölte a királynál a második Katolikus Autonómia Kongresszus összehívását, amelynek mun
káját XIII. Leó pápa melegen támogatta és dicsérte. De nagy tekintélyt kölcsönzött a kongresz
szusnak Prohászka Ottokár püspök erkölcsi támogatása is, mert meggyőződésselhirdette az au
tonómia szükségességét: "Ez iránt köztünk nézetei térés nem lehet, s ha még ebben sem egyez
nénk meg, akkor valóban önmagunkat jellemeznők s bélyegeznök az elmaradottság s a szellemi
értetlenség bélyegével. s úgy viselnők magunkat, mint akik korukat nem értik".' "Ahol a szemé
lyiség érvényesülését nem engedik meg, ott közöny, fásultság dermeszti meg a közszellemet.
Amely társaságban a tömegek önrendelkezését megakasztják, ott a fejlettebb élet szikráit olto- ,
gatják ki hozzá nem értő buzgalommal.'?" "Az állam az egyházi hatóságon mindenféle befolyást
gyakorolt. Hozott a magyar király és az országgyülés olyan törvényeket is, amelyek a kánon ellen
voltak, vagy azokon túlmentek, s az egyház belenyugodott. Hasonló befolyást megengedhet az
egyház a hivők közösségének is ... ,,5

Hiába volt azonban Prohászka püspök figyelmeztetése. Lehetetlen nem gondolnunk arra,
hogy a püspök jócskán megelőztekorát, amikor a következő sorait olvassuk: "A középkori egy
ház összenőtt a rendi alkotmánnyal, az újkori egyház nőjön bele a dernokráciába, olvadjon föl a
népben, forrjon össze, azonosítsa magát a néppel, fektesse bele erejét, szellemét a nép érdekeibe;
erjessze életképes szervezetté természetfölötti hatalmával a népek tőrnegét"."

A kongresszus kénytelen volt újabb engedményeket tenni eredeti és radikális elgondolásaiból,
és csak igy vált lehetövé, hogy 1902-ben átnyújtották a királynak a bizottságok készítette tör
vényjavaslatot. Ő azonban ismét visszaküldte véleményezésre a kultuszminiszternek, akinél az
tán az ismert okokból újra elakadt. A püspökök tehát kénytelenek voltak saját egyházmegyéjük
ben megindítani az egyházközségek szervezését, vagy erélyesen folytatni, ha nem akarták, hogy
az autonómiai mozgalom holtpontra jUSSOJ1.

Amikor Zichy János lett a miniszter, tovább lendült az autonómia ügye; ő az erdélyi Státus jo
gait akarta megadni a magyarországi katolikus autonómiának. Apponyi Albert 191 7-ben olyan
törvényjavaslatot nyújtott be, amely az egyháznak a többi vallásfelekezet autonómiájával egyen
lő jogokat biztosított volna. Így a teljes vagyonkezelést, iskolavezetést, és elismerte volna a buda
pesti egyetem katolikus jellegét, bár az egyetem állami fennhatóságát meghagyta.

XV. Benedek pápa - elődjétől eltérően - 1917. augusztus 30-án Csernoch János hercegprímás
hoz intézett levelében tiltakozott az ellen, hogy a püspöki kinevezések és az egyházi javadalmak
adományozása körül a világiaknak bármi befolyása legyen. Nekik csak a vagyonkezelést és az is
kolavezetést engedte meg. Ez a tiltakozás azonban a szervező bizottságot nem akadályozta meg
az autonómiáért folytatott küzdelemben. Az 1918-as októberi forradalom kitörése után, novem.
ber 7-én nyomban megalakult a Papi Tanács. november 24-én pedig- minthogy a forradalom
radikális szárnya az egyház és az állam szétválasztását sürgette - létrejött a Katolikus Tanács a
budapesti egyházközségek központi tanácsának és az egyházmegyei önkormányzatok előkészíté

sére. A Katolikus Tanács autonómia-szabályzata már messzemenőenfigyelembe vette a püspöki
karnak a korábbi tervezetekkel kapcsolatos észrevételeit.
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Míg a többi vallásfelekezetek .~ autonómiájuk birtokában- nagyobb megpróbáltatások nélkül
áthidalták a vesztes háború' utáni állapotokat, a királyság intézményével összeforrott katolikus
egyház súlyos válságbajutott A főkegyúrijog szüneteitetése az anyagilag teljesen az államhoz kö
tött és az államra támaszkodó egyházat létében érintette, "Ha nincs többé főkegyúr, mi lesz a
többi kegyuraságokkal, amelyek hazánkban századokon át minden egyházi intézménynek biztos
támaszai voltak? Mi lesz a budapesti katolikus plébániákkal, mi lesz a papsággal, amely mosta
náig anyagi létének alapját a fővárosi kegyuraságban látta?,,7 - kérdi visszaemlékezéseiben Mé
száros János budapesti érseki helytartó, "Világossá lett előttem, hogy nem számíthatunk senki
másra, csak az egyházban rejlő benső, örök erőkre és emellett önmagunkra; a papság buzgósá
gára és híveink ragaszkodására, Mivel bajaink legfőbb okát szervezetlenségünkben kellett fel
ismernünk, azért a helyzet jobbra fordulását csak attól remélhetjük, ha sikerül a katolikusokat
erős szervezetben tömöritenünk.t" Gondoskodni kellett tehát az új életformák kiépitéséről. Mé
száros János, a vártemplom plébánosa a katolikusok országos autonómiájának felülről lefelé
történő megvalósítására irányuló kísérletek sorozatos kudarcát látva és a körülményektől is szo
rongattatva, most már nem az egész országra, hanem csupán a fővárosra kiterjedő célként kíván
ta - a plébániák mint legkisebb egyházi közületek adottságaiból kiindulva .. alulról felfelé meg
vetni azokat a szervezeti alapokat, amelyek az autonómiai mozgalomnak is kiinduló bázisaiként
szerepeltek.

De Mészáros Jánost és a Papi Tanácsot nemcsak az egyházi intézmények, hanem Isten népé
nek lelki hanyatlása is aggasztotta. Jól látták, hogy a mammutplébániák a maguk 80-90 ezres lé
lekszámával nem alkalmasak az intenzív lelkipásztorimunka elvégzésére, A plébános elmerül az
adminisztratív munkában, a hitélet elmélyítésére nincs ideje, "Lehetetlen okozati összefüggést
nem keresní az egyhází lelkípásztorí munkának ilyen nagymérvű híányai és a társadalom lelkí
életének elsekélyesedése és kiszáradása közőtt."" Ez a lelkekért érzett ritka felelősségtudatés a
történelmi helyzet együttesen érlelték meg a Papi Tanácsban is vezető szerepet betöltő Mészáros
János plébánosban az autonóm egyházközségek megvalósításának sürgetését, 1918 novemberé
ben Csernoch János érsek-prímás elé terjeszti elgondolását, aki az előterjesztést magáévá téve,
november 30-án kelt levelében megbízza Mészáros Jánost a budapesti egyházközségek és a belő

lük alakuló Központi Katolikus Tanács megszervezésével. A cél a híveknek hitben való megerő

sítése, a hit szabad gyakorlatának biztosítása, a lelkipásztorkodás és hitoktatás fenntartása és ki
építése, plébániák szervezése, valamint templomok és katolikus intézmények létesítése, 10

Ez a hercegprímási rendelet lényegileg a budapesti egyházközségek alapító oklevele. Az egy
házközségek feladatául jelöl meg olyan teendőket is, amelyek eddig a kegy úr kötelezettségei közé
tartoztak: a katolikus hivők jogait és kötelezettségeit (az akadályozott vagy megszűnt) kegyura
ság helyett a tulajdonképpeni kegyúr, a közösség hivatott gyakorolni, A kegyúri jogok és kötele
zettségek visszaháramiása a katolikus hivökre nagy öntudatot és lelkesedést keltett Rövidesen
tizenhat új plébánia alakult Budapesten, amelyek azonnal hozzákezdtek templomaik és kultúr
házaik felépítéséhez. Az egyházközségek munkája nem jelentett beavatkozást a papság megszen
telő és tanítói működésébe, viszont teljes értékű segítőtársnak bizonyult az egyházépítés terüle
tén. "A budapesti egyházközségek megfeleltek annak a főpapi bizalomnak, amely olyan széles
körű s oly nagy fontosságú ügyeket utalt hatáskörébe, mint a lelkipásztorkodás fenntartása, plé
bániák szervezése, templomok építése és a világiak apostoli tevékenysége."!"

Alig lendültek munkába a hercegprímás biztatására létrejött egyházközségek, újabb akadály
merült fel. XV, Benedek pápa ~ aki nem vette figyelembe a viharos gyorsasággal változó világ
követelményeit - 1919, március 12-én kelt levélben tiltakozott az ellen, hogy az egyházi vagyon
felett az Országos Katolikus Tanács rendelkezzék, és hogy a világiak befolyást gyakoroljanak az
egyház ügyeinek intézésére, Feddése egyházjogi szempontból érthető, nem vette azonban figye
lembe. hogy a jog csak addig mozdítja elő és biztosítja a közérdeket, amíg nem akadályozza a
fejlődést Márpedig az élet követelte új helyzetek új megoldást kívántak, a magyar egyház élni
akart, nem pedig eltemetkezni a régi rend romjai alatt.

De nemcsak az egyházközségek végeztek kitűnő munkát, hanem a kiküldötteikből megalakult
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Központi Tanács is. Az egyházi hatóság rábízta az egyházközségek igazgatási szabályzatának el
készítését, amely 1920. február 27-én 430-as számmal a hercegprímás jóváhagyását is elnyerte.
A Központi Tanácsról a szabályzat 47. és 48. szakasza intézkedett, s hatáskörét a következőkben

állapította meg:
J. A Tanács megállapitja, illetve szűkség szerint modositja azokat az intézkedéseket . amelyek

nek megalkotását a jelen szabályzat, vagy más érvényes rendelkezés a Tanács hatásköréhe utal;
2. véleményt ad az egyhúzmegyei hatóságoknak azokban az ügyekben, amelyekben ezek hozzá

fordulnak.
Ebből a pár mondatból is világosan kitűnik, hogya Központi Tanács az összekötő kapocs sze

repét töltötte be az egyes egyházközségek között: ezeket képviseli, működésüket támogatja és
ellenőrzi, valamint az egyházi hatóság előtt az eléje terjesztett ügyekben tanácsot ad, s a közössé
gek érdekeit, kívánságait és javaslatait az egyházi hatóság előtt megfogalmazza. Az "A" osztályú
adók 20 százaléka felett is a Központi Tanács rendelkezett, ebből kellett segítenie a szegényebb
egyházközségeket, szerveznie a gyermeknyaraltatásokat, amelyek jelentősége óriási volt a hábo
rú után. Megbízottai útján ellenőrizte az egyes egyházközségeket is. A Tanács az érdekképvisele
ti és adminisztratív ügyek ellátása mellett hitéleti kérdésekkel is foglalkozott, különösképpen a
világiak apostoli tevékenységével, zárt lelkigyakorlatok szervezésével, az ifjúság, a tanoncok és a
cselédek pasztorációjával. Az a felismerés vezette, hogy a felebaráti szeretet, a szociális segítés
munkája hoz ahitéletbe kellö frisseséget, szítja fel az élet me!egét, hiszen az.egyházközségeknek
- mint a szeretetre felépített egyház legkisebb közösségeinek - elsősorban szeretetet kell adniuk.
A Tanács összefogta és hatékonnyá tette a karitatív munkát a fővárosban. Nem nyúlt bele az
egyház papi szolgálatába, de nagy segítségére volt az ordináriusnak anyagi ügyekben és a hitélet
fejlesztésében egyaránt. 1I

Az egyházközségek vagy más néven az egyházközségi tanácsok működését és létrehozását a
Tanácsköztársaság kormánya nem akadályozta, sőt szervezésüket helyeselte. A Közoktatásügyi
Népbiztosság vallásúgyi megbízottja, Fáher Oszkár '1919. április I7-én 497/1919. sz. elnöki utasí
tásában a helyi tanácsokkal közölte. hogy "az egyházaknak- mint magántársulatoknak joguk
van hitközségenkénti szervezkedésre az általános gyülekezés és egyesülés keretein belül. Önkén
tes adományból gondoskodhatnak papjaik eltartásáról és egyházi szükségleteik tedezéséröl.v'?

A nagy élni akarással megindult szervező munka nem állt meg az egyházközségek és összefogó
szervük, a Budapesti Központi Tanács megalakitásánál, hanem a jóváhagyott szervezeti szabály
zat szerint megalakultak az espereskerületi tanácsok, valamint ezek választott kiküldötteiből az
egyházmegyei központi tanácsok is. Csak sajnálhatjuk, hogy bizonyos ellenállás következtében
nemcsak az Országos Tanács nem jöhetett létre az egyházmegyei tanácsok választott kiküldöttei
ből, hanem mind az egyházmegyei. mind a budapesti központi tanács csaknem tízévi működés
után megszűnt. Az egyházközségi tanácsok azonban a forradalom bukása után is fennmaradtak,
mert a hívek ragaszkodtak szervezetükhöz, és mert a püspöki kar felismerte, hogy hasznos össze
kötő kapocs szerepét tölthetik be a papságra és hivőkre elkülönült egyházban. (E szemléletnek
ugyancsak a Zsinat vetett véget az Isten népe fogalom bevezetésével.) A tanácsok ezenkívül alap
vető szolgálatot láttak el azzal, hogyelőteremtették az egyház fennmaradásának anyagi bázisát
is. Mivel a Katolikus Tanács által javasolt országos önkormányzati szervezetet a Vatikán nem
fogadta el, a budapesti tanácsok számára készített szabályzatot országos érvényűvé tették.

Egyháztörténelmünk tragédiája, hogy a katolikus megújulás eszméi nem fejlődhettek tovább.
Az I920-ban hatalomrajutott nemzeti kormánnyal visszaálltak a régi jogi alapok lJ, és nálunk is
fájdalmasan éreztette hatását,a restaurációt sürgető egyházpolitikai irányzat, amely "minden
korszerü reformjavaslatot veszedelmes felvilágosodásnak, nemzeti egyházra való törekvésnek
tartott, következésképpen a hithűséghiányának és szabadgondolkodásnak tüntetett fel és magá
nak az egyháznak elárulásával gyanúsított". 14 Az I918-ban kidolgozott szabályzat egyes rendel
kezéseit már nem hajtották végre (41. §. h), másokat pedig fokozatosan, két új szabályzat (az.
19211. és 1939. évi) bevezetésével átalakítottak. Így aztán a katolikus autonómiáért folytatott
küzdelem egyetlen megmaradt eredménye _. amely azonban a maga nemében is egyedülálló .. a
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mélyebben szervezett plébánia lett, 15 ahol az egyház által adható megbízás szélső határáig jutot
tunk el. A szabályzat által egyházi testület lett s következésképp jogi személlyé vált a tanács.
Mégsem mondható autonóm testületnek, mert azonos a plébániával, ez pedig nem képzelhető el
önkormányzati testületként, hanem csak az egyháznak a kanonok alapján formált territoriális
részeként. Az egyház tagjai a püspök akaratából, az ő vizsgálati és számadásra vonási jogának
épségben tartásával, az egyház nevében egyházi vagyont kezelnek. Kánonjogi nyelven az egyház
községi szabályzat nem más, mint püspöki statútum. Az egyházközség pedig analógiája a püspö
ki statútum szerint megalakuló és működő consitiumfabricae f!Cclesiae-nek, amelyről az egyházi
törvénykönyv 1183., 1184.es 1521. kánonjai szólnak. ló Az általános kánonjog szerint az egyház
tanács kizárólag vagyonkezeléssel foglalkozik. Ez a szemlélet a mai napig is ~ kevés és nagyon di
cséretes kivételtől eltekintve - abban jut kifejezésre, hogya tanácsot és a képviselő-testűletet

évenként egyszer összehívják a költségvetés és zárszámadás elfogadása végett.
Így aztán az egyházközségi élet lassan megmerevedett és felvette a napjainkban bírált szolgál

tató intézmény képét. A fejlődés irányára mutat rá az a körülmény is, hogy míg az 1918-as auto
nóm szabálytervezet és a jóváhagyott első alapszabály (működési szabályzat) a tagságot az ön
kéntes csatlakozástól és elhatározástól tette függővé, a restaurációs szemléletet tükröző módosi
tott szabályzatok - az emberi szabadságjogok megsértésével- ingatlan vagyon és lakhely szerint,
esetleg két helyhez is kötött kényszertagságot állapítottak meg, az ezzel járó kötelezettségekkel
együtt. Az első szabályzat az egyház részére önkéntes anyagi megajánlásról és hozzájárulásról
szólt, az utóbbiak már adókivetést szerveztek, amit az állam 1944-ig közadók módjára haj
tott be.

A II. vatikáni zsinat Hittani rendelkezés az egyházról cirnű okiratában kimondja az egyház
községi tanácsok kánonjogi megalapozottságát, és hogy "fontosságuk az egyház küldetésének
teljesítésében figyelmeztet arra, mindent meg kell tenni azért, hogy a mai körülmények között is
be tudják tölteni hivatásukat". Amit a II. vatikáni zsinat megvalósítandó célként tűzött ki a világ
katolikus közösségei elé a világiak bekapcsolására az egyház életébe, nem új gondolat tehát Ma
gyarországon, történelmi múltra tekint vissza. Mint struktúra, rendelkezésre áll, csupán a Zsinat
utáni idők követelményeinek megfelelően, a közösségi gondolat jegyében kell az egyházközség
népe papi és apostoli küldetésének megvalósítására alkalmassá tenni.

Egyházszervezetünk megreformálása elől az utóbbi évtizedekben egyébként is sok akadály el
hárult. Már nem gond többé a katolikus jellegű alapítványok kérdése. A megmaradt katolikus
középiskolák és egyéb intézményeink fönntartását is lehet biztositani, mert az egyház legértéke
sebb vagyona, a hívei - megmaradtak. Krisztus titokzatos testében, az egyházban minden tag
nak megvan a maga sajátos feladata. A papság sajátos küldetése: hatékony segítséget nyújtani
Isten népének, hogy életünk összhangban legyen Isten tervével, és hogy az evangélium szellemé
től vezettetve, papjaink egyedül Isten népe lelki gazdagságának növelésére fordítsák minden
energiájukat."? Mintegy viszonzásként ezért a szolgálatáért és segítségéért, Isten népének az is
feladata, hogy magára vállalja és kézbe vegye az egyházban felmerülő mindazon gondoki és fel
adatok ellátását, amelyek nem tartoznak szorosan a szentségek kiszolgáltatásához. Csak ez az
együttműködés és munkamegosztás bíztosíthatja az egyház dinamizmusát és hatékonyságát a jö
vőben a szeretettel és kölcsönös segítségnyújtással jellemzett egyházi struktúrában.

Elodázhatatlan szükség volna az autonómia mozgalomban gyökerező és a kor követelményei
szerint kidolgozandó egyházközségi szabályzatra, amely összefogja és irányítja mindazt a jóaka
ratot és segítőkészséget, amely a kegyelem indítására összegyűIt és megvalósitásra vár. A hagyo
mányos egyházközségi életkereteket és célkitüzéseket újra át kellene gondolni és a fejlődő világ,
valamint a zsinati határozatok követelményei szerint megfogalmazni. Isten népének a hit és a
kölcsönösen segítő szeretet kommuniójában kell Krisztussal életegységbe emelkedő oltárközös
séggé formálódnia.

Evégből az egyházközségi tanács elsődleges feladata, hogy segítse a papságot pasztorális kül
detésének maradéktalan ellátásában. Ez úgy valósulhat meg, ha a közösség által választott ta
nács tagjai példamutató és tevékeny személyek, akik a maguk lakókörzetében a szükséghez ké-
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pest minden pasztorális feladatban segítségére vannak a lelkészkedő papságnak, másrészt ma
gukra vállalják a plébániával azonos egyházközség anyagi és adminisztratív ügyeinek intézését,
hogya papság teljesen szabad legyen az evangelizációs munkára. Az egyházközség valósítsa meg
a szeretetközösséget a rászorulók, főképpen az egyediilállók, az idősek és a betegek, az őnhibáju

kon kivül szegénységgel és lelki bajokkal küszködők gondozásával.
Fel kellene újitani az egyes egyházközségek egyházmegyei képviseleti szervét, az egyházmegyei

tanácsot, amely az egyházmegye pasztorális tanácsa mellett az egyházközségeket képviseli az or
szágos tanácsban. Az egyházmegyei tanácsokból pedig meg kellene alakulnia a Világiak: Orszá
gos Tanácsának, a világiak 1967-bcn megtartott kongresszusa határozatának értelmében.

Az Országos Tanács hivatott képviselni a magyar világi katolikusokat a Il. vatikáni zsinat
után VI. Pál pápa által római székhellyel létrehozott Laikusok Pápai Bizottságában, valamint a
bizottság keretén belül megalakult kontinensek Fórumain. Mivel több európai országban nem
alakult meg a Világiak Országos Tanácsa, az Európai Fórum vezetőségeúgy döntött, hogya Fó
rumon az illetékes püspöki karok által kinevezett ideiglenes bizottságok képviselik az Országos
Tanáccsal nem rendelkező helyi egyházak világi híveit.

Néhány rövid sorban össze lehet foglalni, mi valósult meg helyi egyházunkban a II. vatikáni zsi
nat ajánlásaiból az egyházközségi tanácsok zsinati szellemű átalakításában:

- Az l 967-es, Romában megtartott világkongresszuson helyi egyházunkat egy püspök, egy pap
és két világi hivő képviselte. (Ijjas József akkori csanádi püspök, Uhrin György piispöki s~ar
tó, Kézai Béla és Magyar Ferenc újságirók.)

- A Zsinat után létrehozott Világiak Európai Fóruma 1970 júniusában Innsbruckban (Auszt
ria) tartott kongresszusán magyar részről Szántay István, az Actio Catholica főtitkára, Sinkó
Ferenc és Magyar Ferenc újságírók vettek részt. .

- 1972-ben Luinóban (Olaszország) Szabó Géza plébános és Magyar Ferenc újságíró, majd
1974-ben Londonban Várkonyi Imre prépost, kanonok, az Actio Catholica országos igazgatója
és Magyar Ferenc újságíró képviselték egyházunkat.

-- Az 1976-ban Louvain-la Neuve-ben (Belgium), az 1978-ban Luxemburgban, valamint az
1980-ban Madridban megtartott Európai Fórumon már nem volt magyar képviselet.

~ I980-ban püspöki karunk ajúnius 10-1 l-én megtartott konferenciáján létrehozta a világiak
ügyével foglalkozó püspökkari bizottságot, melynek egy püspök, egy pap és két világi tagja van.

- 1981. július 1:....5-ig a Bécs melletti St. Gabrielben az európai püspöki konferenciák képvise
lői. a Világiak Pápai Tanácsa, valamint a Világiak Európai Fórumának képviselői tanácskoztak
"A püspököknek a társadalmi életben elkötelezett világiak iránti felelőssége" kérdéseiről. Ma
gyar küldöttek: Szakos Gyula székesfehérvári megyéspüspök és Guthy Andor. a Szent István
Társulat elnöke.

~ I980-ra elkészült ugyan az egyházközségi tanácsok működési szabálytervezete, de ennek jó
váhagyása a püspöki kar részéről mind ez idáig nem történt meg.

Igazságtalan volna nem megemlíteni, hogy egyes főpásztorok kezdeményezésére - így az egri
főegyházmegyében - évente legalább egy alkalommal úgynevezett "lelki napra" gyűjtik egybe az
egyházközségi tanácsok képviselöit. Sajnos, még ez sem általános gyakorlat, pedig sürgetőleg

hangzanak felénk Prohászka püspöknek II ll. vatikáni zsinatot jóval megelőző, idevágó szavai:
"az új idők vihara mindenütt új helyzetet teremt. A hívek bevonulnak az egyházi keretekbe. Ne
féljünk ettől, hanem higgyük, hogy Isten általa is erősíteni akarja az egységet, amiért Jézus
imádkozott."

Felhasznált irodalom: l Decr. Steph. 1..11., L:. art.~. 21. R. I. tit. J. art. ."iProhús::lw Ounkúr: Az uutonómiai mozgalmak pszichológiája.
Összegyűjtött murrkái X. k őt.. SJ. old. 'luo.. 50. old. 'iuo.. 62. old. ono. Az egyház demok rúciája. J7. old. 7Mészáros János: Vissza
tekintes az elmúlt tíz évre. (A budapesti cgyhúzkőzscgckelső til éve. Bp. 19.18.. l S. old.) Buo., 19. old. - 9uo .. 17. old. lOuo., 21. old.

I t lll) .• 1-1-. old. Kutoíík us Lexilcon, Bp. 19)1. II. k öt.. S~J. old. 12S ClK llliilll'l" Jozsef: A Központi Tanács (A budapesti egyházközségek
első til cve. Hp. 19JX.. SR.old.) Halá:s Púl: A világiak apostoli hivatása. Kézirat. IJS:okolay Antal: A budapesti egyházközségek szerve
zcu szahályzata. -l-9. old. (A budapesti cgyhúzkőzsegekelső tiz éve c. gyűj tcméayes k őtctben.] 14Nyíri Tamás, A filozófiai gondolkodás fej
tödcsc. Bp 1977 .. 2ó6. old. 1~S/okol<lY A. i. lll" 5\ old. 16 Mi/grar Ferenc. AI cgvházközségek Magyarországon. Kézirat. - 17YiJ. Ap
dckr. .:'-L
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