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Az egyház szabadsága*

Az egyház szabadsága ma világszerte erősen kor- és időszerű. Legalább annyira fontos,
mint a sokat emlegetett emberi szabadság. Egyház és az ember szabadsága egyszerre
szokott béklyóba kerülni, Az első három század, a francia forradalom, a hitlerizmus
korszaka beszédes hirdetőiennek Mi a szabadság és mí az egyház? Mi kettejük kapcsolata?
A szabadság a római jog szerint: libertas est naturalis facultas eius, quod euique facere
libet, nisi si quid vi, aut iure prohíbetur, Eszerint emberi természetünkbőleredő olyan
képesség, amellyel mindent megtehetünk, amit akarunk, hacsak az erőszak vagy a törvény
nem akadályoz abban minket. Az egyház a megtestesülés titkának titokzatos folytatása és
állandósulása a történelem folyamán. Eredeténél, céljánál fogva nem e világból való, de
ezen a világon van és él, ezért természetfeletti társulás jellege mellett is jogalany, igazi
társulás. Mint ilyennek a szabadsághoz a saját zavartalan rendje és békéje, a lelkek legfőbb

ja~, az emberiség jóléte fűződik.

A szabadságra komoly és jogos igénye van az egyháznak és tagjainak, akik nem a lelkek,
hanem az emberek A kánonjog Krísztus rendelésének megfelelőenmegállapítja, hogy az
egyház minden földi hatalomtól függetlenül, szabadon hirdetheti az evangéliumot az
egész világon, szabadon keresztel és gyűjt ezzel új tagokat; szabadon nyit és tart fenn
bármely fokú iskolát; szabadon tanít a saját és minden más iskolában hit- és erkölcstant;
szabadon ellenőriz minden iskolát a hit és erkölcs tekintetében. Az egyház szabadon
építhet és engedélyezhet templomok.at, kápolnákat, nyithat és birtokolhat temetőket és
ezekben az államtól függetlenül gyakorolhat joghatóságot. Szabadon létesíthet kulturális,
vallásos és szeretetintézményeket. Adót vethet ki. Szerezhet és kezelhet ingó és ingatlan
vagyont. Az egyház mint társulás, igényli a jogot, a szabadságot.

A szabadság megilleti az egyházat legfőbb tanítói tiszte gyakorlásában. Ez hittétel.
Az egyház isteni küldetése tudatában szüntelen hangoztatja illetékességét a hitoktatás

ra, az igehirdetés nagy fontosságú mezejére. Mindenkor tiltakozott az igehirdetés és a
hitoktatás felett gyakorolt állami ellenőrzés ellen, történt az akár a jozefinizmus vagy
állami tankönyv-monopölíum kísérletével. Az iskolák elvilágiasítása ellen is kitartóan
harcolt az oktatás és nevelés jogát magának követelve. Elismerte, hogy az iskola vegyes
ügye a családnak, egyháznak és államnak, de úgy, hogy elsősorban a szülők joga és
kötelessége a gyermek valláserkölcsi, testi és polgári nevelése is. Közvetlen hatalma van
minden jellegűés fokú iskolában a hitoktatás, a hitoktatók képesítése. kinevezése, kánoni
küldetése, a hittankönyvek jóváhagyása terén és a valláserkölcsi nevelés felett a
felügyeletre. Iskolákat alapíthat. Az állam alapíthat iskolákat, felügyelhet nem állami
iskolákban is. A katonaiskolákat állítsa fel az állam!

Ez a papi hatalom rendezi a nyilvános istentiszteletet, a nyilvános karimát, a szentségek,
szentelmények kiszolgáltatását, körmeneteket, az egész liturgiát. Nem lehet senki egyéni
ízlésére, szeszélvére bízni, hogy az egyház közel kétezer éves és a külső istentiszteletbe
beletartozö, a rendszerint katolikus hittételt kifejező, az általános emberi természetből

fakadó körmenetek engedélyt kapnak-e vagy betiltják őket, a kert alatt vagy az utcán,
főútvonalakonvagy sikátorokban rendezhetjük-e őket.

• Előadás a Szem István Társulat 1946. novemberi közgyűlésén.
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Az őskereszténység sehol sem volt államellenes, forradalmi tényező. De a pogány
államkultuszt, amelyet a császárban személyesítettek meg, nem gyakorolhatták. 313-ban
Nagy Konstantin milánói rendelete a kereszténységet a pogánysággal egyenjogúvá, 380
ban Nagy Teodosius és Gratianus államvallássá tette.

Avilágtörténelemnek Krisztus sZületése után ez a legnagyobb fordulópontja.Azonban a
pogány császár-eszme nem halt el, de még csak át sem alakult. Róma világi eljelentéktele
nedése, Bizánc levegője, a hitviták és eretnekségek mind hozzájárultak ahhoz, hogy a
császárban megszemélyesedő pogány állameszme a cezaropapizmus alakjában életre
keljen. Tény, hogy az eretnekségekkel a császárság vallási hatalomvágya szüntelen együtt
haladt. Az is tény, hogy a császároknak nagyon kívánatos volt a vallási hatalom. A római
császárság helyébe lépő német-római birodalom császárait ez a bizánci hatás hasonló
vágányokra viszi. Barbarossa Páviába egyetemes zsinatot hív össze, odaidézi a pápát. Az
egyház úgy hárította el Nyugaton a középkorban Keleten beállt helyzetet, hogy a cluny
mozgalom friss szellemében VII. Gergely alatt hadat ÜZen a világi investiturának és
velejáróinak, de magának a hűbérességnek is. Történelmietlen tehát 1946-ban bárhol a
vagyontalan egyház nyakába varrni azt a feuda1izmust, amelyet az egyház a XII. században
legyőzött.

Az egyház gyengéd édesanyai arcán szüntelen ott látjuk a harcok redőít, a vértanúság
kemény vonását és ezt az állandóan rákényszerített, de mindenkor vállalt szabadságharc
véste oda ( ... )

Korunkban az egyház szabadsága ellen folyó küzdelem is új vágányokra tört. Eddig
elvették a templomokat a hívektől. Most már a templomoktól veszik el a híveket. Ezt
pokoli nagyvonalúsággal a hitlerizmus - Faulhaber bíboros szerint sátáni mozgalom 
csinálta 12 éven át. Kezdődön megtévesztéssel: a konkordátummal. Aztán körös-körül
lehúzták a függönyöket, Róma és a püspökök érintkezését megnehezítették, a külföld
felvilágosítását szinte lehetetlenné tették. A tervszerű hadviselés jelszava: a hurok mindig
szoruljon: a cél: az egész nyilvános élet elvallástalanítása (a vallás magánügy). A
függetlenség teljes kiirtása volt a cél. Eleinte óvatos, később brutális üldözés. Hirdették,
hogy a püspököt támadják, nem a vallást bántják. Afőpapságot erősebben támadták, mint a
lelkipásztorkodó papságot. Az Angriff-ben több mint 100 OOO példányban jelent meg a
pápaellenes cikk. A hírhedt deviza- és erkölcsi perek is célirányosak voltak. Gazdasági
alapjait ingatják meg az egyháznak. Hadba indultak a "politizáló" egyház ellen, mert 
mint hirdették - a püspökök, papok vörösök. A kormány, benne a belügy- és az
igazságügy-miniszter, a rendőrség, Gestapo pártbéklyót ver Isten igéjére (bizonyos
dogmák eltiltása, kémkedés ), az istentiszteletre (körmenet-eltiltás ), a lelkipásztorkodás
ra (szentségek kiszolgáltatása), az egyház iskolai rnűködésére, szemínáriumokra, sőt a
karitászra is. Ezeket új adókkal ölték meg. Hadat viseltek a vallásos tanítók, az iskolai
imádság, feszület, hitoktatás, püspöki körlevelek ellen. Közben megnyugtató nyilatkoza
tok hangzottak el.

Az egyházüldözés kétarcú: az egyik arc a szabadság dicsőséges vonásait hordozza, a
másik a beérkezett türelmetlen kényúr sötét tekintetét. A kapu előtt emberi jogokat,
szabadságot hirdetnek, a kapukon belül a legkíméletlenebb jogfosztás hősei. A kezdő

Hitler szerint a politikai hatalom birtokosának népe vallási tanait, berendezkedését
mindenkor érintetlennek kell tartania. De már 1937-ben a pápa megállapítja a nyílt
egyházüldözés tényét, amely a papokon kezdödön. de elért a legkisebb világi hívőig.

Amikor 1946. január 30-án a magyar parlament minden polgár részére biztosítja "az
ember természetes és elidegeníthetetlen jogait", köztük felsorolja ezeket: személyes
szabadság, jog az elnyomatás-, félelem- és nélkülözésmentes emberi élethez, a gondolat és
vélemény szabad nyilvánítása, a vallás szabad gyakorlása, az egyesülési és gyülekezési jog, a
tulajdonhoz, a személyi biztonsághoz, a munkához és méltó emberi megélhetéshez, a
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szabad művelődéshez való jog s a részvétel joga az állam és önkormányzatok életének
irányításában. "Ezektől a jogoktól senki sem fosztható meg törvényes eljárás nélkül." A
vallásszabadságot tehát törvény biztosítja. Nem mondott ellene ezeknek a jogoknak
egyetlen párt, sőt képviselő sem. Egyhangúlag szavazták meg, sőt rnarxista oldalról egy
képviselő azt mondotta: "Bensőnkegész melegével üdvözöljük a törvényjavaslat beveze
tőjében lefektetett jogelveket, az emberi jogoknak ezt a szép és emelkedett szellemű

deklarációját". Ezt megelőzően, 1945. szeptember 5-én Miklós míníszterelnök nyilatkoza
tot tett. Eszerint az ideiglenes kormánya 390/1945. M.E. sz. rendelettel életbe léptetett
általános előzetes saítöellenörzést 1945. május 6-án rendeletileg hatályon kívül helyezte
azzal az indoklással, hogy annak a jövőben való esetleges végrehajtása a demokrácia elvét
sértené. Ehhez képest a következő sorrendben sorolja fel a sajtószabadság érvényesülését:
.Mínden egyén korlátozás nélkül írhat nyilvános sajtótermékeket és szerepelhet a
nyilvánosság előtt. A M. Függetlenségi Frontban tömörült pártok míndennernü politikai
sajtótermékei, kiadványai, falragaszai, röpcédulái, továbbá az egyház hitbuzgalmi vonat
kozású sajtótermékei, nyomtatványai, kiadványai a magyar hatóságok részéről előzetes

ellenőrzésalá nem esnek. Az Ellenőrző Bizottsággal szemben a nyomtatványokért a pártok
központi vezetősége,valamint az egyház közverlenül felelős."Ezt a parlament helyesléssel
vette tudomásul. Ezóta két püspökkari körlevelet megjelenése előtt tartóztatott fel a
magyar hatóság.

Igazságtalan és méltánytalan az egyetemes hivatású egyházat működésébenegyszeruen
a gyülekezési és egyesület-alkotási jog Prokrusztész-ágyának szűk kereteibe szorítani,
mintha az csak valamely sportegyesület vagy vadászegylet rangján állna, de még a
maiaknak mondható pártok jogállásával sem rendelkeznek. Az egyháznak saját célja van,
amely nem az államnak valamely részcélja. Katolikus istentisztelet, körmenet nem
függhet rendőriengedélyezést61; hitelvekból élő egyesületeknek, püspöki körleveleknek
nem lehet felülbírálója egy államban sem a belügyi kormányzat.

Az egyház védi az állam szabadságát és jogait is. Nem lehet már jobban az államnak
kezére járni, mint ahogy ezt az egyház teszi. Origenész szerint a keresztények az állam sója,
amely ezen a világon a társadalmi kötelékeket megóvja és összetartja. A keresztény
államtan első alapelve: az állam legjobb biztosítéka az Isten neve. A II. alapelv: az állam
jogának a legbiztosabb irányvonala az erkölcsi rend. Az egyház a lelkiismeret, jellemne
velés, tekintélyí elv,a szellemi értékekstb. hangoztatásával az állam céljának elérését nagy
mértékben megkönnyíti és elősegíti. De az is bizonyos, hogy eme munkája áldásos
eredményeit csak szabadsága és függetlensége esetén tudja megteremteni.
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