
ERDÔ PÉTER

1. Hazánkban az 1989. évi XXXI. törvény által

megállapított módosított és egységes szövegû Al-

kotmány 60. §-a tárgyalja a lelkiismereti és vallássza-

badság kérdését. E paragrafus (3) bekezdése kimond-

ja, hogy a Magyar Köztársaságban „az egyház az ál-

lamtól elválasztva mûködik”. Ahogyan a megfogal-

mazásból is kitûnik, nem változást kíván ezzel az Al-

kotmány bevezetni, hanem egy már meglévô állapot

fenntartására utal. A szöveg az egyházak mûködésé-

rôl beszél. Ennek szabadságát kívánja biztosítani a

különválasztás útján is. Ezt erôsíti meg az idézett tör-

vény indoklása is,1 mely a lelkiismereti és vallássza-

badság egyik alapfeltételeként beszél az állam és egy-

ház különválasztásáról. Ez arra utal, hogy Magyaror-

szágon legalábbis elvileg és strukturálisan nem az

egyházakkal ellenséges indíttatású elválasztás van ér-

vényben, hanem olyan, amely békés, sôt az emberi

jog érvényesítésének szándékától vezetve bizonyos

mértékig jóindulatú elválasztásnak mondható. Ez a

francia elválasztási modellétôl eltérô történelmi körül-

ményekkel magyarázható. Tehát teljesen indokolt a

kérdést abból a szempontból vizsgálnunk, hogy

mennyiben védi ez az elválasztás az egyházak auto-

nómiáját, illetve függetlenségét és a vallás gyakorlá-

sának szabadságát. A magyar elválasztási modell Eu-

rópa és a térség országaival összehasonlítva rendkívül

világos, éles elkülönítést tartalmaz. Az egyházakat

azonban nem a társadalomtól, hanem magától az ál-

lamtól választja el. Ennek számos jogszabályi meg-

nyilvánulását észlelhetjük.

Már az Alkotmány garantálja (60. § [2]) a vallás és

meggyôzôdés kinyilvánításának mellôzéséhez való jo-

got is. Ez a puszta tény nagymértékben erôsíti az el-

választást. Konkrét következménye az a garancia,

amelyet a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint

az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 3. § (2) be-

kezdése tartalmaz. Eszerint állami (hatósági) „nyilván-

tartásba vallási és más meggyôzôdésre vonatkozó ada-

tot felvenni nem szabad”. Ez a tilalom – mely bizo-

nyos, egyesek szerint az egyházak számára elônyös le-

hetôségeket, pl. egy német típusú egyházi adórend-

szert kizár – egyben az elválasztásból fakadó egyházi

autonómia hatékony garanciája is. Mindazok az álla-

mok ugyanis, amelyek nyilván kívánják tartani polgá-

raik felekezeti hovatartozását, egyben arra is rákény-

szerülnek, hogy maguk rögzítsék az egyes felekeze-

tekhez való tartozás kritériumait. Ezzel pedig óhatat-

lanul elôáll az a helyzet, hogy az állami ismérvek el-

térnek egyes vallási közösségek vagy minden ilyen

közösség saját, hitelvi alapon megállapított tagsági kri-

tériumaitól. Természetesen a különbözô felekezetek

kritériumai egymástól is eltérôk lehetnek. A magyar

történelembôl tudjuk, mennyi konfliktushoz vezetett,

hogy az állam akarta meghatározni pl. a vegyes házas-

ságokból származó gyermekek vallási hovatartozását

akár a két szülô közös akarata ellenére is.

Ugyancsak az elválasztást konkretizálja ennek a

törvénynek a 15. és 16. §-a. Az elválasztás következ-

ménye, hogy az egyes egyházak „belsô törvényei-

nek, szabályainak érvényre juttatásához állami kény-

szer nem alkalmazható” (15. § [2]). Ez természete-

sen nem zárja ki azt, hogy az egyház épp autonómi-

ája alapján saját szabályai szerint állapítsa meg a kép-

viseletére vagy bizonyos cselekményeiben való rész-

vételre jogosultak körét. Ha ebbe bele nem tartozó

személyek kívánnak az adott egyház nevében csele-

kedni vagy tevékenységében részt venni, ezellen

már az állami jog védelmet nyújt, hiszen az egyházak

autonómiája elismert.2

Az elválasztás következménye – ha nem is formá-

lisan, de logikailag – az a követelmény is, hogy az ál-

lamnak vallási kérdésekben semlegesnek kell len-

nie. Ennek következtében az állami (önkormányza-

ti) iskolának szintén semlegesnek kell lennie.3 Mivel

a teológiai felsôoktatás is hitfelekezetileg elkötele-

zett képzés, ezért hazánkban nem lehetséges az sem,

hogy állami egyetemen a különbözô felekezeteknek

teológiai fakultása legyen. Ezt a helyzetet a szerve-

zôdô felsôoktatási szövetségek esetében is tisztelet-

ben kell tartani.

Mivel a magyar elválasztási rendszer a vallás sza-

bad gyakorlását elôsegíteni hivatott, „barátságos” el-

választás, harmonikusan illeszkednek bele azok az

elôírások, amelyek az egyházak anyagi támogatását

az állam részérôl lehetôvé teszik.4 Alapjuk az egyhá-

zak „kiemelkedô fontosságú, értékhordozó és közös-

ségteremtô” jellege.5 Számos egyház nem kis mér-

tékben az eszközeitôl való teljes megfosztás miatt,

tekintettel a ránehezedô nagy történelmi és kulturá-

lis terhekre is (pl. templomok), rászorul a támogatás-

ra. Ezt ismerte el az 1990. évi IV. törvény indokolá-

sa, amikor kijelentette, hogy azért nem lehet a val-

lásszabadságra való hivatkozással az egyházak hitéle-

ti tevékenysége állami támogatását kizárni, mert így

egyes egyházak mûködése „szinte lehetetlenné vá-

lik... Ez pedig inkább sértené a vallásszabadságot,

mint az állami támogatás nyújtása”.6 Mégis, éppen

ebben az összefüggésben ígér jelentôs változást az

Apostoli Szentszék és a Magyar Kormány között

1997. június 20-án aláírt megállapodás, hiszen éppen

az egyház-finanszírozás új rendjét alapozza meg,

mely lényegében két pilléren nyugszik: az állampol-

gárok akaratnyilvánítása alapján megvalósuló adóhá-

nyad-irányításon és az 1991. évi XXXII. törvény sze-

rint (mely az egyházak mûködésének biztosításán kí-
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vül bizonyos jóvátételi szándékból is fakadt)7 járó in-

gatlanok egy részérôl való lemondás fejében kapott

járadékon.8 Természetesen a hívôk közvetlen ado-

mányai továbbra is döntô részét alkotják az egyházak

fenntartásának, de ezek önmagukban, fôként a tör-

ténelmileg kialakult épület- és egyéb infrastruktúra

terhe miatt, valamint a hívôk anyagi teljesítôképes-

ségének gyenge voltára tekintettel nem elégségesek.

Ez az infrastruktúra az ország kulturális örökségének

részét képezi, és olyan idôben alakult ki, amikor mö-

götte még döntôen más anyagi erôforrások álltak, s

amikor az állam és egyház elválasztása még nem tör-

tént meg. Ennek egyik következménye az volt, hogy

a kegyúri jogviszonyból9 és az egyházközségi adó-

ból10 eredô követeléseknek világi bíróság elôtt is ér-

vényt lehetett szerezni. Ezek a lehetôségek már az

1940-es évek végén megszûntek. A jelenlegi elvá-

lasztási rendszerben semmiképpen sem állíthatók

vissza, de erre az idézett megállapodás tanúsága sze-

rint pl. a Katolikus Egyház nem is törekszik. Így a

megállapodás úgy is felfogható a Katolikus Egyház

oldaláról, mint a magyar elválasztási rendszer finan-

szírozási következményeinek elmélyítéséhez, ponto-

sításához való hozzájárulás.

2. A manapság gyakran szóba kerülô, emberi jogo-

kat is érintô gyakorlati kérdésekben több egy-

ház álláspontja eltér a közvélemény formálásában

nagy súllyal jelentkezô bizonyos nézetektôl. Ennek a

helyzetnek egyrészt az az oka, hogy maguknak az

emberi jogoknak, illetve tartalmuk körének megha-

tározása történelmi változásoknak van alávetve. A fel-

világosodás korában, amikor az emberi jogok elsô

jegyzékei kialakultak, ezek alapját egyfajta termé-

szetjogeszme jelentette, mely tartalmában összefüg-

gött az európai kultúrkörben érvényesülô zsidó-ke-

resztény hagyomány emberképével. Késôbb a köz-

gondolkodás fontos rétegei jobban eltávolodtak ettôl

a hagyománytól. Így a pluralizálódó emberkép némi

bizonytalanságot eredményez az emberi jogok gya-

korlati következményeinek meghatározása terén.

Fontos kérdés azonban, hogy mindez valamilyen ob-

jektív értékrenden nyugodjék, hiszen a társadalmi

együttélés jogi szabályainak tartalma nem lehet a

parttalan szubjektivizmus függvénye. Az nem látszik

különösebben problematikusnak, hogy egyes vallá-

sok híveik számára erkölcsileg kötelezôként tanítják,

hogy tartózkodjanak olyan magatartásoktól, amelyek-

hez sokak felfogása, illetve a hatályos állami törvé-

nyek szerint joguk lenne. Az is a vallásszabadság kö-

rébe tartozik, hogy valamely egyház errôl a felfogásá-

ról igyekezzék másokat is meggyôzni. Természete-

sen az ilyen szabályok megtartását egy vallási közös-

ség a saját kebelén belül szankcionálhatja is, vagyis

eltilthatja a közösségen belül bizonyos cselekmé-

nyektôl azt, aki másként viselkedik, vagy akár ki is

zárhatja az illetôt tagjai sorából. Ezzel az érintett ál-

lampolgári jogai nem sérülnek, hiszen alakíthat saját

elvei szerint más vallási közösséget, ha erre igényt

tart. Annak sincs akadálya, hogy valamely egyház sa-

ját emberképének megfelelô szabályok elfogadására

buzdítsa a társadalom egész közösségét. Itt természe-

tesen már bizonyos tartalmú megnyilatkozások, pél-

dául más egyházak, vallási közösségek elleni uszítás

ellenkezhetnek a jelentôs nemzetközi konszenzuson

is nyugvó állami jogszabályokkal.

Azt a nemzetközi egyezségokmányok is elisme-

rik, hogy az egyes alapvetô jogok gyakorlása nem

eredményezheti mások ilyen jogainak súlyos sérel-

mét, illetve hogy ezeket koordinálni kell. E koordi-

náció területén az aktuális állami feladatokról külön-

bözô világnézetû, antropológiai beállítottságú embe-

rek különféleképpen vélekedhetnek. (E téren a tör-

ténelem során egymástól eléggé eltérô szempontok

jutottak túlsúlyra az egyes államok gyakorlatában.

Ilyen alakulások a jövôben sem zárhatók ki). A Ka-

tolikus Egyház e kérdésekben az újabb idôkben is

számos megnyilatkozást közölt, melyekbôl egyrészt

a szélesebb konszenzus keresésére való nyitottság,

másrészt a saját hitbeli örökségéhez való hûség tö-

rekvése érzékelhetô.
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RUFF TIBOR 

1. Ma Magyarországon az állam és egyház elválasz-

tásának alkotmányos elve csak töredékes módon

érvényesül. Ezért sérül a vallás- és lelkiismereti sza-

badság minden embert megilletô joga és az állam vi-

lágnézeti semlegességének az elve is. Az állam és

egyház elválasztásának hiányossága mind az intézmé-

nyi-szervezeti szétválasztás, mind a feladatbeli-funk-

cionális elkülönülés területén1 jelenleg fôképp az

alábbi három ponton érhetô tetten: a) abban, hogy az

egyházi ügyeket 1996-ban visszaemelték a kultusz-

minisztérium hatáskörébôl a Miniszterelnöki Hiva-

taléba; b) a tábori lelkészség jelenlegi mûködésének

módjában; legfôképp pedig c) az egyház-finanszírozás

és a Kormány Szentszékkel történt Megállapodása

ügyének jelenlegi állásában.

a) Azáltal, hogy a kormányprogrammal ellentétben

az egyházi ügyeket visszahelyezték a kultuszminisz-

térium hatáskörébôl a Miniszterelnöki Hivataléba,

egyszersmind a szakmai felügyelet alól politikai fel-

ügyelet alá helyezték azokat. A döntéshozatal így a

miniszterelnök szûk körébe tartozó néhány személy

hatáskörébe került, és az egyházpolitika misztikussá,

a nyilvánosság számára követhetetlenné vált.

b) Az a tény, hogy a hadseregben mûködô püspö-

kök, lelkészek katonai rendfokozattal rendelkeznek,

azaz egyházi tekintélyük egyszersmind az állam egyik

erôszakszervezetének tekintélyévé is teszi ôket, az ál-

lami és az egyházi hatalom visszatetszô összefonódá-

sa az intézményrendszer területén, amely korlátozza

a katonákat vallási és lelkiismereti szabadságukban.

c) Már az egyházi ingatlanok visszaadásáról szóló

törvény (1991. évi XXXII. tv.) is ellentétes volt a

szétválasztás elvével, mert anélkül avatkozott bele

jelentôsen a vagyoni viszonyokba, hogy közben át-

alakította volna az egyház-finanszírozás politikafüggô,

kommunista modelljét. Fenntartotta, sôt még erôsí-

tette is a már meglévô feladatbeli összefonódást a

költségvetésben, és a szervezeti összefonódást is szo-

rosabbá tette.2 Ellentétes a törvény a semlegesség el-

vével is, mert elônyben részesítette az egyházakat a

civil szféra nem egyházi szervezeteivel szemben, fel-

borítva e szféra mellérendelt, egyenjogú viszonyait

(ti. csak az egyházak kapnak kárpótlást, más sérelmet

szenvedett szervezetek nem). De az egyházak közöt-

ti viszonylatban is sérti az egyenjogúságot: különbsé-

get tesz ugyanis a volt tulajdonos, illetve az államo-

sításkor tulajdonnal nem rendelkezô egyházak kö-

zött, és csak az elôbbiek mûködôképességét tartja

szem elôtt. Érdemes idézni az erre vonatkozó részt

az Általános Indokolás 5. pontjából: „Felmerül, hogy

a vallások (felekezetek) egyenjogúsága és a mûködô-

képesség elve indokolná: a korábban államosított tu-

lajdonnal nem rendelkezô vallási szervezetek is in-

gyenesen kapjanak ingatlant. E kérdést a Javaslat

nem vonja szabályozási körébe... Természetesen

akár az állam, akár az önkormányzat dönthet úgy,

hogy ingyenesen ad elhelyezést bármely... szervezet

számára, így a Javaslat hatálya alá nem tartozó vallá-

si közösségeknek is.” Míg tehát a törvény kötelezi az

államot néhány felekezet mûködôképességének biz-

tosítására, csak lehetôségként említve nyitva hagyja a

többiek hasonló ügyét. A felekezeti jogegyenlôség elvének3

e sérülését csak egy másik törvény küszöbölhetné ki, amely
hasonlóan kötelezné az államot az összes többi felekezet
ugyanolyan arányú mûködôképességének biztosítására. A

törvény súlyos következetlenséget tartalmaz: „ami-

kor csak az egyházakat kárpótolja a szervezetek kö-

zül, akkor indoklásként arra hivatkozik, hogy ezt a

kivételezést a vallásszabadság biztosítása indokolja.

Amikor azonban ennek biztosítását az államosításkor

tulajdonnal nem rendelkezô egyházak is igénylik,

velük szemben arra hivatkozik, hogy nem errôl, ha-

nem kárpótlásról van szó”.4

Ami a Szentszékkel kötött Megállapodást illeti:

mind tartalma, mind megkötésének körülményei vé-

leményem szerint halmozottan megsértik az említett

jogokat és elveket. Csak néhány e sérelmekbôl: 1)

sérti a felekezetek jogegyenlôségének és az állam

semlegességének elvét (és közvetetten a Parlament

szuverenitását is), hogy a Kormány egy minden fele-

kezetet érintô, törvénnyel még nem szabályozott

kérdésben olyan megállapodást kötött egy felekezet-

tel, amely kényszerhelyzetbe hozta a többieket és a va-

lamennyiüket érintô törvény megalkotásának folya-

matát: hiszen amennyiben a többiek más megoldást

választanának, súlyos anyagi hátrányba kerülnek; ha

viszont ôk sem gyakorolnak önkorlátozást, hanem a

jogegyenlôség elve alapján ugyanolyan követeléssel

lépnek fel, elviselhetetlenül megterhelik az állam-

kasszát, ami a társadalomból erôteljes vallásellenes-

séget válthat ki. Ha tehát a Parlament ratifikálja a

Megállapodást, a többi egyház elveszti tényleges sza-

badságát a finanszírozását illetô döntéshozatal befo-

lyásolásában. 2) A Megállapodás – mivel a római ka-

tolikus felekezet finanszírozásának alapjául az egykor

államosított egyházi ingatlanok után járó örökjáradé-

kot teszi – visszacsempészi az egyház-finanszírozás-

ba a már egyszer alkotmányellenesnek ítélt kárpótlá-

si elvet. Az Alkotmánybíróság ugyanis a már idézett

határozatában megsemmisítette a szintén idézett

1991. évi XXXII. törvény 15. §-át, mert „ha... azt az

oldalát vizsgáljuk, hogy az egyházak anyagi függet-

lenségéhez nyújtott állami támogatásra nyit lehetô-

séget, nincs alkotmányos indoka annak, hogy ebben

miért csak az 1948 után vagyonukat vesztett egyhá-
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zak részesülhetnek..., ha... mint kárpótlási szabályt

tekintjük, ésszerû indokát kellene adni annak, hogy

a hasonló tulajdoni kárt szenvedett jogi személyek és

más szervezetek közül miért az egyházak részesül-

nek kárpótlásban”.5 Ezért az egyház-finanszírozás

alapelve „a funkcionalitás, vagyis az egyházi felada-

tok ellátásához szükséges mûködôképesség elemi

feltételeinek megteremtése”6 (kellene, hogy le-

gyen). A kárpótlás elve más szempontból is nagyon

problematikus: a katolikus egyház Horthy-rendszer

végére elért vagyoni állapotát veszi alapul, ez azon-

ban aligha tekinthetô egy modern polgári demokrá-

cia fundamentumaiba beépíthetônek. A reformkor-

tól kezdôdôen Kossuthék nemzeti liberalizmusán át

a századforduló liberális kormányainak szekularizáci-

ós törekvéseiig nagy nehezen leépített feudális kato-

licizmust ugyanis a Horthy-rendszer – a példátlan ál-

lami szerepvállalás biztosítása mellett – óriási földbir-

tokok, horribilis állami pénzsegélyek juttatásával ál-

lította helyre, miközben a kisebb egyházakat rend-

ôrileg üldözte és elnyomta. A kárpótlási elv ilyen kri-

tikátlan alkalmazása tehát restaurálná e tekintélyel-

vû rendszer súlyos igazságtalanságait, messze a reális

társadalmi igény felett finanszírozná a római katoli-

kus egyházat, és komoly társadalmi egyenlôtlenséget

teremtene. Az a vád tehát, amely szerint a római egy-

ház javainak az államosítása pusztán a kommunista

hatalom bûntette, csak féligazság: ugyanez ugyanis

megtörtént a nem kommunista, csak egyszerûen sze-

kulárissá váló nyugat-európai államokban is. E sze-

kularizáció erkölcsi alapjául pedig az a reformkori ér-

velés szolgálhatna a mai Magyarországon, amely sze-

rint a katolikus egyház vagyona eredetileg túlnyomó

többségében nem magánszemélyek adományaiból

állt elô (amely ennyiben valóban sérthetetlen ma-

gántulajdon lenne), hanem a királyi, azaz a központi

hatalom által juttatott ingatlanokból és a kötelezô ti-

zed beszedésébôl. Ma, immár törvényes, ám szeku-

láris államigazgatásunk felépítésekor is elgondolkod-

tató az egykori liberális nemesek érvelése, amely

szerint, ha az egyház az egykori törvényhozó hatalom

letéteményesétôl kapta javait, akkor azt a megválto-

zott társadalmi körülményeknek (és igényeknek!)

megfelelôen joga van felülvizsgálni a jelenlegi tör-

vényhozásnak, azaz a választott Országgyûlésnek –

anélkül, hogy ezzel a törvénytelen kommunista re-

zsim folytatójává válna –, hogy így a reális társadalmi

igényeknek megfelelôen hajtsa végre az állam sze-

kularizálását. 3) Rendkívül aggályos az is, hogy for-

mailag a nemzetközi szerzôdéseket megilletô lehe-

tôségek (titkos tárgyalások, kormányközi megállapo-

dás utólagos parlamenti ratifikálással stb.) igénybevé-

telével születik meg olyan döntés, amely tartalmilag

egyáltalán nem nemzetközi jellegû, hiszen egyetlen

államon belüli viszonyokat, felekezetek egymás kö-

zötti viszonyát szabályozza. Katolikus honfitársainkat

ugyanis nem tekinthetjük hazánkban tartózkodó

külföldieknek, vatikáni állampolgároknak – s másfe-

lôl a reformátusok, mondjuk, hiába próbálkoznának

azzal, hogy Debrecen belvárosában önálló államot ki-

áltsanak ki, hogy törvény elôtti egyenlôségüket az

ügyben így biztosítsák. De félre a tréfával: komolyan

felmerül a kérdés, hogy amikor egy megegyezés jo-

gi formája (ti. a nemzetközi szerzôdésé) teljességgel
üressé válik (hiszen egyetlen vatikáni állampolgárt

vagy tulajdont sem érint), míg tartalma egy egészen

más területre vonatkozik, vajon a szó eredeti értel-

mében jogos-e még a puszta forma kínálta lehetôség

ilyetén kihasználása a demokratikus döntéshozatali

mechanizmus ellenében? Az ugyanis, hogy a magyar
katolikus egyház finanszírozásáról csak a Szentszék

dönthet, a római katolikus kánonjog rendelkezése.

Amikor azonban a kánonjog a jelen helyzetbôl faka-

dóan kényszerítô erôvel jelenik meg az állam tör-

vényhozásában, korlátozva az Országgyûlés szuvere-

nitását a döntéshozatalban (mert ez történik, mint

fentebb kimutattuk), akkor az egyház és az állam el-

választásának elve egészen súlyos, a lényegét érintô

módon sérül meg. 4) A kárpótlási elvvel megalapo-

zott „örökjáradék” nem megszüntetné, hanem örök-

re tartósítaná az állam anyagi szerepvállalását a kato-

likus egyház fenntartásában. Egy bizonyos idô eltel-

te után ennek már kárpótlási jogalapja sem lesz, ha-

nem masszív folyó finanszírozási jelleget ölt. 5) Ha a

Megállapodásban foglaltak szerint az állam a katoli-

kus iskolák teljes körû finanszírozására kötelezettsé-

get vállal, elveszti ideológiai semlegességét, mivel

ugyanerre nem kötelezte magát az önkormányzati is-

kolákat illetôen. Megalapozatlan az a hivatkozás,

amely szerint e „közcélú tevékenység” (nem 100%-

ban az!) teljes költségét azért kell az államnak fedez-

nie, mert az a vallás- és lelkiismereti szabadság elvé-

bôl vagy az 1990. évi IV. törvénybôl következne.

Semmilyen szabadságjog állami elismerésébôl és vé-

delmébôl nem következik ugyanis, hogy az államnak

kellene fedeznie a jog gyakorlásának költségeit. 6) A

Megállapodás szerint a katolikus egyház beleegyezé-

se nélkül nem szûkíthetô az egyházakkal kapcsola-

tos adókedvezmények, -mentességek köre. Ez a par-

lamenti szuverenitás példátlan korlátozása. Arról

nem is szólva, hogy a felekezeti jogegyenlôség elve

alapján minden felekezetre érvényesnek kellene te-

kinteni, ami megoldhatatlan helyzetet teremtene a

törvényhozásban.

Mindezek figyelembevételével a Szentszékkel kö-

tött Megállapodás parlamenti ratifikációja a vallássza-

badság és az Alkotmány súlyos sérelme nélkül lehe-

tetlen.
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Még annyit a kérdésrôl: szembe kell néznünk az-

zal a ténnyel is, hogy az állam és egyház elválasztá-

sának, illetve a vallás és lelkiismeret szabadságának

legjobb példáját még ma sem Európában találjuk

meg. Az EU két vezetô hatalmának számító Francia-

országot és Németországot például épp néhány hete

bírálta szelíden, de határozottan az Egyesült Államok

Demokrácia, Emberi Jogok és Munkaügyek Hivata-

lának közleménye, Albright külügyminiszter asszony

elôszavával, a vallásszabadságot ért sérelmek miatt.7

Miközben tehát szem elôtt tartjuk politikai, gazdasá-

gi szempontokból kétségkívül egyetlen józan megol-

dásnak tûnô EU-csatlakozásunk fontosságát, a nyu-

gat-európai államok berendezkedését azért nem sza-

bad összetévesztenünk az abszolút igazsággal. A fen-

tebb tárgyalt elvek mind a történelem, mind a jog,

mind következetes megvalósításuk szempontjából az

Egyesült Államokhoz kötôdnek inkább. Magyaror-

szág a kelet-európai régió legerôsebb protestáns tra-

díciójával rendelkezô ország, Erdélyt és a tordai or-

szággyûlés akkoriban egyedülálló vallásszabadság-tör-

vényét tekintve pedig e szabadságjog hagyományá-

nak egyik legrégibb képviselôje Európában. Állami

intézményrendszerünk mostani „rendszerváltó” ki-

alakításában élvezhetnénk azt a ritka alkalmat, hogy

a lehetséges utak közül a jobbikat válasszuk, miként

Deák Ferenc is mondotta: „Az én nézetem – a ma-

gam elvérôl szólok – az, hogy a két rendszer közt

jobbnak, ésszerûbbnek és célszerûbbnek tekintem az

amerikait. Amely rendszernek alapja az, hogy az ál-

lam ne vagy minél kevesebbet avatkozzék a kultu-

szok ügyeibe... De ha ezt egyszerre el nem érhetem,

a célt mindig szem elôtt tartom, és minden lépést,

amely afelé vezet, pártolok, de nem pártolok semmi

olyan lépést, amely attól eltávolít.”8

2. Véleményem szerint az abortusz, az eutanázia, a

homoszexuális életközösség, a drogfogyasztás

vagy a genetikai kísérletezés szabadságát nem lehet

azonos kategóriában említeni azokkal az alapvetô jo-

gokkal, amelyeket az emberi jogok elsô vagy akár má-

sodik generációja fogalmaz meg. Hogy ez így van, azt

minden további nélkül bizonyítja az a tény, hogy míg

az utóbbiakat illetôen a civilizált világban általános a

konszenzus, addig az elôbbiekkel szemben tömegek

táplálnak nagy és mély lelkiismereti aggályokat. Ez

pedig nemcsak az egyházak speciális teológiai felfo-

gásának tanításából fakad, hanem jóval mélyebbrôl.

Azaz e lelkiismereti aggályok eredete nemcsak teoló-

giai, hanem természetjogi jellegû is: a biológiai érte-

lemben vett természetben minden területen jelen lé-

vô és alapvetô ön- és fajfenntartási ösztön ellenében

hatnak ezek a „szabadságok”, nemcsak az egyén, de

a társadalom szintjén is (hiszen az ember biológiai

lény is) – márpedig ez éppen fordítva áll az emberi jo-

gok elsô generációinak esetében. Ez az érvelés, ha

nem elfogadható is mindenki számára, de meggyôzô

módon éppúgy el sem vethetô – s ameddig ez így

van, addig senki sem kényszerítheti rá a társadalmak-

ra a felsorolt tevékenységeket az emberi jogokat jel-

lemzô rendkívül erôs érvényességgel. Védhetô tehát

az az érvelés, amely szerint az egyházak nemcsak sa-

ját teológiájukat vagy törvényeiket képviselik akkor,

amikor ellenzik a fenti igények emberi jogként való

elfogadtatását – ezért ha e nézetüket a plurális de-

mokráciákban elfogadott módon, a köztársaság játék-

szabályait betartva érvényesíteni igyekeznek, helye-

sen cselekszenek. Még fontosabb – éppen a vallás és

lelkiismeret, illetve a szólás szabadságának jogából

következik –, hogy a hívôk elvben bármilyen radiká-

lisan hirdethessék azt a meggyôzôdésüket, hogy az

említett cselekedetek erkölcsi értelemben bûnök,

anélkül, hogy emiatt emberi jogi aktivisták fasisztá-

nak állítanák be ôket. Hiszen ha emez aktivisták vég-

sô célja ezzel az, hogy a hívôket jogilag korlátozzák e

szabadságukban, és ezt el is érnék, akkor a fent emlí-

tett alapvetô szabadságjogok sérülnének. Természe-

tesen egészen más a helyzet, ha az egyházak emez er-

kölcsi nézeteiket politikai programmá kovácsolva dik-

tatórikus vagy államegyházi módszerekkel rá kívánják

kényszeríteni a társadalomra, amint erre is van példa

(Lengyelország). Ez a magatartás azonban nem az

említett erkölcsi meggyôzôdésbôl ered, hanem egyes

egyház(i)aknak az állam és az egyház összekapcsolá-

sát (ha esetleg nem is nyíltan) valló (teológiai szem-

pontból is helytelen) meggyôzôdésébôl.

Megjegyzendô viszont, hogy az általános konszen-

zust élvezô – legfôképpen az elsô, másodsorban a má-

sodik és harmadik generációs – emberi jogok védel-

mében az egyházaknak a jelenleginél összehasonlít-

hatatlanul nagyobb aktivitással és rövidebb „reakció-

idôvel” kellene fellépniük Magyarországon (és Euró-

pában); illetve még abban az esetben is mindenáron

tartózkodniuk kellene azok megsértésétôl, amikor ez

saját – látszólagos – érdekeik ellenében hat: lásd az

elsô kérdésre adott választ.

JEGYZETEK

11. A szétválasztás elvének e két területét a tisztánlátás ér-

dekében fontos hangsúlyozni: nem elegendô ugyanis az

elv érvényesüléséhez, ha csak a szervezeti elválasztás

valósul meg. Errôl részletesebben lásd Mészáros István

László tanulmányát: Az egyházak finanszírozásának kérdé-
sei az állam és az egyház szétválasztásának elve alapján, in:

Partnerek vagy ellenségek? Egyházfórum címû folyóirat kü-

lönszáma, 1992. 69–79. o.
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12. Errôl és a következôkrôl részletesen l.: i. m. 76. o.

13. Ez ugyan az Alkotmányban expressis verbis nem rögzí-

tett elv, de az Alkotmány 60. § (3) bek.-bôl „követke-

zik – ami másrészrôl az Alkotmány 70/A. §-ának is fo-

lyománya –, hogy az államnak az egyházakat egyenlôk-

ként kell kezelnie” (4/1993. [II. 12.] AB határozat, in-

doklás A) I. c) pont).  

14. Mészáros, i. m. 77. o.

15. Idézett AB határozat, indoklás, C) III.

16. Idézett törvény, általános indoklás, 2. pont.

17. United States Policies in Support of Religious Free-

dom...

18. In: Deák Ferenc beszédei, VI. köt. Bp., 1903.

408–415. o.

SCHANDA BALÁZS

1. Az Alkotmány kétféle civil szervezet államhoz

való viszonyáról tesz kifejezett említést. Egyfelôl

az Alkotmány 3. §-a ad szabályokat a pártok és a köz-

hatalom viszonyára. Eszerint a pártok szabadon mû-

ködhetnek, közremûködnek a népakarat kialakításá-

ban és kinyilvánításában, közhatalmat azonban köz-

vetlenül nem gyakorolhatnak – a szétválasztás érde-

kében a törvény összeférhetetlenségi eseteket állapít

meg. A másik rendelkezés szerint az egyház az állam-

tól elválasztva mûködik (60. §).

Az elválasztásról szóló alkotmányi rendelkezés

nyilvánvalóan elsôsorban történelmi gyökerû. 1949

és 1989 között az Alkotmány úgy rendelkezett,

hogy „a lelkiismereti szabadság biztosítása érdeké-

ben a Magyar Népköztársaság az egyházat különvá-

lasztja az államtól”. Az 1989-tôl hatályos alkotmány-

szöveg már nem a különválasztás programját mond-

ja ki, hanem az elválasztottság tényét rögzíti. Amint

a különválasztás megtörtént, és az egyház nem ve-

het igénybe közhatalmat, az állam pedig nem avat-

kozik be egyházi belügyekbe, az elválasztás – külön

deklaráció nélkül is – adott. Az állam nemcsak az

egyházaktól van elválasztva, hanem minden más

szervezettôl is, mely nem gyakorol közhatalmat: a

gazdasági társaságoktól, a civil szervezetektôl. A

vallás gyakorlására szervezôdött „egyház” azonban

mélyebb autonómiát élvez, mint az egyéb civil

szervezeti formák, mivel egy olyan alapjog – a val-

lásszabadság – gyakorlásához kötôdik, mely az em-

beri személyiség lényegét átfogó módon – politikai

véleményeknél, gazdasági érdekeknél mélyebben

– érinti. Az elválasztás alkotmányi tételének mai

tartalma tehát a vallási szervezetek autonómiájának

fokozott védelme.

Az elválasztás garanciális szabályánál átfogóbb kö-

vetelmény az állam világnézeti semlegessége. A kü-

lönbözô – vallási alapú és szekuláris – világnézetek

egymás melletti létezése csak úgy biztosítható, ha a

közhatalmat gyakorló állam pártatlan marad. Az állam

világnézeti semlegességének követelményét általá-

ban azok az államok is elfogadják, melyek az állam és

az egyház elválasztását nem vagy nem teljesen hajtot-

ták végre (pl.: Németország). Fontos hangsúlyozni,

hogy az állam világnézeti semlegessége nem techni-

kai szabály: semleges világnézet nem létezik – hiszen

ha létezne, maga is világnézet lenne, és az államnak

e semlegességgel szemben is semlegességet kellene

tanúsítania. A semlegesség tiltja, hogy az állam bár-

milyen világnézettel azonosuljon vagy hogy világné-

zeti szervezettel (például egyházzal) intézményesen

összefonódjon.

Állam és egyház viszonya ma Magyarországon

alapvetôen rendezett. Az elmúlt években egy olyan

modell látszik kibontakozni, melyben az állam sem-

leges, és szigorú intézményi elválasztás érvényesül,

azonban – más alapjogokhoz hasonlóan – az állam a

konfliktushelyzetek szabályozásával és anyagi támo-

gatással elôsegíti a vallásszabadság alapjogának érvé-

nyesülését. Egyes területeken az állam intézményes

lehetôséget biztosít a vallás gyakorlására: ezzel érint-

kezési pontok jönnek létre anélkül, hogy az elválasz-

tás szabálya csorbulna. Így az egyházi jogi személy fa-

kultatív vallásoktatást tarthat a világnézetileg semle-

ges iskolákban, és a fegyveres erôknél vagy a bünte-

tés-végrehajtási intézményekben is lehetôség van a

közösségi vallásgyakorlásra. Legföljebb egyes kisebb

jelentôségû szabályokról állítható, hogy az elválasztás

követelményét nem tartják tiszteletben. Erre példa

az egyházzenei képzés felekezeti követelményeinek

rendeleti szabályozása: a követelmények szakmailag

megalapozottak lehetnek, azonban elfogadhatatlan,

hogy állami intézmény, egyoldalú állami jogszabály-

ban meghatározott szakmai követelmények alapján,

kifejezetten adott felekezetek egyházi szolgálatára

képezzen kántorokat, egyházzenészeket.1 Az ilyen

szabályozás nemcsak a jozefinizmus emlékét idézi, de

alkotmányossági szempontból is aggályos.

Az állami támogatás léte önmagában nem rend-

szeridegen – bár bizonyos formái azok lehetnek. A

magánerô gyengesége minden bizonnyal még soká-

ig nem fogja lehetôvé tenni, hogy a civil társadalom

szervezôdései anyagilag teljesen függetlenek legye-

nek az államtól. A politikai pártok, társadalmi szerve-

zetek és az egyházak költségvetési támogatása való-

ban nem ideális, mivel elvi ellentmondásokkal ter-

hes, és függôséget teremt (mely automatizmusokkal

csökkenthetô). Magyarország a világnézeti semleges-

ség talaján, az állam és az egyház következetes elvá-
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lasztását megvalósító, de az együttmûködésre nyitott

és az egyházakhoz jóindulatúan viszonyuló államok

közé sorolható. Az államegyházi megoldások éppúgy

idegenek ezektôl az alapelvektôl, mint a világnéze-

tileg közömbös állam gyanakvó passzivitásba burko-

lódzó elzárkózása, mely csak tartózkodásában látja a

vallásszabadság garanciáját. A semleges állam nem ér-

tékmentes állam: nem légüres térben él. Az államnak

a társadalom felôl érkezô sokféle igényhez nyitottan

kell viszonyulnia, megfelelô támogatásban részesítve

minden polgári aktivitást, mivel ezek – az állam által

elismerendô, de meg nem ítélhetô – értékeket hor-

doznak. Az aktív állampolgár „többe kerül” a költség-

vetésnek, azonban többet is tesz a közösségért, mint

a magánszférába visszahúzódó. Minden színházláto-

gató, minden polgár, aki múzeumot keres föl, köz-

könyvtárat vesz igénybe, vagy uszodába megy, rész-

ben – saját hozzájárulásánál nagyobb részben – köz-

pénzekbôl jut a szolgáltatáshoz. Ezt az újraelosztást

az állam szociális és kulturális elkötelezettsége legiti-

málja. Az állam – a kérdés sajátosságaira figyelemmel

– nem hagyhatja figyelmen kívül azt, hogy polgárai

egy része vallásos. Az állam nem kezelheti hátrányo-

sabban a vallást, mint más támogatott területet, pl. a

kultúrát vagy a sportot, nem visel nagyobb felelôssé-

get a nemzeti labdarúgó-válogatott mûködtetéséért,

mint a vallásszabadság feltételeinek biztosításáért. Az

értékszövevényeket, melyekben az állam létezik, je-

lentôs részben az egyházak szôtték az évszázadok

alatt, és szövik ma is. Az állam, a társadalom építhet

az egyházakra: az állam a támogatással – anélkül,

hogy akármiféle „ellenszolgáltatás” gondolata elfo-

gadható volna – korántsem csak ad vagy „oszt”, ha-

nem értékeket kap is (ahogy pl. a család intézményé-

nek támogatása is legalábbis kölcsönös érdek). Az

azonosulás e téren éppen úgy nem adekvát, mint az

ignorálás.2 A civil szférának juttatott forintok jól hasz-

nosulnak: az egyházak (és a civil szervezetek) saját

forrásaival és tagjaik munkájával kiegészülve az egész

társadalom számára teremtenek olyan értéket, amit az

állam nem tud létrehozni. Elôrelépést jelent e téren

az Apostoli Szentszékkel ez év júniusában aláírt meg-

állapodás, melynek értelmében a Katolikus Egyház –

rövidebb átmenet után – kiválik a közvetlen költség-

vetési támogatást élvezôk körébôl. Ugyanakkor a sze-

mélyi jövedelemadó-rendszeren keresztül történô tá-

mogatás is sajátos nehézségeket vet fel, hiszen itt is

közpénzek elosztásáról van szó, ahol nem érvényesül-

hetne nagyobb súllyal a magasabb jövedelmû, több

adót fizetô polgár döntése. A hazai gazdasági-társadal-

mi viszonyokon nem lehet átmenet nélkül számon

kérni más körülmények között kialakult elveket: ele-

gendô arra gondolni, hogy a többpárti parlamentáris

demokrácia lehetetlenülne el a politikai pártok költ-

ségvetési támogatásának tilalmával – a pártokhoz ké-

pest az egyházak esélye jónak mondható arra, hogy

középtávon anyagi függetlenségre tegyenek szert.

Ugyanakkor leszögezendô, hogy a közcélú tevékeny-

ségek (pl.: az oktatás) szektorsemleges támogatása

semmiképpen nem sérti az elválasztás követelmé-

nyét: éppen hiánya vezetne hátrányos megkülönböz-

tetéshez – és közvetve az állami szektor kizárólagos-

ságának fennmaradásához.

A vitás kérdések kivételesnek tekinthetôk: a vitá-

kat általában egyszerre jellemzik az ideológiai indula-

tok és a realitások figyelmen kívül hagyása. Példa-

ként elegendô csak az Apostoli Szentszékkel június-

ban aláírt megállapodást említeni, melytôl többen a

világnézetileg semleges oktatásügyet féltették,3 hol-

ott a megállapodás semmivel sem juttat több forrást

az egyházi iskolák számára, mint amennyit 1990 óta a

hatályos magyar jogszabályok – és az osztó igazság el-

ve megkövetel.

Sajátos kérdés, melyben Magyarország az elválasz-

tás során véleményem szerint nem találta meg a

megfelelô mértéket, a házasságjog. Bár a kialakult

helyzet inkább nevetség tárgya, mintsem komoly fe-

szültséget keltô ügy, azonban a vallásos polgárokat és

a magánszféra elkötelezett híveit egyaránt zavarhat-

ja az, hogy az anyakönyvvezetô elôtti eljárás (külön

díj fejében járó többletszolgáltatások nélkül is) fôsza-

bályként „ünnepélyes”.4 Az állami anyakönyvezés

nyilvánvalóan szükséges, ugyanakkor ez a kultúrharc

anakronisztikussá vált reminiszcenciájáról, a kötele-

zô ünnepélyes állami házasságkötési „szertartásról”

aligha mondható el. A liberális állam eszméjével egy

családi esemény állami „megünnepeltetése” aligha

egyeztethetô össze. Helyénvalóbb volna egyszerû

bejelentési eljárássá redukálni a kötelezô ceremóni-

át. Akinek többletigényei vannak (ünnepi beszéd,

zene, pezsgô), megfelelô szolgáltatóktól juthasson

hozzá ezekhez, az államnak azonban ilyen ügyekben

nincs keresnivalója.

2. Állam és egyház elválasztottsága nem a társada-

lom és az egyház elválasztását jelenti. Az egyhá-

zak mint a civil társadalom sajátos szereplôi fogalmaz-

zák meg véleményüket az embert és a társadalmat

érintô kérdésekrôl, így az emberi jogokat érintô kér-

désekrôl is. Felfogásuk a pluralista társadalomban

megjelenô nézetek egyike, érvényesítésük csak a de-

mokratikus döntési folyamat útján történhet.

Sajátos kérdés az egyházak közvetlen politikai sze-

repvállalása. Fontos leszögezni, hogy minden esetben

az adott vallási közösség belügye eldönteni, hogy

részt vesz-e a politikában, állást foglal-e, és ha igen,

akkor miként. A Katolikus Egyház törvényei a papok

és a püspök számára tiltják a politikai pártokban vagy
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szakszervezetek vezetésében való szerepvállalást.5 Ez

esetben egyházi önkorlátozó normával találkozunk.

Más egyházak szabályai kevésbé szigorúak. Így az or-

szággyûlési képviselôk között ma is több lelkészt ta-

lálunk. Egyes kisegyházak egységes és rendkívül ha-

tározott (párt)politikai elkötelezettsége közismert.

Nem a kívülállók dolga, hogy az ilyen szerepvállalás-

ról ítéletet mondjanak, ahogy kívülállók az önkorláto-

zás betartását sem kérhetik számon.

Az egyházak belsô gyakorlata sajátos emberi jogi

kérdéseket vethet fel. A vallásszabadság kinyilvánítá-

sa nem történhet törvénybe ütközô módon. Az egy-

házi autonómia révén az egyházak belsô életébe köz-

vetlenül nem avatkozhatnak bele állami hatóságok,

azonban ha egy egyház ügyészi felszólítás ellenére

sem hagy föl törvényellenes gyakorlatával, úgy a bí-

róság törölheti a nyilvántartásból. A vallásszabadság

magában foglalja azt, hogy a vallási meggyôzôdés ki-

nyilvánításaképp bizonyos jogaival ne éljen a polgár.

Személyiségi jogairól azonban senki sem mondhat le.

Mivel az egyházak nem rendelkezhetnek közhata-

lommal, és az egyháztagság az állam irányában nem

jár semmilyen következménnyel, az egyháztagot nem

érheti semmilyen közhatalommal érvényesíthetô hát-

rány, ha nem engedelmeskedik egyháza valamilyen

elvárásának.

A nyugati tapasztalatok szerint egyes új vallási

mozgalmak sajátos veszélyeket hordoznak, melyek a

semleges állam szempontjából is figyelmet érdemel-

nek, mivel tagjaik személyiségét megengedhetetlen

eszközökkel átformálva tényleges döntési lehetôsé-

güket elvonják. Nyilvánvaló, hogy amennyiben egy

vallási közösség büntetendô cselekményeket követ el

(prostitúcióra kényszerítés, öngyilkosságban való köz-

remûködés, kiskorú veszélyeztetése), vagy más tiltott

tevékenységet végez, az állami hatóságoknak föl kell

lépniük ellenük. Nem mellôzhetô a közvélemény el-

fogulatlan tájékoztatása sem a nem közismert vallási

közösségek mûködésérôl.6
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