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Az egyház és az állam kapcsolata Ausztriában

Az Osztrák Köztársaság és a katolikus egyház viszonyának jogi alapjait az
alkotmányjog és a konkordátumok rögzítik. Az alkotmányjog 1867/14-es parag
rafusa szavatolja a vallásszabadságot, az 1867IlS-ös biztosítja a nyilvános val
lásgyakorlás jogát, a 9. paragrafus pedig tartalmazza az emberi jogok védelmé
ben létrejött európai egyezményt. A konkordátumok közül 1855-70 között volt
érvényben a monarchiával kötött konkordátum (amely a tévedhetetlenségi dog
ma kimondásakor vesztette érvényét). A Szentszék és az első köztársaság között
1933/34-ben jött létre konkordátum. A máig is érvényes kiegészítő szerződésta
második köztársasággall~7között kötötték, melynek alapján:

- az egyházak jogosultak iskolákat létrehozni és fenntartani (a pedagógusok
működésénekanyagi és személyi feltételeit alapvetően az állam biztosítja);

- a hitoktatás kötelező tantárgy az iskolákban;
- az egyetemi katolikus teológiai fakultások állami intézményként működnek;
- a papok/papjelölteknek nem kell fegyveres szolgálatot teljesíteniük;
- a gyónási titkot és a hivatali titoktartást az állam tiszteletben tartja;
- püspöki kinevezés csak a szövetségi kormány jóváhagyásával történhet

(a vétó jogával még sohasem éltek);
- egyházi hozzájárulási rendszer jött létre;
- megszúnt a II. József-i vallási alap 00% + évenként mintegy százmillió

schilling jóvátétel);
Végezetül megállapíthaijuk, hogy a római katolikus egyház a második köz

társaságban lényegesen nagyobb fokú függetlenségre tett szert, mint az elsőben.

Az első köztársaság idején

Az egyház és az állam kapcsolatának politikai vonatkozásait vizsgálva fel kell
elevenítenünk a történelem néhány mozzanatát. A monarchia idején a "trón és
az egyház szövetségét" csak II. József kérdőjeleztemeg. A Habsburg-államokban
a legmesszebbmenőkig érvényesülő alapelv szerint a katolicizmus az állam szol
gálatában álló vallás és egyetemes világnézet volt, amelynek elismerése minden
ki számára kötelező volt, még
ha egyéni meggyőződésenem is állt összhangban ezzel. Az államegyház intéz
ményét tehát az egyháztudat, de nem szükségszerűena hit jellemezte. A fele
kezeti kérdés az egyes politikai áramlatokban is ennek megfelelőenkülönbözö
képp merült föl: a német-nemzeti áramlatban "el Rómától mozgalom"-má ala
kult, miközben a szociáldemokraták egyházellenesek voltak. A 19. század vé
gén létrejött keresztény-szocialista mozgalom antikapitalista, antiliberális és an
tiszemita nézeteivel társadalomkritikusnak tartotta magát. Következésképpen a
mértékadó konzervatív katolikus körök hevesen elutasították.

Az első köztársaság kezdetén tehát el sem tudták képzelni, hogy az egyház
a forradalmak viharában a császárság védelme nélkül fenn tudna maradni. A
katolikus egyház a keresztény-szocialista pártot ügyeinek intézőjeként tekintet-
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te, s a párt önmagát is az egyház világi karjának tartotta. Ez a jelenség, az egyház
és a párt történelmi azonosulása, hamarosan (főként a keresztény-szocialista
választási sikerek után) súlyos konfliktushoz vezetett a szocialistákkal. A kato
licizmust a legmesszebbmenökíg azonosították a konzervatív politikai táborral.
A szociáldemokrácia által erőltetett polgári házasság, az otto Glöckel idején szor
galmazott iskolarefonn mind azt je1ezték, hogy kitörőfélbenvan akultúrháború.
Az egyházból való kilépés mozgalomrná vált, a szabadgondolkodó körök taglét
száma százezer körül mozgott. Mindez munkásmegmozduIásokban csúcsosodott
ki, melyek 1927. július 15-én az Igazságügyi Palota felgyújtásához és az ezt követő
túlságosan kemény megtorIásokhoz vezettek. A frontok megkeményedtek. 0011
fuss, a későbbi 1934-es rendi állam megalapítója tekintélyelvű újjáalakítási elképze
léseinek hirdetésében a katolikus szociális tanításra, különösena Quadragesimo annora
hivatkozott, s 1933-ban az Osztrák Katolikusok Napját is ene a célra használta föl.

Akkoriban sokak számára már igencsak kérdésessé vált a helyzet: a papság
köreiben kezdeményezések indultak el a hit elmélyítését célzó lelkipásztori fel
adatok újfajta értelmezésére, liturgikus mozgalom kezdődött, Az irányzat szó
szólói keresték a kapcsolatot azokkal is, akik a ''katolikus táboron" kívül álltak.
Ezt a tárgyalási készséget a másik oldalról a "hívő szocialisták szövetsége" vi
szonozta, melyet csak a szabadgondolkodók szorítottak háttérbe 1932-ben. A
katolikus szövetségeken belül, különösen a Neuland Szövetségben, a "politikai
értelemben vett döntéshozatal elkerü1ésének bátorságát" kiemelkedő politikai
erénynek tekintették. Ez tudatos szembená11ást jelentett a hatalmi katolikus szö
vetségekben érvényben lévő alapelvekkel szemben. Erre az időre (XI. Piusz
pápa pontifikátusa idejére) esik a Katolikus Akció első megalapítása is, melyet
az egyház irányítása alá rendeltek, pártpolitikai értelemben azonban független
volt.

Végül 1933 végén az Osztrák Püspöki Kar utasítást adott minden papnak a
pártpolitikából való kivonulásra.

Az 1938-as nemzeti szocialista okkupáció vezetett oda, hogy a feszültségek
nem éleződtek tovább. Az ellenállásban újfajta összetartozás alakult ki az üldö
zött hazafiak között - függetlenül attól, hogy valaki keresztény-szocialistá vagy
szociáldemokrata nézeteket vallott. A politikai vagy vallási üldözöttek közül 724
pap volt börtönben, és 110 pap pedig koncentrációs táborban.

A második köztársaság és az egyház

1945-ben, a második köztársaság beköszöntével az állampolitika új korszaka
kezdődött,mely az egyháztól is megkövetelte helyzetének új meghatározását a
társadalomban és a politikában. Az osztrák püspöki kar 1946-0s döntését Innit
zer bíboros fogalmazta meg "szabad egyház az új államban" jelszóval, melynek
értelmében az egyház sehogyan sem kötődhetegyetlen párthoz sem, a nemzeti
szocialista korszakban megalkotott egyházi támogatási rendszer fenntartásával
pedig független kíván maradni az állami támogatástól.

Az egyház új helyzete inkább hasonlított az evangélikus egyház helyzetéhez,
mely Ausztriában köztudottan sohasem volt államegyház. Ez megkönnyítette
az első ökumenikus lépések megtételét.

Az egyházon belül újdonságnak számított az a monopolhelyzet, melyre a
Katolikus Akció tett szert, amely szerzetet felváltotta a korábbi egyházi egyesü-
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leti, egyesülési, szövetségi formákat. A többi katolikus egyesület csak 1957-ben
tömörült az AKV munkacsoportba. A hetvenes évek utolsó éveiben szamos új
mozgalom jött létre, melyek kialakították az egyház plurális képét Ausztriában
is. A Katolikus Akció az egyház irányító szervezetei alá tartozott, és tagozatai
számára megtiltott mindenféle pártpolitikai kötódést. A második köztár
saságban a Katolikus Akció szervezte és bonyolította le az első összausztriai
katolikus napot, ahol nyilvánosságra hozták a Mariazelli Nyilatkozatot. A nyi
latkozat jelmondata: "Szabad egyház, szabad társadalomban", s ebben olvasható
a következő: "A szabad egyház saját magára támaszkodik...nincs császára és
kormánya, sem pártja és osztálya de tőkével sem rendelkezik maga mögött... .
A szabad egyház nem a sekrestye-egyházat vagy a katolikus gettót jelenti... A
szabad egyház a világra nyitott kapuk és kitárt karok egyháza, mely kész
együttműködniminden emberrel..."

Az osztrák püspökök az 1956-ban kiadott szociális pásztorlevélben a liberális
kapita1izrnust éppúgy elutasítják, mint a kommunizmust, egy mérsékelt szoda
lizmus számukra azonban csak "annyiban elfogadhatatlan, amennyiben önma
gát materialista világnézetként értelmezi", és a szellem önállóságát tagadja.

A második köztársaságban tehát a katolikus egyház "az isteni rend és a ke
resztény társadalmi rend időtlen érvényű törvényeinek" védelmezőjekéntés hir
detőjeként lép fel. A hívő katolikusoktól elvárja, hogy "ezen alapelvek alapján
az eléjük táruló politikai programokat megvizsgálják, és döntésüket ennek alap
ján hozzák meg" (Katolikusok Napja, 1958). Az egyház az államot a társadalom
integrációjának elősegítésével szolgálhatja, mégpedig egyenlő távolságtartással
minden párttól.

Természetesen ezen pártok célkitűzései is megváltoztak az első köztár
saságiakhoz képest. Ausztria szocialista partja (csak 1991 óta nevezik ismét szo
ciáldemokrata pártnak) a két háború közöttí időszak hagyományaihoz kapcso
lódik, de új, az egyházzal szemben toleráns, ám némiképp vitatott álláspontot
hirdet. Egyrészt a párton belül nem éllítja vissza a szabadgondolkodók szerve
zetét, másrészt viszont a szocialista ÍJÓk és újságírók egyesületének 1957-58-as
programbeszédében megállapítja: "A kiengesztelődés az egyházzal a szocializ-
mus ideológiai önmegsemmisítésének egyik tünete". .

A keresztény-szecialisták helyét 1945-ben az Osztrák Néppárt foglalta el. Ez
a párt felekezetileg függetlennek vallja magát, de az ember és a társadalom
keresztény felfogásán alapul. E magatartás többek között a klerikalizmustól és
az osztályharctól való távolságtartást jelentette, de egyben nyitottságot is a libe
rális körökkel szemben.

Ennek ellenére a múltban és mindmáig vitatott az ÖVP néhány kiemelt tag
jának szemlélete: míg egyesek az egyház távolságtartó magatartását lehetőség
nek tekintik a párt számára a nagyobb nyitásra, mások az elidegenedéstől szen
vednek, és még ma is úgy érzik, hogy az egyház cserben hagyta őket.

Az egyház új irányvonalát, a nyitás és a politikai párbeszédtől való egyenlő

távolságtartást mindenekelőtt König bíboros képviselte, aki kereste és meg is
találta a párbeszéd lehetőségét a szakszervezetekkel. (Az osztrák szakszerveze
tek szövetsége pártokon felüli, de kezdettől fogva mindmáig szocialista felhan
gú). Az új irányvonal hirdetése miatt a bíboros a lelkes, egyetértő hangok mellett
gyakran ütközött erőteljes elutasításba, és csak a világegyház színíjén nyertek
igazolást törekvései: XXIII. János pápa (Mater et Magistra 1%1 és Pacem in terris
1963) és a II. Vatikáni zsinat által is. '
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A demokráciától való csömör és az elégedetlenség a lakosság körében nagy
fokú - a hagyományos pártok klasszikus, de nem kielégítőproblémamegoldási
erőfeszítéseiellenére is. (A legutolsó három év legfontosabb választásainál a legna
gyobb csoportot a nem választ6k tették kil) Nagy a veszélye annak, hogy az álta
lános elégedetlenség erőteljes jobbratolódáshoz és radikalizálódáshoz vezet.

Az általános szervezeti és intézményi válság az egyházra sem marad hatás
talan. Akárcsak a polgári tábortól, az egyháztól is egyre többen távolodnak el,
mindenekelőtt a nők és a fiatalok.

Okkünket azzal a megállapítással kezdtük, hogya monarchiában az egyház
tudat erősebb volt, mint a hit, most elmondjuk ennek fordítottját: a hit nagyobb,
mint az egyháztudat. A monarchia államegyházából és az első köztársaság nép
egyházából közösségi egyház lett, mely számos pozitív vonást mutat: mélyebb
lelkiséget, erőteljesebb közösséget. lehetőséget a személyes hitéletre... Ugyanak
kor ez veszélyeket is rejt magában: az elszigetelődést, a bezáródást a saját prob
lémákba, egészen az elszakadásig...

A hivatalos egyház néhány mértékadó képviselőjeezekre a jelenségekre szin
te pánikszerűen reagál: restaurációt sürget, mozdulatlanságot, elszigetelve ma
gát, s ezáltal megvonja magától a társadalompolitikai befolyás lehetőségét...

Két évtizeddel ezelőtt az osztrák katolikus egyház olyan tekintélyes társada
lompolitikai tényező volt, melyet az ország politikai hatalmasai nem kerülhettek
meg, ma azonban az a veszély fenyegeti, hogy zsákutcába lép - önmagának
és a társadalomnak egyaránt kárára.

Időszerű feladatok

A feladatokat számba véve nem hagyható figyelmen kívül, hogy az egyház sok
társadalmi vonatkozású területen (szociálpolitika, menekültkérdés, fejlődő or
szágok megsegítése, oktatáspolitika, családügyi kérdések.J, ahol illetékes a szö
lásra, hallatnia kell a hangját. Megalkuvás nélkül ragadhatja meg a lehetőséget

a gyengék és hátrányos helyzetűek védelmében (nem veszíthet el egyetlen vá
lasztót seml) és ez kötelessége is. Az egyháznak nyitnia kell a társadalom felé,
és nem csak válaszolni kell, hanem válaszát érvekkel alá is kell támasztania.

A személyiség fejlesztésemínden egyes ember kötelessége: politikai felelősség
terhel minden keresztényt. (Igy például az ötvenes évek választási felhívásai, mint
a ''katolikusok, vá1asszatok katolikusokat!" szükségszerúek és helyénvalóak)

Nincs ''katolikus párt" (ez hibás visszatérés lenne az egykori politikai katoli
cizmushoz!), de egy párton belül minél több a katolikus, azok annál inkább
fogják a katolikusok érdekeit képviselni.

Az üdvösség szolgálata és a világ szolgálata alkotja az egyház alapvető fel
adatát. Papoknak és aktív világiaknak mindkettőtközösen kell teljesíteniük, no
ha a világiak felelősségének súlypontja természetesen a világ szolgálatában áll.
Az egyház minden egyes tagjának az a politikai feladata, hogya társadalmat
boldogulása irányában megváltoztassa. Erre a feladatra kaptuk a keresztséget
és a Szentlelket. Ebben az értelemben a pünkösd, a földet megújító lélek ünnepe,
egyben politikai ünnep is.

B.Réthelyi Sarolta fordítása
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