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Az adományozási-gyűjtési rendszer eredendőenaz állam és az egy
ház radikális elválasztását végrehajtó országokra jellemző, de az
egyéb módon finanszírozott állam- vagy népegyházak mellett élő

kisebbségi felekezeteknél is meghatározó.
A szeparáció "őshazája", az Amerikai Egyesült Államok a sza

bad finanszírozás legkifejlettebb példájával szolgál. Az intézménye
sített egyház alkotmányi tilalmából a Legfelsőbb Bíróság joggya
korlata fölépítette az "elválasztás falát", melyen vallási célra köz
pénzek nem juthatnak át - nem akadálya viszont annak, hogy a
közéletben megjelenjenek a vallási jelképek.' A számtalan egyház
és vallási közösség fő bevétele híveik adományaiból származik,
ugyanakkor sok közösség gazdasági területen is érdekelt, és jelen
tős tőkebevételekre tesz szert.2

A civil szféra anyagi szükségleteinek biztosítása külön szakmá
vá fejlődött ("fund raising"), melynek tapasztalatait az egyházak
professzionálisan szervezett gyűjtési akciói is alkalmazzák. Az egy
háztagoktól származó hozzájárulások nagy része - a tervezhető

ség érdekében - előzetes kötelezettségvállalás teljesítéseként folyik
be. A legtöbb felekezet erre a feladatra jól felkészített tagjai az év
egy meghatározott időszakábanvégiglátogalják az egyháztagokat, el
beszélgetnek velük, és fölhívják figyelmüket az egyház anyagi szük
ségleteire. E látogatás során az egyháztagok kötelezettséget vállalnak
következő évi hozzájárulásuk mértékére. Vállalt kötelezettségeiket he
ti (vasámaponkénti) bontásban fizetik, névre szóló borítékban, mely
nek tartalmát azután jóváírják a központi nyilvántartásban. Jelentős
elmaradás esetén a hívőnél újból megjelennek a látogatók... A sza
badság tehát a gyakorlatban korántsem jelent anonimitást. Az Egye
sült Államokban jogi kényszer egyáltalán nem nehezedik az egyház
tagokra, a társadalmi és lélektani kényszer azonban rendkívül erős,

viszonylagossá téve a szabadságról ösztönösen kialakuló képet. Az
egyházaknak juttatott adományok az adóalapbólleírhatók, és az egy
házak végrendeleti kedvezményezettsége is adóelőnnyel jár - ez az
állam közvetett támogatásaként fogható föl. A pénzforrások biztosí
tása igen költségigénles: jó szervezés esetén a ráfordítások a bevételek
lD-15%-át teszik ki. Kérdéses, hogy szerenesés és az egyház öna-
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zonosságával összeegyeztethető-e, ha szükségleteit jótékonysági
bálok, vagy éppen szerencsejátékok szervezésével elégíti ki.5

Az adományok célhoz kötése a közösség működését befolyá
solhatja, ami ugyanakkor nem veszélytelen: a látványosabb ügyek
esetleg éppen a fontosabbakat szorítják ki, sokan elsősorban csak
saját helyi közösségüket kívánják támogatni. A német szerzők kü
lőnösen nagy veszélyt látnak az egyes nagyadakozóktól való
függőségben," ami egyfajta "modem kegyuraság" kialakulásához
vezethet. Az egyházak távolabb helyezkednek el az államtól,
mint a legtöbb európai országban, ám elsősorban saját vagyonos
tagjaiktól anyagi függőségbe kerülhetnek. A pénzszerzési módok
és módszerek számunkra néha talán furcsák, emellett elismeren
dő, hogy az amerikai lakosság adakozókészsége igen nagy. Emö
gött - az áldozatvállalás mellett - nemcsak társadalmi kény
szel áll, hanem az a tény is, hogyamegtermelt nemzeti összter
méknek az európainál lényegesen kisebb hányadát központosítja
az államháztartás. Általánosan elterjedt vélemény szerint az euró
pai viszonyokra nem ültethető át az Újvilágban szervesen kiala
kult gyakorlat, az európai - külőnősen az egyházi - szemlélet
szemérmesebb a pénzügyekben.

Az egyház és az állam elválasztásáról rendelkező 1905. decem
ber 9-i törvény 2. §-a szerint a "köztársaság nem ismer el és nem
támogat egyetlen felekezetet sem...", Ezen alapelv meghirdetését
azonban nem az egyház autonómiájának elismerése kísérte, ha
nem mélyreható és az egyház számára elfogadhatatlan állami be
avatkozás az egyházszervezetbe." A laicista elképzelések szerint
közpénzek nem, avagy csak rendkívüli esetekben (mint például a
tábori lelkészség fönntartása) fordíthatók kultuszkiadásokra. A
korszak egyházellenes közhangulata ma már a múlté, ugyanak
kor számos rendelkezése ma is hatályos (kivéve az I. világháború
előtt Németországhoz tartozó területeket). A századelő törekvései
ugyanakkor kevéssé érték el céljukat, avagy néha éppen nem kí
vánt eredményekre vezettek. Így államosították a templom- és
plébániaépületeket (jelentőségűktől függően községi vagy állami
tulajdonba kerültek), ami viszont az államra illetve a községekre
hárította a fenntartás költségeit, melynek elhanyagolása súlyos
műemlékvédelmikárokat okozott," A plébániaépületek .Jakbérét"
nem emelték az infláció ütemében, így alI. világháború után 
a fenntartási költségekhez képest - jelképessé váltak. A templo
mokat az állam ingyen köteles az egyház rendelkezésére bocsáta
ni, és egy "templomgondnok" - aki általában a plébános - cse
kély községi díjazásban is részesül. io E rendelkezések eredeti célja az
egyház megalázása és kiszolgáltatottá tétele volt, a gyakorlat vi
szont a közvetett egyházfinanszírozás egyik sajátos formájává tet
te.
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Mindazonáltal a papság nagy része a létminimum határán él.
A teológiai felsőoktatás és az 1875-ben alapított öt katolikus e~r
tem anyagi helyzete, állami támogatás híján, rendkívül rossz. A
templomépítésekre felvett hitelekre azonban az állam garanciát
nyújt, és az egyház többféle adókedvezményt is élvez. Nagy el
őrelépések történtek az igen jelentős egyházi közoktatás állami tá
mogatásában. 1959 óta az egyházi és magániskolák különböző

szerződési formákkal kapcsolódhatnak az állami oktatási rend
szerhez.Y A katolikus iskolák döntő többsége az óvatosabb és na
gyobb függetlenséget biztosító "egyszeru szerződést" választotta,
amely révén az állam a személyi kiadásokat vállalja átY Az egy
ház bevételei döntően adományokból származnak: a gyűjtések és
eseti adományok a bevételek mintegy háromnegyedét teszik ki. A
fennmaradó egynegyed forrása a "kultuszhozzájárulás", mely ere
dendően a klérus ellátását volna hivatva szolgálni. Mértékét
egyes egyházmegyék a hívek belátására bízzák, mások a jövede
lem l "/o-ában irányozzák elő, azonban az egyháztagok több mint
fele egyáltalán nem fizeti a hozzájárulást - egyes források sze
rint pedig a katolikusok három százaléka adja össze a hozzájáru
lásból befolyó összeg felét/4 ami azt jelenti, hogy a hozzájárulást
teljesítők jelentős része igen alacsony összegeket fizet.

Összességében a szeparáció eredeti egyházellenes céljai kevéssé
váltak valóra: az egyház rendkívül szegény lett, így a társadalom
szolgálatában szociális és más profán területen nem tudott akkora
részt vállalni, mint az együttműködést fenntartó államokban. Az
egyház bizonyos értelemben a társadalom peremére került, azonban
önazonosságát meg tudta őrizni és gazdagon ki tudta bontakoztatni.

Hollandiában amellett, hogy a társadalom szekularizációja eu
rópai léptékkel nézve igen nagy fokú, az egyházak közéleti befolyá
sa ma is meghatározó. Az állam és a három történelmi felekezet (a
katolikusok és két protestáns egyház) 1981-ben megállapodást kötött
a korábban (l 795-ben) kisajátított egyházi vagyon fejében addig fo
lyósított állami juttatás (évi kb. 4 millió gulden) megváltásáról. A ki
alkudott 250 milliós megváltásalapba került, melyből az egyházak a
kamatokat, avagy részüket fölvehetik. A történelmi portómentessé
get szintén fölszámolták.i'' Az egyházak bevételeinek döntő többsé
ge gyűjtésekből származik, ami - az egyházi adóval biztosított egy
házakhoz képest - szerény, de a franciaországi viszonyokhoz ké
pest kielégítő anyagi bázist nyújt. Az adományokból befolyó összeg
nagyobb része évi önkéntes egyházi hozzájárulásból származik,
melynek előirányzott mértéke a jövedelem 1_3"/o_a.16 Az egyházak
évről évre közös felhívásban fordulnak a lakossághoz a hozzájá
rulás ügyében. Az állam fedezi az egyházak oktatási tevékenysé
gének költségeit, ami az iskolák mintegy 70"/o-át érinti, továbbá
az egyházi felsőoktatás költségeit, beleértve a tilburgi és nijmege
ni katolikus és az amsterdami evangélikus egyetem fenntartását.
A templomépítés költségeinek 20-25%-át az állam átvállalja.17
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Lengyelország példázza azt, hogy az adományozási-gyűjtési

rendszer működésének nemcsak a professzionális szervezés, ha
nem a lakosság vallásossága és - a mostoha életkörülmények el
lenére nagyfokú - áldozatkészsége is alapja lehet. A jelentős, de
nem túlbecsülendőkülföldi támogatáson túl az elmúlt évtizedek
ben a lengyel egyház kizárólag a hívek adományaiból tartotta
fönn magát, épített föl több száz templomot, működtette a pap
nevelő intézeteket és a Lublini Katolikus Egyetemet is.18 Az egy
ház Lengyelországban ma is szegény,19 de erejét, társadalmi befo
lyását nem ez határozza meg.

Ezt az értékelést támasztja alá Írország példája is, ahol kizáró
lag a hozzá közismerten rendkívül szorosan kötődö hívek ado
mányaiból gazdálkodik. Az állam csak (a gyakorlatilag te~es köz
oktatást ellátó) egyházi iskolák részére nyújt támogatást.2

A lengyel és az ír államiság folytonosságának hiánya következ
tében a katolikus egyház az elmúlt évszázadokban nem élvezhe
tett államegyházi kiváltságokat, azonban a felekezetileg egységes
nép nemzeti tudatának talán kizárólagos hordozója volt. E nem
zetek pedig készséggel gondoskodnak az egyház anyagi szükség
leteiről, az egyházszervezet pedig hívei áldozatának ismeretében
gazdálkodik az anyagiakkal.

A gyűjtési-adományozási rendszer vitathatatlan előnye a sza
badság: az egyházat nem állami juttatások és nem is az állami
kényszer lehetősége, hanem híveinek önkéntes adományai tartják
fönn. Megvalósulása azonban igen erősen függ az adott ország
hagyományaitól. így a szabad finanszírozás hagyományok híján
történő bevezetése éppen a közjót szolgáló egyházi tevékenysé
gek visszaszorulásával jár?l A kényszer és a szabadság elemei 
ha különbözö mértékben és jelleg~el is - minden egyházfinan
szírozási rendszerben megjelennek. 2 Megjegyzendő, hogy a leg
több érintett országban nem a "perselypénzből" él az egyház, ha
nem az egyik meghatározó bevételi forrása a - legalábbis lelkiis
meretileg kötelező - rendszeres egyházi hozzájárulás. Ez 
amennyiben teljesítik - nem jelent kisebb anyagi áldozatot, mint
az állami segítséggel történő, fent ismertetett finanszírozási for
mákban az egy főre eső teher.23 Az egyház "kiszolgáltatottsága" a
híveknek egyaránt vezethet nagyfokú függetlenséghez, de keve
sektől való anyagi függéshez is.

5. Rendelkezés a jövedelemadó egy része fölött

A jövedelemadó egy része fölötti rendelkezési lehetőség a lényege
annak az új finanszírozási megoldásnak, melyet az elmúlt években
Spanyolországban és Olaszországban bevezettek. Az adófizetők

évről évre jövedelemadó-bevallásukon nyilatkozhatnak, hogy befi
zetett adójuk egy részéből az egyházat kívánják-e támogatni, vagy
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az összeg más célra fordítását kérik. Nem további anyagi megter
helésről van tehát szó, mint az egyházi adó vagy az egyházi hoz
zájárulás esetében, hanem az állam mond le bevételének egy részé
ről. Nézőpont kérdése, hogy e megoldást az állami támogatás egyé
niesített, az igények szerinti formájának, vagy a civil társadalom
állami segítséggel történő önfinanszírozásának tekintjük,

A spanyol állam és az Apostoli Szentszék gazdasági kérdések
ről szóló, 1979. január 3-án kelt szerződése szerint az állam - az
egyház önálló anyagi forrásainak megteremtéséig - a személyi
adó egy részét, az adófizető kifejezett kívánsága alapján, az egy
ház számára folyósírja. A tervezettnél lényegesen hosszabb átme
neti idő után, az 1987-es adóévtől kezdve nyílt meg az új lehető

ség. Az adózó jövedelemadójának O,5239%-a fölött rendelkezhetr"
választása szerint a katolikus egyház vagy a Szociális Minisztéri
um kapja az összeget, mely utóbbi különböző non-profit szerve
zeteknek (így mindenekelőtt a Vörös Kereszt számára) jutta~a.25

A nyilatkozatot elmulasztók adójának arányos része a költségve
tésben marad, azzal a megszorítással, hogy csak kulturális, okta
tási vagy szociális célokra fordítható. Az új rendszer bevezetésé
vel az állam még nem vonta meg teljesen a közvetlen támogatást
- az eredeti tervek szerint az első négy évben az egyház számá
ra így befolyt pénzt egy bizonyos összegig kiegészíti. Ez az átme
neti időszak először hallgatólagosan meghosszabbodott, mára
azonban már úgy tűnik, hogy a közvetlen támogatás tartósan
fönnmarad, amellett, hogy az állam eredetileg kölcsönként nyúj
tott összegek visszafizetését is elengedte." 1988-ban az adófizetők
35,11%-a az egyháznak, l1,85%-a a civil alapnak utalta (1987. évi)
adórészét. A nyilatkozatot - minden bizonnyal tudatlanságból 
elmulasztók aránya 1989-re némileg csökkent: 39,08% választotta
az egyházat, 20,45%-a pedig a Szociális Minisztériumhoz utaltatta
a pénzt.27Az első évek tapasztalatainak értékelése eltérő. A koráb
bi elégedettebb egyházi értékelések nagy reményeket fűztek a
nyilatkozati lehetőséggel nem élők széles körű tajékoztatéséhoz.i''
újabb vélemények szerint az egyház minimális szükségleteinek
kielégítésére legalább 1%-ra kellene emelni a rendelkezésre bocsá
tott adóhányadot.i" Megjegyzendő,hogy a bevezetés előtt néhány
évvel még a jövedelemadó 1,5, de legalább l %-ról volt szó.3D A
rendelkezésre bocsájtott adóhányad mértékét évente az adótör
vényben határozzák meg. A kisebb felekezetek eddig - a fölkí
nált lehetőség ellenére - nem kötöttek az állammal hasonló fi
nanszírozási megállapodást.31

A Lateráni Konkordátum átfogó revíziójaként 1984. február 18
án megkötött új olasz konkordátum némileg már a spanyol ta
pasztalatokra épít. Az 1989-es adóévtől kezdve az adófizetők jö
vedelemadójuk O,8%-a fölött rendelkezhetnek. Választásuk szerint
a katolikus egyháznak, az állammal szerződést kötő két kisebb fe
lekezet egyikének, vagy egy jótékony célú állami, a Belügyminiszté-
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rium által kezelt alapnak juttathatják adóhányadukat. A spanyol
tapasztalatok nyomán a minden bizonnyal legfontosabb különb
ség az, hogy a nyilatkozatot elmulasztók adóhányadát a nyilatko
zók aránya szerint felosztják a katolikus egyház és a belügymi
nisztériumi alap között. A két kisebb felekezet lemondott e lehe
tőségről, a nyilatkozatot elmulasztók adóhányadának rájuk eső

része az állami alapba kerü1.31 Ezen alap a bevételeit olyan szociá
lis és humanitárius célokra fordítja, mint katasztrófa sújtotta szemé
lyek vagy menekültek segélyezése, az éhezés leküzdése a világban,
illetve műemlékvédelem. A katolikus egyház adóhányad-bevételei is
célhoz kötöttek: a klérus ellátására, templomépítésre- és fönntartásra,
avagy olaszországi illetve harmadik világbeli szeretetszolgálatra
használhatók föl. Az egyházi alapnak az adóhányadon felül juttatott
adományok, meghatározott összeg erejéig, leírhatók az adóalapból.
Az első évek tapasztalatai szerint a spanyolországihoz hasonló a
nyilatkozatot elmulasztók aránya: 1991-ben (az 199O-es adóévre vo
natkozóan) az adófizetők 13%-a döntött az állami alap, 42%-a a ka
tolikus egyház és 1,5%..a a két kisegyház mellett. llyenfonnán az
adóhányad 75%-a a katolikus egyházhoz került.32 Az átmenet első
négy évében az állam a korábbi finanszírozási volumen mértékéig
kiegészítette az egyháznak utalt pénzeket. A püspöki kar évente
részletesen tájékoztatja a kormányt és a nyilvánosságot a pénzek föl
használásáról.

Az adóhányad fölötti rendelkezési lehetőség - ha ez viszonylag
kis mértékű is - figyelemre méltó újdonság. A polgárok új jellegű

"szabadságjoghoz" jutnak, a társadalmi-közösségi felelősség új terü
lete nyílik meg, minden adófizető számára, hiszen a pénz ,,nem
spórolható meg". Ez, a fokozódó individualizálódás és atomizáló
dás korában, a civil társadalom működése iránti kikerülhetetlen
felelősség tudatosítása által, össztársadalmilag is pozitív hatáso
kat válthat ki. Ha nehezen mérhető is, valószínű, hogy e megte
remtett rendelkezési lehetőség és az ezzel járó felelősség az adó
zási fegyelemre is jótékony hatással van. Minden más finanszírozá
si megoldásnál olcsóbb ez a mechanizmus, és az egyházi adóhoz il
letve hozzájáruláshoz képest nagy előny az is, hogy az államilag
biztosított kilépési lehetőség intézménye és egyáltalán az egyháztag
ság állami nyilvántartása e rendszerben fölösleges.

A spanyol megoldás rokonszenves eleme, hogy az "alternatív"
választás is a civil szféra finanszírozását szolgálja. A nyilatkozatot
elmulasztók adóhányadának olaszországi arányos felosztása erő

síti a "választási" jelleget: aki nem dönt maga, másoknak hagyja
ezt a lehetőséget. Az olasz és a spanyol rendszer ezen elemeinek
ötvözésével egy teljesen "civil", "társadalmi" adót lehetne létre
hozni: az arányos felosztás esetén Spanyolországban a pénz sem
miképpen sem maradna a költségvetésben, így a nyilatkozat el
mulasztásában az állam nem lenne érdekelt.
(Folytatjuk.)
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