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Az a vizsgálat. amelynek
első eredményeiről az
alábbiakban számolunk
be, az egyházakat - ter
mészetesen - .közéleti
szervezeteknek" tekinti, s
ezek jelen mozgásterét
kutatja. A kutatás kérdőí

vét Tamás Pál (MTA tar
sadalmi Konfliktusok Ku
tatóközpontja) készítette a
Tömegkommunikációs Bi
zottság szakértői köre
(Horányi Özséb, Lukács
László, Nagy Endre és
Tomka Miklós) ajánlásai
nak és tanácsainak fel·
használásával. A terep
munkákat a SZONDA-IP·
SOS koordinálta. Aszámí
tógépes feldolgozás Fe
rencz Zoltán (MTA TKK)
munkája. A továbbiakban
e kutatás munkaközi
anyagaiból közlünk rész
leteket. A vizsgálat teljes
anyaga megjelenik önálló
kötetben.

A (társadalmi)
konfliktusról

A társadalmi konflik
tusok és az egyház
Az egyház maga - önértelmezése szerint is - emberi közösség is:
érvényesülnek benne azok a törvényszerűségek, amelyek a társa
dalmi intézményeket, közösségeket jellemzik. Vagyis az egyház
benne él a világban és a történelemben, egyszerre része és alakítója.
Következik ebből egyrészt, hogy az egyház a társadalom egyik in
tézményeként is működik; másrészt, hogy a keresztények a társa
dalom polgáraiként (is) élnek.

Ha ennek figyelembevételével keressük arra a kérdésre a vá
laszt, hogyan tudja az egyház teljesíteni ma kűldetését, azaz hir
detni az Evangéliumot; vagyis azt a kérdést tesszük fel, hogy mik
az egyház mai cselekvési lehetőségei, akkor a válaszhoz egyaránt
tisztában kell lennie saját belső erőivel, adottságaival és esetleges
gyöngéivel, de ugyanígy ismerni kell azt a társadalmi mozgáste
ret, az egyházat körülvevő társadalom, a mai magyar valóság leg
főbb konfliktus-zónáit, kihívásait is, a társadalmi közösségek sza
bályai mentén tárva fel ezeket, vagyis ismernie kell azt a "vilá
got", amelyben él, azaz tanulnia kell az "idők jeleiből" is.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar Tömegkommunikációs Bi
zottságának felkérésére a fenti megfontolások alapján abból a
szempontból kezdtük vizsgálni a mai magyar társadalmat, hogy
melyek azok a konfliktusok, amelyeknek a kezelésében az egyház
szerepet vállalhat; hogyan tud az egyház a lehető legharmoniku
sabban részt venni a társadalom életében, vagyis mit tud a társa
dalomkutatás ma arról mondani, hogy az egyház hogyan tudja a
leghatékonyabban teljesíteni misszióját.

Mozgásterek és társadalmi konfliktusok

A társadalom szabad vagy legalábbis szabadságra képes emberek
közösségeként épül föl, nem akarat nélküli bábuk kollektívuma.
Ennek egyenes következménye az, hogy a különböző embereknek
különbözőeka véleményeik, a vágyaik, az érdekeik, az alkotó ötleteik.
Természetes, hogy e különböző nézetek, cselekvési törekvések és cse
lekvések egymástól eltérnek, sőt időnként egymással összeütközésbe
is kerülnek. Ezek a feszülések, konfliktusok - bár veszélyessé, sőt

pusztítóvá is válhatnak - elkerülhetetlenek, sőt szükségesek: ezek
biztosítják a társadalom mozgásait és fejlődését. Karl Rahner
egyenesen úgy fogalmaz, hogy elképzelhetetlen "súrlódásmente
sen" működő világ itt a földön (Karl Rahner: Autoritiit, 9.). A "tár-
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AkihívásIválasz
modellről

A konfliktuskezelésről

A mozgástérről

sadalom rendje" s az ezért felelős állam hivatott arra, hogy megfe
lelő szabályozással biztosítsa a társadalom életében jelentkező "súr
Iódások", konfliktusok mederben tartását, s azt, hogy jótékonyan,
ne pedig rombolóan hassanak a társadalomra.

Ha azonban túlszabályozzák a társadalom életét (a diktatúrák
szélsőséges példái ennek), akkor megölik az egyéni kezdeménye
zéseket, lefojtják a jelentkező érdekeket és különbségeket, s így
olyan mesterséges légkör keletkezik, amely elpusztítja az életet.
Életképtelen azonban az a társadalom is, amelyből hiányzik min
denfajta szabályozás, "játékszabály", közmegegyezés. Az emberi
közösségnek magának kell megtalálnia az új kérdésekre, a "kihí
vásokra" a megfelelő választ. Ha az új jelenség, meglátás egész
séges és a közösség számára hasznos, felhasználják, esetleg to
vábbfejlesztik, s beépítik a közösség életébe. Ha viszont káros, ak
kor igyekeznek megkeresni az ellenszerét, esetleg tovább vizsgál
ják keletkezését, okait, s ennek tanulságait érvényesítik.

A társadalom egészséges működéséhez nemcsak megfelelő sza
bályozásra, jogrendre van szükség, hanem arra is, hogy tagjai és
intézményei képesek legyenek a konfliktusok helyes kezelésére, a
különböző kihívásokra tudjanak helyes választ adni. A polgárok
nak és a társadalom közösségeinek nemcsak a törvények szerinti
viselkedést kell megtanulniuk, hanem a konfliktusok megfelelő

kezelését, a kihívásokra történő egészséges válaszadást is.
A mozgástér a cselekvési lehetőségeknek, alternatív szervezeti

megoldásoknak és szimbolikus akcióknak azon együttese, ame
lyek kivitelezése az adott társadalmi környezetben konfliktus
mentes, vagy a lehető legkevesebb konfliktussal jár. A mozgástér
korlátait ily módon természetszerűenerősödő konfliktusok jelölik
ki, az egyes konfliktusok elviselhetőségéről természetesen a véle
mények megoszolhatnak. A mozgásteret - bármely szervezet
esetében - nagymértékben meghatározzák kialakult történelmi
hagyományai, a szervezeti elitek elvárásai önmagukkal szemben,
továbbá azok a szerepkészletek, amelyeket a külvilág lát bele (a
történelmi mintákból következően) az illető szervezetbe. E moz
gástér erősen függ a konkrét történelmi-társadalmi helyzettől,

korlátait a konfliktusok fölerősödése például jelentősen módosít
hatja, bővítheti, fölvetve azt a kérdést, hogy az illető szervezet
mekkora konfliktusok vállalására kész egy-egy kérdésben. Más
esetekben éppen fordított a helyzet, a társadalmi érzékenység va
lamely területen ideiglenesen oly mértékben megnőhet, hogy az
végül olyan területeken is szervezeti pozíciók feladására késztet
het, amelyekről az adott szervezettípus úgy vélte, hogy azokban
kiépített állásokkal rendelkezik. Adódhatnak ugyanakkor olyan
összeütközések például az egyház és a társadalom között, ame
lyeket mindenáron vállalnia kell az egyháznak. Hitét és erkölcsi
törvényeit (például az abortusz kérdésében) nem adhatja fel ak
kor sem, ha a törvényhozás más rendeletet alkot vagy pedig a
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(netán a sajtó által befolyásolt) közvélemény részéről nagy nyo
más nehezedik rá.

Az egyház társadalmi mozgásterének vizsgálatakor hasznos fi
gyelembe venni azt a megkülönböztetést, amely a "nyomásos"
("push") típusú tevékenységet elválasztja a "szívásos" ("pull") tí
pusú tevékenységtől. Egyszerűbben talán így fogalmazhatnánk
meg: milyen területeken várja el ma a társadalom az egyház(ak)
segítségét, szolgálatát, s mely területeken kínálja fel az egyház a
társadalomnak tevékenységét. Mennyire esnek egybe e területek
egymással, s hol térnek el?

Az egyház cselekvési lehetőségei a társadalmi konjliktusokban

Külső akciós
mozgástér

Szimbolikus
mozgástér

Az egyház történelme számtalan példát kínál arra, hogy az adott
kor eszmevilága, filozófiai rendszere, jogrendje hogyan hatott az
egyház életére, gondolkodására, hitének értelmezésére és kifejezé
sére. Szinte mindegyik szent életében, főleg talán a szerzetesrendek
alapításában is megfigyelhetjük, hogyan adott az egyház (illetve
valamelyik tagja, csoportja), az Evangélium szerinti választ a kor
egyik vagy másik konfliktusára, kihívására. Így jöttek létre például
a fogolykiváltó szerzetek, amikor számos keresztényt hurcoltak tö
rök fogságba, alakultak betegápoló szerzetek az Európát végig
pusztító nagy járványok idején, s a példákat hosszan sorolhatnánk.

A nagy szervezetek - így a történelmi egyházak is - egyszer
re többféle mozgástérrel rendelkeznek.

A szűkebben vett lelkipásztori feladatok ellátásán kívül az egy
házak számos területen (oktatásban, kulturális és ifjúsági terüle
ten, szociál- és egészségpolitikában) kínálnak szolgáltatásokat, s
próbálnak meg valamilyen közjelenlétet biztosítani a maguk szá
mára. Az egyház szolgáltatásokat kínál, a másik oldalon pedig
különböző társadalmi csoportok különféle (aktívan vagy passzí
van megfogalmazódó) elvárásokkal fordulnak feléje, különféle
szolgáltatásokat remélnek tőle. Az egyházak felkínálják például
évezredes tapasztalatukat az oktatásban és a nevelésben (Pannon
halma ezeréves jubileuma emlékeztethet rá: Európa első iskolái a
kolostori, majd a káptalani iskolák voltak), felkínálják szolgálatu
kat a társadalom peremére szorultak megsegítésében, a betegek
és idősek ápolásában, a fogyatékosok és mozgássérültek gondo
zásában.

Az egyházak a magyar társadalomban meghatározó kulturális
minták, egyéni és csoportos viselkedési modellek képviselői.

Ezekhez igen sokszor (sőt majdnem mindig) meghatározott szim
bólumok használata, értékeket jelképező kulcsfogalmak is hozzá
tartoznak. A szimbolikus akciók mindenképpen önálló térben mo
zognak. Így például az ünnep és a kultikus ünneplés, az "Úr
napjának megszentelése" háromezer éves múltra tekinthet vissza
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a zsidó-keresztény hagyományban. Az egyház istentiszteleti szo
kásai, akárcsak közösségi összejövetelei ma is mintát adnak pél
dául arra, hogy az embemek időről-időre ki kell emelkednie a
hétköznapok sodrából.

Politikai mozgástér Bár a történelmi egyházak a közvetlen politizálást kerülik, a
történelmi mintákból következően az egyházak akcióit politikai
tevékenységként is értelmezik. (Az elmúlt évtizedek bőségesen kí
náltak példát arra, hogy az egyház - még némán és elhallgattat
va is - puszta létével, liturgiájával és közösségeivel is kiáltó jele
volt az emberi szabadságnak, az igazságnak és az igazságosság
nak.) A katolikus egyház nem kötődik semmilyen párthoz és po
litikai rendszerhez - amint ezt a II. Vatikáni zsinat határozottan
leszögezi (GS 76). Tagjaira bízza, hogy a politikában szerepet vál
laljanak. Működése azonban szükségszerűen kapcsolódik a közé
lethez, ennek következtében legalábbis egyes akciói politikai meg
mozdulásként is értelmeződnek. Adott esetben tehát fontos lehet,
hogy a külső közéleti reakciók, eljárások mérlegelésénél tekintetbe
vegyék a politikai szempontokat, következményeket is. Ez a poli
tikai mozgástér az egyházon belüli döntéseknél önállóan talán a
legritkább esetekben fogalmazódik meg, azonban egyfajta kísérő

elemként, értelmezési lehetőségként mégis folyamatosan jelen
van.

Társadalmi elvárások az egyháztól

Az egyház - intézményesen is, tagjain keresztül is - minden tör
téneti korszakban valamilyen módon részt vett abban a kultúrában
és társadalomban, amelyikben megjelent. Közvetlen lelkipásztori
feladatain kívül aktívan részt vállalt a kultúra építésében s jó né
hány társadalmi konfliktus megoldásában is. (Az igazság teljessége
kedvéért azt is hozzátehetjük, hogy okozott is több konfliktust,
olyanokat is, amelyek elkerülhetőeks kerülendők lettek volna.) Az
Evangélium hirdetése mellett hagyományosan igen nagy szerepet
vállalt a nevelésben-oktatásban és a beteg, idős, ínséget szenvedő
emberek megsegítésében. Mindkét célra számos szerzetesrend is
alakult. Az utóbbi évtizedek története megmutatta, hogy milyen
fontos szerepet játszott az egyház a szegények védelmében és szol
gálatában a latin-amerikai országokban. A főként fiatal katoliku
sokból álló S. Egidio közösség a közelmúltban aktívan részt vett és
vesz a társadalmi béke megteremtésében több afrikai országban.

Vizsgálódásunk arra is fényt akar deríteni, melyek azok a
konfliktusok, amelyekben ma az emberek az egyház segítségét,
szolgálatát várják? Jó volna persze földeríteni azt is, hogy milyen
indítékok motiválják elvárásaikat: az-e, hogy az állam részéről

nem kapják meg az elvárt nevelést-oktatást-betegellátást stb.,
vagy pedig az, hogy nincsenek megelégedve avval: humánusabb,
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emberibb, értékesebb, "minőségibb" segítséget várnak, esetleg
azért várják a segítséget, mert nincsenek más intézmények, szer
vezetek, amelyektől a konfliktus megoldását reméljék?

Az egyház szerepvállalása a társadalmi konfliktusok kezelésében

Az egyház elsődleges feladata az Evangélium terjesztése, a krisz
tushívők közösségének szolgálata a liturgia, illetve a hit oktatása
révén. Nem elhanyagolható azonban - a II. Vatikáni zsinat ezt
nyomatékosan hangsúlyozta - a társadalom, az emberi fejlődés

szolgálata sem, akár az előzőekben említett módokon, a fiatalok
nevelésével, az elesettek felkarolásával, a betegek gyógyításával,
akár a tevékeny részvétel a társadalmi igazságosság és béke meg
valósításában vagy fenntartásában, a teremtés megőrzésében.

E két típusú mozgástér esetenként egybeeshet, máskor nem.
Fontosnak tartjuk, hogy a vizsgálat jelezze: hol nyílik ott is tér az
egyház tevékenysége előtt, ahol arra nem is számít, és hol ütkö
zik ellenállásba vagy közömbösségbe ott, ahol pedig ambíciói
igen nagyok.

A vizsgálatokban célszerű arra is figyelni, hogy "kemény"
vagy "puha" korlátok választják-e el az egyes mozgástereket. Ke
mény korlátnak a nem vagy csak nehezen tárgyalható, "alkupozí
cióban" lényegében nem alakítható "kemény" érték- és érdekkor
látokat nevezhetjük. Lassan és számos külső hatás eredőjeként

persze ezek is változhatnak, azonban adott pillanatban és helyen
ezek majdnem mozdíthatatlannak tűnnek. Evvel szemben a puha
korlátok a helyzettől függenek, "alkupozíciónak" is felfoghatóak,
s valódi "játékteret" alkotnak. Ez utóbbi módot ad arra, hogy kü
lönböző kívánságok fogalmazódjanak meg és egyenlítődjenek ki.
Ez a kompromisszumok és a tolerancia lehetséges sávja.

Az egyházi szerepvállalás belső korlátai

A konfliktusok keletkezését vagy megoldását persze nem csupán a
külőnböző szervezeteknek egymáshoz való viszonya, az eltérő né
zetek, kultúrák vagy érdekek ütközése vagy összjátéka okozza, ha
nem az egyes szervezetek belső adottságai, lehetőségei vagy prob
lémái is. Minden személynek s minden szervezetnek időnként felül
kell vizsgálnia önmagát - ez nyilvánvalóan érvényes az egyházra
is, különösen ma, amikor egészen más körülmények között találja
magát, mint amilyenekbe az elmúlt évtizedek belekényszerítették.
Megnyíltak előtte a kűlső lehetőségek, s így felszínre kerülhetnek
az új élet éledéséhez szükséges erők, de azok a sebek, torzulások
és hiányok is, amelyek a múltban keletkeztek, eddig azonban nem
váltak láthatóvá, vagy nem jelentettek gondot.

326



Vizsgálatunk a társadalomra irányul, nem pedig az egyházra,
az itt leírt problémakörre tehát meg sem kísérli a válaszadást.
(Mindössze egy kérdéscsoport tudakozódott arról, hogy milyen a
kapcsolat az átlagember és a hivatalos egyház, a hívő és papja
között.) Itt pusztán a figyelmet szeretnénk felhívni arra, hogya
területileg széttagolt, esetenként más-más viselkedési, tevékenysé
gi mintákat integráló, sok hierarchikus szintből álló szervezetek
vezetőrétege nincs könnyű helyzetben, amikor akcióit tervezi.
Hasznos volna a szervezeti viszonyok részletes elemzése, az egy
házon belüli információs és döntési folyamatok vizsgálata, ezen
belül a hívek és a lelkipásztorok kapcsolatában bekövetkezett vál
tozások áttekintése, hogy pontosabb képet kapjunk a hagyomá
nyos vallásosság s vele szemben a szekularizált szerepvállalás kö
vetkezményeiről, a "maguk módján vallásosak" sajátos világáról
s mindazokról a korlátoktól, amelyek az egyház szabad mozgás
terét belülről szűkítik.

A következő lépések

Mindez csupán a kezdetét jelzi annak a vizsgálatnak, amelyet a
Püspöki Kar Tömegkommuníkációs Bizottsága elindított. A tervek
között szerepel az eredeti adatfelvétel rendszeres megismétlése, ter
mészetesen a tapasztalatokból következő célszerű módosításokkal
együtt. Arra törekszünk, hogy az évek során megismételt vizsgála
tok adatait összevetve a változásokra is következtetni lehessen.
Mutatkozhat például egy társadalmi konfliktus ma olyannak,
amely nem kezélhető vagy éppen nem kezelendő egyházi szerep
vállalásban. Ez azonban megváltozhat néhány év alatt, s hiba volna
erre nem felfigyelni. Ennek különös jelentőséget ad az a folyama
tosan tapasztalható konfliktus, hogy a társadalom és az egyház el
térően ítéli meg az egyház kívánatos szerepvállalását a társadalmi
konfliktusok kezelésében.

Igen fontos volna annak társadalmi méretű megértése, hogy
egyes társadalmi konfliktusok egyházi kezelése - az egyház bel
ső lényegéből következőert - sajátos lesz-e, adott esetben alterna
tív lesz-e, vagyis másként kezeli azokat, mint a társadalom. De
még azokban az esetekben is, amelyekben nem alternatív utakról
van szó, az egyházi szerepvállalás semmiképpen sem jelentheti
azt, hogy az államtól tudja vállalni e feladatok megoldásának fi
nanszírozását is.

Bízunk benne, hogyavizsgálatok egy idő után elvezetnek
majd olyan ismeretekhez, amelyek segítségével az egyház számá
ra a megfelelő egyházi testületek korszerűbb és hatékonyabb cse
lekvési programokat tudnak megfogalmazni.
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