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Azegyház és a
politikai szervezetek

A rendszerváltás után az egyház(ak)tól sokan politikai közszereplést
vártak. Érdekes azonban, hogy akik vállalják egyháztagságukat,
azoknak 55,8%-a úgy véli, az egyháznak nem az a feladata, hogy
szerepet vállaljon a politikában. A nem egyháztagok körében még
hangsúlyosabb ez az elutasítás: 69,6%-uk vélekedik így. Az okokat
csak találgathatjuk. Feltehető, hogy itt is az előző korszak "köszön
vissza" a maga torz valláspolitikájával. A vallásosak 35,4%-a azon
ban továbbra is kitart a politikai szerepvállalás mellett, sőt még a
nem vallásosak 23,2%-a is megfogalmazza ezt az elvárást. Iskolai
végzettség szempontjából is történt felmérés, eszerint elsősorban a
középiskolát végzettek (akik a vallásosak 48,8%-át alkotják) látják
ezt fontosnak, de a nyolc általánost végzettek is (a vallásosak
38,2%-a). Érdekes kérdés az is, ki mivel indokolja ezt a (bár ma már
visszafogott, mégis létező) elvárást. Az egyházhűek 40%-a azért
tartja fontosnak a politikában való részvételt, mert az egyház "tár
sadalmi erőket képvisel", majdnem ugyanennyien viszont úgy lát
ják, emiatt még nem kellene az egyháznak politizálnia. A valláso
sak 68,8%-a szerint a közszereplés még nem indokolja a politizá
lást, 30,3% szerint viszont épp ez a fő indok. Hogy az egyházak
szociális és oktatási feladatainak ellátása követeli meg a politikai
szereplést, ezzel a kérdezettek 47,3%-a egyetért, 41,8%-a viszont
nem. Ugyanerre vonatkozólag további adatokat jelent, hogya kö
zépiskolát végzettek 77,7%-a, az általánost végzettek 75,3%-a látja
úgy, ezek miatt a feladatok miatt politikai súllyal kell rendelkeznie
az egyházaknak.

Bizonyára sokakat izgat, hogy a felmérés milyen képet tükröz
az egyház és a különböző politikai szervezetek viszonyáról. A kérde
zettek 26,9 %-a úgy látja, a parlament és az egyház között valamifé
le szövetség áll fenn, 34,6'/'o-uk szerint a két szervezet közömbös
egymás iránt, 24,4%-uk szerint pedig ellentét áll fenn közöttük
(ezt a nem hívők szinte ugyanúgy értékelik, mint a hívők). Ha
sonló mutatók adódnak a kormány és az egyház kapcsolatára vo
natkozólag is. Mindenesetre, a "keresztény kurzus" feltámadásá
tól senkinek sem kell ezek után tartania, valamiféle normális kö
zépút viszont járhatónak tűnik.

A rendszerváltás az egypártrendszerről a többpártrendszerre való
átváltást is magával hozta. Vajon mit jelent ez az egyházra vonat
kozólag? A kérdezettek 59,8%-a szerint szövetség, mégpedig
55,l°!<,-a szerint szoros szövetség áll fenn az egyház és a KDNP
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közott. az ellentét köztük szinte elhanyagolható. A közvélemény
kutatás alanyainak 47%-a szerint ez elmondható az FKGP és az
egyház kapcsolatáról is, bár 34,4%-ban vannak olyanok, akik sze
rint a két intézmény közőmbös egymás iránt, és 19,2%-ban olya
nok, akik szerint ellentét feszül köztük. Ugyanezek az adatok az
MDF-nél 38,5%, 21,3% ill. 9,1%.

A kormánypártok közül az SZDSZ-t így lehet jellemezni: a kér
dezetteknek csak 16,7%-a vallja, hogyaszabaddemokraták támo
gatjak az egyházat, 29%-uk szerint közömbösek iránta, 22,2%-uk
szerint pedig egyenesen ellenfelek. Az MSZP-nél még alacsonyab
bak ezek a mutatók: a kérdezetteknek csak mintegy lO%-a vallja,
hogy érdekeik találkoznak, 30,8%-uk szerint közömbösek egymás
iránt, 31,2% szerint pedig ellentétben állnak. A közvélernény-ku
tatás szerint tehát egyértelműen a mostani ellenzéki - nemzeti
konzervatív - pártok a keresztény értékek letéteményesei. Külö
nösebben fel sem merül a keresztény liberális vagy a baloldali ke
resztény megoldás lehetősége, ami bizonyára az előző évtizedek
politikájának tudható be.

Az egyház és a média Politikai, hatalmi tényezőnek tekinthetjük a médiát is. A kérde-
zettek 32,1%-a szerint pozitív a Magyar Televízió vezetésének és
az egyháznak a kapcsolata, 30,7%-a szerint közörnbös és 13%-a
szerint ellentétes. A Magyar Rádió vezetése és az egyház közötti
arányok ugyanezeken a pontokon: 28,6%, 32% ill. 18,6%. Minden
esetre nem igazolódik az a sokakban élő kép, hogya rádió-televí
zió még mindig - úgymond - az "ördög kezében" lenne...

Árnyaltabb az írott sajtó elemzése. A felmérés négy országos na
pilappal kapcsolatban gyűjtött adatokat. Arra a kérdésre, hogy
melyik lap támogatja az egyházat, ezeket az adatokat kapjuk: a
kérdezettek 15,2%-a vallja azt, hogy az Új Magyarország, 9,2°,{,-a,
hogy a Magyar Nemzet, 7%-a, hogy a Magyar Hírlap, és csak
6,5%-a, hogy a Népszabadság támogatja az egyházat. 20 és 27%
között mozog azok száma, akik szerint e lapok között a jelzett
sorrendben fokozottan közömbös viszony áll fenn, és 7-től 14%-ig
terjed azok aránya, akik szerint ellentétben állnak egymással.
Mindez megerősíti a pártok szerinti felmérés eredményét.

A közéleti szerepvállalás

Sokan nem annyira politikai szereplést, mint inkább átfogó közéleti
szereplés t várnak el az egyháztól. E szerepkörét az egyháztagok
55,4%-a elismeri, 30,1%-a nem (a nem tagoknak pedig 39,7%-a fo
gadja el). Hogy erre a közéleti szerepre az egyházak hagyományőr

ző feladatai miatt van szükség, ezzel az egyháztagok 70,6%-a egyet
ért, és csak 18,5%-a nem ért egyet. Ezt az indokot a nem vallásosak
60%-a is elfogadja. Mindez bizonyára a rendszerváltás tényét bizo
nyítja, hiszen a szocialista rendszerben ilyen állásfoglalás elképzel-
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hetetlen lett volna. Ami a közszereplésnek iskolai végzettség sze
rinti megítélését illeti, ezt is elsősorban a középiskolát végzettek (a
kérdezettek fele, a középiskolát végzettek 70%-a) tartják fontosnak;
de a kérdezettek csupán 12%-át alkotó, felsőfokú végzettséggel ren
delkezők 70%-a is e nézeten van, ami igen komoly társadalmi el
várásra utal. A közéleti szereplés szükségességének indokát sokan
az egyház társadalmi küldetésében és világképében látják. Ez az
igény is elsősorban a középiskolát végzettekben fogalmazódik
meg.

Egyház és kultúra A közéleti szereplést a felmérés az egyház és a míívelődési intéz-
mények, illetve az egyház s az egészségügyi és szociális intézmények
viszonyában vizsgálta. Ezeknek a vonatkozásoknak az áttekintése
annál is izgalmasabb, mert a Rákosi- vagy a Kádár-rendszerben
csupán néhány egyházi középiskola és elenyésző számú keresz
tény szociális intézmény működhetett.Most viszont újra megnyílt
a lehetősége arra, hogy az egyház folytassa e majdnem kétezeré
ves hagyományt. Következtetések is levonhatók az immár hat év
re visszatekintő új tapasztalatok alapján, bár itt most csak a leg
jóúb jellemzó1c és irányvonalak vázolhatók fel.

Az egyház és az iskola

Általános iskolák Kezdjük az általános iskolákkal, mégpedig az itt szerzett tapasztalatok
értékelésével. A kérdezettek nagy részének (SS,9%-ának!) nincs, csak
tizedének van tapasztalata arról, hogyan működnek az egyházi álta
lános iskolák. Ez a tapasztalat a felmérés szerint szinte független
attól, hogyakérdezettek (esetleg mint szülők) milyen végzettségű

ek. Mégis felvethető a kérdés: a megkérdezettek véleménye szerint
jobban vagy rosszabbul megy-e a munka az egyházi általános iskolák
ban, mint a tisztán állami iskolákban az előző időszakban. Az egy
házhoz tartozók negyede szerint az ügy jobban megy, szintén ne
gyede szerint ugyanúgy, mint azelőtt. A nem vallásos emberek
(29,4%-ban) inkább arra hajlanak, hogya helyzet ezzel nem válto
zott, de 13,3%-uk arra, hogy gyengébb lett. Főleg (SO,9%-ban) a
középiskolát végzettek vélekednek így, de megerősítik ezt a nyolc
általánost végzettek is.

Vajon a közvélemény-kutatásban résztvevők hogy vélekednek
ezek után a további "egyluiziasítás"-ról? A kérdezetteknek majdnem
fele azon a véleményen van, fokozni kellene az egyház jelenlétét
az általános iskolákban, negyede ellene van ennek, 20,S%-uk pe
dig nem tud döntésre jutni. A vallásosak 63%-ban helyeslik a IIfo
kozást". Főleg a közép- és általános iskolát végzettek állnak ki
emellett. A nők kicsit nagyobb arányban védik ezt az álláspontot,
mint a férfiak, akiknél inkább a kétségek uralkodnak. A kérdezet
tek 4jS-e elutasította azt, hogy az általános iskolák mindenestől

egyházi intézménnyé váljanak.

350



Középiskolák Az egyházi középiskolákról hasonló adatok állnak rendelkezésre.
Meglepő. de az egyháztagok 85,4%-ának, a nem egyháztagok
87,7%-ának nincs semmiféle tapasztalata arról, hogyan működnek

ezek az iskolák. Akiknek van, azoknak is csak egyharmada látja
úgy, hogy a munka itt jobban megy, mint a régebbi középiskolák
ban. Az egyes egyházi intézmények alkalmazottainak véleménye
is hasonló arányszámokban csapódik le. Ugyanilyen arányokat
találunk az iskolai végzettség szerinti felmérésben is. Ennek elle
nére sokan helyeselnék újabb gimnáziumok létesítését: a feleke
zeti tagok 59%-a, a nem tagok 36,2%-a, a kűlönbőző végzettségű

eknek is egyaránt mintegy fele látná ezt jónak, az iskolába nem
jártak kivétel nélkül. A nők - mint édesanyák - inkább szerét
nék ezt (50,3%-ban), mint a férfiak, apák (44,2%-ban).

Egyetemek Kisebb érdeklődés indult meg (világi hivatásokra felkészítő)

egyházi egyetemek nyitásának lehetősége iránt: csupán három kér
dőív foglalkozott ezzel a kérdéssel. Pedig ezek alapján kiderült,
hogy az egyháztagok nagyobb része (51,6%-a) jónak látná ezt a
folyamatot, csak ötöde ellenzi, még a nem egyháztagok harmada
is szívesen látna újabb egyházi egyetemeket. Érdekes módon
azok, akik nem jártak iskolába, kivétel nélkül helyeselnék ezt az
ügyet, a többi kategória tagjai pedig 40% körüli arányban karol
nák ezt fel. Hasonló értékeket kapunk nemek szerint is. Elmond
hatjuk tehát, hogy az oktatás területén különösen komoly társa
dalmi igény él az emberekben az egyháziasítás iránt, még akkor
is, ha az eddig szerzett tapasztalatok nem igazolják mindenben
ezt a fokozott igényt.

Az ifjúsági és kulturális munka

A jelen Az iskola-ügyhöz szorosan kapcsolódik az ifjúsági és a kulturális mun
ka. Mint tudjuk, a szocialista ideológia képviselői számára különösen
neuralgikus pontot jelentett az ifjúság és a kultúra; féltették a marxiz
mus-leninizmus hegemóniáját. Még a hitoktatás is szinte mindenestől

a plébániák falai közé szorult. A "feltámadás" után nem lehetett várni,
hogy azonnal újra másfélmilliós egyházi ifjúsági szervezetek alakulja
nak ki, mégis sok minden elindult már. A felmérés nem tájékoztat
arról, hányfajta, milyen létszámú ifjúsági szervezeteink vannak, de
képet adnak a már meglévőkműködéséről.Akárcsak a többi egyházi
intézményt, az ifjúsági szervezeteket is csak kevesen ismerik (a kérde
zettek 10,2%-a). Hogy jobbak-e ezek a szervezetek, mint az előző kor
szak állami (mégpedig pártállami) szervezetei, erre az egyháztagok
20,2%-ban pozitív választ adnak, a pozitív válasz - úgy tűnik 
az iskolai végzettség függvénye is. A nem egyháztagoknak csak
9,9%-a ítéli ezt meg ugyanígy, de hogy rosszabbul végeznék a mun
kát, ezt a nem tagok közül kevesebben vallják (csak 4,8%-ban, míg
az egyháztagoknak 5,l%-a).
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A jövő Felmerül a hogyan tovább kérdése is. Az egyháztagok 52,7%-a
amellett van, hogy növelni kellene az egyházi ifjúsági szervezetek
számát, ezt még a nem egyháztagok 39,4%-a is helyesli, bár
52,6%-a ellenzi (igaz, az egyháztagok 26,4%-a is). Feltételezhetjük,
hogy itt bizonyára tovább hatnak az ateista nevelés beidegződé

sei. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők 58,3%-a, a 8 általánost
végzettek 51,3%-a, a középiskolát végzetteknek pedig 49,5%-a he
lyesli az egyházi ifjúsági szervezetek körének további bővítését.

Nemek szerint a nők lelkesebb hívei az ügynek (52,6%-uk várná
el ezt, a férfiaknak csak 48,9%-a). Hogy mennyire lenne szüksé
ges minden ifjúsági szervezetek egyházi intézménnyé alakítása,
ezzel a kérdezetteknek csak egytizede szimpatizál, négyötöde
nem tud dönteni e kérdésben. Az iskolázottabbak kicsivel na
gyobb arányban várnák ezt el, mint a kevésbé iskolázottabbak. a
nők inkább, mint a férfiak.

Kultúra Kulturális szervezetek területén hasonló - vagy még gyérebb -
tapasztalatok kinálkoznak. A vizsgált területek közül ez az, ame
lyet a legkevésbé ismernek (a kérdezettek mintegy 6,3%-a, ezen
belül az egyháztagok 8,9%-a, a nem tagoknak mindössze 3,7%-a;
a képen valamit javít, ha az illető bármilyen más egyházi szerve
zetet némileg ismer), nyilvánvalóan épp azért, mert végtelenül
kevés ilyenfajta szervezet működik. Amellett is igen kevesen vok
solnak (a felekezeti tagoknak is csak 16,8%-a), hogy az egyháznak
visszaadott efféle szervezetek jobban végzik munkájukat, mint a
tisztán államiak korábban, bár a kifejezett ellenzők elhanyagolha
tó hányadot alkotnak. Egyházi kultúrházak, könyvtárak nyitásá
nak lehetőségét az egyháztagok 66,7%-a helyesli, s csak 23%-a el
lenzi, a nem tagoknak is 53,2%-a helyesli, bár 38,5%-a nem. A
nők kicsivel többen vannak a helyeslők között, mint a férfiak. Az
iskolai végzettség pozitív irányba billenti a mérleget: az iskolát
nem végzetteknek csak 33,3%-a, az általános iskolai végzettséggel
rendelkezők 57,2%-a, a középiskolát végzettek 61,7%-a, a felsőfo

kú végzettséggel bíróknak pedig 65,8%-a helyeselné a folyamatot.
Mindez eléggé meglepő a szocialista korszak után, hiszen az ak
kori nevelés mindent megtett annak érdekében, hogy az egyházat
kiszorítsa a kultúrából. Eszerint azonban még az akkor felnövek
vők is leszűrhették különböző szintű tanulmányaikból. hogy az
egyháznak igen nagy kultúra-kőzvetítő szerepe volt, s ennek
alapján fogalmazzák meg mai elvárásaikat.
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