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A nem egyházias
vallásosság

Társadalmi ellentétek
megítélése

Kettős - "egyházias" és "nem-egyházias" - vallásosság kialaku
lásának vagyunk tanúi, melynek gyakori mottója: .Krisztus igen,
az egyház nem," vagy ennek modernista megfogalmazása: "Krisz
tus Isten Országát hirdette, és az egyház jött helyette" (Loisy). E
kettősség előtérbe állította a hívők gondolkodásában a reformáció
által ajánlott megoldást: Krisztus szent egyháza az eszkatologikus
egyház, ennek mintegyelőtereia földi egyházak, amelyeket bűnö
sök alkotnak. A katolikusok egyházképe abból indul ki, hogy az
egyházat Krisztus alapította, amely bűnös emberek egyháza marad,
jóllehet működik benne Krisztus kegyelme, és már itt a földön építi
Isten országát. Az úton levő egyháznak a Lélek indítására figyelve
kell vándorolnia, haladnia, változnia az "idők jeleiben" kapott út
mutatásnak megfelelően (Vö. Lumen Gentium 8).

A változást a meglévő kultúra, az uralkodó hatalom akadá
lyozhatja, ha öncélúan ragaszkodik a meglévőhöz. a kialakult
struktúrák fenntartásához. Az elmúlt évtizedek egyházüldözése
szintén a hagyományos keretek fenntartását erőltette az egyház
életében, mint ahogyan a mostani "védelmi harcok" is elterelik a
figyelmet, lekötik az erőket, akadályozzák a belső megújulást.

Ezek a tényezők mind hozzájárulhattak az említett nem egyhá
zias vallásosság rohamos terjedéséhez. A fogalom tartalma nem
egyértelmű. Sokféle tényállást lehet rajta érteni. Aki például nem
járt hitoktatásra, az elbizonytalanodik a kérdéstől. hogy vajon "az
egyház tanítása szerint" vallásos-e, vagy "a maga módján". Mivel
az egyház tanítását nem ismeri, csak azt válaszolhatja, hogy "a
maga módján" vallásos. A fogalom ugyanakkor a mai magyaror
szági értelmezés szerint elsősorban az egyházi tanítóhivatallal és
a kormányzó hatalommal való szembenállásra kérdez rá, és ked
venc vesszőparipájavolt a marxista egyházkritikának annak bizo
nyítására, hogy az egyház rohamosan veszti híveit, akik íme ki
vonulnak az egyházból, s egyre kevésbé igénylik "szolgáltatása
it". Véleményünk szerint Magyarországon a nem egyházias vallá
sosság egyaránt jelenthet ismerethiányt és szembenállást is. Az
utóbbi esetben még mindig kérdéses, hogy vajon a protestáns
vallásfogalom elemeinek elfogadásáról van-e szó, vagy tényleg a
katolikus egyház ismert gyakorlatától való elfordulásról.

A fenti bizonytalanságot szem előtt tartva is figyelemre méltó
különbség tapasztalható az egyháziasan és a nem egyháziasan
vallásosak problémalátó megítélésében. Általánosságban az a jel-
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Elvárások azegyháztól

Az egyház közvetítő

szerepének megítélése

lemző, hogy a társadalmi ellentéteket az egyháziasan vallásos embe
rek sokkal kevésbé találták drámainak, mint a nem egyháziasan
vallásos személyek. Ez a gondolkodásbeli különbség a "szegény
ség"-térnánál ütközik ki a leginkább. Az egyháziasan vallásosak
nak szinte fele gyengének, alig létezőnek tartja az ellentétet a gaz
dagok és a szegények között, míg a nem egyháziasan vallásosak
úgy ítélik meg, hogy az ellentét inkább erős/nagyon erős.

Jelentősen eltér az egyháziasan és a nem-egyháziasan valláso
sak véleménye a következő konfliktusok esetében: dolgozó 
vállalatvezető; magyar - nem magyar; bevándorló - helyi la
kos; budapestiek - vidékiek. Az előbbiek alig látnak köztük el
lentéteket, az utóbbiak viszont erősnek érzik e konfliktusokat.

Az egyháziasan vallásos ember tűrőképességenagyobb, mint a
nem egyháziasan vallásos emberé. Az utóbbi a társadalomban
domináló mércéhez igazodik. A gyermekes-gyermektelen polgá
rok közötti ellentétet a vallásos emberek mindkét csoportja egyaránt
jelentéktelenebbnek értékeli, mint a többiek. Mind a vallásosak,
mind a nem vallásosak közös véleménye, hogy a magas vagy ala
csony iskolai végzettség, ill. a dolgozó és nyugdíjas közötti kü
lönbség nem tekinthető a mai Magyarországon jelentős társa
dalmi konfliktus forrásának. Szinte teljesen eltűnik a felfogásbeli
különbség az egyháziasan és a nem egyháziasan vallásos embe
rek véleményében, ha arról van szó, hogy milyen fontos szerepet
játszhat az egyház a társadalmi konfliktusok megoldásában. Egy
behangzóan az a véleményük, hogy a gazdag és a szegény közti
ellentét megszüntetésében az egyház nem tud sokat tenni.

A nem egyháziasan vallásos emberek sokat várnak az egyház
tól. Közülük kerül ki a legtöbb személy, aki úgy véli, hogy az
egyház igenis fontos, sőt nagyon fontos szerepet lenne képes be
tölteni a legtöbb konfliktus megoldásában. Ugyancsak egyhangú
a vélemény közöttük, hogy az egyház fontos szerepet tölthet be
az alacsony vagy magas iskolázottságból eredő ellentétek, feszült
ségek megoldásánál.

A vallásosak állítják, a nem vallásosak kétségbe vonják, hogy az
egyház fontos közvetítő szerepet vállalhat az öregek és a fiatalok,
a dolgozók és vállalatvezetők, a dolgozók és nyugdíjasok, a poli
tikusok és polgárok, a magyarok és nem magyarok, a kormány és
az ellenzék hívei, a budapestiek és vidékiek, a gyermekes és
gyermektelen emberek közötti ellentét/feszültség enyhítésében.

Az adatfelvétel során kapott eredmények azt mutatják, hogy
konfliktus-helyzetekben a megítélés különbözősége csak az egy
házias vallásosságú és a nem vallásos emberek között teljesen
egyértelmű, így például az egyház konfliktusegyenlítő szerepe a
férfiak és nők, vallásosak és nem vallásosak, a cigányok és a töb
biek között.
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A nem vallásosak
csoportja

Összegezve az eddig megtárgyaltakat, mind a társadalmi konf
liktusok megállapításában, mind az egyház konfliktusmegoldó le
hetőségeinek megítélésében különféle helyzeteket találunk. Az
egyháziasan vallásosak kis csoportja mutatkozik az állásfoglalá
sok tekintetében a legegységesebbnek, a legkövetkezetesebbnek.
Az előbbi kritériumok a második helyre a nem egyháziasan val
lásosokat állitják, a harmadik helyen állnak viszont a nem vallá
sosak. A "más meggyőződéssel"rendelkezők kis csoportja az el
várásnak megfelelően, még kevésbé egységes meggyőződésű,

mint ez előbbiek.

Az egyház számára elgondolkodtató, hogy az egyszeruen
"nem vallásosak" csoportja olyan nagy Magyarországon. A párt
állam utolsó éveiben ez már a politikai vezetőknek is gondot
okozott. Olyan emberek gyűjtőhelye lett ez a csoport, akik valami
okból nem vallásosak, de nem váltak "más meggyőződésűekké"

sem. Egy akkori magas beosztású marxista vezető "se-se emberek
nek" nevezte őket (ti. se nem vallásosok, se nem ateisták), s a tár
sadalom szempontjából a legnehezebb kategóriának tartotta ezt a
csoportot. Számuk majdnem kétszer akkora, mint az "egyháziasan
vallásosoké", biztosan sok közöttük a kereső, vagy a mostani gaz
dasági problémák folytán csalódott ember. Ezek számára az egy
háznak biztosan volna mondanivalója.

Az egyházközség mint a demokrácia iskolája

A kutatás az egyházközségnél annak demokratikus szerkezetét tar
totta vizsgálatra érdemesnek. Ennek megfelelően fogalmazódtak a
tesztkérdések. A közösség ügyeinek eldöntésében való részvételt
szokták a demokrácia mértékéül venni. Legalább ilyen fontos cél
azonban az egyház számára a személy méltósága, az, hogy kit-kit
emberszámba vegyenek. Beletartozik az is, hogy az egyházközség
tagja ne csak egy "szolgáltatás" fogyasztója legyen, sőt nemcsak
beleszólást kapjon a közösség ügyeinek intézésébe, hanem a saját
ügyeit is a közösség gondoskodásába ajánlhassa.

A felmérés kérdései A vizsgálat olyan kérdéseket vet fel, melyek az egyházközséget
mint a demokrácia iskoláját veszik vizsgálat alá. A következő té
mákra kérdez rá:

- ki illetékes az egyházközség ügyeiben való döntésre;
- mennyire ismerik a tagok a döntésre kerülő kérdéseket;
- mennyire érdeklik egyáltalán a tagokat azok a témák,

melyeket az egyházközség tanácsa megvitat;
- van-e beleszólás az egyházközségen kívülről a döntésekbe;
- hajlandók-e a tagok egyházközségi tisztségek elvállalására;
- hogyan ítélik meg a vezetőségben lévő tagok alkalmasságát;
- a tagság számára könnyen elérhetők-e az egyházi,

illetve a világi vezetők;
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- előfordul-e, hogy az egyházközségben a papétól eltérő

vélemény alakul ki;
- ki szokták-e nyíltan mondani az eltérő véleményt;
- a pap képviseli-e a tagok személyes érdekeit

külső szervekkel szemben?
Ez a problémamegoldás nem teljesen illik a katolikus egyház

községre, hiszen ez tudatosan nem parlamentáris közösségi for
ma. Célja nem annyira az, hogya közösség életét határozatokkal
szabályozza, mindenkit bevonva a döntéshozatalba, hanem első

sorban az, hogy megvalósítsa minden evangéliumi közösség há
rom lényeges funkcióját: az igehirdetést, a liturgiát, és testvéri
szolgálatot, a diakoniát. Az igehirdetés gyakorlati célt szolgál: az
evangéliumi kovász így hatja át az életet. A liturgia is a konkrét
életből nő ki, nem puszta látványosság, hanem részvétel az euka
risztikus kenyértörésben. E kettőből logikusan következik a dia
konia: a világ, a testvérek szolgálata. Az egyház, mint társadalmi
intézmény a korszellem hatására természetesen igyekszik - több
kevesebb sikerrel - életében teret adni a demokratikus szabá
lyoknak és a "hivatal" hatáskörét a valóban evangéliumi felada
tokra összpontosítani. Élete mégsem szorítkozhat csupán erre a
társadalmi dimenzióra, s ezért a "demokrácia-képességet" is csak
ennek keretében valósíthatja meg.

A megkérdezettek 28,5%-a egyáltalán nem tudott válaszolni ar
ra a kérdésre, ki az illetékes az egyházközségi ügyekben való
döntésben. Igazán csak arra a válaszlehetőségre reagáltak, amikor
arról volt szó, hogya lelkész a testülettel együtt illetékes az egy
házközségi ügyekben való döntésben (39,3%). Különösen a magu
kat .felekezethez tartozónak" vallók csatlakoztak ehhez az állás
ponthoz. Mivel a zsinatpresbiteri elvet követő protestáns gyüleke
zeti vezetés és a katolikus egyházjog alapján működő egyházköz
ségi szabályzat e pontban erősen eltérő gyakorlatot követ, fontos
lett volna, hogy az adatfelvétel a felekezeti hovatartozást is meg
kérdezze; ennek hiányában a válaszok csak általánosságban érté
kelhetők,

Az első látlelet az, hogy az emberek az egyházközség folyó
ügyeit alig ismerik (60,4%-a sosem szerzett tudomást ilyen
ügyekről). Mindössze 10% az, akinek gyakran tudomására jutot
tak egyházközségi problémák. E számok ékesszólóan panaszolják,
hogy az egyház, melynek a társadalom kovászává kellene válnia,
valahol a sekrestyében van elrejtve; hogy az üdvösség szolgálata
nem közérdekű ügy; hogy az "egész világ", ahová az Alapító
küldte tanítványait, még messze nem lett megszólítva. Ebben a
kérdésben természetesen nagy a különbség aszerint, hogy valaki
tagja-e egy felekezetnek vagy sem. A felekezeten kívüliek 3/4 ré
sze sosem hallott arról, milyen témákat tárgyaltak meg egymás
között az egyházi grémiumok. Ezzel szemben áll a megkérdezet-
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tek 2%-a: nekik viszont gyakran tudomásukra jutott, hogy miről

tárgyalt az egyházi vezetőség.

Ezután már nem meglepő, hogy a lakosság felét-kétharmadát nem
is érdeklik, hogy miről tárgyalnak az egyházi berkekben. Valami látvá
nyos dolognak kell történnie, hogy felkeltse az emberek érdeklő

dését. Egyházi körökben talán még túlságosan elevenen él az
egykori falusi idill emléke, amikor a polgárok jelentős része még
községben élt, ahol mindenki tudott mindenről, s ha nagyon
akarták, még azt is megtudhatták a hívek, mit ebédelt a plébános úr.

Ma az egyházi közösség gyakran úgy éli életét, hogy mások
tudomást se vesznek róla. Ahol viszont élnek még a régi hagyo
mányok, ott az egyháznak jobban kellene törődnie azzal, hogy a
meglévő érdeklődési ki is elégítsék.

Alig van különbség a felekezetekhez tartozók illetve nem tarto
zók között abban a kérdésben: hajlandó-e az illető arra, hogy
tisztséget vállaljon az egyházközségben, ha felkérnék rá. "Bizto
san nem" választ adott a felekezeten kívüliek 82,O%-a és a feleke
zetekhez tartozóknak 76,6%-a. Az egyházi tisztségre vállalkozók
között magától értetődően több a felekezethez tartozó, mint a fe
lekezeteken kívüli (9,4% és 2,2%). Pedig az egyházközségi veze
töknek, mint testületnek egyértelműen jó hírneve van. Határozot
tan pozitív a vélemény arról is, hogy a helyi pappal és a helyi vi
lági elöljáróval igen könnyen személyes kapcsolatba tud kerülni
az, aki kívánja.

Pozitív a helyi pap megítélése olyan szempontból is, hogy az
esetek többségében elfogadják döntéseit, s ha ellentétes álláspont
adódik, azzal se szoktak konfrontálni. Ezen a ponton alig külön
böznek egymástól a felekezethez tartozók és a felekezeten kívüli
ek. Nem tisztázott kérdés azonban, hogy ezekben a válaszokban
mennyire játszott szerepet a magyar ember hagyományos tekin
télytisztelete.

Egy működő demokratikus politikai közösségben a felsorolt
elemek jól körülírják a benne megvalósított demokrácia minősé

gét. Mivel az egyház sohasem állította magáról, hogy célkitűzése

egy demokratikus közösség eszményének a megvalósítása, így az
eredmények sem arról szólnak, hogy mi az egyház, hanem a kű

lönbségekről, hogy mennyiben tér el az egyház struktúrája a demok
ratikus politikai közösség ideál típusától. A kérdés felvetése viszont jo
gos, hogy az egyház önértelmezése szempontjából valóban szük
séges-e annyira eltérni egy demokratikus intézmény ideáltípusá
tól, mint ahogy - legalábbis a gyakorlatban - az egyházközsé
geknél tapasztalható? Ezzel lemond ugyanis az egyház az ember
közelségről, a könnyen érthetőségről, a nagy tömegek megszólítá
sának lehetőségéről. Ez viszont az egyháznak inkább hátrányára,
mint előnyére válik.
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