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Egyház
és "civil társadalom"
A központosított állampárti rendszer bukása számtalan társada
lomszervezeti kérdést vetett fel. Az azóta zajló közéleti csaták sze
replői gyakran állitják, hogy nehézségeket okoz az egyházak társa
dalmi helyének, jogállásának, szerepének, önállóságának tisztázása.
Ebben sok igazság van. Ez a megfogalmazás könnyen értelmezhető

úgy, mintha az egyházak nyilvános megjelenése lenne a probléma.
Mintha a vallásos emberek "speciális igényei" és a vallási intéz
mény okoznának fejtörést a társadalomnak és az államnak. Mintha
egy csoportnak az a törekvése; hogy sajátos értékeit megvalósítsa
és igényeit érvényesítse, szemben állna a társadalom egészének ér
dekeivel és törekvéseivel. Mintha a korábban központilag megha
tározott "rend" nyugalma (amit persze e bürokrácia ideológusai
hajlamosak voltak "közérdeknek" nevezni) lenne az az optimális
mérce, amelyhez jelenünket és jövőnket mérni kell. Mindez úgy
hangzik, mintha a történelem nem utasította volna el a hivatalos
ideológiát képviselő központosított állam modelljét. Elutasította!
Ám a múlt összeomlása nem azonos a jövő megszületésével. Fel
tétlenül jogos tehát az a kérdés, hogy milyen társadalmat akarunk,
s hogy ezen belül milyen helyet, milyen szerepet kaphatnak az egy
házak.

A "civil társadalom"-rél

Ez a dolgozat a "civil társadalom" mellett tör lándzsát, és azt állítja,
hogy abban a vallási közösségeknek és intézményeknek éppúgy
helyük van, mint bármilyen egyéb társadalmi szerveződésnek,Aki
ezt a helyet és szerepet kétségessé teszi, vagy annak elfoglalását
akadályozza, az nem csupán egyházellenes, hanem a plurális civil
társadalom ellensége. A dolgozat másik állítása, hogy az egyházak:
közösségek hálózatai, azaz eredendő adottságuk, hogy a civil tár
sadalmat építsék, és annak egyik megalapozójává váljanak. Minde
nekelőtt azonban tisztázni kell két alapfogalmunk, az "egyház" és
a "civil társadalom" jelentését.

Kiindulópontunkat azok a továbbiakban nem magyarázott tár
sadalomelméleti tételek képezik, hogy (1) a nyugati típusú fejlett
társadalmakban mindennemű vallási-világnézeti egyszínűségnek

- alighanem egyszer s mindenkorra - vége. Plurális társada
lomban élünk, amely különböző felfogású és különböző érdeke-
ket érvényesítő csoporlokból áll. (2) A társadalom csoportjai kü
lönböző adottságokkal rendelkeznek, és így különbözőképpen
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tudnak részt vállalni az egész társadalom működésében. Egyúttal
olyan versenyben állnak egymással, amelyben legjobban önma
guk tudják/tudnák érdekeiket megfogalmazni és képviselni. (3) A
társadalom szervezete nem más, mint a csoportok önérvényesíté
sének és a közöttük megjelenő viszonyoknak állandóan változó
rendszere. (4) A társadalom egészének java és békéje, és ezen be
lül a hátrányos helyzetű egyének, csoportok, körzetek stb. lét- és
cselekvési feltételeinek biztosítása megköveteli ugyan az anyagi
eszközök és a hatalom bizonyos - állami, regionális, szektorális,
önkormányzati vagy egyéb - központosítását, ám (5) az állam (a
közigazgatás, a gazdaság, a kultúra stb.) semmilyen magasabb
szintje nem jogosult az alacsonyabb szinten is ellátható cselekvé
sek, jogkörök és felelősség vállalására, ellenkezőleg: a magasabb
szinteknek s végső soron az államnak elsőrendű kötelessége a ha
táskörébe tartozó alacsonyabb szintek önálló illetékességének és
feladatvállalásának az ösztönzése.

E 'nézet szerint nem a személytelen állam, hanem maga az em
ber és az egyének társulása, illetve a társadalomban cselekvő kö
zösség és csoport a kulcsszereplő. Nem az állam működése az,
amit elsősorban és önmagáért - pontosabban: az államszervezet
belső követelményeihez igazodva - kell optimalizálni, ellenkező
leg: az államot az emberek és a társadalom igényeihez kell igazí
tani. Ha pedig az emberek és csoportok törekvései különbözőek,

akkor az állammal szemben támasztott első követelmény éppen
séggel ennek a sokféleségnek az intézményes lehetövé tétele. A
pluralizmusnak ez a normája azt jelenti, hogy nem kifogásolható,
ha egy csoport sajátos igényekkel jelentkezik. Ez a legtermészete
sebb módon hozzátartozik a modem társadalom életműkődései

hez. Inkább fordítva kell kérdezni, hogy a társadalom számtalan
féle csoportja tudatosítja-e és képviseli-e saját önazonosságát és
érdekeit? Éppoly fontos kérdés, hogy a társadalmi környezet 
és az állam - hajlandó-e és képes-e a sokféle csoport sokféle sa
játosságát ("másságát") tudomásul venni, és azokat, kűlönbözősé

gük megtartása mellett, termékeny feszültségbe foglalni? Más
szóval képes-e az egyes csoportok sajátosságát és önérvényesíté
sét úgy lehetövé tenni, hogy az ne szüntesse meg más csoportok
létlehetőségét? Az előbbi logikánál maradva a vallási csoportok
kal és egyházakkal kapcsolatban is félrevezető az a kérdés, hogy
"másságuk", illetve sajátos igényeiknek érvényesítése belefér-e a
világnézetileg "semleges" állam kereteibe. Annál fontosabb, hogy
elég egyértelmúen meg tudják-e fogalmazni önmagukat és törek
véseiket, hogy azután azzal a társadalom mozaik-sokféleségében
önálló színfoltként szerepelhessenek. A pluralizmus kibontakozá
sa szempontjából az egyházak megjelenése a társadalomban nem
túl sok, ám lehet, hogy még túl kevés. Persze ez a tétel nem a
feudális és nem a kommunista, hanem a civil társadalom valósá
gát és eszmerendszerét követeli. S a civil társadalom viszonyai
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között sem igaz, hogy bármilyen egyház, szekta, kultusz és egyéb
vallási közösség léte eleve jó és hasznos. (Bizonyosan nem lenne
jó például az olyan egyház, amely nem fogadná el semmilyen tő

le eltérő csoport és az övétől különböző meggyőződés létjogosult
ságát.) Tehát nemcsak a civil társadalom fogalmára kell röviden
visszatérnünk, hanem majd arra is, hogy milyen a civil társada
lom által igényelt egyház.

A "civil társadalom" kifejezés valójában semmi mást nem je
lent, mint az olyan alulról építkező társadalmat, amelyben a kü
lönböző csoportok megtalálják önkifejeződési módjukat és az
egyéb csoportokkal való együttélés mikéntjét. A "civil" tehát itt
legkevésbé sem a "vallási"-nak, hanem a "hivatalosnak", a kívül
ről és formálisan szabályozottnak és az állam által irányítottnak
az ellentéte. A "civil társadalom" az egyének és a közösségek ér
dekérvényesítési formája a bürokráciák és a monopóliumok önér
dekeivel szemben. A liberális társadalomelméleti hagyományban
gyökerező "civil társadalom"-program magja az alulról építkezés,
az egyének, a csoportok, az alacsonyabb szintű közösségek és in
tézmények szabadságának és önérvényesítésének a magasabb
szintekkel, hatalmakkal, intézményekkel szembeni kibontakozta
tása - nem utolsó sorban a társadalom teljesítőképességénekfo-
kozására. l

.

Ehhez nagyon hasonló társadalmi ideált képvisel a "szubszidia
ritás" koncepciója, amelynek lényege egyrészt az indokolatlan,
azaz nem feltétlenül.szükséges, hanem kikerülhető (és mert nem
feltétlenül szükséges, hanem az alacsonyabb szintek lehetőségei

nek elvonása, azért jogtalan) központosítás tilalma; másrészt az a
követelmény, hogy a jogokat és a kötelességeket arra a legalacso
nyabb szintre kell telepíteni, ahol azok még gyakorolhatóak, illet
ve elláthatóak, s harmadrészt az egyén és az alacsonyabb közös
ségek és intézmények képességeinek éppen a rájuk ruházott jogok
és felelősségek által történő ösztönzése.2 Ezt a katolikus társada
lometikából származó felfogást az utóbbi években a föderalizmus
és a plurális társadalom államberendezkedése körüli viták, majd
pedig az EU egyes okmányai tették a napi- és a világpolitikában
is aktuálissá.3

A "civil társadalom" inkább társadalomelméleti fogalmával
szemben a "szubszidiaritás" inkább politikaelméleti kategóría,"
Ennek ellenére alig kétséges a kettő közötti alapvető megegyezés.
Annál fontosabb megjegyezni, hogy az utóbbi, azaz a szubszidia
ritás-elv a társadalomról szóló katolikus felfogásnak mindig fon
tos pillére volt.' A katolikus egyháznak az utóbbi száz évben té
telesen is megfogalmazódó hivatalos "társadalmi tanításában,,6 ez
a három legfontosabb alapelv egyike. Az elv leggyakrabban hi
vatkozott rövid összefoglalása az 1931-ben közzétett Quadragesímo
anno enciklika 79. pontjában található.7 Ez az elv a katolikus esz
merendszerben természetesen nem távoli elmélet, hanem a társa-
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áthárítani

jogszerűtlenség és

dalometika alapja. Ilyen értelemben - és a II. Vatikáni zsinat do
kumentumaira hivatkozva - használja a fogalmat a Magyar Ka
tolikus Püspöki Kar 1996. évi szociális körlevele is, amikor a
szubszidiaritást az épülő magyar társadalom egyik alaptételévé
akarja tenni, és amikor az ehhez szükséges társadalmi elkötelező

dést sürgeti: "Mindenkiben fel kell szítani a szándékot, hogy ki
vegye a részét a közös kezdeményezésekbőll?"

Ugyanez a magyar püspökkari körlevél a civil társadalom meg
teremtését is sürgeti." "A kormányzatnak segítenie kell a civil tár
sadalom erősödését,biztosítania kell szervezeteinek működési fel
tételeit, hogy ne folytatódjék a társadalom újraállamosítása. Vé
delmeznie kell az alsóbb szintű kezdeményezéseket az erősebb és
magasabb szintekkel szemben, korlátoznia kell tehát a politikai és
a gazdasági hatalmi koncentrációt." (...) "Nem csupán a gazdasá
got, hanem a rászorultakat is támogató politikát kell folytatnia
(PT64).lD Az emberek támogatása mindenekelőtt cselekvő, és kez
deményező képességük és önellátásra való képességük megterem
tését követeli. Az állam nem akkor működik jól, ha konfliktusok
tól mentesen igazgat passzív polgárokat, »atyáskodva« fölöttük,
hanem ha polgárait felelős, saját ügyeiket intézni képes szemé
lyekké tudja nevelni. (...) Mindamellett az önmagáért felelősséget

vállaló és önmagát ellátni és igazgatni képes »civil társadalom«
megteremtése elsődlegesenmaguknak az embereknek és közössé
geiknek az erkölcsi kötelessége és gyakorlati feladata." A társada
lomról vallott katolikus felfogás (és ezen belül a magyar hierar
chia felfogása) személyes felelősségre és részvételre, az alulról
építkező, sokrétűen tagolt társadalom és az egyének és közössé
gek jogait és lehetőségeit garantáló jogi és államszervezet megte
remtésére ösztönöz. A sürgetés címzettie egyrészt az állam, más
részt minden egyes ember. Minket az alábbiakban ezen túlmenő

en most az foglalkoztat, hogy az egyház maga miképpen járulhat
és hogyan járul hozzá a szubszidiárisan tagolódó civil társadalom
létrejöttéhez.

TIsztázni kell még, hogy mire gondolunk, amikor az alábbiak
ban "egyházról" beszélünk. Nem foglalkozunk azzal, hogy mi
mindent tartalmaz az egyház kifejezés a teológiai és a vallástudo
mányi szóhasználatban. Célszerűnek látszik viszont annak a tény
nek a szem előtt tartása, hogy "az egyház" nem egészen ugyan
azt jelenti a teológusok és a köznapi ember gondolkodásában, s
nem egészen ugyanazt a belül lévők és a kívülállók számára.II
Társadalomtudományi és politikai összefüggésben az egyház evi
lági, társadalmi, szervezeti valóság. (A teológusok ezt az egyház
"látható alakjának" nevezik, és az egyház egyik, talán alárendelt,
de figyelmen kívül nem hagyható dimenziójának tartják.) Most
ehhez az értelmezéshez tartjuk magunkat. Itt is marad még bőven

tisztáznivaló.
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egyúttal súlyos bűn, a
társadalom helyes

rendjének felforgatása,
mivel minden társadalmi
tevékenység lényegénél
és benne rejlő erejénél

fogva segíteni 
szubszidiálni - köteles

a társadalom egyes
részeit, ellenben soha

nem szabad
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bekebelezni azokat."
Vö.: Tomka Miklós 
Goják János (szerk.):
Az egyház társadalmi
tanítása, Szent István
Társulat é.n. (1993),

Budapest, 81.
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testvériesebb világot! A
Magyar Katolikus

Püspöki Kar körlevele a
hívekhez és minden

jóakaratú emberhez a
magyar társadalomról,

MKPK, Budapest, 1996.
26. pont. Az idézett

mondat eredeti helye a
II. Vatikáni zsinat Az

Egyház a mai világban
című, Gaudium et spes

kezdetű

dokumentumának
31. pontja.

Vö.: Tomka-Goják: im.
219.

91m. 74·78. pont,
illetve 48·51.

1OXXIIl. János pápa
Pacem in terris
enciklikájának

64. pontja,
Vö.: Tomka-Goják: im.

174.

1. Ahogyan a közvélemény az egyházat várakozásteljesen értelmezi
Néhány éve egy hazai kutatás megkérdezte, hogy minek tartják

az emberek az egyházatY Mit jelent számukra az a szó, hogy
"egyház"? Az első fontos tapasztalat, hogy az egyház fogalma és
valósága mindenki számára jelent valamit. Volt, aki egyetértett,
volt, aki nem értett egyet az egyház alábbi lehetséges értelmezései
vel, de csak igen kevesen - kevesebben, mint a társadalom 5%-a,
csupán a politikai jellegű kérdéseknél ennél többen - voltak bi
zonytalanok, s mondták, hogy nem tudnak válaszolni. A második
megállapítás: a közvélemény többsége az egyházakat fontosnak
és megújulásra képesnek ítéli, és azt tartja, hogy az egyházak se
gítik a demokrácia megvalósulását, és részt is kell venniük az
emberek számára fontos kérdések kezelésében (1. tábla).

1. tábla Az egyházat különféle módon értelmező kijelentésekkel va
ló egyetértők aránya az országfelnőtt népességében (százalékban).

Az. egyes kijelentésekkel egyetértők aránya százalék

.Az egyház....

...a papok éspüspökök szervezete" 45,9

..,avallásos emberek közössége" 90,4

...a múM maradványa" 31,5

...ma éppoly fontos, mint korábban" 70,9

...mindig képes arra, hogy megújuljon" 72,6

.Az egyházak...

...együllműködtek a kommunizmussal" 13,2

...szemben állnak a kommunizmussal" 39,S

...nehezftik a demokrácia megvalósulásáf 9,1

...segítik a demokrácia megvalósulását" 56,0

.Az egyháznak...

...a társadalom dolgaihoz is hozzá kell szólnia" 59,1

...semmi köze a társadalmi kérdésekhez" 19,1

,,Az egyházaknak részt kell venniük azembereket foglalkoztató...

...erkölcsi kérdések megoldásában" BO,4

...szociális problémák csökkentésében" 77,6

...kulturális kérdések megvitatásában" 72,S

.,.politikai kérdések eldöntésében" 36,1

(Azóta sokan leírták, hogy az egyház társadalmi szerepvállalásának
igénye korántsem azonos az élet különböző területein. Nos, az
alábbi adatok ezt a tényt is jelzik. Ugyanazon ember szájából is
elhangzanak azonban egymással szembenálló vélemények. Még
gyakoribb, hogy bizonyos területeken a közvélemény megosztott.
Ezért a kapott válaszok összhangját is vizsgálat tárgyává kell tenni.)
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Az értelmezési problémák csökkennek, ha - ahol lehet - a
kérdéseket páronként vizsgáljuk. Ez az eljárás kimutatja, hogy a
társadalom mekkora részének van következetes (azaz különböző

megközelítésekben azonos tartalmú) véleménye az egyház(ak)ról.
Kiindulópontul szolgál, hogy szinte az egész társadalom tudato
sítja, hogy az egyház közösség is. A népesség fele emellett a papi,
szervezeti, intézményi jelleget is hangsúlyozza (2. tábla). A közvé
lemény értelmezésében az egyház egyszerre hívő közösség és a
tisztségviselők, papok és püspökök szervezett együttese.

2. tábla Elsősorban az egyház közösségi természetét, vagy inkább
a papi-szervezeti jellegét hangsúlyozók aránya az ország felnőtt

népességében (százalékban).

A válaszok meaoszlása százalék

Az. egyház...

...a papok éspüspökök szervezete és nem a vallásos emberek közösséos 2,5

...a papok éspüspökök szervezete isésa vallásos emberek közösséqs is 47,6

...a vallásos emberek közössége és nem a papok éspüspökök 42,3
szervezete

...sem nem a papok éspüspökök szervezete, sem nem a vallásos
2,6

emberek közössége

Nem tudja eldönteni 5,0

Összesen 100,0

Ez a szervezett közösség a plurális magyar társadalom egy szele
te. Nem az egész társadalom, de annak nem elhanyagolható nagysá
gú és saját identitással rendelkező része. Az egyházközösségnek a
társadalomban való aktív létjogosultságát biztosítják tagjainak embe
ri jogai. Ez olyan jog, amit nem az állam ad. Ez az emberrel vele
születik. Az államnak a jog gyakorlását kell lehetövé tennie. - Leg
alábbis, ha az állam demokratikus akar lenni. A vallásszabadságnak
és ezen belül a vallási közösségek jogának biztosítására Magyaror
szágon saját polgárai is ösztönzik az államot. A felnőtt népességnek
több, mint háromnegyede az egyház(ak)at fontosnak is, értelemsze
rűen mások számára is fontosnak tartja (3. tábla).

3. tábla Elsősorban az egyháznak a múlthoz kötődését vagy a je
lenlegi fontosságát hangsúlyozók aránya az ország felnőtt népes
ségében (százalékban).

A válaszok meaoszlása százalék

Az. egyház...

...a múlt maradványa ésma nem olyan fontos, mint korábban 7,1

...a m@ maradványa ésma éppoly fontos, mint korábban 26,6

...ma é17l'Oly fontos, mint korábban ésnem a múR maradványa 48,2

...sem nem a múR maradványa, sem ma nem olyan fontos, mint korábban 8,3

Nem tudja eldönteni 9,8

Összesen 100,0
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A jog kötelességgel jár. Az egyház egészének (mint közösségnek
és mint szervezetnek) a nagysága és a jelentősége magával hozza a
társadalom egészével szembeni felelősséget. Kérdés, hogy ez mit
tartalmaz? Kérdés, hogy mit vár el a társadalom? S kérdés, hogy
mennyiben elégedett az egyház magatartásával?

A média időnként megkockáztatja azt az állítást, hogy az egy
házak együttmúködtek volna a kommunizmussal. A kollaboráció
vádja egyes esetekben csak az egyházak erkölcsi hitelét kívánja
rontani. Máskor, ugyanez az érv az egyházaknak a demokratikus
közéletben való részvételét is nehezíteni, vagy éppen megakadá
lyozni szeretné. Nos, az említett felfogással a társadalomnak csak
egy töredéke ért egyet, a népesség fele az egyház(ak)nak a kom
munizmussal való szembenállását hangsúlyozza (4. tábla).

4. tábla Az egyházaknak a kommunizmussal való együttműködé

sét, vagy inkább a kommunizmussal való szembenállását hangsú
lyozók aránya az ország felnőtt népességében (százalékban),

A válaszok megoszlása százalék
Azegyházak...

...egviittmüködtek és(ma) nem állnak szemben a kommunizmussal 9,8

...együtlmüködtek, (de ma) szemben áI1nak a kommunizmussal 9,5

...(ma) szemben állnak (és) nem müködtek 9!lYüI\ a kommunizmussal 37,6

...nem müködtek egYÜI\, (de) nem állnak szemben a kommunizmussal 22,3

Nem tudja eldönteni 20,8

Összesen 100,0

Ami pedig a demokráciához való hozzájárulást illeti, a felnőtt

népesség többsége az egyház(ak) pozitív szerepét állítja, és ele
nyésző azoknak a száma, akik ezzel ellentétes véleményen van
nak (5. tábla). Ez már nem egyszeruen erkölcsi ítélet, hanem
olyan vélemény, amelynek az egyházak jelenlegi és a jövőben kí
vánatos szerepével kapcsolatban is jelentősége van.

5. tábla Az egyházaknak a demokráciát segítő vagy akadályozó sze
repéthangsúlyozók aránya az országfelnőtt népességében (százalék
ban),

Avállszokmegoszlása százalék

Azegyházak...

...egyértelmúen nehezítik a demokrácia megvalósilását 4,4

...részben nehezilik, részben segitik a demokrácia megvalósilását 8,2

...egyértelműen segililc a demokrácia megvalósítását 56,7

...senem nehezítik, senem segítik a demokrácia megvalósításál 13,2

Nem tudja eldönteni 17.5

ÖSszesen 100,0
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13A Magyar Katolikus
Püspöki Kar
Saftóirodája

megbízásából az MTA
Konfliktusok

Kutatóközpontjával
(Tamás Pál iránynása
alatt) megterveztetett

és a Szonda-Ipsos
Közvéleménykutató

Intézettel megvalósított
1995. évi kutatás.

14Tamás Pál: Egyházi
mozgásterek a

társadalomban, Vigilia
1996. 5. 328-342.

A közvéleményben sokféle elképzelés él arról, hogy mi az egy
ház, milyen kapcsolatok fűzik az egyházakat a múlthoz, a jelen
hez és a jövőhöz s nem utolsó sorban a kommunizmushoz, külö
nösképpen pedig a demokráciához. Ezek fontos előzetes minősíté

sek. Hozzájárulnak annak a mérlegeléséhez, hogy milyen lehet,
milyen legyen az egyházak szerepe a megálmodott új társada
lomban. A pártok véleménye erről láthatóan megoszlik. A média
egyrészt arra törekszik, hogy minél ellentétesebb álláspontokat je
lenítsen meg. Másrészt az újságíró-társadalom saját véleményét is
képviseli, s ez nem ritkán ellenzi az egyházak közéleti-politikai
szerepvállalását. A társadalom többsége egyrészt azt tartja, hogy
az egyház(ak)nak van köze a társadalom dolgaihoz, másrészt el
várja, hogy az egyházak hozzá is szóljanak azokhoz (6. tábla).
Mindezek az eredmények leegyszerűsítve úgy is olvashatóak,
hogy a társadalom az egyházakat a társadalom olyan közösségi (s
részben intézményes) szereplőinek tekinti, amelyek közéleti jelen
létét hasznosnak tartja és igényli.

Egy másik, későbbi kutatás, ami kifejezetten az egyházakkal
szembeni elvárásról szólt,13 részben ugyanerre az eredményre jut,
részben az előbbieket pontosítja. Ennek a második vizsgálatnak
fontos megállapítása, hogy a közvélemény az egyházaktól legin
kább szociális és karitatív tevékenységet vár. A társadalom az ok
tatástól a szociális otthonokig és a kömyezetvédelemtől a családi
konfliktusok kezeléséig sokmindenben, de mindenekelőtt az alsó
szintű és helyi egyéni, anyagi és társadalmi Rroblémák enyhítésé
ben számít az egyházak közreműködésére.4 Kérdés, hogy mire
támaszkodik ez az elvárás? És kérdés, hogy rendelkezik-e az egy
ház olyan adottságokkal, amelyekkel az elvárásoknak meg tud
felelni?

6. tábla Az egyházaknak a társadalmi dolgokban való illetéktelen
ségét vagy illetékességét hangsúlyozók aránya az ország felnőtt

népességében (százalékban),

A válaszok megoszlása százalék

Az egyháznak.•.

...semmi köze ésnem kell hozzász6lnia a társadalmi kérdésekhez 9,6

...van köze és hozzá kellszólnia a társadalom dolgaihoz 46,5

...van köze, de nem kell hozzászóln;a a társadalom dolgaihoz 10,8

...semmi köze, mégis hozzá kell szólnia a társadalom dolgaihoz 15,9

Nem tudja eldönteni 17,2

Összesen 100,0
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2. Az egyház és a civil társadalom kapcsolata történeti nézetben

15VÖ.: például Köblös
József: Az egyházi

középréteg Mátyás és
a Jagellók korában,

MTA Tórténettudományi
Intézet,

1994, Budapest;
Mályusz Elemér:

Egyházi társadalom a
középkori

Magyarországon,
Akadémiai, 1971,

Budapest;
Monzel, Nikolaus: Die
katholische Kirche in
der Sozialgeschichte,

Olzog, 1980,
München-Wien;

Pelsőczy Ferenc: A
vallási élet arculata

Szent István korában,
Ametiszt, 1994,

Törökbálint.
16Györffy György:

István király és műve,

Gondolat, 1983,
Budapest.

17Gyetvai Péter:
Egyházi szervezés,

Görres Gesellschaft,
1987, München.

18Heinrich Winkler
August: Die Revolution

als Gegenrevolution,
Von Marx zu Lenin
oder Warum 1917

keine neue 1789
wurde, Frankfurter

Allgemeine Zeitung,
1997. november 7. 44.

A mai közvélemény számára alighanem csekély jelentősége van an
nak, hogy az európai társadalom és kultúra első szakaszában a
vallási és a profán élet szorosan összefonódott, a vallási közösség
egybeesett a lakóközösséggel, a vallási-egyházi szervezet pedig a
kulturális és politikai szervezet legbiztosabb eleme volt. 15 Éppígy
inkább csak történeti jelentőségű tény, hogy hazánkban az állam
alapítástól kezdve" évszázadokon át az egyház alkotta az egyedüli
olyan szervezeti hálót, amely horizontálisan, azaz földrajzilag is és
vertikálisan, az osztálykülönbségeket áthidalva egyetlen hatalmas
rendszerbe fogta az ország népétY Nagyobb a közvetlen emlékezet
jelentősége.Az egyházi-vallási intézmény az előző nemzedékek éle
tében a helyi társadalomban a kisemberek számára is részvételi le
hetőséget kínált. Ennek a társadalmi-közösségi részvételnek a jelen
tősége a világ számos pontján lassanként lecsökkent - olyan ütem
ben, ahogyan a társadalomszervezet egyéb dimenziói megerősöd
tek, ahogyan a civil társadalom kiépült. Groteszk módon Kelet-Eu
rópában éppen a kommunista rendszer volt az, amely az egyház
hangsúlyos társadalmi-politikai szerepét - legalábbis a kisemberek
sziníjén, az újonnan megteremtett politikai osztály "alatt" - meg
őrizte. Ez a megállapítás némi magyarázatra szorul.

A Kelet-Közép-Európában szovjet fegyverek árnyékában megszü
lető kommunista politikai rendszerek első törekvése arra irányult,
hogy a társadalom önálló szervezetét felszámolják. Ezért fogadja el a
szociológusok jelentős része Rainer Lepsius megállapítását, hogy az
1917-es bolsevik .forradalom't." majd a kommunista hatalomátvéte
lek sorozata lényege szerint ellenforradalom volt: az autonóm civil
társadalom léte és kifejlődése elleni forradalom. Mindenütt betiltot
ták a korábbi pártokat, szervezeteket, mozgalmakat. A nem kommu
nista intézményrendszert a hatalmi erőszak szétzúzta. Nehezebbnek
mutatkozott a társadalom nem hivatalos rendjének és szerkezetének
a megsemmisítése. Nem is sikerült mindenütt. Kelet-Közép-Európa
azon országaiban, ahol a mezőgazdaság és a falu túlsúlya megma
radt, ott a helyi hagyomány és a helyi társadalom is megőrizte jelen
tőségét. Ahol ezzel szemben (mint például Magyarországon) az ipa
rosítás, városiasítás gyorsabb ütemben haladt, ott a helyi társadalom
gerince is többnyire megtörött, az öntörvényű és önellátó közösségi
társadalmi szerkezet és rend legfeljebb a kisebb és az ipari közpon
toktól távolabb eső településeken maradt meghatározó.

Pártjának tömegpárttá tételével a kommunizmus egy új politi
kai, gazdasági és kulturális elitet igyekezett megteremteni. A párt
ellenben hamar az élősködő kivételezettség haszonélvezője lett, és
emiatt alkalmatlannak bizonyult arra, hogy a társadalom egészé
nek teherhordó szerkezetévé és kommunikációs hálózatává vál
jon. A párttagság - egyébként szinte elérhetetlen - előléptetése

ket és anyagi előnyöket, másoknál korábban megkapott informá-

339



ciókat és politikai kapcsolatokat közvetített, és ezzel a hatalom
gyakorlás fontos eszköze lett. A párt viszont ugyanilyen mérték
ben elveszítette azt a lehetőséget, hogy a hatalommal nem rendel
kezők sajátjukénak tekintsék és bízzanak benne. Egyszóval, az ál
larnpárt kétségtelenül a társadalomszervezet egyik fontos hálóza
tává, alrendszerévé, ám nem az egész társadalom, hanem a gaz
daságilag, politikailag és kulturálisan uralkodó rétegek és csopor
tok érdek- és önkifejező eszközévé vált.

A helyi társadalom maradványai és a párt (és_ az általa dirigált
szervezetek) hálózata mellett a kommunizmus évtizedeiben a tár
sadalom egyetlen olyan szerveződési módja létezett, amelyben a
részvétel önkéntessége és a szervezet bizonyos autonómiája meg
valósulhatott: az egyház. A politikai helyzet persze az egyház tár
sadalmi valóságát sem hagyta érintetlenül. A totalitarizmus évei
ben ez azt jelentette, hogy olyanok is az egyházban kerestek kul
turális és közösségi menedéket, akiket nem annyira a hívő meg
győződés, hanem az üldözöttség hajtott. A negyvenes évek végén,
az ötvenesek elején a "vallásosság" politikai választóvízzé vált.
Miközben a hatalom egyházüldözésbe kezdett, az egyházak, híve
ik létszámát és aktivitását tekintve, erősödtek. Itt kezdődött, s az
tán az elmúlt fél évszázad történetét végigkísérte, hogy az egyéb
ként politikailag és ideológiailag egyszínű társadalomszervezet
ben az egyházak lettek a hivatalossal szembenálló "ellenkultúra"
és "ellentársadalom" megjelenítői. Ez elsősorban nem nyilvános
programokban, nem szervezeti szembenállásban, nem a pártállam
formális elutasításában, nem illegális- és szamizdat tevékenység
ben, egyszóval nem szervezett politikai ellenzékiségben, hanem a
mindennapi gondolkodás és magatartás egy másfajta gyakorlatá
nak megvalósításában mutatkozott. Míg a politikai osztályon be
lül kibontakozó demokratikus ellenzék önmagát és ellenzékiségét
túlnyomórészt értelmiségi kategóriákban fogalmazta meg, az
ilyenfajta reflexió az egyházakban szinte teljesen hiányzott. Ám
ellentétben a demokratikus ellenzék által elértek kis létszámával
az egyházak vallásgyakorló hívőtömege milliós nagyságrendű

volt és maradt. Továbbá míg a politikai ellenzékiség "témái" a
társadalmi lét egyetlen, éspedig politikai dimenziójára koncentrá
lódtak a személyes és a magánéletet kevésbé érintve, a vallási kö
zösség kultúrája éppen a mindennapi és a magánélet összefüggé
seiben gyökerezik. A vallás és a mindennapi élet kapcsolata pedig
magában foglalja az emberi kapcsolatok, az értékek, az erkölcs, a
jövőkép stb. világát.

Az egyházak közösség- és társadalomteremtő szerepével szem
ben két ellenvetést szokás megfogalmazni. Az egyik az egyházi
vezetők (tényleges, vagy feltételezett) politikai konformizrnusára
hivatkozva vonja kétségbe az egyházi közösségek reális önállósá
gát. A másik a vallás elspiritualizálódását állítva kérdőjelezi meg
annak mindennapi szerepét. Az első ellenvetés túl szoros kapcso-
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Magyarországon,
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Intézet, 1994, Budapest.

20Elmer István:
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Egyháztörténeti
Enciklopédia Munkaközös

ség, 1994, Budapest;
Hetényi Varga Károly:
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csillag ámyékában I-III.
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Abaliget; Szabó Ferenc
(szerk): Üldözött

jezsuiták vallomásai,
Jézus Társasága

Magyarországi
Rendtartománya, 1995,

Budapest.

latot feltételez az egyházi vezetők és a hívő közösség élete között.
Nem érdemes foglalkoznunk azzal, hogy az egyházi vezetés
mennyi politikai önállóságot tudott, vagy nem tudott megőrizni.

Le kell azonban szögezni, hogy az egyházközség, a gyülekezet, a
lakóhelyi vallási közösség emberi kapcsolatrendszere, önálló er
kölcse és hagyományőrzése messzemenően független volt és ma
radt az alsó- és felsőszintű vezetők politikai magatartásától. A
második ellenvetés egyházi körben is gyakran elhangzik. Részben
jogosan. A gyülekezet, az egyházközség legtöbbször nem annyira
élő közösség, mint azt hívei szeretnék. Csak nagyon töredékesen
felel meg saját ideáljainak. De ez az éremnek csupán az egyik
fele. Az érem másik fele pedig, hogy a templom hetente összehoz
néhány szóra embereket, akik egyébként nem kerülnének össze; a
vallásgyakorlat az erkölcs és egy sajátos kultúra hétről hétre tör
ténő tudatosítása és megerősítése; nemzeti kisebbségek számára
az istentisztelet a nemzeti nyelv és hagyomány gyakorlata; a gyü
lekezet közös ünnepei közösségteremtő és -erősítő alkalmak; a
rendszeres találkozások légkörében hamarabb megfogalmazódik
az egymásért való felelősség, mint egyébként, s nyomában meg
kezdődik egymás kölcsönös segítése és támogatása - és így to
vább. Ha ez nem is olyan mértékű, mint lehetséges és kívánatos
lenne, mégis olyan valóság, amely jelen van a - legalább - más
fél milliónyi templomjáró magyar életében, (5 e tény értékelésekor
kár lenne megfeledkezni arról, hogy a templomba járás és az ott rea
lizálódó közösségiség évtizedekig áldozatokkal járt pártmegfigyelők

szeme előtt történt, személyre szóló feljelentéseket, munkahelyi disz
kriminációt, iskolai büntetéseket vonva maga után. A hátrányok vál
lalása az elköteleződés mértékének a jelzóje.)

A gyülekezeti, egyházközségi élet az elmúlt évtizedekben a ha
talom által formálisan tolerált gyakorlat volt. A "vallásszabadság"
akkori értelmezésébe nem tartozott azonban bele az ifjúság vallási
nevelésének és az istentiszteleten túl s esetleg a templomon kívül
is összejáró, önmagukat képző vallási közösségek létrehozásának
a szabadsága. Az ilyesmi tilos, "illegális", üldözött volt. De az
egész korszakon át létezett!19Az ifjúságnevelést, a közösségterem
tést és az önképző-önfejlesztő munkát a papok és a hívek egy ré
sze annyira a kereszténység alapvető céljának tartotta, hogy a
rendszeresen ismétlődő letartóztatások, perek s hosszú börtön
büntetések20 ellenére is végezte. Az üldöztetés bizonyos romanti
kát is kölcsönzött a "földalatti" tevékenységnek, ám a túlélésre tö
rekvés egyúttal alaposságot és elkötelezettséget is követelt. A kö
zösségiség ilyen körülmények között együtt járt a személyes akti
vizálódással, a tudatosodással, a másokért való felelősség gyakor
lati vállalásával, az együttműködési készség fejlesztésével - csu
pa olyan dologgal, amire a hivatalos pártállami gyakorlat nem
ösztönzött. A vallási kisközösségek sajátos formákat találtak a
rendszeres összejövetelekben, táborozásokban, a "gépélménynek"
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nevezett szamizdat kiadásában és terjesztésében stb. A vallási kis
közösségek kínosan ügyeltek arra, hogy mindennemű kifejezetten
politikai témát és tevékenységet kerüljenek. Ennek ellenére az el
lenük felhozott vád visszatérően "államellenes összeesküvés"
volt. A kommunista bíróság a közösségteremtést, az önálló gon
dolkodást, a felelős személyiséggé nevelést államellenes összees
küvésnek nevezte. S úgy találta, hogy mindez megvalósult a per
be fogott közösségekben. Az egyházak közelmúltja eszerint meg
alapozza a társadalmi cselekvés és a civil társadalomban való
részvétel jelenét. De mi az, ami ebből ma hasznosítható, ami a je
leme és a jövőre megmaradt?

3. Az egyházak mai szerepe és feladatai a civil társadalom megteremtésében

A rendszerváltás kérdésessé tette a vallási közösségek számos régi
funkcióját, ugyanakkor új lehetőségeket is nyitott. A régi kisközös
ségek tagjainak egy része új tevékenységi teret talált a gazdaságban
és a közéletben. Az egyházközségek és gyülekezetek ellenben vál
tozatlanul a helyi társadalmak legmaradandóbb alapstruktúrái. A
régi tevékenységeket két irányban folytatták. Az egyik a közélet.
Az önkormányzatok, a pártok és a helyi szervezetek aktivistáinak
tekintélyes része a valaha teljesen politikamentes vallási közössé
gek tagjai közül kerül ki. A társadalmi elkötelezettség tehát meg
maradt.

Igazi fellendülés a helyi szociális gondoskodás terén látható. En
nek külön hangsúlyt ad az a folyamat, amelyben az állam egyre
inkább kivonul az egészségügyi ellátásból és a szociális gondosko
dásból. A betegek, öregek, nagycsaládosok, kis jövedelműek, mun
kanélküliek, egyéb okból hátrányos helyzetűek, a szenvedélybete
gek stb. gondja növekvő mértékben a település és a lakókörnyezet
nyakába szakad. Ez a gond korántsem csupán anyagi természetű.

Mellette nem kis jelentősége van a személyes odafigyelésnek, a tár
saság biztosításának, az alkalmi segítségnek a gyermekőrzésben és
a munkában, a hivatali ügyek intézésének és sok másnak. S min
denekelőttfontos a szükséghelyzet felismerése és a segítségnyújtás
ban való tapintat. A közvetlen és nem hivatalos emberi kapcsolat
szomszédsági vagy gyülekezeti-egyházközségi segítség formájában
kitűnőert biztosítható. Ezért jelentős tény, hogy megerősödötta Ma
gyar Máltai Szeretetszolgálat, és hogy a rendszerváltás óta alulról
jövő, helyi kezdeményekként több, mint 400 (katolikus) karitász
csoport jött létre, amelyek lakóhelyük társadalmi problémáinak
megoldásával minden felülrőljövő igazgatás nélkül és a rászorulók
vallási és világnézeti hovatartozásával nem törődve foglalkoznak.
(Hasonló tények és számok mindegyik más egyház gyakorlatából
idézhetőek.) A karitász: társadalmi önsegély. Jelentősége nem csak
a szükség enyhítése. Éppoly fontos egymás segítésének gyakorlása,
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az egymásért való felelősségébresztése, az összetartozás ápolása. A
karitásznak nincsen külön ideológiája és nincsen társadalomelmélete
sem. Ez "csupán" segítés és "csupán" a civil társadalom építése a
legelemibb és legkonkrétabb formában.

Mindez szép és jó, de aligha elegendő. Igaz, az egyházak nem
azt tartják alapvető céljuknak, hogy társadalmat építsenek (hanem
Isten országának építését, a vallásosság ápolását). Ám a vallásos
ság, ahogyan azt egyházaink értelmezik, magában foglalja a másik
emberért, különösképpen a rászorulókért való felelősségvállalást és
a konkrét segítés parancsát. Ebből a nézetből ítélve nem a 400 ka
ritász csoportnak kell örvendeni, hanem azt kell kérdezni, hogyan
lehetséges, hogy az egyházközségek többségében még nincsen
ilyen csoport. Válasz sokféle lehet. Talán még nem múlt el az el
őző korszak nyomása, amikor vallásos emberek és csoportok szo
ciális segítő munkája sokáig tilos és büntetett volt. Talán helyen
ként az idős hívek maguk is inkább segítségre szorulnának, sem
mint hogy ők tudnának mással foglalkozni. Talán nincs rá szük
ség, mert a problémák másképp megoldódnak. Talán alakulóban
vannak további csoportok. Talán előbb más feladatok megoldásá
ba fogtak. Az egyházakon belül fel lehet tenni a kérdést, hogy a
jelen gyakorlat megfelel-e Jézus felhív ásának? A hívő gyülekezet
ben van-e elég élő szeretet, közösségteremtő készség, a rászorulók
segítésére való eltökéltség?21 Kívülről nézve ellenben se okunk, se
jogunk a számonkérésre. Mégis érdemes kimondani, hogy a vallá
si közösség (saját önértelmezése szerint!) nem lehet öncélú. Továbbá
(ismét a Biblia tanítása értelmében), a hit és a vallásgyakorlat hamis,
ha elmarad mellőle a rászorulók melletti elköteleződés.

A vallási-egyházi élet fontos és ki nem hagyható dimenziója a
közösségben gondolkodás és a szükséget szenvedők segítése. A
segítéshez hozzátartozik konkrét személyek konkrét körülmények
közötti támogatása. És hozzátartozik a rászorulók összességének
képviselete, az emberi és a társadalmi kibontakozási lehetőségek

helyi (és országos) szinten történő megvalósításáért való küszkö
dés, a saját értékek nyilvános képviselete és intézményes megva
lósítása és a mások másságának tisztelete. Mindez egyaránt köte
lezi a hívő egyént és a vallási közösséget. A kereszténység (és ta
lán minden vallás) ilyen gyakorlatias értelmezése magában hor
dozza azt a lehetőséget, hogy a civil társadalom formálódásában
az egyházak mint közösségek hálózatai, mint a helyi társadalom
sejtjei, a jövőben még nyomatékosabban részt tudnak venni. Ez
következik a keresztény hitből. Ezt sürgetik az egyházak hivatott
képviselői. Ezt várja a társadalom egésze. Egyúttal ez az itt és
most, Magyarországon az ezredfordulón megvalósuló keresz
ténység hitelességének egyik fontos mércéje.
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