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A 20. század második felében Európa-szerte a val-
lásgyakorlás és a vallási hagyományok társadalmi
jelenlétének erősödő visszaszorulása tapasztal-
ható. Az elvállástalanodás folyamata azonban el-
térően alakult a kontinens nyugati felén illetve
Magyarországon.

A vallásszociológiai kutatások azt mutatják,
hogy a második világháború után Nyugat-Euró -
pában előbb rövid vallási konjunktúra követke-
zett. A fellendülést az ötvenes évek közepétől a
vallásgyakorlás lassú, majd a nyolcvanas évektől
meggyorsuló hanyatlása követte. Az elval lásta -
lanodás ugyanakkor csak mérsékelt társadalmi
hatással párosult. Az egyházaknak és a vallásnak
továbbra is fontos helye maradt Nyugat-Európa
mindennapjaiban, kulturális és politikai szerve-
zetében. Magyarország esetében 1945 után a val-
lásgyakorlás nyugatinál erősebb, és hosszabban
tartó fellendülésének lehetünk tanúi. Az ötvenes
és hatvanas évek fordulóján meginduló elvallás ta -
la no dás ugyanakkor az európai mintáknál lénye-
gesen gyorsabb tendenciát mutatott. A magyaror-
szági vallásgyakorlás alakulását kezdetben — a
világviszonylatban általános békevágy és erkölcsi
megújulás iránti igény mellett — a kiépülő kom-
munista rendszerrel szemben alternatívát kínáló
egyházak sajátos szerepe befolyásolta pozitív
irányban. A vallásosság későbbi hirtelen csökke-
nését pedig az 1956-os trauma nehezen megra-
gad ható lélektani hatásán túl a hatvanas évekre
jellemző radikális társadalmi átalakulással, vala-
mint a kultúr- és valláspolitikai kényszerrel ma-
gyarázhatjuk.1

Soron következő elemzésünkben azt vizsgál-
juk, hogyan jelentkezett ez utóbbi tényező — a
közvetlen politikai beavatkozás — az ünnepi rí-
tusok esetében. A politika szerepének vizsgálata
azért érdemel külön figyelmet, mert Ma gyar or -
szágon a vallásgyakorlás területén észlelhető ce-
zúra az egyházpolitikai paradigmaváltással esik
egybe. Az ünnepi rítusok választását pedig az in-
dokolja, hogy a vallásszociológia által mért ak tív
vallásgyakorlás a vallásosságnak csak egy fel színi
jelensége, és csak keveset árul el a társadalom val-
lási hagyományokhoz való mélyebb kö tődéséről.
Ennek megragadására sokkal alkal masabbak az
ünnepi szertartások, melyek részben szimbolikus
tartalmuk miatt, részben a rítusban megjelenő vi-

lágmagyarázat révén nagy szerepet játszanak a
társadalom egészébe való integráció és a kultúra
folyamatossága terén.2

Az 1945 utáni magyar egyházpolitika első
szakaszára az egyház és állam nyílt konfrontá-
ciója jellemző. A kiépülő totális állam és a túl-
nyomórészt még vallásos társadalom összeüt-
közése a közösségi ünnepek feletti befolyásért
folyó küzdelemben is jelentkezett. A kollektív
ünnepek váltak ugyanis az ellenállás egyik leg-
fontosabb szimbolikus terévé, mert jóformán
egyedül az egyházak voltak képesek a külön-
böző korlátozások ellenére is bizonyos belső au-
tonómiát megőrizni és így a hatalommal szem-
beni ellenállásnak valamiféle keretet biztosítani.

A közösségi ünnepek mindenekelőtt a totali-
tárius ideológiával szemben álló alternatív társa-
dalmi rend szervezettséget és erőt mutató de-
monstrációiként jelentkeztek. Az 1947. augusztus
20-i Szent Jobb körmeneten például közel félmil-
lió ember haladt végig az Andrássy úton a Hő -
sök terére. A vallásos felvonulás szervezettsége
és a kiválasztott helyszín tudatosan emlékez te -
tett a neobarokk keretek között megrendezett
1930-as Szent Imre év, valamint az 1938-as Eucha-
risztikus Világkongresszus erőt sugárzó rendez-
vényeire. A kollektív ünnepek — jóllehet kevésbé
látványos formában — a diktatúra későbbi perió-
dusában is az állam és egyház közötti harc fontos
területei maradtak. Az egyházi körmenetek, za-
rándoklatok és búcsúk esetében az államhatalom
elsősorban a résztvevők létszámá nak korlátozá-
sával, illetve korosztályi összetételének befolyá-
solásával kívánta megakadályozni, hogy a ren-
dezvények az egyház életerejét tükrözzék.
1952-ben például, miután az Állami Egyházügyi
Hivatal megfigyelői Csepelen 700 gyermek rész-
vételét regisztrálták a húsvéti körmeneten, a helyi
hatóságok intézkedési tervet dolgoztak ki a kö-
zeledő Úrnapjára. A körmenet idejére ezúttal is-
kolai ünnepélyt szerveztek, és így sikerült elér-
niük, hogy csupán 30 három és hat év közötti
gyermek vett részt az úrnapi körmeneten.3

A kifelé erőt és szervezettséget mutató egy-
házi ünnepek fontos funkciója volt továbbá,
hogy a közösség számára érzelmi élményt nyújt-
sanak. A kommunista hatóságok ennek akadá-
lyozására a szertartások ünnepélyességének és
látványosságának lehetőségét korlátozták. Szi-
gorúan betiltották például az éjszakai körmene-
teket. A fénnyel és sötéttel való játék, a gyertyák,
fáklyák és kivilágított keresztek látványa ugyanis
komoly élményt jelenthetett volna a hívők — és
nem hívők — számára.
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Az ünnepek feletti befolyásért a szimbolikus
tér más területein is folyt a küzdelem. Az új rend
részben az ünnepek átnevezésével — például
karácsony helyett „fenyőfa ünnepe”, Szent
István napja helyett „az alkotmány” vagy „az új
kenyér” ünnepe — kívánt a közösségi szertartá-
soknak új, profán tartalmat adni.

Ugyancsak nagy volt az ünnepi helyszínek
megválasztásának szimbolikus jelentősége. Az
említett 1947-es Szent Jobb körmenet például a
harmincas évek vallási rendezvényeit meg-
idézve lényegében szakrális térré alakította az
eredetileg szekuláris nemzeti emlékhelynek ké-
szült Hősök terét. Alig egy évvel később, az 1948.
május 1-ei ünnepségek alkalmával pedig a nem-
zet szempontjából központi jelentőségű szimbo-
likus tér deszakralizálására — vagy éppen a
kommunista ideológia „szakrális terévé” alakí-
tására — került sor.

A közösségi ünnepekért folytatott küzdelem
tere volt végül a „szakrális idő” meghatározásának
joga. Az új rendszer az „ünnepi naptár” összeállí-
tásában is kizárólagos jogot vindikált magának.
Nem véletlen, hogy az 1945 előtti — túl  nyomórészt
katolikus ünnepekhez kötődő — 16 munkaszü-
neti napot csaknem kivétel nélkül eltörölték, és az
erősen csökkentett számú munkaszüneti napok
közül egy ideig karácsony csak egy, míg május el-
seje két szabadnapban részesedett.

A magyar egyházpolitika második, 1958-al
kezdődő korszakát a burkoltabb ellenőrzés, kor-
látozás és befolyásolás gyakorlata jellemzi. Az új
modell az egyházak gyors felszámolása helyett
immár a társadalomban mélyebben gyökerező
vallásosság fokozatos felszámolását tűzte ki
célul. Világossá vált ugyanis, hogy az egyház
hiába veszítette el teljesen közéleti szerepét, a
magánéletben megőrizte befolyását: „Az egyhá-
zak évezredek óta szorosan kapcsolódtak az em-
berek érzelmi életének minden mozzanatához,
misztikus szertartásaikkal a születéstől a halálig
behálózták az emberek életét. Hatalmuk nem kis
mértékben ma is ezen alapszik.”4 A társadalom
egyházakhoz való kötődése, még a párttagok
egy részére is érvényes volt. Erre utal például,
hogy Apró Antal a Politikai Bizottság 1958. de -
cem ber 16-i ülésén a vallásos világnézet elleni
harc ról szóló javaslat vitája alkalmával hangsú-
lyozta: „A 11. oldalon szerepel, hogy azokat a
funkcionáriusokat, akik saját elhatározásukból a
gyerekeket megkeresztelik, egyházi esküvőt ren-
deznek, templomba járnak, pártfegyelmi úton
kell felelősségre vonni. Elvtársak! Ez falun na-
gyon nehéz dolog lesz (…).”5A fentiek fényében
nem meglepő, hogy a vallásos világnézet meg-
szüntetésére kidolgozott programnak egyik köz-
ponti eleme volt, hogy az emberi élet jelesebb

fordulópontjaihoz kapcsolódó egyházi szertar-
tásokkal (keresztelő, esküvő, temetés) szemben
profán alternatívákat nyújtsanak.

A magánjellegű szertartások „államosítása”
során is fontos szempont volt, hogy az egyes ün-
nepek elterjedtsége az egyházak erejét tükrözte.
Az egyházpolitikai vezetés ezért mindent megtett
annak érdekében, hogy ezeket profán szertartá-
sokkal váltsa fel. Az Állami Egyházügyi Hivatal
évenként késztett statisztikái az erőfeszítések si-
kerességét igyekeztek alátámasztani, amikor az
egyházi szertartások csökkenő arányát hangsú-
lyozták. Az 1960-as évtized végére a családi és tár-
sadalmi ünnepek új formáit igénybevevők száma
mintegy 40 százalékkal emelkedett ugyan, de ez
elsősorban a „társadalmi esküvők” elterjedésének
volt köszönhető. A névadás, különösen pedig a te-
metés szocialista rítusainak terjedése ugyanakkor
az egész korszakban viszonylag csekély maradt.

Az ünnepek „államosításának” szándékára
az egyházak is igyekeztek valamiféle választ ad -
ni. A katolikusok esetében a zsinati aggiorna mento,
mindenekelőtt a liturgikus reform szolgálta a tár-
sadalom széles rétegeivel való kapcsolat megőr-
zését, az egyházi szertartások vonzóbbá tételére
ugyanakkor további konkrét lépéseket is tettek.6
A hatvanas évek derekán például a papokat mind
több helyen kötelezték a magyar egyházmegyék
vezetői, hogy stólapénz nélkül, ingyen is szolgál-
tassák ki a szentségeket, ha ezt kívánják tőlük.7
A magyar egyházpolitikai vezetés ezentúl a ka-
tolikus egyház társadalomért folytatott küzdel-
meként értékelte azt is, hogy Róma — változtatva
korábbi álláspontján — katolikusoknak is enge-
délyezte a hamvasztásos temetést.8

A magyar egyházpolitikai vezetés hamar fel-
ismerte a magánjellegű szertartások emocionális
szerepének jelentőségét is. Az MSZMP Komá -
rom megyei Végrehajtó Bizottságának egy hatá-
rozata így írt erről: „Tartós sikert csak ott érhe-
tünk el, ahol hozzá tudunk férkőzni az emberek
érzelmi, érzéki kielégítéséhez. Ez pedig nem
lehet másként, mint egy újfajta emberi érzelem-
világ kifejlesztésével, újfajta élmények, hangula-
tok nyújtásával, amely képes feloldani a templo-
mok misztikus titokzatosságát (…). Nagy gondot
kell fordítani a megrendezett ünnepségek deko-
rativitására, ünnepélyességére.”9 Az évezredes
egyházi rítusokkal azonban ezen a téren különö-
sen nehéz volt felvenni a versenyt. A megfelelő
infrastruktúra — helyszín, díszlet, közreműkö-
dők stb. — biztosítása nem ment egyik napról a
másikra. Szocialista ünnepek esetében elsősor-
ban akkor sikerült megfelelő érzelmi hatást el-
érni, ha olyan személyről volt szó, akinél ezt az
ügyet a párt, a KISZ vagy más társadalmi szerv
vette kezébe. Ha viszont az egyszerű ember va-
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lami oknál fogva nem igényelte az egyház köz-
reműködését, akkor a rendezvények szürkék, és
sablonosak maradtak. Ezt a problémát csak a
hatvanas évek közepére sikerült többé-kevésbé
kezelni, ezért korábban elsősorban csak a funk-
cionáriusok és a fegyveres testületek tagjai vet-
ték igénybe a társadalmi szertartásokat.10

Az új egyházpolitikai periódusban továbbra
is fontos maradt, ki határozza meg az egyes rí-
tusok nevét és a hozzájuk tartozó szimbólumo-
kat. Az MSZMP XIX. kerületi pártbizottsága pél-
dául ennek értelmében szorgalmazta, „hogy a
köztudatban az »esküvő«, »keresztelő« helyett:
házasságkötés, névadás meghatározás érvénye-
süljön. Ennek érdekében hivatalosan is ezen ki-
fejezéseket használjuk. Például a nyomdák ne xy
esküvőjére, hanem házasságkötésére készítsék
el a meghívókat. (Nem esküvői termek, hanem
házasságkötő termek lettek már eddig is létre-
hozva.) Az áruházak ne »keresztelő« garnitúrá-
kat kínáljanak a közönségnek (…).”11

A személyes életfordulókhoz kapcsolódó
szertartások esetében is szimbolikus jelentősége
volt a helyszín kiválasztásának. Itt azonban már
nem a közterület „szakrális térré” való alakítása
volt a tét, hanem az egyház tulajdonát képező ha-
gyományos „szakrális térrel” szemben kellett
megfelelő alternatívát kínálni. Új helyszínek —
házasságkötő termek — kialakítására mindazon-
által elsősorban csak a nagyobb múltra visszate-
kintő, és egyúttal a társadalmi szertartások között
leginkább elterjedt polgári esküvők kapcsán ke-
rült sor. A helyszín fontosságára utal ugyanakkor,
hogy a szocialista temetési szertartások terjeszté-
sének sikertelenségét éppen abban látta a pártál-
lami vezetés, hogy a temetők többsége — mint-
egy 70 százaléka — egyházi tulajdonban volt.
A halottak hozzátartozói ezért elsőként az egy-
házakhoz fordulnak, „és a legtöbb esetben az
egy házi temetésben is megállapodnak. Ezután
már a polgári temetés szervezését nem is kérik.”12

Az életfordulókhoz kapcsolódó szertartások-
nál végül az „ünnepi naptárért” folyó küzdelem
is új formában jelentkezett. A vallási hagyomány
életkorhoz és családi állapothoz kapcsolódó ün-
nepeivel szemben, a szocialista ünnepek főleg a
munkához kötődőtek. A szocialista kultúrában
— mintegy helyettesítendő a (katolikus) vallási
kultúra egyházi évre szétosztott más jellegű ün-
nepeit — a kisdobos-avatástól az első személyi
igazolványok átadási ünnepségén át a munka-
teljesítmény után járó díjakig és a nyugdíjba vo-
nulók búcsúztatásáig számos ünnepi alkalom és
szertartás szőtte át az egyes ember életét. Az
életút újfajta tagolásában jelentkező közvetlen
politikai hatásokon túl ugyanakkor az életmód
megváltozása is döntő szerepet játszott a hagyo-

mányos ünnepi időpontok változásainál. A ko-
rábban túlnyomórészt kis-, nagy- és zöldfarsang
idején tartott esküvők például a mezőgazdaság
modernizálása, a nászút falusi meghonosodása,
a hűtőgépek terjedése vagy éppen az iskolai szü-
net jelentőségének megnövekedése miatt tolód-
tak egyre nagyobb számban a nyári hónapokra.13

Magyarországon az erős politikai túlerővel
szemben az ötvenes évek végére az egyházak el-
vesztették közéleti szerepüket, a továbbélő kol-
lek tív egyházi szertartások pedig már nem gya-
koroltak jelentős hatást a szélesebb társadalmi
környezetre. Szerepük jórészt a hívők közösség-
ben való megtartására korlátozódott. A társada-
lom vallásossága ennek ellenére nem csökkent
jelentős mértékben. Ez a felismerés is szerepet ját-
szott abban, hogy az 1958-ban elinduló új egy-
házpolitikai gyakorlat elsődleges célja a vallásos
hagyomány privát szinten való felszámolása lett.
Mivel pedig a vallásos hagyomány talán legje-
lentősebb társadalmi beágyazottsággal az élet-
fordulókhoz kapcsolódó ünnepek esetében bírt,
az egyházak e téren jelentkező „monopóliumá-
nak” megtörését, majd megszüntetését tekintet-
ték a legfőbb feladatnak. 

A rendelkezésünkre álló statisztikai adatok
ugyanakkor azt mutatják, hogy a kollektív ünne-
pek monopolizálásánál súlyosabb következmé-
nyekkel járt a privát szertartások „államosítása”.
Az egyházpolitika erőfeszítései kétségtelenül
fontos szerepet játszottak ugyanis abban, hogy
Ma gyarországon a hetvenes évek közepére a nyu-
gat-európai társadalmakénál sokkal inkább előre-
haladt az elvallástalanodás. Az Agitációs és Pro-
paganda Osztály 1973 tavaszi értékelése azonban
az elért „eredmények” ellenére sem mutatkozott
maradéktalanul elégedettnek. Az összefoglaló
kénytelen volt ugyanis elismerni, hogy jóllehet a
hetvenes évek elején az egyházi közreműködés
nélkül kötött házasságok aránya meghaladta az
50 százalékot, az újszülöttek háromnegyedét még
mindig — gyakran titokban — megkeresztelték,
és a temetések több mint négyötöde is egyházi
szertartás keretében zajlott.14 Az életfordulók egy-
házi rítusainak aránya ráadásul — még a legna-
gyobb veszteséget elkönyvelő házasságkötések
esetében is — jelentős mértékben meghaladta az
ország lakóinak mérhető vallásosságát. A mélyen
begyökerezett társadalmi hagyományok csökke-
nése tehát bizonyos fokig függetlennek tekinthető
a ténylegesen gyakorolt vallásosság alakulásától.
Úgy tűnik a környezet elvárásában, illetve — kü-
lönösképpen a temetések esetében — a személy
akár tudattalan transzcendencia-igényében meg-
jelenő vallási hagyomány különösképpen is el-
lenállónak bizonyult a társadalmi átalakulással és
a politikai nyomással szemben.
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A (kultúr)politikai nyomásgyakorlás mind-
azonáltal nem hagyta érintetlenül a magyar tár-
sadalmat. Az 1990-es évek elejére a vallásosság
arányát tekintve Magyarország látszólag ugyan
felzárkózott a nyugat-európai országokhoz, ha
azonban az átlagot tükröző adatok mögé tekin-
tünk, árnyaltabb képet kapunk. A felmérések
szerint az 1941-előtt születettek lényegesebben
vallásosabbnak mutatkoztak, mint az 1941 után
születettek. Valójában tehát a szocialista rend-
szerben felnövekvő, 50 évnél fiatalabb nemze-
dék csak kétharmad-annyira volt vallásos, mint
nyugati kortársai.15 Ez az eltérés pedig azt mu-
tatja, hogy — más tényezők mellett — a kollek-
tív, és mindenek előtt a privát ünnepek „álla-
mosításának” hatása nem ignorálható.
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