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Hubai Péter 
 

Van-e aktualitása a politikai theológiának? 
 

Magyarországon ma egyfajta valláspolitikai vajúdás tanúi lehetünk.1 A szülés erős 
fájdalmai közben vannak, akik a születendő abortálásától tartanak. Én borúlátóbb 
vagyok, az abortum okozta halálos szepszistől, s így a szülő halálától is tartok. 
 
A 2011. évi C. egyházügyi törvény – miközben Preambulumában azt állítja, hogy 
„tiszteletben tartja és nem változtatja meg az egyházak és vallási egyesületek vagy 
közösségek ... meglévő státuszát” – nagyjából 150 egyházat és vallási közösséget, ta-
lán százezer magyar állampolgárt megfosztott szerzett jogaitól. Nem biztos, hogy ez a 
jogállás fogja teljes mértékben meghatározni e közösségek életének jobbra, vagy rosz-
szabbra fordulását, ugyanakkor kevéssé valószínű, hogy jó szándékú, erkölcsös és 
felelős, nem egy esetben vallásos képviselőink szándéka az lett volna, hogy vallási 
közösségek százait deprivilegizált helyzetbe szorítsa. És mégis – minden jószándékuk 
dacára – döntésük amellett hogy nem kedvez a kiszorítottaknak, de paradox módon 
már középtávon a privilegizált egyházaknak és hitközségeknek sem, valamint nem 
kedvező a társadalomnak, és nem kedvező az államnak sem. Ez utóbbiak azok, akiket 
saját abortumuk komolyan veszélyeztet. Valójában középtávon nem kedvező a tör-
vényt megszavazó képviselőknek sem, ez azonban nem szempont, mert a képviselők 
rövidtávon lecserélődnek, azonban az egyházak, a társadalom és az állam hosszútá-
von válnak deficitessé. A miérteket az alábbiakban próbálom majd elmondani. A tör-
vény nehezen értelmezhető azért is, mert nem ismerem azt az okot, ami miatt e tör-
vény meg kellett szülessék. Amit egy-egy tisztségviselő, vagy a sajtó egyes képviselői 
egy – a vallásszociológiában ismeretlen – tartalomnélküli vicsorítószóval „bizniszegy-
házakról” elejtettek, az aligha lehet komolyan vehető. Hisz ha gazdasági visszaélése-
ket akartak volna megakadályozni, mint egyes nyilatkozók sejtették, akkor azt adek-
vát módon gazdasági szabályozókkal lehetett volna megtenni. Márpedig azt látjuk, 
hogy a törvény zömében legitim vallásközösségeket súlyt, indok nélkül. Találkoztam 
ugyan bizarr nevű vallási közösségekkel (pontosabban: csak a nevükkel), de még 
semmilyen fórumon nem találkoztam konkrétan megnevezett ú. n. bizniszegyházzal. 
Nincs kizárva, hogy tényleg létezik ilyen, ám elvárható lenne, hogy ezeket felelős poli-
tikus taxatíve felsorolja. S ha valóban fennáll az egyházi státussal való visszaélés, ak-
kor a klasszikus elv, amit jogász-politikusaink is jól ismernek – abusus non tollit 
usum – alapján kell eljárni. Ha felfedezik, hogy egy táblán vadkendert termelnek, 
nem az a megoldás, hogy fölégetik az országban az összes búzát és kukoricát vele 
együtt – hisz akkor mindnyájan, beleértve a rendelkezőt és a végrehajtót is éhen hal-
nánk.  
 
Mi lehetett egy ilyen fatális politikai baleset kiváltó oka? Tekintettel arra, hogy a su-
gallt – és ha valóban létező, és valóban törvénysértő, és büntetendő – adócsalások 
nemzetgazdasági szinten nem képezhetnek e törvénnyel arányban álló, jelentős 
anyagi veszteséget, fölvetődik a cui prodest kérdése. Netán a vélt „szektaveszély”? Ki 
félhet, és miért a szektáktól? Mint száz év óta számos vallásszociológiai műből tud-

                                                   
1 Ez az írás a Hetednapi Adventista Egyház Budapest Terézvárosi Gyülekezete által 2011. november 
21-én szervezett Egyházügyi, Vallásszabadsági Tudományos Konferencián elhangzott előadás némileg 
szerkesztett – de az élőbeszédet őrző – változata, mely az  Élet és Irodalomban 2011. szept. 16-án meg-
jelent „Az Una Sancta és a bizniszegyházak. Egy theológus dilemmái” c. cikkemben leírtak tovább-
gondolása. 
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juk, a szektát nem a kis létszáma teszi szektává, az sem, hogy csak pár éve létezik, 
hanem theológiai jellemzői, eschatológiai beállítottsága, elitista kiválasztottságtuda-
ta, az intézményes egyháztól való távolságtartása, a karizmáknak az instituciók elé 
helyezése, a hierarchia elutasítása, theológiai értelemben vett radikalizmusa, életvi-
telbeli előírások, az egyéni belépés és hasonlók. Ezek a jellemzők a nagy vallási kö-
zösségek karakterjegyeinek a „fonákjai”, s ilyesformán azoknak kritikái is. Ezekre 
azonban nem történt hivatkozás, és e közösségek nagy része nem is kérne az államtól 
sem elismerést, sem támogatást; a szekta úgy gondolja, „Jézusa kezében kész a ke-
gyelem: egyenest oda fog folyamodni”.  
 
Könnyebb lenne a törvényhozót szakmailag támogatni, ha ismernénk célkitűzését, 
tudnók szándékát. A vallástudomány és a theológia felől közeledve leginkább a fo-
galmi tisztázatlanság, a tohuvabohu látszik. 
A törvény egy 150 évvel ezelőtti keresztény dogmatikai tankönyv szemérmeskedő – 
mert Istent kihagyó – definícióját illeszti be a 6. §-ba:  

„E törvény alkalmazásában vallási tevékenység olyan világnézethez kapcso-
lódó tevékenység, mely természetfelettire irányul, rendszerbe foglalt hitelvek-
kel rendelkezik, tanai a valóság egészére irányulnak, valamint az erkölcsöt és 
az emberi méltóságot nem sértő sajátos magatartás követelményekkel az em-
beri személyiség egészét átfogja.”  

Ezzel két probléma van: tárgyilag nem igaz, módszertanilag pedig e keresztény val-
lásértelmezésből próbálja majd meg megállapítani, hogy vajon vallás-e a nem keresz-
tény vallás, s szükségszerűen nem ismeri azt fel. A vallás – e definícióval ellenkezőleg 
– nem kapcsolódik világnézethez (gondoljunk csak meg, milyen volt a Római Biroda-
lomban született kereszténység a nagy földrajzi felfedezések korában, az ipari forra-
dalomban, a nacionalizmusok korában, a posztmodernben, a Távol Keleten – s a ke-
reszténység, a világnézeti különbözőségektől függetlenül is a Jézus Krisztus örömhí-
re); a vallás nem feltétlenül irányul természetfelettire (mint láttuk, ez eufémizmus a 
szekuláris törvényben a ki-nem-mondott Istenre, de ettől függetlenül sem igaz, hisz 
például Buddha elzárkózott minden metafizikai kérdés megválaszolása elől); hitel-
vekkel a legtöbb vallás nem rendelkezik, mítoszokkal sokkal inkább, kivéve azokat, 
melyek közvetlenül vagy közvetve a görög filozófiával találkoztak (zsidóság, keresz-
ténység, iszlám); az erkölcs és az emberi méltóság szekundér jellemző. Hisz erköl-
csünk a saját kultúránkban gyökerezik – s egy másik vallás, mely a sajátunkkal kont-
rasztív viszonyban áll, egy más kultúrát képvisel, más erkölccsel, mely számunkra 
szükségszerűen erkölcstelenné lesz, vagy lehet. Ezért a későantikvitásban az eucha-
risztiában „Vegyétek, egyétek! Ez az én testem... E pohár amaz új testamentum az én 
vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok...” (1Kor 11,24sq) botrányos 
kannibalizmust láttak. Nem véletlenül beszél Pál apostol a kereszt botrányáról (Gal 
5,11). Botrányos lenne, ha egy keresztény templom középpontjába a fölmeredő 
phallost állítanánk, de mely törvény vonhatná kétségbe több százmillió hindu vallá-
sát, annak dacára, hogy kultuszhelyeiken egy lingam áll, vagy ki vonhatná kétségbe a 
tantrát, akár ha meg is botránkozik annak szexuális tartalma miatt. Az idegent bar-
bárnak tekinteni (legyen bár érthetetlen a nyelve, szokatlan az öltözéke, mások a szo-
kásai vagy az erkölcse), ezen már Aiszkhülosz túl volt a „Perzsák”-kal a Kr. e. 5. év-
században. Az emberi méltóságot számonkérni a valláson, kifejezetten tudatlanság, 
hisz ha valakinek a vallásban méltósága van, az Isten, vagy az istenek. Az ember leg-
feljebb az isteniben participálódva jut méltósághoz. 
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Hiba volt a törvényt egy olyan definícióhoz lehorgonyozni, mely tekintetében a szak-
tudományban nincs konszenzus, abban azonban nyilván egységes, hogy a fönti elfo-
gadhatatlan. Én például ezt javasoltam volna:  

A vallás olyan anthropológiai indíttatású és szoteriológiai igényű, társadalmi-
lag és kulturálisan meghatározott interakciók együttese, melyekben az ember 
(pontosabban: emberi közösség) és az emberi ill. közösségi sorsot-
meghatározó numinózus hatalom kölcsönös viszonya jelenik meg. E viszony 
mindig több összetevő (társadalmi tapasztalat, racionalizálás, ill. 
verbalizálás, kultusz, ethosz) közösségi megéléséből áll, és tekintélye a közös-
ségben megingathatatlan.2  

E jellemzés minden szavának erős hangsúlya van, s annak is, ami nem fordul elő 
benne. Nem fordul elő sem hit (és persze világnézet sem), sem spiritualitás, legke-
vésbé emberi méltóság. (Ezek egyes vallásokban persze megtalálhatók, sőt, fontosak, 
de nem tartoznak a vallás kat’exochén jellemzői közé.) Fontos megjegyeznünk, hogy 
bár ma egyre többen mondják azt, hogy ők „a maguk módján” vallásosak, ez nemcsak 
egy általánosan gyakorolt vallás elutasítását jelenti, hanem szinonima a vallástalan 
eufémisztikus megvallására. Ez azonban szakmailag inadekvát, s nem kevésbé ab-
szurd, mint ha valaki azt mondaná, hogy ő „a maga módján” kórustag, vagy, hogy 
valaki „a maga módján” futballista. Individuális spiritualitás esetleg létezhet (?), de 
individuális kultusz aligha, mint ahogy egy-személyes templom sem.3 Az individuális 
vallásosság képzetéből következik az a balhit, hogy lehetséges (netán szükséges) a 
vallást a privátszférán belül elhelyezni (netán oda száműzni). Olyan ez, mintha létez-
nének egyes magyarok, sőt, csak egyes magyarok léteznének, ám a politikum számára 
nem léteznék magyar nemzet. A társadalmi és kulturális koordináták kijelölik azt a 
történelmi szituációt, melyben a konkrét vallás elhelyezkedik és hatást gyakorol híve-
ire, és hívei környezetére. Ez az a politikai közeg, melybe az adott vallás életműködé-
se közben, és annak révén belegyökerezik. Ha ezt megpróbálnánk legombolni róla, 
csak úgy lehetne, mint a Nesszos ingét. 

A vallásnak vannak olyan elemei, melyek az azt-elfogadó hívek számára tapasztalati 
(azaz nem vitatható) valóságok, de azok azt-el-nem-fogadók számára nem mindig 
láthatók (pl. a szoteriológiai igény, a sorsot meghatározó numinózus hatalom), és 
olyanok, melyek a körüllévők számára is manifesztté válnak (pl. racionalizálás ill. 
verbalizálás, kultusz, ethosz) – egy társadalomtudományi megközelítés csak ez utób-
biakat tudja a tudomány racionális eszköztárával vizsgálni. A vallás tehát csak rész-
ben, mondhatnók felszíni részén vizsgálható, ami azt is jelenti, hogy a vizsgáló nem 
tudja teljesen birtokba venni – inkább a vallás veszi birtokba őt – s a vallás egy nem 

                                                   
2 Megközelítésem konzervatív, és nagyban támaszkodik James Pratt, Heinrich Frick és Gustav 
Mensching látásmódjára, azonban náluk jóval meghatározóbbnak tartom (például Alfred Radcliff-
Brown nyomán), hogy a vallás csak közösségben élhető meg. E vallástudományi meghatározás termé-
szetesen etikus, mint amit ebben a helyzetben a társadalomtudományok és a jogalkalmazás is vár tő-
lünk, s nem emikus, mint a keresztény theológusé, amely egy közösség belső használatára szánt, és 
hitvallásos. Ő talán csak annyit mondana, hogy Jézus Krisztus imádása, s ha netán barthiánus, akkor 
még azt is kétségbe vonná, hogy a kereszténység vallás. (Ez utóbbi állítás a szaktudomány konszenzusa 
szerint a nagy mester tévedése volt.) – Az újabb, szemiotikai, kognitív stb. megközelítések – kritikai 
attitüdjük hangsúlyozásán, és sajátos terminológiájukon túl – meglátásom szerint érdemben nem 
tudnak olyan alapvető fontosságút hozzátenni e fentiekhez, ami azokat obsoletté tenné. 
3 Nem mond ennek ellent Miká története (Bir 17-18), Miká a közösség közös istenét, YHWH-t tiszteli 
(17,2-3), a terafim az ő ezüstből öntött szobra, az azt elrabló Dán törzsbeliek is a közösségre hivatkozva 
(18,19) legitimálják a rekvirálást. Hasonló, de nem egészen ugyanez szólal meg Platónnál (Törvények 
910): magánházban nem szabad az isteneknek szentélyt állítani. Aki privát célra kisajátítja a polisz 
isteneit, s tisztátalan kultuszt űz, halállal lakoljon. 
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elhanyagolható része kivonja magát (nem a megélés, hanem) a tudományos vizsgálat 
alól. 

Praktikusan: ha a törvényhozó hatalom, vagy a végrehajtó hatalom arra lenne kíván-
csi, hogy valahol vallás, vagy a gyanú szerinti „álvallás” van-e, azt a látható kultusz-
gyakorlás egyszerű autopsziájával meg tudná állapítani. Semmi szüksége nem lenne 
arra, hogy a „legfontosabb hittételek gyűjteményét” bekérje, mert egyrészt az nem 
konstitutív része a vallásnak (így az alkalmatlan is az „álvallás” kiszűrésére), másrészt 
az idegen vallások esetében jó eséllyel nem értené meg, harmadrészt meg 150 magyar 
egyház – ha van eszük – ugyanazt a Bibliát nyújtaná be, így nem mutatná fel a diffe-
rencia specificát, s a szétválasztásra alkalmatlan lenne. Ha tehát a törvény célja az 
„igazi-” és az „ál-vallásos” közösség megkülönböztetése lenne, akkor ezt empirikus 
módon, istentiszteletek rendszeres látogatásával mégoly kevés szakismerettel rendel-
kező képviselő is meg tudná állapítani (már amennyiben ez az országgyűlési képvise-
lő feladata kellene legyen), míg a természetfölöttire irányuló rendszeres hitelvekkel 
egy kicsit is dörzsölt imposztor az egész Parlamentet bezavarja a sűrűbe, hisz annak 
„valódiságát” aligha lehet empirikusan ellenőrizni. (Képviselők inkompetenciája mi-
atti lehetséges anomáliákról nem szólok, mert egész megközelítésem nem jogi jelle-
gű.)  
 

A törvény azonban az egyházról szeretne beszélni, arról szeretne érvényeset kimon-
dani, a(z igaz) vallás mindehhez csak segédeszköz. Ehhez definiálnia kell, mi az egy-
ház. Ez sem sikerült sokkal jobban, ez azonban már nem pusztán vallástudományi, 
vagy szociológiai hanem theológiai kérdés. A törvényalkotó a 7. § (1) pontjában azt 
mondja:  

„Az egyház, vallásfelekezet, vallási közösség (a továbbiakban: egyház) azonos 
hitelveket valló, természetes személyekből álló, önkormányzattal rendelkező, 
autonóm szervezet, mely elsődlegesen vallási tevékenység gyakorlása céljából 
működik. E törvény alkalmazása során egyháznak minősülnek a vallásfeleke-
zetek és vallási közösségek is.” 

Ebből a vallási tevékenység gyakorlása megáll, a többi mind dubiózus. Az egyház 
azonban nem olyan közösség, „mely elsődlegesen vallási tevékenység gyakorlása 
céljából működik”, s hogy vannak-e, s melyek az esetleges másodlagos tevékenysé-
gek, azok e meghatározásban homályban maradnak. Ezzel szemben az egyház kizáró-
lagosan vallási tevékenység gyakorlása céljából él – és az összes többi másodlagos 
(kulturális, szociális, stb.) ténykedése akcidentális, melyet akkor is lehetne űzni, ha 
nem lenne egyház. Épp erre valók a klubok. Vallásgyakorlásra viszont a klub nem 
adekvát forma. A „vallási tevékenység gyakorlása” az egyház differencia specificája, 
ez az, amit senki tőle át nem vállal. Az azonos hitelvek vonatkozásában elég a 4. szá-
zadi hitvallásokra gondolni, összevetve a Tridenti Zsinat döntéseivel és a Második 
Vaticanuméival, melyeket egyen-egyenként sok hívő képvisel. Az „azonos hitelvek” 
persze más felekezetekre ugyanígy állnak. De még az olyan magától értetődő állítás, 
hogy „természetes személyekből álló” is téves, hisz az egyház, mely communio 
sanctorum – ugyan hogy ragadja meg ezt a törvény? – magába öleli a Krisztusban 
megholtakat is. Nemcsak Athanasius és Augustinus, Luther és Loyolai Szent Ignác, 
John Wesley és Teréz Anya, hanem a te üknagypapád és az én dédnagymamám is az 
egyházhoz tartoznak. A „szenteknek” az eschatológikus közössége a bibliai kijelentés 
szerint meg fogja ítélni a világot és az angyalokat is (1Kor 6,2sq). Ekklészia a Krisz-
tust követő tanítványok közössége, ők, és csak ők az egyház, s mivel krisztuskövetők, 
értelemszerűen sem a buddhisták, sem a hinduk, sem a muszlimok, sem a zsidók, 
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sem a kelták, s nevük ellenére az ú.n. „Ősmagyar Táltos Egyház”, vagy az ú.n. „Meta-
fizikai Hagyományok Egyháza” sem tartozhatnak ebbe az egyházi közösségbe – hisz 
az contradictio in adjecto lenne. Jézus meghalt ugyan az ősmagyar táltosokért is, de 
azok (és az újmagyar táltosok) nem Krisztus-követők. Ha pedig egyik-másik mégis, 
akkor ő már nem táltos többé. Az egyház Krisztus teste, melyet a Szent Lélek hívott 
életre és tart életben az első pünkösd óta. Az egyház, a különböző felekezetekre tago-
zódás ellenére, úgy ahogy van a Krisztus teste, arról sem a kezet, sem a lábat, sem az 
adventistákat, sem a methodistákat amputálni nem lehet. A látható egyház és a látha-
tatlan egyház kettős egysége teszi lehetetlenné ennek jogi megragadását, hisz a jog 
pusztán a szervezeti részt láthatja. A legnagyobb hiba, hogy  

„E törvény alkalmazása során egyháznak minősülnek a vallásfelekezetek és 
vallási közösségek is.”  

Ami nem egyház, az nem minősülhet annak. A hibának a tetézése 7. §  (4)  
„Az egyház elnevezést csak e törvény szerint nyilvántartásba vett szervezet vi-
selheti.”  

Eszerint a magyarországi Örmény Orthodox Egyház, vagy a magyarországi Kopt 
Orthodox Egyház, vagy akár az anglikánok ma nem egyház. Hegyeshalmon vagy Zá-
honyon túl ugyanezek egyházak, még a magyar képviselők számára is. Caesar non 
supra grammaticos – mondták már 1414-ben, mikor a Német-Római Birodalom csá-
szára, Magyarország királya, Luxemburgi Zsigmond egy nyelvi tévesztése után úgy 
rendelkezett, hogy egy szónak meg kell változtatni a nemét. A császárnak sok min-
denhez van joga, de a nyelvet nem változtathatja meg. A magyar parlamentről is 
mondhatjuk, hogy non supra grammaticos; számos dologról nem dönthet, így a szép-
ről sem, az igazról sem. Az egyház Krisztustól, s nem a parlamenttől függ. Azon egy-
házat, melytől hitvallásos ekklészia nevét elorozzák, status confessionisba kényszerí-
tik, s míg a törvény célja csak bizonyos egyházak másodosztályba való visszasorolás 
volt (?), beláthatatlan következményekkel fenyegető aknákat helyez el.  

Mi lenne itt a korrekt megoldás? Egyértelmű, hogy az egyház szót teljesen el kellene 
hagyni, s helyette – már csak azért is, mert ez a használható ismérv – én kultuszkö-
zösségről beszélnék. 

Persze a deprivilegizáltak számára sovány vigasz, hogy a törvény terminológiailag 
korrekt, de a jog szempontjából talán ez sem elhanyagolható. Viszont a másodosztá-
lyúak számára is van örömhír: adómentes lesz az evangélium, vámmentes a misszió. 
 
Lássuk azonban a lényeget! Van-e aktualitása a politikai theológiának? Amit e tör-
vény evolvál, az a hatalom, pontosabban a Politikai Hatalom és a számos vallás és 
felekezet közötti viszony – egész konkrétan: az ezeknek nyújtandó anyagi támogatás, 
vagy annak befagyasztása. Két dolgot le lehet szögezni: 1.) alapvetően anyagi juttatá-
sokról van szó, 2.) a saját javait bárki, indoklás nélkül szuverén módon ajándékozhat-
ja annak, akinek szeretné. Az állam is annak adhat privilégiumokat, akinek akar. Jo-
gokat elvenni – ez persze már egészen más. Mivel ezt a törvényhozó hatalom teszi, 
nehéz ennek politikai célját nem észrevenni. Államhatalom, egyházak, vallási hata-
lom, szövetségkötés, lojalitás hálójában lehet mind a probléma megértését, mind az 
esetleges megoldást keresni. Persze itt van indirekt módon, ha másképp nem, szo-
rongásként mindezek inverze is: más hatalmak, hatalomvesztés, anarchia, illojalitás. 
A Törvényhozó optikáján keresztül a dramatis personae 1.) az Állam (ami megszemé-
lyesíti a Politikai Hatalmat, az úgynevezett elitet), és 2.) az új terminológia szerint „az 
Országgyűlés által elismert egyházak” valamint 3.) az „egyesületek”, értsd: az Ország-
gyűlés által el-nem-ismert egyházak (akik persze egyenként sokfélék) háromszöge. 
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Nem kell drámaírónak lenni, hogy lássuk a lehetséges kimeneteleket. És ezenkívül, a 
törvényhozó által nem nevesített, de nem elhanyagolható negyedik szereplő: a ma-
gyar társadalom. A szociálpszichológiából tudjuk, ez utóbbi lesz a tünethordozó. 

Magyarországon ma egyfajta valláspolitikai vajúdás tanúi lehetünk – kezdtem. Fele-
lős, jószándékú és becsületes törvényhozók szeretnének egy működőképes törvényt 
alkotni, de ez a jószándék dacára sem sikerülhetett. A miértnek részben a történe-
lemben ismerhető fel az oka, amit – véleményem szerint – sem ők nem ismernek fel, 
sem  az egyházak és a vallási közösségek nem tudnak tisztán artikulálni. Fontos lenne 
a tiszta beszéd. Mindnyájan a felvilágosodás óta népszerű elvet valljuk: az állam és az 
egyház szétválasztásáról, s hisszük, hogy ez hasznos is, megvalósítható és megvalósí-
tandó is. Ezt a jelen törvény is rögzíti. A katholikus egyház papjai ezért nem is lehet-
nek képviselők, több protestáns egyház felszólítja képviselő lelkészeit, hogy mandá-
tumuk alatt szüneteltessék egyházi szolgálatukat. Az élet azonban mást mutat, hisz a 
kereszténydemokrata párt deklaráltan ki szeretne állni az egyházi értékek és érdekek 
mellett, a „szabadságon levő” lelkészek – nagyon helyesen – sem nem tudják, sem 
nem akarják megtagadni hitvallásos elköteleződésüket, és természetesen más pártok 
és más, nem lelkészi képviselők is fellépnek hitük és lelkiismeretük kényszere alatt az 
egyházak érdekében.  

Maga a törvény Preambuluma úgy kezdődik, hogy  
„A magyarországi egyházak és vallási közösségek a társadalom kiemelkedő 
fontosságú értékhordozó és közösségteremtő tényezői, amelyek hitéleti tevé-
kenységük mellett, nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, 
szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint kulturális, környezet-
védelmi, sport- és más tevékenységükkel, valamint a nemzeti tudat ápolásával 
is jelentős szerepet töltenek be az ország és a nemzet életében.”  

Csupa nem-vallási feladatvállalás. Látni kell, az egyház magáravállalja a polisz ügyeit. 
És ezért aztán az állam megtámogatja az egyházat. Független még az az egyház, me-
lyet az állam támogat? De fordítva is kérdezhetjük: független még az az állam, mely-
nek feladatait az egyház vállalja át? Fontos azonban, hogy eredendően nem az állam 
impotenciája miatt vállalja át az egyház e feladatokat; hasonlóképpen eredendően 
nem az egyház mérhetetlen mohósága miatt vár anyagi juttatásokat az államtól. A 
polisz az az állam, mely egyben polgárainak kultuszközössége is, és fordítva, aki nem 
vesz részt a polisz vallási életében, abból hiányzik a politikai lojalitás, és ezért vesznie 
kell. Ugyanannak a közösségnek a politikai érdekei manifesztálódnak a politikában, s 
ugyanazok – politikai vezetőikkel az élen – mennek áldozni a törzsi vagy nemzeti is-
tenek szent helyére, vagy az egyetlen Isten templomába. A Bibliánál maradva, Mózes, 
a Sinai-hegyi kijelentés megtapasztalója, akit az égő csipkebokor előtt megszólít a 
Vagyok-Aki-Vagyok, vezeti ki népét az egyiptomi szolgaság házából, s ad törvényt; 
Dávid, a zsoltáros alapít az egységes monarchiában dinasztiát, vallási és politikai ve-
zető nem válik el egymástól. Ez példák hosszú sorával igazolható, az illegitim kultusz 
képviselői is ilyenek, hisz Akháb király is oltárt emelt Baalnak (1Kir 16,32), de egyér-
telműen vallási vezető volt a deuteronomiumi reform bevezetője, Jósiás király is 
(1Kir 23,3 – akkor is, ha nem kultuszi pap). Egyiptomban nincs olyan pap, ki ne a 
fáraó nevében lépne fel, nincs olyan áldozat, amit ne a fáraó nevében mutatnának be. 
A politikum és a szentség egyszerre, egy személyben jelenik meg, szétválaszthatatla-
nul, ugyanannak a Hatalomnak a kétféle manifesztálódása. Ami egyszer 
theokráciaként jelenik meg, ugyanaz máshol cézaropapizmusként. Így lett a tegnap 
még pogány Constantinus a Milvius hidi csata során kereszténnyé, majd a „püspökök 
püspökévé”, s döntőbíróvá az I. Ökumenikus Zsinaton Nikaiában. Ha valamikor, ak-
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kor a XX. században igazán láthattuk politikai próféták isteni imádatát (Hitlertől 
Mao Ce-tungig) szekuláris keretek között, és a politikai messiások és vallásos hívőik 
kora máig nem tűnt el. Nem is fog. Az Egyesült Államok pénzén – tudjuk, az antikvi-
tás óta, az állami propaganda első számú eszköze – vallási kijelentés áll: In God we 
trust. A svájci 5 frankos peremén a felirat: Dominus providebit. Lengyelországban 
most folyik a vita, hogy le lehet-e venni a keresztet a hivatali helyiségek faláról. Szá-
mos arab állam alkotmánya a Baszmala formulával (a Korán szúráinak kezdő mon-
datával) kezdődik, épp úgy, mint a hivatalos levelek is. A szekularizált államban is 
megjelenik a politikai mithológia és annak képrendszere, és megjelenik a kultusz is. 
 
„Az ember a 19. századi liberalizmusban is a vallás és a politika tiszta és hibátlan 
szétválasztásához ragaszkodhatott – mondja Carl Schmitt. – A vallás vagy az egyház 
ügye, vagy tisztán magánügy volt. A politika azonban az állam ügye volt. Mindkettő, a 
szakadatlan kompetenciaviták ellenére, megkülönböztethető maradt, ameddig a 
szervezetek és a hatóságok láthatóan különböző, evilágilag meghatározható nagysá-
gokként fel tudtak lépni és cselekedni. Ameddig ez a helyzet állt fenn, az ember a val-
lást az egyházból, a politikát az államból tudta definiálni. A fordulat pillanata eljött, 
és az örökölt fogalomhomlokzat beomlott, amikor az állam a politikainak a monopó-
liumát elvesztette, és más, hatékonyan harcoló politikai nagyságok e monopóliumot 
tőle elvitatták...”.4 Schmitt figyelemre érdemes módon itt nem az egyház, hanem az 
állam deficitjét említi. 
 
Véleményem szerint el kellene gondolkoznunk azon, hogy  letegyünk-e az állam és az 
egyház szétválasztását szlogenként fenntartó fikcióról, s inkább a valóságot válasz-
szuk, elfogadva, hogy e fikció egy társadalomtörténeti és jogtörténeti zsákutca volt. A 
paradoxont a 2011. évi C. törvény 8. §-ban két egymást követő mondata szemlélteti: 

(1) Magyarországon az állam és az egyház különváltan működik.  
(2) Az állam a közösségi célok érdekében együttműködik az egyházzal.  

Az állam tehát – melynek csak közösségi céljai lehetnek, következésképpen minden 
esetben – a Különváltan-működő-Együttműködő. 
 

E fikció felismerése és elismerése segíthetne a probléma megoldásában. Állam és 
egyház nemcsak a középkori trón és oltár házasságában voltak összekapcsolva, ha-
nem már jóval a kereszténység születése előtt is, a késő neolithikumtól mind a mai 
napig, az erősen szekularizáló világban is (ha van ennek a kifejezésnek még értelme). 
A Politikum és a Sacrum, mint a Hatalom két arca5 mindig – törvényünk preambu-
lumát idézve – „az együttmunkálkodás kölcsönös előnyökön alapuló elveit megfele-
lően érvényesítve” együttjártak. Így tehát az egyháznak el kellene ismernie az állami 
beavatkozás legitimitását, az államnak pedig azt, hogy az egyház nem másodhegedűs, 
hanem sziámi iker e kapcsolatban, melytől megválni, ha akar, sem tud. Mindkettő 
igényli a másik szolgálatait – az állam a Sacrumot, az egyház, mint a Sacrum evilági 
instituciója az evilági hatalmat –, s a polisz egyetlen, mindkettejük számára közös 
társadalma is elválaszthatatlanul összeköti őket. 

Az a politikai theológia, melyről most beszélünk, nem az a fajtája a theológiának, 
mely a politikumra reflektál, hanem az az első pillanatra szokatlan, ám nem példa 

                                                   
4 Carl Schmitt, Politikai teológia II. Legenda minden politikai teológia elintézéséről, Máriabesnyő-
Gödöllő 2006, p. 19. 
5 Molnár Tamás, A hatalom két arca: Politikum és szentség, Budapest 1992 (az amerikai eredeti címe: 
Twin Powers: Politics and the Sacred) 
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nélküli, mikor a Politikai Hatalom csinálja a theológiát. Ezt tette Constantinus is az 
ariánus vitában, ezt tette Theodosius is, a Thesszalonikai Ediktumban (Cunctos 
populos), mikor a kereszténységet államvallássá teszi, azaz megszünteti a vallássza-
badságot (380), vagy szintén az ariánus vitában, mikor a Konstantinápolyi Zsinatot 
(381) összehívja. 

Ezen túl, a Politikai Hatalmat nem fogja érdekelni, ha mi a theológiáról beszélünk, az 
klerikális belügy – de számunkra itt több következtetés is levonható, részben az ál-
lamhatalom által privilegizált vallásfelekezetekre, részben magára az államra vonat-
kozóan.  

A Politikai Hatalom a vallásügyi kérdésekben akkor lép fel, amikor a belpolitikai 
helyzet instabil, a Birodalmat lövészárkok szabdalják, minden recseg-ropog, nemcsak 
kívülről fenyegetik idegenek a Hatalmat, politikai harcok a határokon belül is dúlnak, 
püspökök egymást jelentik föl, s a császár az uralomban participálódóktól is fenye-
getve érzi magát. Az Ediktum rendkívül modern, nagyon hasonlít a jelen törvény 7. §-
ra: 

Meghagyjuk, hogy akik ezt a hitvallást követik, a „katolikus keresztények” ne-
vet viselhetik, a többiek azonban, akiket eszteleneknek és őrülteknek ítélünk, az 
eretnek hitvallásuknak megfelelő gyalázatos nevet viseljék, g y ü l e k e z e t e i 
k  n e m  n e v e z h e t i k  m a g u k a t  e c c l e s i á k n a k (nec conciliabula 
eorum ecclesiarum nomen accipere), és egyelőre az isteni bosszúnak adjuk át 
őket, de majd, amikor isteni sugallatból erre utasítást kapunk, magunk is 
gondoskodunk megbüntetésükről.6 

Lévén fontos birodalmi döntésről szó, a császár nem húzta az időt az egyházzal vagy 
theológusokkal való előzetes konzultációval. Mivel a vallás szociálisan integratív – 
mint Émile Durkheimtől tudjuk – s funkciója „újrateremteni” a társadalmat, vagy a 
társadalmi rendet, azoknak az érzelmeknek a megerősítésével, melyeken a társadalmi 
szolidaritás, s ezáltal maga a társadalmi rend nyugszik, a császár miközben a keresz-
ténységet államvallássá teszi, gleichschaltolja is, hogy Birodalmát a széteséstől meg-
óvja. Nem térünk ki a császár által privilegizált egyház, az orthodoxok, és az állami 
kegyben nem részesülő egyház, az ariánusok közötti kapcsolat alakulására. A hosszú 
kűzdelemben, nem egy generáció alatt, ám történelmi léptékkel számítva mégis rövid 
idő alatt az ariánusok egy időre eltűntek, de az orthodoxia sem sokat nyert, mert a 
másként gondolkodók, akiket heretikusnak neveztek, a falakon belül jelentek meg. A 
politikum merőben szekuláris célja – az Imperium stabilizálása – a vallási sokszínű-
ség megszüntetésével egyáltalán nem sikerült, sőt a Birodalom rögtön Theodosius 
halálával (395) kettészakadt. Nem véletlen, hogy itt jelenik meg először, hogy egy 
püspök, a milanói Ambrosius kétszer is nyilvánosan térdre kényszerítette a császárt.7  
Lássunk egy egészen máshonnan vett példát, mi történhet, ha egy országban nyilván 
a homogenizálás szándékával a politikai hatalom erőszakosan beleszól a vallási élet 
sokszínűségébe, s egy vagy több kisebbséget nem tolerál.  

1598. április 13-án IV. Henrik francia király (a kálvinistából „Párizs megér egy misét” 
felkiáltással katholizáló Navarrai Henrik), hogy országában belső béke legyen, kibo-
csátotta a Nantes-i ediktumot, melyben a kisebbségben levő kálvinistáknak, a 
katholikus államvalláshoz képest megszorításokkal, bizonyos jogokat adott. Utódai 
alatt e jogok lassan elolvadtak, mígnem XIV. Lajos 1685. október 18-án visszavonta a 

                                                   
6 Hahn István ford. in: Castiglione László, Az ókor nagyjai, Budapest 1971, 372. – Az első halálos ítélet 
öt év múlva született meg. 
7 A Callinicum-i zsinagóga felgyújtóit (388) nem büntethette meg; a thessalonikai rebellió vérbefojtása 
(390) miatt bűnbánatot kellett tartania. 



9 
 

Nantes-i ediktumot, amivel a francia protestánsok vallási jogai megszűntek. Az ál-
lamhatalom legális döntést hozott – de ez nem tudta eltörölni az immoralitás követ-
kezményeit. Több százezer francia alattvaló menekült el az országból, jobbára kéz-
művesek, kereskedők és a kor intellektueljei. Néhány tízezer Poroszországba mene-
kült, ahol Friedrich Wilhelm brandenburgi választófejedelem befogadta őket, s a 
Potsdami Ediktumban kedvezményeket adott nekik. Ezek a francia hugenották voltak 
azok, akik iparukkal, adójukkal, iskoláikkal és kulturájukkal föllendítették Poroszor-
szágot, s megalapozták annak későbbi erejét.  

A politikum hatalmat akar gyakorolni a poliszban, miközben az uralkodó semmiben 
sem különbözik azoktól, akiken uralkodna. Ez az alattvalókban szkepszist ébreszthet 
a hatalom legitimitása felől, amit viszont kizárólag az a karizma legitimálhat, amit a 
Szentség nyújt. A szemünk előtt olvadt el Ben Ali, Mubarak vagy Khadafi hatalma; az 
állítólagos „társadalmi szerződés” nem mentette meg őket – hisz nem is szerződtek 
ők (sem) senkivel. A politikum támasza az erő lehetne, de nincs olyan erő, ami egy-
szer el ne fogyna. Nincs tartós politikai legitimitás a Szentség legitimációja nélkül. A 
politikum rá van utalva a hozzá hasonlólényegű Szentségre (a kapcsolat kölcsönös, 
szükségszerű és nem immorális), mert állandó legitimáció nélkül magától is kicsúszik 
a kezéből a hatalom. A történelemben természetesen a politikai hatalom számos alka-
lommal megpróbálta instrumentalizálni, s e célból maga alá gyűrni a Szentség evilági 
intézményrendszerét. Mivel azonban a vallásnak s intézményrendszerének nagyon 
nagy nem-materiális erőforrásai vannak, melyeket nem könnyű sem zsákmányul ej-
teni, sem instrumentalizálni, ez sokszor fiaskóval, látható formában a legitimáció 
elvesztésével végződik, s vagy kiegyezéssel, vagy az aktuális politikai hatalom térvesz-
tésével jár.  

De vajon a politikai hatalom megteheti-e, hogy egyes egyházakat kiválaszt, másokat 
meg nem? Igen, képes rá, megteheti. De persze ennek is megvan az ára: a legitimá-
ció-vesztés megoszlik a politikum és a másik részegyház között. Ezesetben tehát ket-
ten is fizetnek. Mivel az egyházak szociálisan integratív funkciót töltenek be, ezért 
ennek mesterséges lebontása az állam felé a társadalmi koherencia megbomlásával 
jár, a privilegizált egyházak pedig moralitásuk megroggyanásával, s ilymódon hitel-
vesztéssel fizetnek. „A történelemben, az életünkben visszatekintve föl lehet ismerni 
Isten Szentlelkének munkáját, de azt nem lehet mondani, hogy a többi rész nem egy-
ház, hanem csak fölösleges emberi ráépítmény. A jelenben pedig különösen nem te-
hetünk ilyen kizárólagos igényű ítéleteket. ... Nem köthetjük Isten munkáját, az ő 
országát egy közösséghez, püspökhöz, lelki vezetőhöz, teológiai vagy politikai irány-
zathoz kizárólagos érvénnyel. Ha magunknál Isten országa jeleit véljük fölfedezni, s 
azt mondjuk, itt van ma Krisztus ..., akkor ezzel nem az egyház lényegét valósítjuk 
meg, hanem a szellemi-lelki, vagy politikai diktatúrát készítjük elő.”8 

Anya-szentegyház csak egy van. És legitimitás is. A 2011. évi C. törvénynek nem csak 
150 vallási közösség esik áldozatul. 
 

                                                   
8 Balog Zoltán, Egyház az Újszövetségben, in: Egyház és Világ 1991. jan. 11. p.6. 


