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Az államformáról 

 

Arisztotelész a Politika c. művében, a Retorikában és a Nikomachoszi Etikában 

fejtette ki az államformákról szóló elméletét. Közülük három a helyes államfor-

ma: 

1, a királyság, melyben egy ember gyakorolja a legfőbb hatalmat a bonum 

commune, a közjó érdekében 

2, az arisztokrácia, melyben egynél többen, de mégis kevesen szintén a közjó 

érdekében gyakorolják a legfőbb hatalmat 

3, a tulajdonképpeni politejá, a censusra - a népszámlálásra - alapított köztársa-

ság, melyben a tömeg gyakorolja a közjó érdekében a legfőbb hatalmat 

A három helytelen államforma a helyes államformának torzulása: 

1, a türannisz a királyság ellentéte, melyet hasonló módon egy ember, de nem a 

közjó érdekében, hanem a saját magának előnyére gyakorolja a legfőbb hatalmat 

2, az oligarchia az arisztokrácia ellenpólusa, itt egynél többen, mégis kevesen a 

saját maguk előnye érdekében gyakorolják a legfőbb hatalmat 

3, a demokrácia a politeja ellentéte, ebben a tömeg a saját előnyére gyakorolja a 

hatalmat 

 

Vannak természetesen átmenetek egyik formátumból a másikba és vannak ve-

gyes házasságok. Mi van ma Magyarországon? A választásra jogosultak orszá-

got vezető pártot vagy pártokat választanak, akik a választások előtt, alatt kü-

lönböző dolgokat, programokat hirdetnek. Amikor hatalomra kerülnek, elsza-

kadnak választóiktól, önálló életet élnek, és ha úgy tetszik, megvalósítják ígére-

teiket, ha nem, hát nem. A holnap sohasem azonos a mával, de arra mégsem 

gondol a választó, hogy homlokegyenest mást fognak választottaik megvalósíta-

ni, mint amit ígértek. Ma Magyarországon a nép úgy érzi, hogy átverték őket. 

Erre nem számítottak. Olyan intézkedési sorozat zúdul az emberekre, hogy már 
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oda sem figyelnek, belefáradtak, elkeseredtek. Az erőszakszervezet, az állam 

egész egyszerűen győzött. Kiben lehet ezek után megbízni? Az utcai zavargáso-

kat előidéző, azt évekig fenntartó, gazdasági tragédiát előidéző baloldali kor-

mányzatban, vagy olyan intézkedési sorozatot gyártó jobboldali hatalomban, 

mely nem kommunikál, hanem többségben lévő parlamenti erejével választói-

nak egyetértését megkerülve dönt?  

 

Declaratio de libertate religiosa 

 

A II. Vatikáni Zsinat „Declaratio de libertate religiosa” c. - A vallásszabadságról 

szóló nyilatkozatában
2
 így ír: 

 

1,6 „Minden államhatalomnak a lényegéhez tartozó kötelessége, hogy az ember 

sérthetetlen jogait védelmezze és erősítse. A polgári hatalomnak tehát igazságos 

törvényekkel és más alkalmas eszközökkel vállalnia és biztosítania kell minden 

polgára vallásszabadságának védelmét, kedvező feltételeket kell nyújtania a val-

lásos élethez, hogy a polgárok valóban gyakorolhassák a vallással kapcsolatos 

jogaikat és teljesíthessék kötelességeiket… Ha egy nép különleges körülménye-

inek figyelembevételével az állam jogrendje valamely vallási közösséget meg-

különböztetett elismerésben részesít, ugyanakkor el kell ismernie és tiszteletben 

kell tartania minden polgár és vallásos közösség vallásszabadsághoz való jogát. 

…az államhatalomnak gondoskodnia kell arról, hogy a polgárok jogegyenlőség-

ét - mely a társadalom közjavához tartozik - vallási alapon sem nyíltan, sem 

burkoltan soha meg ne sértsék, és semmiféle diszkrimináció ne legyen a polgá-

rok között.” 

 

1,7 „Ezen kívül, mivel a polgári társadalomnak joga van megvédenie magát a 

vallásszabadság ürügyén elkövethető visszaélésekkel szemben, e védelem bizto-

sítása főként az államra tartozik. Ennek azonban nem önkényesen vagy vala-

mely félnek nyújtott igazságtalan kedvezményekkel, hanem az objektív erkölcsi 

rendnek megfelelő jogi normák szerint kell történnie… érvényesülnie kell a tár-

sadalomban a csorbítatlan szabadság gyakorlatának, mely abban áll, hogy az 

embernek a szabadság maximumát biztosítják és szabadságát csak szükség ese-

tén és csak a szükséges mértékben korlátozzák.” 

 

2,15 „Nyilvánvaló ugyanis, hogy a nemzetek napról napra mindinkább egységre 

lépnek, a különböző műveltségű és vallású emberek között is mind szorosabbá 

válnak a kapcsolatok, s végül növekedőben van az emberek egyéni felelősségtu-

data. Ezért, hogy az emberi nemen belül békés és harmonikus kapcsolatok létre 

jöjjenek és megerősödjenek, a vallásszabadságot az egész földön hathatós jog-

védelemmel kell biztosítani…” 

                                                 
2
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A három nagyegyház pénzfelajánlási gesztusai 

 

Ez év második negyedévében katolikus, református és evangélikus egyházi rész-

ről jelentős összegeket ajánlottak fel és adtak át a kormány által létrehozott, az 

államadósságot csökkentő ún. alapba. Elsőként Rédly Elemér győri plébános, az 

idei Hit pajzsa díj - Parma Fidei - kitüntetettje egymillió forintot ajánlott fel. 

Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök 100 millió forintos felajánlást tett a 

szeged-csanádi Egyházmegye részéről a kormány által létrehozott alapba. Bábel 

Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, az érsekség körüli felújítás csaknem 100 mil-

lió forintos áfáját nem igényli vissza, ezt küldi az elkülönített alapba. Szendi Jó-

zsef nyugalmazott veszprémi érsek „Számvetés” c. könyvének harmadik kiadá-

sára került sor. A könyv eladásából származó bevételt (mintegy kétmillió forin-

tot) a főpásztor felajánlotta a magyar államadósság-állomány csökkentésére. A 

katolikus felajánlások után a reformátusok léptek. 200 millió forinttal járulnak 

hozzá az államadósság mérsékléséhez. Ennyi központi támogatást kapnának ez 

évben rekonstrukcióra és beruházásokra. Az evangélikus egyház országos pres-

bitériuma elhatározta, hogy a hívek adományaiból és saját forrásokból két men-

tőautót vásárolnak az Országos Mentőszolgálat részére 50 millió Ft értékben. 

 

Ismert a magyarországi három legnagyobb keresztény egyház instabil anyagi 

helyzete, az államra való anyagi rászorultsága. Ismert régóta azon katolikus püs-

pök kijelentése, aki elmondta, hogy voltaképpen örül annak, hogy nincs több 

papja, mert többet egész egyszerűen nem tudna eltartani. A magyarországi kato-

likus latin szertartású egyház nagyon súlyos paphiánya pedig közismert. Ebben a 

helyzetben feltehető a kérdés, hogy miért az állam felé ajánlanak fel nagyon 

komoly összegeket, mért nem az anyagilag dűlőfélben lévő házukat próbálják 

rendbe hozni? Fel lehet tételezni azt, hogy e rövidéletű felajánlási sort nem előz-

te meg valamiféle egyeztetés a kormányzat és a három egyház között? Fel lehet 

tételezni, de nehezen lehet elhinni. Mindenesetre az evangélikus egyház járt el a 

legszimpatikusabb módon, vettek két mentőautót, ez egy kézzelfogható szociális 

lépés.  

Az új egyházi törvény 

Elindult egy médiakampány a biznisz-egyházakról, visszaélésekről, melynek 

mintapéldánya a „Noé az Életért” egyház volt, mely a Noé Állatotthon címére 

kérte az állampolgári felajánlásokat. Ez amolyan casus belli, vagyis ok a háború-

ra. Támadjuk meg Irakot, mert atombombája, tömegpusztító fegyverei vannak. 

Nem voltak. Ennyire nem lehet analfabéta a világ hírszerző szolgálatainak krém-

je. Lehet, hogy kellett a háború, de talán nem ezért. A „Noé az Életért” társasá-

got, ha ilyen jól ismerte az igazságszolgáltatás, miért nem intézte el?  
 

Hoztak egy törvényt, egy egyházi törvényt, amit érdemben nem egyeztettek 

azokkal, akikkel kapcsolatban létrehozták. A Keresztény Demokrata Néppárt a 
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kormányzathoz képest egyeztetett, de a különböző kérdésekben való másvéle-

ményét nem vették figyelembe. Ha figyelembe vették volna pl. a nagy- és 

kislétszámú magyarországi keresztény és keresztyén egyházak véleményét, va-

lószínűleg nem tudták volna megalkotni, létrehozni a megszavazott új egyházi 

törvényt. Ezért nem egyeztettek és győztek. Erre mondják azt, hogy: Ügyes…  

 

Jelenleg a vita általában arról folyik, hogy hogyan ismertesse el magát egy-egy 

korábban egyháznak számító egyház és nem arról vitáznak, hogy a törvény, úgy 

ahogy van rossz. Tehát arról, hogy egy A, vagy egy B változat lenne helyesebb. 

Kialakult egyfajta gerinctört magatartás. Az egyes egyházak próbálnak saját ér-

dekükben lépni, a víz felszínén maradni, nem kommunikálnak más hasonló 

helyzetben lévő egyházakkal, tehát egy a kereszténységet megkérdőjelező, hitel-

telen magatartásforma alakult ki. Vannak összefogásra utaló mozgások is, ezek 

az igazán kislétszámúnak számító keresztyén egyházaknál tapasztalhatók. Sokan 

felvetik a kérdést, hogy miért van az a hallgatás társadalmi és általában egyházi 

részről, ami az egyházi törvény megalkotása óta létezik, jóllehet általában nem 

értenek vele egyet? Ennek oka a társadalmi elfásultság, és zavar, hogy korábban 

erre a kormányra szavaztam és most ezt és ezt csinálja, illetve mentjük a saját 

szervezetünket, és élünk, ahogy lehet az adott körülmények között. A katolikus-

református-evangélikus egyházak nyilatkozatot adtak ki, melyben az egyházi 

vezetők megállapították, hogy az elfogadott törvény alapvetően megtartja és 

megerősíti a 1990. évi IV. törvény elfogadott és működőképes rendelkezéseit. 

Az egyházi vezetők reménységüknek adtak hangot, hogy a törvény alkalmazása 

során a felmerült problémák megoldásra találnak.  Tehát a katolikus-református-

evangélikus egyházi vezetés alapvetően jónak tartja az új törvényt, de kellene 

néhány dologban módosítani.  
 

14 egyházat fogadott el az országgyűlés. Mindenképpen agyrém, hogy az or-

szággyűlés dönt arról, hogy ki egyház és ki nem. Ez napi pártpolitikai függőség. 

Sokan kifogásolnak két szervezetet, egyet keresztény, egyet zsidó részről. A Hit 

Gyülekezetét és az EMIH-et, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség 

tagságát. Mindkét vallási szervezet a jelenlegi kormányzatot támogató politikát 

folytat ezért ezt úgy értékelik kívülről, hogy szükség van a szavazatukra, illetve 

a kormányt egyértelműen támogató jelenlétükre.  
 

Az új egyházi törvénynek talán társadalmilag és vallásilag, morális szempontból 

legmegdöbbentőbb vonulata az a lehetőség, hogy korábban egyháznak minősülő 

vallási szervezet, amely nem lett egyházzá az országgyűlés által, elvesztheti bi-

zonyos intézményét, intézményeit és azt más egyházak vihetik tovább. Ez az a 

jelenség, amikor a raboknak egymást kell ütni.  

 

A népszámlálás alkalmával a nagy keresztény egyházak, valamint a Mazsihisz 

és az Emih arra buzdítottak interneten, vagy szórólapon katolikus részről a pos-



 5 

taládában, hogy valljuk meg hovatartozásunkat. Ezt katolikus részről Jézus sza-

vaival is alátámasztották: „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, 

én is megvallom majd mennyei Atyám előtt!” (Máté 10,32). Én nem hiszek ab-

ban, hogy Isten a 2011-es magyarországi népszámlálástól tenné függővé az örök 

üdvösségünket. Zsidó részről sokan elmondták, hogy voltak már megszámlálva 

és listára véve, nem kérnek belőle. Egyébként egy ország hivatalos nyilvántartá-

sának ehhez semmi köze. A vallás nemcsak magánügy, hanem közügy is, de 

nem így. Továbbá teljesen fölösleges megkérdezni, hogy ki milyen vallású. En-

nek a pontos adatait minden egyház tudja. Tudja minden gyülekezet, minden 

plébánia, naprakészen. Egy kicsi számológépen össze lehet adni. Természetesen 

lehet megadni hamis adatokat is, de a jelen népszámlálás sem lehet pontos.  

 

Véleményem szerint a vallási szervezeteket, mondjuk egyszerűen egyháznak, a 

bíróságnak kell bejegyezni, megszüntetésükről is neki kell gondoskodni. Amint 

a társadalmi szervezetek évente folyamodnak támogatásért az államhoz, úgy 

természetesen a vallási szervezetek az egyházak is megtehetik ezt. Az állam pe-

dig dönt különböző szempontok alapján a támogatás mértékéről, a kedvezmé-

nyekről. Ezek szólhatnak rövidebb, hosszabb időre, tehát több évre is, de nem 

meghatározatlan időre. Természetesen figyelembe kell venni a meglévő nemzet-

közi, vonatkozó szerződéseket, rendelkezéseket. 

 

A kereszténység és az állam  

 

Tragikus, hogy 2000 évvel a kereszténység indulása után, a vallás és az állam 

viszonya még mindig nem tisztázott. Globális világunk új vallási ereje az iszlám 

világos eszmerendszerrel rendelkezik. Nála a vallás, az életforma, a kultúra, az 

állam egyetlen egy egész. Így volt ez az ókori Keleten is, így a bibliai Izraelben 

is. Később a római birodalmat felváltó európai nyugati és keleti területek államai 

a vallási szférával szoros szimbiózisban éltek vagy vetélkedtek egymással. A 

pápaság államok fölöttiségének középkori elmélete volt a 700 körül hamisított 

ún. „Nagy Konstantin Alapítólevél” mely szerint Nagy Konstantin a pápákra 

hagyta a római birodalmat. A közelmúlt világában az ortodox keresztény egyhá-

zak éltek és élnek szoros egységben az állammal. Magyarországon, helyes mó-

don az állam és az egyház szétválasztott módon él. Végtelenül fontos lenne az 

egyházakat jól kezelni állami részről és az egyházaknak helyes módon viszo-

nyulni az államhoz. Ez áll hazánkban mindenekelőtt a keresztény vonulatra, 

melynek egész egyszerűen a puszta léte forog kockán. Mindenki előtt tudott a 

nagyegyházak létszámleépülése, amelynek lesznek következményei rövidebb és 

hosszabb távon is. Ha nem lesz egyértelmű hitele az egyházaknak a társadalmi 

életben, akkor mások fognak a helyébe lépni, lehet, jobbak, lehet, hogy rosszab-

bak. Az iszlám nem nemzetállamokban él, mint mi pl. itt Európában. A vallás 

alapvetően átfogja és élteti. Nem ártana a magyarországi keresztény egyházak-

nak, kicsiknek és nagyoknak, hogy megfogják egymás kezét.  Scheiber Sándor, 
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főrabbi, a Pesti Rabbiképző igazgatója 1980 körül interjút adott irodájában a 

Magyar Rádiónak. Arra a kérdésre, hogy hogyan látja főrabbi úr a magyar állam 

és az izraelita hitfelekezet viszonyát, Scheiber Sándor felnézve a plafonra ezt 

válaszolta: „Én úgy érzem, mi most nászúton vagyunk!” - Én pedig szeretnék 

ettől az állami násztól 2011-ben megszabadulni. A Názáretit egy másik világ 

érdekelte, egy másik világnak az eljövetelére. Minket mi érdekel?  
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