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Dr. Török Péter 

 

Reflexiók a magyar állam és egyházak kapcsolatára (1990-2011) 

 

Alapvetően hibás az egyházat és államot falként elválasztó modell
1
, hisz mind az egyház, 

mind az állam ugyanazokért az emberekért kell, hogy fáradozzon. Szerencsésebb megfogal-

mazásnak tartom azt a keletei bölcsességet, mely szerint három olyan dolog van, amelyek 

hatástalanok, ha túl messze vannak tőlünk, de veszélyesek, ha túl közel. Ezek a tűz, az állam 

és a guru (lelkivezető, illetve tanulmányom szempontjából az egyház) (de Mello 1988 : 139). 

Ez nem szükségszerűen jelenti, de sugallhatja azt is, hogy az államnak és az egyháznak is 

megfelelő közelségben-távolságban kell lenniük egymástól. A nyomtatott, illetve azt elektro-

nikusan (Interneten) elérhető médiában megjelenő információk elsődleges elemzése alapján a 

magyar állam és egyházak kapcsolata – különösen az 1990 óta eltelt időszakra vonatkozóan – 

azonban azt a belátást eredményezheti, hogy az tulajdonképpen a „kulturkampfok” és „ke-

resztény kurzusok” váltakozása. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ily módon csak azoknak az 

információknak az elemzésére van lehetőség, amelyek a médiában megjelennek, s ezért azok 

valóságtartalma korlátozott lehet. Ennek következtében maga az elemzés is csak kiinduló, 

elsődleges elemzés lehet.
2
  

A „kulturkampfok és keresztény kurzusok” váltakozásának demonstrálása mellett a tanul-

mány a történelmi-szociológiai reflexió segítségével rámutat e váltakozás két potenciális for-

rására, illetve a reflexió segítségével megpróbál a jövőbe is pillantani. A reflexióhoz használt 

eszközök – szociológiai megfontolások és egy tematikus kronológia – bemutatása után a 

poszt-kommunista kormányok és az egyházak kapcsolatának elemzése következik, melyet 

konklúzióként egy rövid jövőbe-tekintő megfontolás zár. 

 

Eszközeim 

A reflexió egyik eszköze az a tematikus kronológia, melynek összeállításában az időrendi 

sorrend mellett legalább olyan, vagy talán még fontosabb az egyes témák gyors átláthatósága, 

a tematikusság. Ezért egy bizonyos téma felmerülésénél nemcsak az akkori esemény kerül 

jelzésre, hanem az ugyanabban az évben a különféle nyomtatott és elektronikus médiában az 

eseményre adott reakciók és annak fejleményei is rögzítésre kerülnek.
3
 

                                                 
1
  A „wall of separation” megfogalmazás Thomas Jeffersontól, a Connecticut állambeli danbury baptisták szö-

vetségének 1802. január 1-én írt leveléből származik. 

2
  Ezen, és egy korábbi konferencián – vö. Török (2010) –  is, ahol az egyház-állam kapcsolatokat alakító kor-

mánytisztviselők is jelen voltak, igen fontos, mindenképp szem előtt tartandó szempontként emlegették, hogy 

az így létrejövő elemzés csak a média által közzétett információkat tartalmazza. Szerencsére a kormánytisztvi-

selők késznek mutatkoztak arra, hogy egy, a jövőben megjelenő kötetben ők maguk is reflektáljanak az ese-

ményekre. 

3
  Példaként álljon itt a 2009-es év szeptemberi első három bejegyzése. A teljes tematikus kronológia 2002-ig 

visszamenően – megjelenéséig is – megtekinthető a szerzőnél. Lényegében az 1990 – 2002 közti időszakhoz 

is ugyanezzel a módszerrel biztosítottam az események átláthatóságát (Török 2003). 

2009 - Szeptember 

 Várhatóan tíz százalékkal csökken a jövő évi büdzsében az egyházak támogatása az ideihez képest, derült 

ki a történelmi egyházak képviselői számára a Hiller István oktatási miniszterrel történő találkozón (Magyar 

Hírlap Szept. 9 és 11, ). Erdő Péter bíboros szerint az elvonások miatt olyan lényeges feladatokat, mint pl. hit-

oktatás sem tudnak majd ellátni (Népszabadság Szept. 12, Magyar Hírlap  Szept. 12), de csökkentik a hitokta-
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A reflexió másik eszköz-csoportját a különféle szociológiai megfontolások alkotják. Az egy-

házak és állam kapcsolatára vonatkozóan Sturzo (1962) átfogó szociológiai elemzéséből itt 

most az egyház-állam modelljei (diarchiák) a fontosak. Sturzo a két „véglet” (teokrácia és 

caesaro-pápizmus) közt említi a jurisdikcionalizmust
4
, illetve a latin, vagy „két kard” modellt, 

melyben az egyház az állam segítségére szorul, ennek fejében az államnak bizonyos beavat-

kozási lehetőséget is biztosít, de ha az túlzó dominanciával lépne fel, akkor az egyház vehe-

mensen és hatékonyan védi érdekeit, helyreállítja függetlenségét. Kérdés, hogy milyen érte-

lemben és mértékben lehet ezeket a modelleket a magyar helyzetre alkalmazni? Hasonlóképp 

megvizsgálandó, hogy a vallásnak mely dimenziói
5
 jelennek meg az egyház-állam kapcsola-

tok vizsgálatában. 

E vizsgálódás azonban felveti azt a problémát, hogy amíg az állam viszonylag jól definiálható 

és egyértelmű intézmény, addig az, hogy mi számít egyháznak, már kevésbé az. A kapcsola-

tok vizsgálata azonban rákényszeríti a kutatót, hogy a diskurzusban megnevezett vallási enti-

tások
6
 összességével foglalkozzék. Ehhez azonban hozzá kell még venni a civil vallást is, 

melynek – főleg a nacionalista formáiban – állam- és nemzetépítő szerepe is lehet. 

Az egyház-állam szétválasztásának Robertson (1987) által leírt formáit táblázatos formában 

szemléltetem (1. táblázat). A szétválasztási típusokhoz Wuthnow (1988) fűz a hazai helyzetre 

is nagyon találó megjegyzést. Eszerint a vallási entitások társadalmi pozíciójuktól függően 

kedvelik egyiket, vagy másikat. A kisebb, kevés befolyással bíró vallások a szigorú elválasz-

tás hívei lesznek, de a nagy anyagi/kapcsolati befolyással bírók is az állami be-nem-

                                                                                                                                                         
tók bérét, illetve a gyermekétkeztetés támogatását is (Hetek Szept. 25). Két és fél milliárd forintos megszorí-

tással sújtja a kormányzat jövőre a felekezeteket. Az érintett egyházi vezetők kényszerűen tudomásul veszik a 

helyzetet, a kormányfővel folytatott tegnapi megbeszélésüket követően azonban nem tudták elmondani a vé-

leményüket a sajtó munkatársainak, helyettük Szollár Domokos kormányszóvivő nyilatkozott, míg őket „elkí-

sérték” (Magyar Hírlap Szept. 30).  

 21-e délelőtt a történelmi egyházak kezdeményezésére összeül az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi, ci-

vil- és vallásügyi bizottsága (Magyar Hírlap Szept. 19), melyen átment a 2011-es népszámlálásról szóló tör-

vényjavaslathoz benyújtott fideszes módosító indítvány. Ez alapján - válaszadási kötelezettség nélkül - a nép-

számlálási kérdőíveken az emberek vallási hovatartozására is rákérdeznének (Népszabadság Szept. 22). A tör-

ténelmi felekezetek képviselői szóvá tették az egyházak és a kormányzat közötti egyeztetések ellehetetlenülé-

sét, mert amióta szakértői kormány van, azóta nem volt szakértői egyeztetés (az utolsó febr. 27-én volt) (Nép-

szabadság Szept. 22.). Az általuk kezdeményezett parlamenti bizottsági ülést kellett volna otthagyniuk az egy-

házi vezetőknek, hogy eleget tegyenek az oktatási miniszter meghívásának, amelyet – véletlenül? – ugyanarra 

az időpontra tettek (Népszabadság Szept. 23). 

 A frakcióval nem rendelkező MDF már az európai parlamenti választás előtt is nagy segítséget kapott a Hit 

Gyülekezetétől, s továbbra is a kisegyház, valamint a Schmuck Andor által fémjelzett Tisztelet Társasága ma-

rad a párt egyik legfőbb támasza. Az is elképzelhető, hogy Hack Péter volt szabad demokrata képviselő de-

mokrata fórumosként tér vissza a nagypolitikába (Magyar Hírlap Szept. 29, Magyar Nemzet Okt. 17). 

4
  Jurisdikcionalizmus esetében mind az egyház, mind pedig az állam kompetenciái egyértelműen és éles határ-

vonalakkal szabályozottak. Az állam által kezdeményezett formáját gallikanizmusnak, az egyház által kezde-

ményezettét pedig kurializmusnak is hívták. A tényszerűség kedvéért kell megjegyezni, hogy definiálatlanul, 

de Sturzo megemlíti még a konfesszionalizmust is (amely azonban a cuius regio eius religio elv alapján egy-

fajta caesaropapizmus), illetve individuális és misztikus diarchiákat is. Az előbbi még értelmezhető és mérhe-

tő szociológiailag, amennyiben a kereszténység értékei a szekularizált társadalomban is hatással vannak az 

egyénre. 

5
  Ninien Smart (1997) hét dimenziót különböztet meg, úgy mint mitológiai, szervezeti, etikai, materiális, 

doktrinális, tapasztalati és rituális. 

6
  Az ún. egyház-szekta tipológia teológiai és társadalmi buktatóinak elkerülése, illetve más társadalmi egységek 

számára (pl. közösség) lefoglalt elnevezések védelme végett ajánlott a semleges „vallási entitás” átfogó kife-

jezés használata (Török 2007). A megnevezett vallási entitásokba természetesen beletartoznak azok is, ame-

lyeket elítélően, akár üldözve is „neveznek” meg.  
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avatkozást kedvelik. Azok – a középen lévők – fogják az állami szabályozást preferálni, akik-

nek van elég hatalmuk ahhoz, hogy reménykedhessenek az állammal való sikeres megegye-

zésben, de nincs elég erejük ahhoz, hogy sikeresek legyenek a „nyílt vallási piacon” való 

megmérettetésben.
7
  

 

1. táblázat: Az egyház-állam szétválasztásának formái (forrás: Robertson 1987) 

Állami támogatás Állami szabályozás 

Van nincs 

Van Etátista Jóindulatú szétválasztás 

Nincs Szekularista Szigorú elválasztás 

 

A vallás funkcionalista megközelítésekor
8
 kerülnek felszínre azok a kérdések, amelyek az 

egyház és állam vélt vagy valós feladataival, ténykedési köreivel kapcsolatosak. Bottomore 

(1993) mutatott rá arra a furcsaságra, hogy a korábban inkább elnyomó, szabályzó állam az 

ún. jóléti államokban magára vette a hagyományosan a vallási intézményeknek tulajdonított, 

illetve azok által ellátott feladatokat. A kommunista blokk államai azonban a jólét megléte 

nélkül is „átvállalták” ezeket a feladatokat. Hogyan alakult mindez a berlini fal leomlása 

után? 

A ténykedési köröknél maradva, Casanova (1994) de-privatizációs tézisében rámutatott arra, 

hogy az egyházak, vallások a szétválasztás mellett is legitim módon befolyásolhatják a közé-

letet. A globalizáció azonban újabb „feladatokat” is adott a vallásoknak. Robertson (1989) 

hívta fel a figyelmet arra, hogy a globalizáció okozta identitás válságban mind az egyének, 

mind a társadalmak szívesen fordulnak vallási gyökereikhez, illetve maguk a vallások ajánl-

koznak e „kereslet” betöltésére.  

Hasonló példákra felfigyelve mutattak rá többen, hogy globalizált világunkban a vallások és 

egyházak nemcsak „hagyományos funkcióikat” látják el, hanem a szekularizáció által kijelölt 

illetékességi körükből (a vallási feladatok ellátásából) kilépve más területekre, mint például a 

gazdaság és politika birodalmába is „performance-szal” lépnek be.
9
 

Mindez természetesen kihatással van az egyházak és az adott állam kapcsolataira. Hogyan 

alakultak ezek konkrétan Magyarországon 1990 és 2010 között? A továbbiakban ennek elem-

zése történik az egyes poszt-kommunista kormányokra lebontva.
10

 

                                                 
7
  Ezt a megfigyelést érdemes Sturzo említett latin, vagy két kard modelljével együtt vizsgálni. 

8
  A funkcionalista vallásdefiníció azt nézi, hogy milyen feladatokat lát el a vallás egy adott társadalomban. 

Ezzel szemben a szubsztantív megközelítés azt vizsgálja, hogy mi a vallás lényege. Mindkét megközelítés 

előnyeit és hátrányait jól elemzi O’Toole (1984). 

9
   Az ilyen, illetékességi körükbe nem tartozó területeken végzett egyházi tevékenységet hívja Luhman „perfor-

mance”-nak (Beyer 1994). 

10
  Az 1990-2002-es időszak bemutatásánál nagymértékben támaszkodom korábbi elemzésemre (Török 2003). 
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Antall kormány (1990-1994)  

Az Antall-kabinet működésének kezdetén a történelmi egyházak állami és társadalmi megbe-

csülése, az „egyházba” vetett bizalom – minden más társadalmi intézményhez képest – a leg-

magasabb volt, ami ugyan drasztikusan csökkent 1991-94 közt, de még mindig magasabb 

volt, mint a parlamenté és a kormányé. A lakosság és a kormányzat egyaránt úgy vélte, hogy a 

prosperáló demokratikus társadalom megteremtésében nagy szerepük lesz a fenti egyházak-

nak. 1990-ben 35 regisztrált egyház volt, a ciklus közepére azonban már jelentős számban 

jelentek meg új vallási mozgalmak is. 

1991-ben jelent meg az egyházi ingatlanok visszaadására hozott törvényi szabályozás 

(XXXII-es trv.). Ugyanebben az évben, augusztus 16-20 között zajlott a pápalátogatás, 

amelyhez kapcsolódóan a média felemlegette a „kereszténykurzust”
11

.  

1992 októberében indult el a volt református lelkész, Németh Géza nevével jelzett „szekta-

kampány”, mely csúcspontján a parlamenttel destruktívnak minősíttetett négy vallási entitást, 

a Jehova Tanúit, a Szcientológiai Egyházat, a Krisna-tudatú hívek közösségét, valamint az 

Egyesítő Egyházat, és kizárta azokat az állami költségvetési támogatásból. A kampány ugyan 

számos részletében hasonlóságot mutatott a Németországban zajló eseményekkel, egy tekin-

tetben azonban jelentősen eltért attól. Magyarországon ugyanis nem lehetett pánikról beszélni, 

amit mi sem bizonyított jobban, mint a kampány lezárásának szánt ismeretterjesztő kurzusok 

– érdeklődés hiányában történő – elmaradása. Sikertelen volt az egyházalapítás szigorítására 

tett kísérlet is. 

1993 májusában II. János Pál pápa rendeletben tette közzé a már régóta esedékes magyar egy-

házmegyei határok reformját. A globalizációs identitáskeresés és a vallás nemzetépítő, nem-

zetmegtartó hatásával magyarázható csak, hogy ennek elhalasztását maga Antall József mi-

niszterelnök kéri – sikertelenül – a pápától. 

Ugyancsak ennek az évnek júniusában vált ismertté Dabas-Sári neve. A pest megyei település 

azzal vált hírhedté, hogy a Katolikus Egyház számára visszaadott iskolát kénytelenek voltak 

vallásos és nem vallásos részre osztani, méghozzá elválasztó falakkal. Az indulatokat azonban 

még ezek sem tudták kordában tartani, mert azokat az egyházi rész kertjével és egyéb beren-

dezéseivel együtt vandál módon megrongálták. Egyértelművé vált, hogy a kezdetben nagy 

bizalomnak örvendő egyházak közéleti szereplésének ellenzői energetikusabban lépnek fel a 

megosztott a magyar társadalomban. 

Az 1994-es választásokban az MDF azzal kampányolt, hogy bírja az egyház támogatását, 

amelytől azonban a Katolikus Egyház elhatárolódott. A választások előtt a Gyulai püspök 

által közzétett „Nézz vissza és dönts” c. írása adott példát a Luhman-i performance-ra. 

 

Horn kormány (1994-1998) 

A Horn kabinet ideje alatt a szigorú elválasztás elve érvényesült inkább, melyet az egyháziak 

a kommunista egyházüldözéshez való visszatérésként értelmeztek. Mindez az egyházi ingat-

lanok rendezésének halogatásában, a hittanárok fizetésének visszatartásában, illetve az egyhá-

zak által végzett szociális munkáért fizetett kevesebb állami normativában nyilvánult meg. A 

kisebb egyházak üdvözölték a „történelmi egyház - ellenességet”, de kritizálták a szociális-

liberális koalíció morális-nihilizmusát. Hasonlóképp visszatetsző volt számukra a Szentszék-

kel kötött 1997-es egyezmény is. 

                                                 
11

  A két világháború közötti ún. keresztény kurzus, illetve az Antall kormány tevékenységének elemzéséhez lásd 

Török (2003) 
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A CXXVI/1996-os törvény lehetővé tette a személyi jövedelemadó 1%-nak egyházak számá-

ra történő felajánlását. 

Ugyanebben az évben jelent meg a Magyar Katolikus Püspüki Kar „Igazságosabb és testvéri-

esebb világot!” c. körleve, alátámasztván Casanova deprivatizációs elméletét az egyházak 

közéleti szerepvállalásáról, illetve a globalizáció indukálta „performance”-t. 

A Szentszékkel kötött 1997-es egyezség ugyan kedvező financiális körülményeket biztosított 

a Katolikus Egyháznak, de a kormány bojkottálta a szerződésben kijelölt egyeztető bizottság 

felállítását.  

Az 1998-as választások előtt a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia (MKPK) kifejezte 

fenntartását a Giczy György vezette KDNP-vel szemben. A választások után az MSZP vesz-

tését Horn Gyula egyértelműen „a papok prédikációinak” tulajdonította. 

 

Első Orbán kormány (1998 – 2002) 

A korábban liberális beállítottságú Orbán Viktor 1998-ban egyértelműen az antalli, keresztény-

nemzeti politika folytatását jelölte meg célkitűzésül. Ennek jegyében került sor a vissza nem 

kapott egyházi ingatlanokért fizetendő éves járadék megállapítására, az egyházalapítási törvény 

– 2000-ben kezdeményezett, de ismételten sikertelen – szigorítási kísérletére
12

. Ezért hang-

súlyozták a kereszténység szerepét az oktatásban, és ezért látogattak a történelmi keresztény 

egyházak Brüsszelbe. Ennek jegyében történt a millenniumi ünnepségek megrendezésére is. 

1998 nyarán került sor a leginkább csak a Hit Gyülekezete által szervezett Messiásváró zsidók 

találkozójára a Sportcsarnokban, melyet a zsidó hitközségek „Holokauszt más eszközökkel” 

néven emlegettek. Ugyancsak a Hit Gyülekezetének ellentmondásos tevékenységére hívta fel 

a figyelmet Bartus László 1999-ben megjelent Fesz van. A Hit Gyülekezete másik arca c. 

könyve. 

1999 márciusában a pápa romániai útja során nem látogat el Gyulafehérvárra, de még 

Csiksomlyóra sem, pedig ezt maga a magyar miniszterelnök is kérte. Hogy ezek után az 

MKPK levélben együttérzéséről biztosította az Erdélyben élő magyar katolikusokat és egyhá-

zi vezetőiket, az ismételten a globalizációs identitáskeresést és a vallás nemzetépítésben játszó 

szerepét demonstrálta. 

1999-ben a koalíció kisebbik pártjának (KDNP) vezetője, Semjén Zsolt meghívást kapott Kon-

stantinápolyba, majd röviddel azután Moszkvába és Rómába is. Ezt megelőzően Várszeghi 

Asztrik pannonhalmi főapát tett eredménytelen kísérletet a pápa és II. Alexij moszkvai pátriárka 

találkozójára. Mindez jól példázta az egyházi vezetők közéleti szerepvállalását. 

 

Medgyessy-Gyurcsán-Bajnai kormányok (2002-2010) 

A koalíciós folytonosság következtében az egyházpolitikájukban is nagy hasonlóságot mutató 

kormányokat egyértelműen a koncepciótlanság, illetve a kulturkampfos
13

 beállítottság jelle-

mezte. Első látásra ez ellentmondásnak tűnik, de az események ismertetése egyértelművé te-

szi, hogy ténylegesen nem volt egyházpolitikai koncepciójuk a szocialista-liberális koalíciók-

nak, „csupán” annyiban volt egyetértés köztük, hogy a történelmi keresztény egyházakat egy-

                                                 
12

  A 2000-ben tett törvényszigorítási kísérlet különlegessége abban állt, hogy az új törvény tervezete tartalmazott 

egy vallás-definíciót is. 

13
  Ennek részletes elemzését lásd Török (2005). 
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fajta „levadászható vadaknak” (fair game) tekintették, vagyis ad hoc jelleggel ott akadályoz-

ták tevékenységüket, ahol és amikor arra lehetőség adódott. 

2002 októberében kormányzati döntés született arról, hogy a személyi jövedelemadó-

felajánlások alapján határozzák meg továbbra is az egyházak finanszírozását. Ez ellentmon-

dott a Szentszékkel kötött szerződésnek. 

2003 márciusában távozik a Miniszterelnöki Hivatalból Szalay István, az addigi egyházügyi 

államtitkár. Utódja Gulyás Kálmán, 2003 októberében bejelenti, hogy a kormány egyház-

politikai koncepciója a „Szabad egyház szabad államban” címet kapta, de a részletek homály-

ban maradtak. Ugyanő 2005 júniusában kijelenti, nem készít egyházpolitikai koncepciót, mert 

nincs rá szükség, hiszen a jogi keretek adottak. 

2004 márciusában Kósáné Kovács Magda szocialista képviselő kijelenti: a „Vatikán … egész 

Európát le akarja nyúlni”. Párttársa, Szili Katalin elhatárolódik ettől. Ugyanakkor a Nemzet-

biztonsági Hivatal jelentése szerint túlzottan liberális és megengedő a Magyarországon ha-

tályban lévő egyházügyi törvény. 

Ez év júniusában kezdődik az egyházi kiegészítő támogatással kapcsolatos huzavona, s eltart 

egészen 2010-ig. Novemberben a történelmi keresztény egyházak arra buzdítják híveiket, 

hogy vegyenek részt a december 5-i népszavazáson, és támogassák a kettős állampolgárság 

ügyét. 

A bismarcki kulturkampfot kísértetiesen utánozva, 2004 decemberében Gyurcsány Ferenc a 

Vatikánban tett látogatása során bepanaszolta a hazai egyházi vezetőket, amiért azok „hibá-

san” állást foglaltak politikai, népszavazási kérdésekben. Angelo Sodano vatikáni államtitkár 

kijelentette, a Szentszék kiáll a magyar katolikus püspökök mellett, a pápa pedig a Szentszék-

kel kötött 1997-es szerződés betartására szólította fel a miniszterelnököt. 

2005 áprilisában az egyházak szociális intézményei nem kapták meg az esedékes kiegészítő 

normatívákat, júniusban ismét elmaradt a támogatás átutalása, ami miatt decemberben tünte-

tést szerveznek az egyháziak. 

2005 augusztusában Göncz Kinga levelet írt a miniszterelnöknek, melyben kifejti, nem kívá-

natos folyamat az egyházi szociális intézmények további térnyerése, mert az egyházak ugyan-

azért a szolgáltatásért másfélszer annyi pénzt kapnak. Ezt az egyházak, Göncz minisztertársa, 

Somogyi Ferenc, sőt az 1997-es megállapodást megkötő Horn Gyula is cáfolta. Az eset kivá-

lóan demonstrálta a koncepció hiányában egymásnak ellentmondó kormányzati megnyilatko-

zásokat. Az pedig, hogy ugyanakkor a Református Egyház mellett a katolikus közgyűjtemé-

nyeknek és közművelődési intézményeknek sem utalta át a harmadik negyedévben esedékes 

összeget a kulturális tárca, jól szemléltette az egyházak ellen irányuló „kulturkampfot”. 

2005 szeptemberében a Hit Gyülekezete megszakította az SZDSZ-szel a kapcsolatot, de állí-

tásuk szerint nem közeledtek az MSZP-hez. 

A 2006-os választások után a miniszterelnök kijelentése, miszerint nem ért egyet minden, a 

kormánypártok háza táján keletkező egyház-politikai megnyilvánulással, ismét a koncepciót-

lanságról árulkodott. A kulturkampfról pedig az, hogy a kormány bizottságot hozott létre a 

vatikáni megállapodás felülvizsgálatára. Ugyancsak ezt tanúsította a 2007 januárjában beje-

lentett kórházreform, ami jóval nagyobb mértékben sújtotta a budapesti egyházi kórházakat az 

aktív ágyak számának csökkentésével. 

2007 áprilisában több elvetélt kísérlet után ismét felmerült a hatalom berkeiben, hogy egyház-

politikai koncepcióval rukkoljon elő. Ennél többre azonban ez sem jutott. Decemberben vi-

szont Vértesaljai László és Hofher József jezsuita páterek az elhúzódó erkölcsi válság és a 

szegények további kisemmizése elleni tiltakozásul éhségsztrájkba kezdtek. 
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2008 januárjában maga Erdő Péter bíboros is kézjegyével látta el a TB mentő népszavazást 

kezdeményező aláírásgyűjtő ívet. Júniusban az Állami Számvevőszék vizsgálata és az Alkot-

mánybíróság döntése szerint is 2005-ben és 2006-ban csaknem hárommilliárddal kevesebbet 

fizetett ki felekezeti oktatásra az állam a jogszabályokban előírtakhoz képest. Az állam ennek 

ellenére 2008-ban sem fizetett, mi több 2009 januárjában közel egymilliárd Ft-tal csökkentette 

az előző évihez képest az egyházak állami támogatását. Ráadásul szeptemberben bejelentik, 

hogy várhatóan 10 %-kal csökken a 2010-es évi büdzsében az egyházak támogatása. 

Mindeközben érdemes legalább egy pillantást a Hit Gyülekezetére vetni. A frakcióval nem 

rendelkező MDF már az európai parlamenti választás előtt is nagy segítséget kapott a Hit 

Gyülekezetétől, s továbbra is a kisegyház maradt a párt egyik legfőbb támasza. Amikor a 

kormány bejelenti, hogy az egyházak számára ideiglenesen hátrányosan változik az egyszáza-

lékos adófelajánlások után járó állami kiegészítés számítási módja, ez ellen már a Hit Gyüle-

kezete is felemelte szavát. 

2009 októberében a köztársasági elnök visszaküldte megfontolásra az Országgyűlésnek a nép-

számlálásról szóló törvényt. Végül azonban a 2011-es népszámlálás sem kérdezhetett rá a 

vallási hovatartozásra. Novemberben a Magyar Hírlap birtokába került pénzügyminisztériumi 

belső levelezésből kiderült, a kormányzat nincs egészen tisztában azzal, mi lenne a dolga a 

kiegészítő közoktatási normatíva körül kialakult bonyodalom rendezésében. 

2010 februárjában sem tartotta a kormány a határidőt, csúszott a kiegészítő támogatás kifize-

tése. Ugyanekkor Semjén Zsolt – bízva a választásoknak a KDNP és FIDESZ-MPP számára 

kedvező kimenetelében bejelenti a vallásszabadságról szóló törvény tervezett módosítását. A 

márciusi választási kampányban a Hit Gyülekezete elfordult az MDF-től. A megnyilatkozások 

szerint a Fidesszel ellenben rendeződni látszódott a viszonya. 

A közelgő választási vereséget elővételezve – a média megnyilatkozásai szerint – a baloldal 

kultúrharccal búcsúzott. Áprilisban még a kormány arra kötelezte az óvodákat, tudatosan ke-

rüljék a gyermekeknél a nemi sztereotípiák erősítését, amely ellen az egyházak tiltakoztak. Az 

ORTT pedig saját ügyrendjét is megszegve a bal-liberális kötődésű Klubrádiónak játszotta át 

azt a fővárosi frekvenciát, amely a Katolikus Rádió túlélését biztosíthatta volna. 

 

A második Orbán kormány (2010 - ) 

A második Orbán kormány 2010 októberében megkezdi a stratégiai partnerségről szóló tár-

gyalásokat a történelmi egyházak vezetőivel. Többek közt erre is reflektálva, Wildman János 

decemberben ismét „keresztény kurzusról” beszél. Ugyanekkor Máté-Tóth András, a szegedi 

Vallástudományi Tanszék vezetője, a már februárban bejelentett vallásszabadságról szóló 

törvénymódosítás apropójából végzett vizsgálat eredményeként közölte, megalapozottan fel-

tételezhető, hogy a bejegyzett vallási entitások legalább fele csak papíron létezik. 

A történelmi keresztény egyházak számára a 2011-es évben hozott kedvezőbb állami intézke-

dések közt kell megemlíteni a katolikusok részére megállapított járadékkiegészítést, valamint 

azt, hogy a történelmi egyházak a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács tagjává válnak. 

Az egyházaknak kedvező feltételek következményeként több önkormányzati iskola kerül 

egyházi kézbe. Ugyancsak kedvező az egyházak számára az oktatási kiegészítő normatíva 

állam általi pótlása. 

Az Orbán kormány első regnálásának tapasztalataira reflektálva várható is volt, hogy a máso-

dik időszak ismét az egyházaknak kedvező „szeleket” eredményez, mind financiális, mind 

pedig jogi téren. Erdő Péter bíboros megnyilatkozása egyértelműen mutatja, hogy az egyházi-

ak ezzel már 2010 végén is számoltak: 
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Ha hatályát vesztené a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 1990. évi IV. 

törvény, s emellett az alkotmány is radikálisan megújulna, automatikusan felve-

tődne annak a szükségessége, hogy a katolikus egyház jogállását, illetve a ma-

gyar állam és a katolikus egyház közötti jogviszony alapjait kétoldalú dokumen-

tumban fektessük le. … Továbbá újra kell gondolni a katolikus egyház finanszí-

rozásának kérdését, … Alapkövetelmény tehát, hogy egyházaknak a vallási cél-

ból alakult közösségeket ismerjék el. Ennek elbírálása a bíróság feladata lenne.
14

 

A kétoldalú dokumentum minden bizonnyal egy újabb megállapodás – esetleg akár konkordá-

tum is (?) – lenne, vagy lehetne a Szentszékkel. Ami pedig az 1990/IV-es törvény hatályvesz-

tését illette, efelől Semjén Zsolt 2010 februári nyilatkozata nem sok kétséget hagyott. A kér-

dés csak az volt: mi jöhet helyette? A 2011-es év eleji megnyilatkozások a törvénytervezetről 

az 1895/XLIII-as törvény „bevett”, „elismert”, és megtűrt” kategóriáira emlékeztettek, azzal a 

különbséggel, hogy most a „Házba bevetteket” majd „történelmi egyházaknak” neveznék. 

Kritériumként márciusban vagy évszázados jelenlét, vagy huszonötezer fős tagság és országos 

közfeladat vállalás látott napvilágot. Erdő Péter bíboros ajánlásához hasonlóan áprilisban 

napvilágot látott sajtóértesülések szerint annak elbírálására, hogy egy az egyházi elismerésre 

pályázó entitás ténylegesen vallási-e, teológusokból, egyházjogászokból és vallástörténészek-

ből álló szakmai testületet hoznának létre. Ugyancsak áprilisban derült az is ki, hogy a koráb-

bi híresztelésekkel ellentétben nem lesz szükséges a huszonötezer fős tagság, feltehetőleg 

azért, mert azt a kisebb ortodox egyházak nem tudnák teljesíteni. 

Májusban a kormány néhány történelmi egyháznak megküldött egy olyan tervezetet egyezte-

tés céljából, amelyet azonban még nem lehetett a „kormány álláspontjának” tekinteni. Ez ki-

lenc vallási entitást nevesített történelmiként.
15

 Ezen felül a munkaanyag hét kritériumot
16

 is 

megfogalmazott általában véve az egyházakkal szemben, ha ezeknek megfelelnek, a Fővárosi 

Bíróságon bejegyzésüket kérhetik. 

Ehhez képest a KDNP által júniusban benyújtott törvényjavaslat tizenhárom egyházat nevesí-

tett, amelyeket az 1895-ös törvény alapján bevett, illetve elismert felekezetnek minősített; 

ugyanakkor a történelmi egyház kifejezés nem szerepelt a dokumentumban. Az addig egysé-

gesen szabályozott vallási mezőnyt két nagy kategóriába sorolta: a vallási entitásokat vagy 

egyházaknak, vagy vallási egyesületeknek nyilvánította, ez utóbbiak tehát a törvényjavaslat 

elképzelése szerint így automatikusan a civil szférában folytathatják tevékenységüket. Új 

egyház alapítását ezer fő meglétéhez köti a törvényjavaslat. Több mint kilencven módosító 

indítvány érkezett a javaslathoz, melyek közül a legjelentősebb az volt, hogy a bíróságoknak 

ne legyen kötelező a szakértői testület alkalmazása. 

A zárószavazás előtti estén Lázár János, a FIDESZ frakcióvezetője még azt nyilatkozta, hogy 

meg fogják kapni az egyházi státuszt azok az egyházak, melyek az elmúlt húsz évben komoly 

                                                 
14

 Magyar Nemzet 2010. december 15. 

15
 Eszerint „történelmi egyház” lenne a Magyar Katolikus Egyház, Magyarországi Református Egyház, Magyar-

országi Evangélikus Egyház, izraelita hitfelekezet, ortodox egyházak (ezek Magyarországon öt különböző fe-

lekezetet alkotnak), valamint az unitárius, baptista, metodista, pünkösdi egyházak. Emellett megemlít a tör-

vénytervezet ugyanebben a felsorolásban egy általános, „más kisebb protestáns egyházak” megjelölést is. Mi-

vel a Hit Gyülekezete úgynevezett újprotestáns egyházként definiálja magát, őket is lehet ideérteni. 

16
 Ezek a következők voltak: (1) a szervezet elsődlegesen vallási tevékenységet végez; (2) tanításának lényegét 

tartalmazó hitvallással és rítussal rendelkezik; (3) legalább 20 éve honos Magyarországon; (4) legalább ezer 

természetes személy tagja van; (5) az alapszabályát, létesítő okiratát, belső törvényét, szervezeti és működési 

szabályzatát vagy azoknak megfelelő más szabályzatot elfogadta; (6) a szervezet az ügyintéző és képviseleti 

szerveit megválasztotta; (7) tagjai nyilatkoznak arról, hogy az általuk létrehozott szervezet tevékenysége nem 

ellentétes az alaptörvénnyel, jogszabályba nem ütközik, valamint nem sérti más jogait és szabadságát 
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társadalmi támogatást tudtak szerezni, köztük a baptisták és a Hit Gyülekezete is. Ugyanakkor 

a parlament alkotmányügyi bizottsága a kereszténydemokrata képviselők törvényjavaslatával 

szemben tizennégy vallási entitás elismerését javasolta, a többieket nem nevesítenék és nem 

kategorizálnák. A most el nem ismertek későbbi nyilvántartásba vételéről a bizottság javaslata 

szerint a Fővárosi Bíróság helyett a Ház dönthet majd, de csak kétharmados többséggel. 

Július 11-én szavazásra és a parlament által elfogadásra ez, és nem a kereszténydemokraták 

által hosszú idő óta tervezett verzió került. A KDNP frakcióvezetője, Harrach Péter, a lénye-

ges módosításokkal megszavazott egyházi törvény kapcsán azt nyilatkozta, a kisebbik kor-

mánypártnak akceptálnia kellett a többség, ez esetben a FIDESZ véleményét. Mi több, az ere-

deti jogszabálytervezetet előkészítő Kereszténydemokrata Néppárt későbbi megnyilatkozásai-

ban úgy vélte, hogy egyeztetett és jól átgondolt törvény született. Többen azonban tiltakoztak 

a törvény ellen, az egyházi státuszból kiszorultak alkotmányossági felülvizsgálat kérelmét 

fontolgatták. Néhányan még az egyházi státuszba kerültek közül is – mint például a baptisták 

– fenntartásaiknak adtak hangot. 

Mások azonban elfogadhatónak, élhetőnek vélték a törvényt, s november elejéig húsz vallási 

entitás adta be egyházzá nyilvánítási kérelmét. A kormány pedig bejelentette, hogy még az 

idén miniszteri rendeletben szabályozza a 2012. január 1-én életbe lépő törvény kapcsán a 

nyilvántartás ügyviteli szabályait. 

 

„Jövőbetekintő konklúzió” 

A poszt-kommunista kormányok egyházpolitikája egyértelműen szemléltette a „keresztény 

kurzusok” és „kulturkampfok” váltakozását.
17

 A váltakozás egyik oka a hazánk egyház-állam 

kapcsolataira jellemző latin modell, melynek lényegéből adódóan az egyházak támogatást 

kérnek és kapnak, főleg a velük szimpatizáló kormányoktól. Az egyházak szerepét gyanak-

vással néző politikai erők hatalomra kerülésükkor igyekeznek a korábbi támogatást erősebb 

szabályozással és megvonásokkal ellensúlyozni, amely ellen az egyházak – természetesen – 

különféle fórumokon tiltakoznak. Lehetőségeikhez mérten, de legkésőbb az egyházkedvelő 

erők felülkerekedésével pedig igyekeznek helyreállítani korábbi pozícióikat, támogatottságu-

kat. Wuthnow meglátása megmagyarázza azt is, hogy miért teszik mindezt. Politikai szövet-

ségeseikkel a hátuk mögött elég erősnek érzik magukat ahhoz, hogy az állami szabályozás 

adott esetben negatív hatásait – legalábbis hosszú távon – kiküszöböljék, de nem tartják ma-

gukat eléggé versenyképesnek a vallási szabadpiacon. 

Ez azonban nem a keleti bölcsek által ajánlott stabil és arányos távolság-közelség mind az 

egyháztól, mind pedig a kormánytól, hanem sokkal inkább nagy amplitúdójú kilengés egyik, 

vagy másik irányba. E kilengés közben a szocialista-liberális koalíciók az egyházak működé-

sét akadályozva igyekeztek azokat távol tartani az emberektől,
18

 a jobboldaliak viszont az új 

törvény kapcsán túlságosan is közel kerültek az egyházakhoz.
19

 

                                                 
17

 A fejleményeket tekintve az idézőjeleket talán el is hagyhatnánk? 

18
 A legszembetűnőbb példa erre az – elsősorban történelmi keresztény – egyházaknak fizetendő kiegészítő tá-

mogatás éveken keresztüli visszatartása volt. 

19
 E törvény alapján a parlament az egyházzá nyilvánítást egyfajta főkegyúri jogként gyakorolhatja. Amennyiben 

az egyházzá nyilvánítás financiális előnyökkel is jár, akkor az egyházzá most nem nyilvánított vallási entitá-

sok is mondhatnák, hogy ez a kormány is igyekszik távol tartani az egyházakat az emberektől. Nem szabad 

azonban figyelmen kívül hagyni, hogy amíg a szocialista-liberális kormányzat a nagyobb „társadalmi súllyal”, 

azaz a nagyobb taglétszámmal rendelkező egyházak működését igyekezett nehezíteni a kiegészítő támogatás 

visszatartásával, addig az új törvény az igen kis taglétszámú vallási entitásoktól vonta meg az egyházi státuszt. 
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A kívánatos stabil és arányos távolság-közelség kialakításán tehát továbbra is dolgozni kell. 

Ami a magyarokat illeti, ők leginkább az egyházakhoz szeretnének „közel lenni”. A 2008-ban 

felvett European Values Study adatai alapján ugyanis a lakosság a 90-es években megélt „ki-

ábrándulás” ellenére is még mindig sokkal inkább bízik az egyházban, mint a politikai intéz-

ményekben.
20
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 Amíg az egyházban a megkérdezettek 42 százaléka, addig a parlamentben 21, a kormányban 17, a politikai 

pártokban pedig csak 10 százalék bízik legalább valamelyest. 


