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Szabad egyház szabad államban 

 

Bármennyire is komoly, elvi alapvetéssel bíró a cím, jelen esetünkben kissé ironikusan érten-

dő: fél évszázaddal ezelőtt kb. ezzel a félmondattal jellemezték állam és egyház kapcsolatát a 

kommunista rendszerben. Ez a kijelentés alapjában véve pozitív; negatív fölhangja csak annak 

számára lehet, aki nem ért egyet az állam és az egyház szétválasztásával – van-e azonban va-

laki, aki ezzel ne értene egyet? A kommunista rendszer azonban ezzel a kifejezéssel egy di-

lemmát akart feloldani, ami a rendszer sajátja volt: egyrészt elveihez tartozott a lelkiismereti 

szabadság (ami a vallásszabadságot is jelenti), ugyanakkor pedig a vallási intézmények ellen 

(nem csak a keresztyén egyházak ellen) osztályharcot kellett vívnia. A feloldás úgy tűnt lehet-

ségesnek, hogy az egyén számára garantálták a szabadságot, ide értve a vallás, a szólás és a 

gyülekezés szabadságát is. Az egyház ellen pedig a folyamatos visszaszorítás módszerét vá-

lasztották. Ez érvényes volt a kezdetektől már: ugyan volt keresztyénüldözés, ami az első év-

tizedben életáldozatokat is kíván; ám az egyént soha nem keresztyén hite miatt üldözték, ha-

nem megtalálták rá a megfelelő paragrafust, hogy a hívő embert kiiktassák. Az egyház pedig 

természetesen szabad volt önmagán belül (végső soron a rab is szabadon mozoghat a börtöné-

ben), de a társadalom szinte gettószerűen kijelölte a mozgásterüket, sőt ezen túlmenően belső 

fellazítással is sikerült még gyorsítani azt az intézményes leépülési folyamatot, amit a hetve-

nes években már erőteljesen lehetett is érezni. 

Úgy gondolom, a fentiekkel általában jellemezni lehet a kommunizmus egyházpolitikáját, 

jóllehet ezen belül óriási változások voltak az évtizedek során. A negyvenes és ötvenes évek 

még mártírokat követeltek az egyházaktól, de a hatvanas és hetvenes évekre már sikerült 

olyan egyházi vezetőket megválasztatni az egyházak élére, akikkel lehetett bizonyíttatni a 

vallásszabadság jelenlétét Magyarországon. Még később pedig kifejezetten szívélyes is a kap-

csolat egyházi és állami vezetők között; én már ilyen időkben készültem a lelkészi hivatásra. 

Feljegyezték, hogy egy ízben egy hivatalos állami rendezvényen a szónok ilyen szófordulattal 

dokumentálta az egyházpolitikai változásokat: „szeretettel köszöntjük a klerikális reakció 

megjelent képviselőit”. A hangsúly ekkor már nem azon volt, hogy minél gyorsabban sikerül-

jön eliminálni az egyházakat a szocialista társadalomból, hanem inkább az, hogy az egyházak 

jelenlétükkel járuljanak hozzá az általános elégedettséghez és jó hangulathoz a társadalomban. 

Végül aztán a nyolcvanas években érezhettük többször az osztályharc átmeneti (vagy esetleg 

végleges?) felfüggesztését is. Talán némelyek emlékeznek még egy televízióadásra, ahol Mik-

lós Imre, az ÁEH nyilvánosan megfogalmazta: a „nyitott sír mellett” nincs helye az ideológia 

vitának; ha addig nem dőltek el az ilyen kérdések, akkor maradjanak is úgy. Többen (egyházi, 

de állam részről is) meghökkenve vették ezt tudomásul; én óriási jelentőséget tulajdonítottam 

neki, hiszen ez azt jelentette, hogy a templomba járást még ellenőrizheti a helyi pártszervezet, 

de a temetésre járást már nem – és ez igaz volt, a gyakorlatból tudom bizonyítani. A kilencve-

nes években talán joggal kritizálták sokan, hogy ekkor már lelkészek részt vehettek bizonyos 

társadalmi szervezetekben. Bizonnyal sok jogos kritika elhangozhat, de ha nem visszafelé, 

hanem előre olvassuk a történelmet, akkor összességében mégis előrelépésnek lehet nevezni a 

Népfrontban, vagy a békemozgalmakban való részvételt. Ismételten mondom: nem azoknak a 

személyeknek a szerepéről van szó, akik ezzel a lehetőséggel éltek, hanem az állam szerepé-

ről. Alighanem jogos úgy kiértékelnünk a helyzetet, hogy az állam a maga részéről elment a 

lehető legmesszebbre, hiszen az általa ideológiai szempontból kijelölt gettó széleit a lehető 

legtávolabbra tolta ki. Ezzel együtt a „szabad egyház szabad államban” szándéka változatla-



nul az volt, hogy a társadalom és az egyház elszigetelten éljen egymás mellett, s a kettő közöt-

ti átfedés a pártállam szigorú ellenőrzése alatt maradjon. 

Ha jól látom, a rendszerváltás utáni évek valóban alapvető fordulatot jelentettek az egyház 

politikai és társadalmi megítélésében. Húsz év után azonban megkérdezhetjük, hogy ez a for-

dulat elengedő volt-e, hiszen ezt a fordulatot mintha a társadalom rossz lelkiismerete diktálta 

volna, de nem elvi átgondolása annak, hogy mit jelentenek az egyházak egy európai társada-

lomban. Talán merhetem még azt is remélni, hogy az általános politikai hitelvesztés automa-

tikusan felértékelte az egyházakat, hiszen egy pap vagy lelkész hivatásánál fogva hiteles sze-

mélynek minősült – csak remélem, hogy erre az egyházak nem túl sokszor cáfoltak rá! Ha 

azonban az egyházi törvényeket a lelkiismereti szabadságból vagy az egyesületi törvény által 

garantált szabadságból eredeztetjük, akkor ugyan ezt tekinthetik elegendőnek maguk az egy-

házak is, mégsem juttattuk kifejezésre azt a specifikumot, amit az egyházak jelentenek egy 

európai társadalomban. Úgy érzem, mindmáig adósok vagyunk ezzel a válasszal! S bár leg-

utóbbi együttlétünk alkalmával a legutóbbi kísérletet tettük kritika tárgyává, s az alkotmánybí-

rósági döntés is kritikánkat látszott igazolni, mégis – a kritika érvényben tartása mellett – 

hangsúlyoznom kell, hogy végre egy kormányzat legalább megkísérelte egy speciálisan egy-

házra vonatkozó törvény létrehozását, hosszú évtizedek óta először. 

Tény: nem sikerült igazán. Leginkább azért nem, mert az egyházak előkészítő munkája hiány-

zott: a törvény nem tükrözte az egyházak önértelmezését, s így majdhogynem azt mondhatjuk: 

okafogyott lett. Hogyan is lehet azonban állami törvényként kodifikálni azt, amit mi vallunk 

az egyházról. A protestantizmus (M. Bucer megfogalmazását követve) úgy mondja, hogy 

egyház ott van, ahol Isten igéjét igazán hirdetik, a sákramentumokat Krisztus akaratának meg-

felelően szolgáltatják ki, ill. az egyházfegyelmet gyakorolják (itt a reformátorok nem egyházi 

BTK-ra gondoltak, hanem személyes lelkigondozásra). Hogyan tud azonban egy parlamenti 

többség ezekről a kérdésekről dönteni? Sehogy! Hogy végső soron ki bizonyul egyháznak, 

tehát ki tagja az ecclesia invisibilisnek, azt maga az Úr Jézus dönti el. 

Tényleg ennyire reménytelen lenne a helyzet? Egyáltalán nem! Hiszen nem is az államnak 

kell döntenie afelől, hogy melyik közösség egyház. Az államnak egyszerűen kodifikálnia kell 

a társadalom tapasztalatát arról, hogy azok a közösségek, amelyek önmagukat hagyományo-

san egyháznak nevezik, milyen hatással voltak, vannak, sőt a jövőben is lehetnek a politiké 

tekhnére, a közjó művelésére nézve. Ilyen tapasztalata már pedig több mint egy évezrede van 

a magyar társadalomnak! Voltaképpen a közjó fogalma, mint olyan és egyáltalán, szekuláris 

fogalomként is nagyon sokat köszönhet a keresztyén egyházak működésének! S ha ebből a 

tapasztalatból indulunk ki, erre építünk, akkor olyan viták is elkerülhetők, hogy melyek az 

újabb vallási közösségek, s melyek azok a felekezetek, amelyek immár a társadalom részeivé 

váltak az elmúlt századok során. Talán ezen a háttéren érthető lesz a „történelmi egyház” fo-

galma is, bár arra mindig vigyázni kell, hogy ne a kirekesztés, hanem a pozitív tartalom meg-

fogalmazása legyen. 

Javaslatom tehát a következő: az egyházaknak meg kell fogalmazniuk saját identitásukat. 

Nem külön-külön: együtt. Meg kell határozniuk társadalmi relevanciájukat – amelyről tudjuk, 

hogy nem járulékos eleme a keresztyén hitnek, hanem érdemi része. Ha kell, a keresztyének a 

császárért és a keresztyénüldözőkért is imádkoznak! A társadalom pedig ez utóbbit jelezze 

vissza: érti, értékeli és elismeri az egyházak múltban és jelenben végzett társadalomformáló 

szerepét, s igényli is a jövőre nézve. Ez kerülhet törvényben megfogalmazásra. Megítélésem 

szerint az sem az ördög való dolog, hogy ez akár az alaptörvényben legyen megfogalmazva, 

de természetes, hogy az alaptörvény követelménye még inkább társadalmi konszenzuson ala-

pul. 



Zárásul még két gondolatot hadd jegyzek meg: az elhangzottaknak semmi közük az egyház 

finanszírozásának kérdéséhez. Fájdalmasan láttam az elmúlt két évtizedben, hogy néhányan 

ezt a kettőt összekapcsolták. Megjegyzem, hogy ez utóbbi kérdés természetesen rendkívül 

összetett, de nem függ össze az egyház önértelmezésével sem, de társadalmi relevanciájával 

sem. 

A másik kérdés még ennél is nehezebb. Magyarország jogi helyzetéről talán nem illő sommá-

san véleményt mondani, de a caveat külföldről elég gyakran jelentkezik: sokan nem értik, mi 

történik Magyarországon – és sajnos ebben igazuk van. Ugyan nem kívánom a jogászok 

munkáját alábecsülni, de ha valaki kívülről, mintegy madártávlatból nézi az egyes törvénye-

ket, majd az egyes intézmények szabályzatait, akkor joggal láthatja úgy, hogy a magyar jog-

rend – hogy túl csúnyát ne mondjunk – egyfajta bricolage (barkácsolás, nem profi munka). A 

törvények összehangolása, a jogelvek érvényesítése, az arányosság megtartása terén óriási, 

érthetetlenül nagy hiányosságok vannak – és sajnos ezek hiányában néhol kifejezetten meg-

döbbentő jelenségek is előfordulnak. Kívülről leginkább ez tűnik föl, természetesen. Kérem a 

jelenlévő jogászokat, hogy elsősorban ezekben a kérdésekben segítsenek – mert jó törvényt 

rossz környezetben hozni még talán maga Iustitia istennő sem tud. 

 

Karasszon István 

 

 

 


