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Az előadás a címe értelmezési keretet próbál felvetni mindazokhoz, amikről ezen a konferen-

cián már nagy szakszerűséggel a tudós jogász kolleganő és kollegák beszéltek.
1
 Egy héttel 

ezelőtt egy másik konferencián az irgalom kultúrájáról adtam elő. Most ezt az előadást azzal 

szeretném kezdeni, hogy amiben benne vagyunk mi mindannyian, az folyamat. Nagyon sze-

retném aláhúzni, hogy mindannyian e folyamat részesei vagyunk. Ez felpörgetett helyzet, 

felpörgető politikai logika miatt kialakult helyzet. Ha meg tudjuk érteni azt, hogy ez így van, 

akkor nagyobb irgalommal tudunk bármely szereplő számunkra akár nagyon hátrányos és 

káros cselekményére gondolni. Mert a legfontosabb még is az, hogy mi, itt ebben az ország-

ban, ebben az Európában és ebben a világban, valahogy mégis egymás szeretetében és tiszte-

letében éljük le a nekünk kiszabott időt. Ez a legfontosabb, és minden, valóban minden, az 

egyházi törvény is, csak ez után következik. Azt is mondhatom, hogy jóval ezután következik. 

Amiről beszélni fogok, az a közéletnek három területe, amit államnak, politikának és civil 

társadalomnak nevezek. Már önmagában az az állítás, hogy ez három terület, az állítás. Mind-

három területre nézve szeretném röviden elemezni azt, hogy mi történt a vallás közéleti jelen-

létével kapcsolatosan 1990 óta. Felvetem, hogy a 90 óta eltelt időszakot kettéosztja egy határ-

vonal. Ezt stabilitás-vonalnak nevezem, ami mind a három elemzendő társadalmi területen 

megfigyelhető. Különbség van a stabilitás vonal előtti politikai gondolkodás, kultúra, vallási 

gondolkodás, egyházi gondolkodás és a vonal utáni gondolkodás között. A vonal előtti kor-

szakot próbaképpen úgy nevezem, hogy a poszt-totalitárius krízis korszaka. Ez az átalakuló 

gerjedés, amely gerjedelem örömöt is okoz, nemcsak fájdalmat, mint tudjuk. Az utána követ-

kező korszakot pedig nemzeti demokráciának nevezem. Akik a politológiát egy kicsit ismerik, 

azok tudják, hogy 1990 előtt a népi demokrácia a demokráciának homlokegyenest ellenkező-

jét jelentette. Ettől eltérően, én nem népi demokráciának nevezem, hanem nemzeti demokrá-

ciának, ami nem homlokegyenest ellenkezője a demokráciának, de nem is bármilyen demok-

rácia, hanem éppen egy ilyen népnemzeti demokrácia. 

 

Az állam 

A poszt-totalitárius krízis időszakában az államnak Magyarországon is és az egész Kelet-

Közép-Európában az volt a legfontosabb célja, hogy újra rendezze, leszögezze, kihirdesse az 

állami szuverenitást. Csodálatos „államszaporodás” tanúi lehetünk ebben a Kelet-Közép-

Európai régióban, ami párját ritkítja. Ilyen sok állam soha nem keletkezett ilyen rövid idő alatt 

a történelemben. Az egyházak ebben a szerepkörben és sok vallásos ember is arra törekedett, 

hogy nemzetállami szuverenitási törekvéseket alátámassza. Érthető pozíció volt ez. Minél 

nagyobb egy egyház, annál több a tagja, annál kisebb a különbség az egyház és a társadalom 
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között. Én a katolikus egyházat jobban ismerem, amely esetében nagyon kicsi a különbség az 

egyház tagjai és az ország tagjai között. A nagy egyházak arra törekedtek, hogy stabilizációs 

programjában az államot segítsék. Úgy is fogalmazhatjuk, hogy a civil állam támogatást ka-

pott a keresztény egyházaktól. Azért egyházaktól, mert a nagy vallási közösségek közül mind 

keresztény ebben a régióban. A vonalat valamihez kapcsolva húzhatjuk meg. Örömmel vitat-

kozom bárkivel, hogy mihez kapcsolva húzhatjuk meg a vonalat. Nem is érdekel annyira, 

hogy mikor, de, hogy van vonal, az nagyon érdekel. A vonal után azt tapasztalhatjuk, hogy 

abban a pillanatban, amikor szuverének lettek ezek az államok, hirtelen konfrontálódtak azzal 

a gazdasági és politikai kényszerrel, hogy a szuverenitásukból le kell mindjárt adni, mert a 

szövetségi politika ezt követeli. És ez például az Európai Unióval való hol zsörtölődős, hol a 

flirty fishing csípőmozgását alkalmazó technológiákkal az óta is zajlik. Az egyházak ebben a 

második korszakban, a nagy egyházak is és vélekedésem szerint a kisebbek is, arra koncent-

ráltak, hogy keresztény küldetésüket a köz számára megmutassák, leszögezzék a keresztény-

ségre hivatkozó értékrendszert, és minden módon próbálják meg az új államban leszúrni a 

kereszténység cövekét. Ez volt az állammal kapcsolatos relációban az egyik igyekezetük. Az 

egyház igyekezett, s a konkrét egyházak különböző belső és egymás közötti teológiai és 

egyéb felkészültséggel kísérve meghatározták a közszámára, hogy mi az, hogy keresztény. A 

másik nagyon fontos törekvés pedig az volt, hogy a költségvetés, az új állam költségvetése a 

költségvetésből élő egyházakat finanszírozza tovább. 

 

A politika 

A politika ebben a szóhasználatban a pártok és a nagy társadalmi mozgalmaknak a körét je-

lenti. Közvetlenül a rendszerváltás vagy a fordulat után azt tapasztalhattuk mindannyian, hogy 

a parlamentbe és a politikába belépett egy sereg olyan ember, akit nagyon becsülhetünk, tisz-

telhetünk, de aki eladdig semmiféle politikai tapasztalattal nem rendelkezett, vagyis laikus 

volt. Példaként említve, Gönc Árpád egy ilyen nagyon tiszteletreméltó személyiség volt, de 

sokakat, másokat is említhetnénk. Félig humorosan mondva, nem is emlékszem, hogy Gönc 

Árpád melyik oldalon állt, mert ebben a politikai attitűdben nem voltak oldalak. Úgy nevezem 

ezt a politikában való szereplést, a közért vállalt felelősségvállalást, hogy egzisztenciális poli-

tika. A politikában egzisztenciális kockázatot vállaltak az emberek, olyan emberek, akik ko-

rábban nem nagyon foglalkoztak politikával, nem is nagyon értettek hozzá. Ez meg is látszott 

a munkájukon. Ám ez az elhatározás, Max Weberre utalva, szinte vallási jellegű politikai el-

kötelezettség. Az egyházak, kisebbek és nagyobbak arra törekedtek ebben a vonal előtti, köz-

vetlenül a rendszerváltást követő korszakban, hogy az érdekeiket ebben az új helyzetben ér-

vényesítsék. A sok párt mind igyekszik a parlamentbe jutni, akkor az egyházak azt mondták, 

keressük meg azokat a pártokat, akik hátukra veszik a mi érdekeinket, beviszik a parlamentbe 

és számunkra kedvező törvényeket fognak hozni. Kicsik, nagyok megtalálták azt a lovat, ösz-

vért, tevét, szamarat, amelyiknek a hátán beszállították az érdekeiket a parlament szent épüle-

tébe. Mindenki húzott is annyi hasznot, amilyen ügyes volt. Kis egyházak, nagy egyházak 

egyformán ezt az érdekfuvarozási technikát választották. A pártok, nagy mozgalmak pedig 

örömmel jelentkeztek és álltak néha több vallási közösség vagy egyház kapuja elé, hogy há-

tukra vegyék az érdekeket, mert ők úgy érezték, hogy ilyen érdekek képviselése mellett lehet 

bejutni a parlamentbe. Hirtelen lett igen sok keresztény pártretorika volt hallható az ország-



ban. Ezt követően húzható a stabilitás-vonal, megint vitatkozhatunk, hogy mikor, mihez köt-

hetően. Az én véleményem az, hogy legalább a második szabad parlamenti választásig el kell 

húznunk, ezt a vonalat, amikor a kijózanodás következett egész Kelet-Közép-Európában, s 

nálunk, Magyarországon is. A kijózanodás azzal jár, általában mindig, most is ez a konferen-

cia is bizonyítja ezt a kijózanodási fázist, hogy az ember megpróbál jobban utánajárni a dol-

goknak, profibbá válik. Tanul és profibbá válik. Már értelmezi a tapasztalatait, már bevonja 

jobban a szakértőket. A politikus generáción is azt látható, hogy ez az egzisztenciális kockáz-

tató elkötelezettség, ez a kvázi vallási politikus tevékenység és elkötelezettség megritkult. 

Nem pusztult ki, de megjelent egy új politikus generáció, akik, hogy úgy mondjam, kidekáz-

zák, hogy ez mekkora biznisz. Ez lehet előnyös is, hiszen tudjuk, hogy a nagyon elkötelezett 

emberek hajlíthatatlanok az érdekképviselésben, de lehet rossz is, hiszen ők jobban utána tud-

nak járni, hogyan lehet kárt okozni. A professzionalizálódás részben előnyös dolog. Kialakult 

egy másik politikai dilemma, amit a különböző kormányok időszakában egyaránt tapaszta-

lunk, miszerint a teljes kirekesztés és a megegyező kirekesztés között próbálnak politizálni. 

Hallgatjuk a parlamenti retorikát, amelyben a verbális erőszak minden regiszterét és dallamát 

eljátszották már az elmúlt 15 évben. A dilemma, hogy antagonisztikus politikát, vagy 

agonisztikus politikát végez a magyar társadalom. Miközben a parlamentről beszélek, parla-

menti pártokról, vagy a pártok világáról, hadd említsem, hogy ez a dilemma ránk is érvényes. 

Azt gondoljuk-e, hogy az a jó helyzet, ha csak olyanok kapnak szót, akik egyetértenek velünk, 

vagy az is jó, ha olyanok is szót kapnak, akikkel nem tudunk egyetérteni. Nagy kérdés, hogy 

hol húzzuk meg a szenvedély és az érdekképviselés határát a hozzánk hasonlók és a tőlünk 

különbözők között, vagy pedig a között, hogy mindenki szólaljon meg, mert különben vissza-

térünk a diktatúrához, tehát a demokrácia és a demokrácia elutasítása között. Az egyházak 

érezték, érzik, a mai napon is, hogy a politikai szövetségeseik öszvérhátáról lecsúszott a teher. 

Vagy már kimúlt a ló, amelyikre föl akarták az érdekeiket tenni, hogy bejussanak a politika 

várába, vagy ledobta a hátáról ezt a terhet, vagy útközben kirabolták, vagy állatot kellett vál-

tani és az is lehetséges, hogy a terhet is váltani kellett. Ebben a második korszakban egyre 

inkább azt lehetett látni, hogy a professzionalizálódás a pártok vonatkozásában is, valamint az 

egyházaknak a pártokhoz való hozzáállásában is megjelenik. Több egyházi vezetőt hallgatva, 

az óvatosság egyre nagyobbnak látszik. Halljuk például, hogy a legnagyobb egyházak legfon-

tosabb képviselői is a vallási szabadságról, törvénnyel kapcsolatos vita diskurzusában folya-

matosan elégedetlenségüket fejezték ki, miközben a törvényhozó folyamatosan hangsúlyozta, 

hogy egyeztetett azokkal, akikkel érdemes. 

 

Civil társadalom 

Az utolsó pont, ami egyre inkább közelebb van hozzánk, hétköznapi poroszkálókhoz, az a 

civil társadalom kérdése. A rendszerváltás után hirtelen vákuummal konfrontálódtunk: közös-

séghiányos társadalommal, amint Hankiss Elemér már 1980-ban megírta. Ebben üdítő kivétel, 

a civil közösség, civil társadalom. Nem állami, nem a kormány által irányított civil szervező-

dés, vagy ezt a csúnya szót mondhatom, a szubszidiaritás elvén működő társadalmi együttmű-

ködés. Ebben a korszakban a civil társadalom vonatkozásában az egyházi közösségek a legkü-

lönbözőbb egyházak közösségei, élen jártak, magukkal hozva az „átkosból” a második társa-

dalom kultúráját. A „Pax Kadariensisben” nagyon sok egyház, vallási közösség, közösségi 



mozgalom tartotta fent a civil társadalomnak a létét. Az országban persze voltak egyesületek, 

de nagyon sok az egyeduralkodó, kommunista párt, meghosszabbított karjaként működő 

egyesület volt. Nyilván ez is egyesület: úttörőként is lehet hatalmasakat focizni, és KISZ-

tagként is bográcsozni. Tudjuk, nagyon sokunk múltjában ez benne van. Meg lehetett élni az 

ideológiai alapon létre hozott és irányított egyesületekben a nélkülözhetetlen közösségi élmé-

nyeket. A vonal után izgalmas helyzettel találkozunk, ez pedig az, hogy kialakult a civil tár-

sadalom. Nagyon sok tízezer egyesület van bejegyezve, közöttük számos egyházi, vallási jel-

legű egyesület. De azt tapasztalhatjuk, hogy a pártok által uralt társadalmi térben a pártok 

mentén osztódtak szét ezek az egyesületek. Sok közülük, mint korábban az egypártrendszer 

meghosszabbított karjai, csápjai voltak, most pedig a sok pártéi, amiknek van pénze finanszí-

rozni a civil szférát. Azt, ami a civil társadalomnak az egyik ismérve lenne, hogy az államtól 

független: NGO, a civil társadalom nagyon széles rétegben nem valósul meg, mert ilyen köz-

vetlen, vagy közvetett módón, gyakorlatilag a költségvetésből finanszírozzák párthűségért a 

tevékenységüket. A pályázati rendszerrel kapcsolatban például gyakran felmerül a kérdés, 

hogy vajon kóser volt-e a kiírási rendszer, a pályáztatás és az eredmények is. Sajnos nem rit-

kán a gyanú megalapozott, hogy talán nem sikerült teljes tisztasággal ezt a dolgot végig vinni. 

A hitalapú civil társadalom, amelyikbe tartoznak a keresztény közösségek, mint például a 

kisebb létszámú egyházak, de ugyanúgy bele tartoznak azok a hitalapú közösségek is, ame-

lyek valamely nagy egyház jogi keretében működnek, de önálló jogi formációk, kft-k, köz-

hasznú szervezetek, alapítványok stb. Az tapasztalható, hogy azok az egyesületek, amelyek 

politizálnak, a fennálló hatalom civil társadalomban meghosszabbított kis hangszóróik. A 

döntő többségük azonban nem politizál. Akár azt is mondhatnám, hogy szekularizálódott: a 

hit megőrzése okából kifolyólag nem a hitét hangsúlyozza, hanem szociális elkötelezettségét. 

Így a civil társadalomnak az a hagyománya, amelyik Európára nagyon jellemző és a mi térsé-

günkben különösen is jellemző volt, sőt sokak szerint sokban hozzájárult egyáltalán, hogy 

meg sikerült dönteni a diktatúrát, elhalványul. Ezek a közösségek a közéletben passzívként 

vesznek részt, inkább erős mentálhigiénés és erős szociális elkötelezettség jellemzi őket és 

nagyon gyenge civil kurázsi. Ennek a folyamatnak az egész magyar társadalom, hívők, hívők 

egyaránt és minden vallási közösség, kicsi, nagy, kegyelt, nem kegyelt, egyaránt kárvallottja, 

mert a közösséghiányos individualitás számos tekintetben káros. De még is egy járulékos 

haszna talán van ennek a folyamatnak. Az pedig az, hogy egyre többen vannak, akik vagy a 

hitük szeretete miatt, a hitükből fakadó társadalmi szerepek miatt, vagy más, akár klasszikus 

forrásokból fakadó társadalomszeretetük miatt professzionálódni fognak a civil társadalom-

ban. Például egy ilyen konferencia sorozat is ennek a jele, amiért a szervezőket nem lehet 

eléggé hálával dicsérni. Az egyre több közös gondolkodás, egyre több a civil aktivitás, talán 

egy érhetőbb, magasabb fokú irgalommal működő társadalomhoz fog vezetni. 

Az lehet a reményünk, hogy kialakul egy olyan biztos tudat az egész társadalomban és annak 

a hatalmi területén szorgoskodó emberekben, hogy ez stabilitás-vonal nem egyenlő azzal a 

vonallal, amit a rendszerváltás vonalának nevezünk. Nem most kell megdönteni a diktatúrát. 

A diktatúra már megdőlt. Ha kialakul ez a tudat, akkor analitikusan tudunk hozzáállni az el-

múlt húsz egynéhány esztendőhöz, és remélhetőleg ennek kapcsán analitikusan mérlegelve, 

egymással többet érdemben vitatkozva és egymás vitáját tűrve, álláspontját tűrve tudunk ne-

kiállni a következő időszak feladatainak. 


