
AZ ÁLLAM ÉS A FELEKEZETKÖZI KAPCSOLATOK  

A RENDSZERVÁLTOZÁS UTÁN 

(kutatási előzetes) 

 

Az 1990:4. számú törvénnyel egy új korszak nyílt az állam és az egyházak egymással való 

kapcsolatában, ami kihatott a felekezetek egymásközti viszonyára is. Elég itt emlékeztetnünk 

arra, hogy a példaszerű demokratikus egyeztetéssel létrejött törvény egy csaknem száz esz-

tendős, igaz sokszor módosítgatott törvényt váltott fel (1895:43) ami lényegében a különböző 

bel- és külföldi felekezetek számára eddig soha nem tapasztalt szabad versenyhelyzetet terem-

tett. Nehezen megváltoztatható kétharmados törvény lévén a demokratikusan választott par-

lament párcsatározásainak küzdőterére került. Nagyon könnyű lett új vallásfelekezetet alakí-

tani, csak 100 aláírás és egy bírósági bejegyzés elegendő volt egy új felekezet létrejöttéhez. A 

kérdés, amire az eltelt huszonhárom év történései alapján választ keresünk az, hogy hogyan 

hatott ez a törvény az állam és az egyházak, valamint az egyházak egymás közötti kapcsolata-

ira. Ebben a kutatási előzetesben csupán az empirikusan tapasztalt fő irányokat próbálom a 

rendelkezésemre álló pár percben felvázolni, amit a rendelkezésünkre álló nagyon gazdag 

vita-irodalom bizonyára több ponton módosítani fog.  

 Az 1990:4. számú törvény széleskörű egyeztetéssel jött létre, a rendszerváltozás egyik előjele 

volt, amelyben az egyházak vezetőinek is jelentős részt vállaltak. Fogadtatása az úgynevezett 

történeti egyházak részéről is pozitív volt, de hamarosan megmutatkoztak a törvény értelme-

zésének különbözőségei, a törvény teremtett új helyzet sajátosságai. Miközben az úgynevezett 

történeti egyházak a régi restaurálásával voltak elfoglalva, hiszen épületeket, iskolákat szeret-

tek volna visszakapni és biztosítani szerették volna a működésükhöz szükséges anyagiakat, a 

szabadegyházak soraik rendezésével voltak elfoglalva, hiszen a rájuk kényszerített közös kép-

viseleti szerv a Szabadegyházak Tanácsa szétesett és ezért az állammal való kapcsolatukat 

újra kellett fogalmazni, a vallásos piacon megjelenő új felekezetek gomba-módra szaporodtak 

és jelentős konkurenciát jelentettek.  

Milyenek voltak ezek az új vallásfelekezetek, honnan bújtak elő? Milyen társadalmi talajról 

táplálkoztak? A magyar társadalom vallásosságát a 20. század második felében a következő 

jellemezte. Az emberek 10-15 %-a egyháziasan vallásos volt, templomba járt, kapcsolatot 

tartott vallásfelekezetével és adományaival, nagyon sokszor tevékenységével is támogatta azt. 

A magukat tudatosan ateistának vallók száma ennek fele, vagy még annyi sem volt. A kettő 

között a társadalom felét meghaladó holdudvar, a Tomka Miklós által „maguk módján vallá-

sos” tömeg volt. Ezeknek megnyerése lett a cél. Az úgynevezett történeti egyházak úgy tűnk, 

azt gondolhatták, hogy a régi egyházi keretek visszaállításával az emberek természetesen val-

lásosabbak lesznek és visszatalálnak a templomba. Ezért csak a politikai, társadalmi befolyá-

sukat kell növelni ahhoz, hogy erősebbek legyenek. A régebben működő szabadegyházak az 

amerikai evangelizációs módszerek importálásával akarták soraikat erősíteni, míg az újak 

gyorsan összegyűjtve a 100 aláírást, gyorsan szaporodni kezdtek. 
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Szociológiai szempontból öt vallásféleség volt/van Magyarországon. Ezek numerikusan vagy 

működési formáikban nem mérhetők össze, ezért működésükben, társadalmi jelenlétükben is 

különbözőek.  

1. Az úgynevezett történeti egyházak, amit az ember nem maga választ, hanem beleszületik. 

A rendszerváltozás után ezeknek az egyházaknak a hivatalosai úgy gondolták, hogy a gyer-

mekek megkereszteléséért bérmálásáért/konfirmálásáért, a hitoktatás minél általánosabb be-

vezetéséért kell küzdeni. Arra kell rávenni a politikát, hogy a népegyházi struktúra helyreállí-

tását támogassa. Akik a hitvalló egyház koncepciója mellett érveltek, héttérbe szorultak. 

2. Az úgynevezett történeti szabadegyházak, melyek ötven-száz évet meghaladóan működ-

tek hazánkban és jelentős bázisokkal, felekezetközi kapcsolatokkal rendelkeztek. Ezeknek az 

egyházaknak csak „megtért” felnőtt korban megkeresztelt tagjai vannak, ezért jelentős gyer-

mekmunkára, misszióra szorulnak önmaguk fenntartása érdekében. Gyakorolják a gyülekezeti 

fegyelmet. Ezért a tényleges tagjaiknál nagyobb létszámban vallják az állampolgárok magukat 

ezekhez az egyházakhoz tartozónak. Gyakorolják a gyülekezeti fegyelmet is, a hitet vesztett 

tagokat a gyülekezetekből kirekesztik. A rendszerváltozás után az ifjúsággal való foglalkozás, 

az evangelizáció újjászervezése és a lelkigondozás megerősítése lett a fő céljuk. 

3. A harmadik csoport a mozgalmi jellegű vallási közösségek, melyek parttalanok. Nincs 

jegyzett gyülekezeti tagság, hanem egy kegyességi forma, vagy egy népszerű evangélista kö-

rül összegyűlt közösségben élnek. Ezek nagyrészt karizmatikus jellegű kegyességet élnek, de 

lehetnek egy-egy vallásfelekezettől elhatárolódott, önálló szervezetet létrehozó, az anyaegy-

háznál liberálisabb, vagy konzervatívabb csoportok. Ezek nagyrészt azért válnak ki az anya-

gyülekezeteikből, mert nem tudják érvényre juttatni a maguk kegyességi, hitbeli, egyházszer-

vezeti elképzeléseiket és mozgolódásukat a korábbi gyülekezet nem tudta tolerálni. Az ilyen 

mozgalmi jellegű gyülekezetek a törvény hatására gyorsan „önálló” egyházzá szervezőthettek 

4. A negyedik csoport a szünkretista, az alapvető keresztény tanítások mellett, más teológiai 

és filozófiai eszméket valló közösségeke, amelyek nagyrészt klubszerűen szerveződnek. Eze-

ket s egy-egy tanító vagy guru körül kialakuló tanítási rendszer jellemzi, melyhez tagjaiktól 

szigorú hűséget követelnek. Ez sokszor a tagok életmódját is meghatározza. Erős elhívatás-

tudat jellemzi életüket. Rendszerint minden társadalmi, vallásközi és felekezetközi kapcsola-

tokat elhárítanak. Mivel közösségeik zártak, keveset tud róluk a közvélemény, ezért deviáns-

gyanúsak. Viszont éppen titokzatosságukkal, ismeretlenségükkel vonzzák a keresőket. 

5. Az ötödik vallási csoport, a nem keresztény vallások európai missziói. A magyarországi 

muszlimok, a különböző buddhista irányzatok képviselői és a hindu vallás európaizált formá-

ja, a Krisna-tudatú hívők ezek közül a legnevezetesebbek. Az ősmagyar vallás feltámasztására 

is történtek és történnek kísérletek. Ezeket vallás-fenomenológiai szempontból hiba „egyhá-

zaknak” nevezni, hiszen ezek a felekezetek másfélre rendszerben élik meg közösségi életüket, 

ezért társadalmi beágyazódásuk, életmódjuk is más. A formális kereszténységből kiábrándult 

emberek szívesen követik ezeket a vallásformákat. 

A Berger szerinti szabad vallásos piac korlátozásmentes működését egyre nagyobb aggoda-

lommal figyelték a történeti egyházaknak azok a hivatalosai, akik a régi állam-egyház viszony 

restaurálásáért munkálkodtak. Véleményük szerint, ha az állam és a lassan működő régi, és az 



3 

 

újonnan alakuló dinamikusan működő egyházakkal egyenlő kapcsolatokat tart fenn, akkor az 

úgynevezett történeti egyházakat hátrány éri. Ezért – már a 19. szádban is használt taktikával 

az államhatalom erejét akarták felhasználni az újabb vallásfelekezetek háttérbe szorítására. 

Ezért a legdinamikusabban fejlődő új vallási mozgalmakat „destruktív szektaként” először az 

állam anyagi támogatási rendszeréből akarták kiszorítani, majd pedig törvényi rendszabályo-

zással a vallások sorából törölni. Érdemes lesz ezeknek a politikai csatározásoknak az érv-

rendszerét behatóan tanulmányozni.  

A parlamenti csatározások során hasonló helyzet alakult ki, mint a dualizmus korában. A libe-

rális politikusok az egyáltalán nem liberális elveket valló újabb vallásfelekezetek védelmére 

keltek és nem sikerült a 2/3-os törvényt módosítani.  Az 1990:4. törvénycikk módosító javas-

latai nem voltak átgondoltak. A száz éves működés és a 10 000 tag kritériuma olyan vallásfe-

lekezetet is sújtott volna, amelyeknek a léte, egyházi státusza megkérőjelezhetetlen. 

A civil szervezeteket szabályozó törvények bonyolultsága, sok esetben kivitelezhetetlensége 

miatt, az egyházakat kedvezően érintő adótörvények következtében (az adózók adójuk 1%-

ával támogathatták), az egyházak bejegyzésének áttekinthetetlen rendszere miatt (bármelyik 

bíróságon bejegyezhetők lettek), valamint más, az egyházaknak adott kedvezmények miatt 

egyházként definiálták magukat olyan szervezetek olyan szervezetek is, amelyek nem vallásos 

tevékenységet végeztek. Ezeket nevezte el a politikai köznyelv „biznisz egyházaknak”. Az 

álvallásos entitások kárt okoztak a kicsi és nagy vallásfelekezetnek, különösen azért, mert a 

társadalmi közvélemény a vallásokkal kapcsolatosan információhiányos volt. Ennek a folya-

matnak törvényes eszközökkel könnyen elejét lehetett volna venni. Az ál-vallások ellen bíró-

sági eljárásokat lehetett volna kezdeményezni, a kapott állami pénzek felhasználását törvé-

nyes úton ellenőrizni lehetett volna és az egyházak bejegyzése terén is rendet lehetett volna 

teremteni. 

A bejegyzésre kerülő egyházak jelentős része, hamar kimúlt, elérhetetlen fikció lett. Nem volt 

elérhetősége, honlapja, működése. Az adó 1%-ából is elhanyagolhatóan kis összeget kapott. 

Ezek a vallásfelekezetek – a regisztrált vallásfelekezeteken közel fele –  könnyen leírhatók 

lettek volna a több mint 300 vallásfelekezetet regisztráló névjegyzékből. Az ellenük való val-

lási és politikai harc – szélmalomharc volt csupán.  

Néhány vallásfelekezet viszont megerősödött, politikai befolyásra tett szert, mások pedig a 

társadalomra hasznos tevékenységükkel hívták fel magukra a figyelmet. Jelentős kulturális, 

karitatív tevékenységet folytattak. Úgy is mondhatnánk, hogy megtalálták szolgálatuk helyét. 

Munkájuk dinamikusabb volt, mint a nagyobb egyházak ilyen irányú tevékenysége. Nem egy-

szer több hozzáértő embert, több társadalmi munkát tudtak mozgósítani, mint a történelmi 

egyházak. Mindezt nem parlamenti határozatokkal, politikai nyilatkozatokkal akarták igazol-

ni. Hamar ráébredtek arra, hogy a választásról-választásra váltakozó politikai irányzatoknak 

való udvarlás (egyházi pávatánc) nem tesz jót a maga módján vallásos emberek megnyerése 

ügyének. Nehezen hiszik el az emberek, hogy az egyház, amit szűzhöz hasonlít a biblia, szűz 

marad akkor is, ha kiáll az utcasarokra koldulni az anyagiakért. Ezért az állam és az egyházak 

viszonyának vizsgálatakor fontos szempont az egyház-finanszírozási rendszer áttekintése, 

anomáliáinak feltárása. 
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A jobboldali politika segítségére sietett az úgynevezett történeti egyházak restaurációs törek-

vésének. Igyekezett olyan helyzetet teremteni, amiben ezek az egyházak az egyenlők között 

még egyenlőbbek lettek. Kiépítették a politikai érdekérvényesítés rendszert. Ennek politikai 

ára volt, cserébe elvárták, hogy az egyházak lehetőleg teljes mellszélességben a jobboldal 

politikai pártok mellett álljanak ki, feledve azt, hogy ez a hitvalló egyházzá válás folyamatát 

bénítja. Ugyanakkor a kisebb egyházak kiszorításának, társadalmi ellehetetlenítésének érde-

kében egyre keményebben hangoztatták a szekta-vádat. Az egyre jobban politizálódó egyház 

nem csupán a félig meddig szekularizálódott, maga módján vallásos embereket veszíti el, akik 

a két népszámlálás közötti időben szignifikáns arányban tagadták meg történeti vallásukat, 

hanem azokat az aktív vallásos embereket is, akik a politizálódó egyházakból kisebb evangé-

liumi közösségekbe, vagy vallási mozgalmakba menekültek. Ezek nem szakadnak el formáli-

san az egyház testétől, de önálló lelkiségi mozgalomként élve egy kvázi különálló vallási cso-

portot hoznak létre. 

Ha megnézzük a valós vallások listáját, jelentős mennyiségben találunk olyan önállóvá lett 

felekezeteket, akik ébredési mozgalomként indultak és az egyházvezetéssel dogmatikai, eti-

kai, egyházkormányzati, vagy egyszerűen kegyességi okokból szembekerülve disszidáltak és 

önálló közösséget alkottak. Ezeket a közösségeket pejoratív módon szektaként aposztrofálni 

nem érdemes. A külső megvetés, üldözöttség csak jobban összeforrassza ezeket a kisközössé-

geket és a társadalomtól elhatárolja. Benne az egyházak nem mennyisége, hanem minőséget 

veszítenek. Érdemes volna ezeket a mozgalmakat úgy tekinteni, mint az egyházak életének 

hiánybetegségeire utaló jeleket. Ha ellenségnek tekintjük őket, akkor nagyon kellemetlen, 

nagyon dinamikus ellenséget gyártunk bennük önmagunknak.  

Több kísérlet történet az egymást váltó kormányok egyházpolitikájának összegzésére. Ennek 

a belpolitikai csatározásnak tanulságait még – érzésem szerint – nem vontuk le igazán. A FI-

DESZ kormány 2/3-os többsége lehetővé tette az újabb vallási törvény megszületését, ami 

finoman szólva is sok vallásszabadsági problémát vet fel, mivel sérti az állam és az egyház 

szétválasztásának, a vallások egyenjogúságának elvét. Nem az 1990:4. törvénycikk hibáit 

orvosolja, hanem az egyházak politikai elkötelezését erősíti. A kereszténység a társadalom, a 

politika egyik szükségszerű kritikai funkciója. Ha pártpolitikailag elkötelezetté lesz, akkor 

küldetését veszíti el. 

Született egy elhamarkodott, szakmailag rossz törvény és felbolydult a méhkas. Többször 

visszavonták részeit, módosították. Kritika alá vonták a jogászok, a történészek, szociológu-

sok, teológusok, egyházak és egyházon kívüliek. Kül- és bel-honban józan kritikák sora éri, 

de akik megszülték jó magyar szokás szerint mit sem akarnak tanulni, hiszen a torzszülött 

gyerek is gyönyörű a szülőknek. Nem vitairatot írok róla, ezt megteszik a jogászok, kritiku-

sok, nem is érdekeket akarok védeni, ezt meg a tejfölös köcsögön kívül maradt egyházak dol-

ga. Csak egy kis gondolkodásra, vagy szebben szólva eszmélődésre kérem a hallgatókat. En-

nek a konferenciának csak ez a célja.  

A szociológiai felmérések azt mutatják, hogy Magyarországon a tényleges kereszténység ma 

erős kisebbségben van, és az egymást követő évek összehasonlítása arra mutat, hogy az egy-

ház befolyása rohamosan csökken. A legutóbbi népszámlálás tanulságaira is jó lenne jobban 

figyelni. Ma országunk lakosságának 8-10 %-a tekinthető kereszténynek és ez állandó csök-
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kenő tendenciát mutat. Mi lesz veled, kereszténység? Hiszem: a kereszténység az eszkatologi-

kus reménység vallása. Tudom, a hit csak úgy reális, ha közösséget épít, ha Krisztust követő 

szolgálat, és ha folyamatos szembenézés kihívásainkkal, gyengeségeinkkel. A kereszténység 

addig él, amíg van bátorsága gyorsan változó világunkban mérlegre állva szembenézni a mai 

ember mai problémáival. Mi nem hagyományőrző klub vagyunk, sem nem történelmi nosz-

talgia-parti résztvevői. Mi naponta megméretünk, és az élet mindennap megkérdezi tőlünk, 

hogy ér-e még valamit a hitünk, és ezt nem lehet pótolni sem okos politizálással, sem pedig 

törvényekkel. Jó lenne ezt minél jobban tudatosítani híveinken és egyházaink hivatalosaiban. 

A félresikerült új vallási törvény legveszélyesebb csapdája abban van, hogy az egyházak létét, 

működését a politika részévé akarja lealjasítani. Ezzel ködösíti azt a problémát, ami a mai 

kereszténységnek becsületbeli kérdése. Az állam, hatalmi eszközökkel nem tudja biztosítani 

az egyház értelmes hasznát. Az új egyházügyi törvény nem csupán egy elhibázott politikai 

lépés, hanem alkalom arra, hogy néhány fontos kérdést végiggondoljunk és megtanuljunk 

ismét Krisztust követőknek, keresztényeknek lenni.  

Az új vallásügyi törvény a kedvezményezettek számára kísértés, a kimaradtak számára meg 

próba. 1997-ben meghívást kaptam a Magyar Pax Romana Fórum 39. kongresszusára, Pan-

nonhalmára. A kongresszus jelmondata volt a cím: Hová mégy, Uram? – Amit a legenda sze-

rint a Nérói üldözés elől menekülő Péter kérdezett a Róma felé igyekvő Jézustól. Amikor az 

új törvény körüli csatározásokról hallok sokszor eszembe jut ez a konferencia melyen egy 

pódiumbeszélgetésen vettem részt. Az ott elmondottakból idézek néhány gondolatot. 

Az elképzeléseink szerinti „jó” – nem kényszeríthető. Sem az államhatalom, sem az egyház 

nem kényszeríteti a jót, mert az visszájára fordul és rombol. A történelem számos példája iga-

zolja ezt. A kedvezményezett egyházakban is sokszor hallunk a megújulás szükségességéről, 

a missziói felelősségről. Ez ma már frázisnak – vagyis sokat hangoztatott általános igazságnak 

tekinthető. Észre vesszünk-e egy sokszor elfelejtett kísértést? Szolgálni akarunk az uralkodás 

szándékával. 

Nem lehet Jézusnak szolgálni az uralom álruhájában. A szolgálat nem látványos önfeláldozás, 

nem jelszó, nem az uralkodás jól leplezett formája. A teljes „én”-feladás az „önmegvalósítás” 

ellentéte. Krisztus uralmának megvalósulása énfelettem. Az egyetlen lehetséges keresztény 

életforma. A politizáló egyház nem veszi észre az új konstantinuszi fordulat veszedelmét. A 

kísértés hegyén – Sátán ajánlja fel a Föld minden országát. Mit válaszolunk? 

A kedvezményezett egyházaknak hosszabb megfontolás után: kisebbségi létünk tapasztalatait 

ajánlom a figyelmükbe. Hiszem, hogy minden igazi közösség – kisebbség. Akkor érték, ha 

benne a másokat becsülő szeretet zártsága és nyitottsága valósul meg. Ez a legjobb ellenszer a 

népegyháziasodás és a szektásodás ellen. A régi értékek megőrzése és az új utak keresése 

együtt teszi a toleranciára épülő, másokat is becsülni tudó közösséget hasznossá. 

A kisebbségi lét vállalásával lesz a reprezentatív egyházból diaszpóra egyház. Heinz Zahn 

jeles német teológus-publicista nyomán hét pontban tudom összefoglalni a diaszpóra egyház 

jellemzőit. Ezt már többször is idéztem, hátha valami belőle megvalósul, ezért újra mondom. 

Az új törvény a kívül maradt egyházak számára is ezt a létformát ajánlja, ha versenyképesek 

akarnak maradni a világban:  
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1. A misszió – ami nem tagtoborzás, hanem embermentés. 

2. Participáció vagyis részvétel – ami nem csupán istentiszteleteken, hanem a szolgáló élet-

ben való részvétel. 

3. Pluralitás – ami nem a másik elviselése, hanem a máson keresztül engem megajándékozó 

Isten felfedezése. 

4. Nyitottság – ami nem véleménytelenség, hanem a másik lelki gyümölcseinek elfogadására 

való hajlam. 

5. Spiritualitás – ami nem lelkizés, hanem felfelé való nyitottság. 

6. Tradíció – ami a halott eleink élő hite és nem tradicionalizmus, ami az élő emberek halott 

hite. 

7. Kisközösségek – ami nem a kiürülő templomban, hanem a Krisztus ügye előtt megnyíló 

otthonokban jön létre. 

Mit kérnék ma a politikusoktól, a hatalom gyakorlóitól? Elsősorban azt, hogy engedjenek 

bennünket önmagunk lenni. Mi hisszük, hogy Istentől feladatot kaptunk. Krisztus jó hírével 

akarunk szolgálni az embereknek. Ez kihívás mindnyájunknak. Meggyőződésem szerint a 

kisebbség nem rang és nem szégyen. Lehet jó és rossz, lehetőség és ellehetetlenülés. 

A mai egyházak helyüket, küldetésüket keresik. Ez toleranciazavarokat eredményez. Ebben a 

kibontakozódó újabb egyházak „kamaszkori arroganciája” lehet, hogy sért, de csak egymás 

megértésének útján tanulunk toleranciát. A kisebbségi lét kompromisszumkészségre, toleráns 

magatartásra is tanít. Közös kisebbségünk közös toleranciatanulásunk. A megértés nem 

egyetértés. A megértésre a többség enyémtől eltérő, másféle véleménye, hite késztet, meg a 

testvérre találás ritka öröme.Nem hiszek a kétharmados csoda-törvényekben sem én az egy-

házban hiszek. Nem az egyházakban – a katolikusban, a reformátusban vagy az adventistában, 

hanem AZ EGYHÁZBAN, amely Jézusé. Az egyházban hiszek, nem a történelmileg bukdá-

csolóban, hanem az Isten által megszólítottban, ahogyan erről Dietrich Bonhoeffer vallott: 

„Egy darab világ az egyház, elveszett, istentelen, átok alá vetett, hiú, gonosz világ; a leghaté-

konyabb rossz, mivel benne visszaélnek Isten nevével, mivel benne játékká, bálvánnyá teszik 

Istent; bizony örökre elveszővé, antikrisztusivá lesz, mikor önmagát a világ ellen kijátszva 

kilép a vele való végső szolidaritásból. 

De minősített világ is az egyház Isten kijelentett kegyelmes szava minősíti, mely a világnak 

teljesen kiszolgáltatott egyházat Isten számára lefoglalja, és többé nem ereszti. Az egyház 

Isten jelenléte a világban. Valóban a világban, s valóban Isten jelenléte. Az egyház nem föl-

avatott szentség, hanem az Istentől – Istenhez elhívott világ; ezért csak egy egyház van az 

egész világon.” 

 

Dr. Szigeti Jenő 

emeritus professzor 


