
Csaba László 
Egyház, társadalom, pénz   
Megjelent in: EKLER Andrea- ROSONCZY Ildikó, szerk: Az év esszéi,2008. Budapest: Magyar Napló, 
176-196.old. 
 
 
 
 
A következő gondolatmenet szinte lehetetlen föladatra vállalkozik, amikor részint időrendi, részint funkcionális 
elemzéssel megkísérli az egyházak mai társadalmi szerepvállalásának lehetőségeit és korlátait fölvázolni. 
Nemhogy a teljesség, a tudományosság igénye is monografikus terjedelmet igényelne, de a kibontakozó 
válságjelenségek, a történelmi egyházaktól való elfordulás tömegjelenséggé válása szerte Európában indokot 
adhat arra, hogy a gondolkodó értelmiségi alapállásából – a kifejtés és a dokumentálás tökéletlenségeit is 
vállalva – megfogalmazzunk néhány észrevételt. Megvitatásuk hasznos lenne egyfelől a tágabb közösség 
számára, hiszen a modern társadalmak alapvető szervező elve és rendezője a bizalom,1 ami – a civilizált 
piacgazdasággal együtt – viszont csak bizonyos értékrendi alapozás mellett jöhet létre és maradhat fenn, 
másfelől a szűkebb közösség, az egyház/ak/ban intézményesült vallásosság számára, hiszen a tőlük való 
elfordulás tényére hivatkozva létalapjukat megkérdőjelező gazdasági folyamatok vannak kibontakozóban. A 
legújabb törvényhozási kezdeményezések pedig, amelyek a támogatást illetően az 1%-os adófelajánlásokat 
tennék meghatározóvá, ugyanakkor más társadalmi célokkal közvetlenül is versengővé, nemcsak fontossá, de 
sürgetővé is tették az alternatív megoldások kimunkálását.  
Az alábbiakban előbb történeti szakaszolással tekintjük át a témát, majd külön súllyal szólunk az elmúlt két 
évtizedről és a katolikus püspökkar szociális körlevele2 óta eltelt időszakról, végül az újrakezdés igényéről és 
lehetőségeiről. Az ország egyre több civil mozgalom, szervezet és elemzői műhely által is diagnosztizált 
értékrendi válsága bizonyíthatóan visszahat a társadalmi közérzetre, a gazdasági teljesítményekre, sőt a családok 
hangulatára és jövőt formáló döntéseire is. Ez a gyermekvállalástól a beruházásokon át a vállalkozások 
megszüntetéséig, vagy a tanulás és a civilizált életforma erősödő, hol pre-, hol posztmodern formájú elutasításáig 
terjedhet.  
 
 
Államegyházból üldözött  
 
A magyar államiság viharos, a legsötétebb víziókat is felülmúló – bár az előzmények ismeretében váratlannak 
nem mondható – körülmények közötti újjáalakulása3 a bevett (vagy történelmi) egyházakat egyértelműen 
közjogi szerephez juttatta. A cél az eredendően főleg a Monarchiához húzó (legitimista) alapállású római egyház 
megbékítése, a magyarságtudat ápolásában kiemelkedő református és evangélikus egyházak, valamint a 
Tanácsköztársaságtól már megdőlte pillanatában hivatalosan és elvi éllel elhatárolódó izraelita felekezet 
támogatása volt. Értelemszerűen nem azonos mértékben, hiszen a kétes európai elsőséget jelentő 1921. évi 
zsidótörvények egyfelől, a felsőházi tagsággal és jelentős birtokokkal bíró katolikus főpapság másfelől nem 
hozható közös nevezőre. Az azonban kétségtelen, hogy a kettős Monarchia kifejezetten liberális, az állam és 
egyház szétválasztásán,4 valamint a szabadpiacon alapuló megoldásait 1920-tól az irányított gazdaság és az 
irányított társadalom eszménye váltotta fel. Az ifjúság valláserkölcsi nevelésének kiemelt szerep jutott (az állami 
iskolákban is, sőt a kultuszminisztérium elnevezésében is). Az államrend felforgatását a lelki tükör súlyos 
bűnként értelmezte, hasonlóan a felsőbbséggel szembeni engedetlenséghez. A kor számos dokumentuma és a 
magát „keresztény-nemzeti kurzusként” definiáló hivatalosság részletes elemzése nem feladatunk. Ami a téma 
szempontjából perdöntő, az a hercegprímás kiemelt alkotmányjogi státusa. A történelemből ismert módon a 
király akadályoztatása vagy távolléte idején a nádor/kormányzó, utóbbi akadályoztatása esetén a hercegprímás 
töltötte be a régensi funkciót. Bár a király nélküli királyságban gyakorlati jelentősége ennek nem volt, különösen 
a kormányzóhelyettesi funkció 1943. évi létrehozása5 és Horthy István személyével történő betöltése után. 
1945 áprilisára a helyzet gyökeresen megváltozott. A Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) a teheráni 
megállapodások értelmében6 felhatalmazva érezhette és érezte is magát a legyőzött ország belső rendjének 
átszabására, ahogy az egyebek mellett Japánban, Németországban és Olaszországban is történt. Ugyanakkor a 
teheráni megállapodás mint nemzetközi jogforrás nem volt sem általánosan ismert, sem elfogadott. A 
bolsevizmus veszélyeit jól ismerő, az orosz befolyásra legkésőbb 1919-es tapasztalatai óta készülő 
hercegprímás7 tudatosan próbálta a magyar alkotmányos hagyományok és berendezés sáncai mögé vonulva 
mérsékelni a szovjet hadsereg jelenléte és – központilag szentesített – viselkedésmódja által kiváltott félelmeket, 
amelyekben közrejátszott elődjének, Serédi Jusztiniánnak, valamint Apor Vilmos győri püspöknek ekkorra már 
közismert és mára ismét nem tabunak számító mártíromsága is. Ugyanakkor nem kis ellentmondás forrása volt, 
hogy Mindszenty mint a német megszállás és a deportálásokkal végbevitt tömeggyilkosságok ellen nyíltan 
fellépő két püspök egyike éppen azért került a magyar egyház élére, mert ellenállói múltja alapján az új hatalom 



szemében is elfogadott személynek tűnhetett (mondjuk, a bolsevizmus iránti rokonszenvvel ugyancsak nem 
vádolható Szekfű Gyulához vagy Kodály Zoltánhoz hasonlóan).  
Az utókor bölcsességével nyugodtan megállapíthatjuk, hogy egyrészt a hercegprímás helyesen mérte fel a 
szovjet rendszer és a terjeszkedés történelmi természetét (akkor is, ha 1947-ig nyitott volt, hogy sor kerül-e 
Magyarország és a külső birodalommá váló többi állam teljes szovjetizálására),8 másfelől korántsem egyedi 
magyar jelenségről volt szó, hiszen Közép-Európa csak parasztként szerepelt a nagyhatalmi sakktáblán, például 
Irán, Nyugat-Európa, Kína és India mellett. Ebben a kontextusban az öntudatos, elvszerű jogértelmezés eleve a 
már ekkor „klerikális reakciónak” nevezett magatartásforma megfelelője lehetett csak a SZEB/Vorosilov marsall 
és a magyar kommunisták számára. Ismételjük: a magyar katolikus egyház és annak feje a szovjet birodalom 
jéghegyének ütközött. Ezért ami nálunk történt, az párhuzamos a többi ország, beleértve Jugoszlávia, Bulgária és 
Albánia, valamint a szovjet által bekebelezett Baltikum és az Ukrajnához csatolt lengyel területek megfelelő 
fejleményeivel. Mi több, a győztes hatalomnak számító Csehszlovákia és Lengyelország, valamint az – 
alkotmánya szerint egész 1971-ig – az újraegyesítésre váró (vagyis ideiglenes) keletnémet állam területén is 
hasonló volt a helyzet.9 Tehát szó sincs arról, amit az ideologikus történelemírók sugalltak, hogy t. i. a „nyakas 
Mindszenty”, aki érdekei okán „vak volt és maradt a szociális kérdésben”, elkerülhetetlenül „szembefordult a 
történelem menetével”.  
Az azonban kétségtelen, hogy a fenti összefüggésben legkevésbé se váratlanul, a magyar katolikus egyház 
egészében már 1945-től – és korántsem a megszépítő messzeségben mindegynek tetsző 1949-től, amikor a 
kommunistákkal korábban együttműködők üldöztetése is tömegessé vált – bizonyos értelemben az első számú 
közellenséggé vált. Az új hatalom – mindenekelőtt a moszkvai birodalmi központ – jól szervezett, nagy 
befolyású multinacionális politikai és szervezeti ellensúlyt látott a hierarchikusan szervezett és Rómának 
kánonjogilag és személyügyileg alárendelt magyar egyházban. IX. Piusz és az I. vatikáni zsinat után ez a 
szervezet a legkevésbé se hasonlított az orosz ortodox egyházra, ahol 1725 óta a cár nevezte ki a püspöki 
szinódus tagjait. Vélhetőleg ez magyarázza azt a dühöt, kíméletlenséget és elkeseredést, amivel a megszállók és 
a magyar államvédelem évtizedeken át üldözték a közvetlen politikai és társadalmi föllépésre eleve képtelen 
szervezetet. Az egypártrendszer kiépítése, azon belül egy klikk uralmának intézményesülése, valamint a Grősz- 
és Mindszenty kirakatperek – a koncepciós ítéleteket a késői kádárizmus idején sem vonták vissza – jellemezték 
a kort.  
Az ekkor kialakult, lényegében 1976-ig tartó első korszak a következő öt sajátossággal írható le röviden: a/ Bár a 
marxizmus a vallást mint hamis tudati formát eleve elhalásra ítéltnek vélte, nem bízott semmit a 
„spontaneitásra”. Magát az állami ideológia szintjére emelve kíméletlen és rendszeres hadjáratot folytatott a 
másként gondolkodók, különösen az alkotmányban biztosított vallásszabadsággal élni kívánók ellen. 
Tudományos fokozatot, sőt diplomát sem lehetett szerezni marxizmus szigorlatok nélkül. Vezető pozícióba – a 
kirakat-kivételeket leszámítva – csak a párt hű katonái kerülhettek. Az egyetemi felvételiknél az 197o-es évek 
végéig nemigen lehetett társadalomtudományi karokra kerülni egyházi iskolákból, s ha igen, akkor sem tanári 
szakokra. A tömegtájékoztatásban és a kultúra területén a „progresszív”, ezen belül az ateista tartalmak voltak 
túlsúlyban. b/ Az eszmei harcot a személyes ledarálás kísérte.10 Az Állami Egyházügyi Hivatal a rendszer 
összeomlásáig működő sajátos politikai rendőrség volt. A megfélemlítéssel és a megvesztegetéssel folyt az 
egyházi és a hozzájuk kötődő személyek lejáratása, a megtöréstől az ellehetetlenítésig, a hitélet szempontjából a 
„pusztaságba” helyezésig és a személyes zaklatásig. c/ A püspökkar megtörését követően nyomban megindult, 
utóbb – az 1964. évi részleges megállapodás alapján – az egyházi elöljárókon keresztül is folyt egyfelől a 
békepapi mozgalom szervezése, másfelől a „renitensek” megfékezése.11 d/ A félelemkeltés legkülönfélébb 
eszközei, hullámszerű antiklerikális kampányok, megfigyelők küldése, a szakmai előrejutásnak, a gyermekek 
továbbtanulásának akadályozása nemcsak az NDK vagy Románia titkos és nem titkos szolgálatainak gyakorlatát 
ékesítette. A püspöki helyek be nem töltése, majd utóbb a „főkegyúri jogra” hivatkozva sajátos személyi 
szempontok érvényesítése hozzájárult a folyamatos felpuhításhoz.12 e/ Végül, de korántsem utolsósorban 
végbement az egyház/ak anyagi bázisának fölszámolása. Az államtól független, önálló működést biztosító 
vagyontárgyakat minden szervezettől és polgártól elvették, beleértve a Magyar Tudományos Akadémiát is. A kor 
ideológiájába illően az államfüggőséget kimondott vívmányként állították be.13  
Nyilvánvaló, hogy a fenti lépések jelentős részben a kor általános téveszméit és hibásnak bizonyult törekvéseit 
jelenítették meg, nem minden egyes esetben egyházellenes éllel. De az kétségtelen – és szövegelemzéssel 
könnyen igazolható – hogy a modernizálás és a „nép ópiumától” való megszabadítás egyazon érme két oldala 
volt sok döntéshozó számára. A magyar egyháznak a Rómához való kötődés biztonságot és hátteret jelentett, 
jórészt éppen ez őrizte meg integritását, személyi, hitbéli, valamint társadalmi téren egyaránt. 
Ugyanakkor, míg a két háború között sor került szociális kérdések, a nők teológiai tanulmányainak nem 
konvencionális, újító szellemű megvitatására, a protestánsokkal való megegyezés keresésére, az 1945-öt követő 
három évtizedben a reformlendület elakadt.14 Ebben szerepet játszott a szociális megújulást, a baloldali, 
szegényvédő irányvonalat követő Barankovics-féle Demokrata Néppárt és a felső klérus közti konfliktus is. Míg 
az előbbi az 1945 utáni korlátozott pluralizmust a valódi újrakezdés esélyeként élte meg, Mindszenty az 
államforma elrendezésétől15a földreformon át a kártalanítás nélküli államosításokig az egyházat mint 



szervezetet és főleg annak társadalmi szerepvállalását legitimáció nélkül felszámoló folyamatokként értékelte, és 
el is tiltotta Barankovicsékat a „katolikus” jelző viselésétől. Ekkor alakult ki az egyházi vezetésben egyfajta 
bunkermentalitás, vagyis minden, a bevettől eltérő megoldás és fölvetés, különösen a korábbi évszázadokban 
egyáltalán nem ismeretlen kísérletezés és alulról jövő kezdeményezés16 gyakorlati elutasítása. Utóbbi stiláris és 
tartalmi elemként rögzült, s ekképpen egyértelműen felülírta a II. vatikáni zsinat újító szellemét.17  
 
 
A keleti politika és a kádári konszolidáció  
 
1975-ben a szovjet birodalom elérte delelőjét. A Helsinkiben tartott összeurópai értekezleten a Nyugat 
lényegében elismerte a szovjet hódítást, Jalta egyoldalú átértelmezését és az 1947–49 közti, főleg katonai 
megfontolások alapján történt átszabását. Az értekezletnek az emberek és eszmék szabad áramlását kimondó 
paszszusait a legtöbben holt betűnek vélték. Ezek ugyanis jórészt az akkor már évtizedek óta senkire sem 
kötelező ENSZ Alapokmány gondolatait ismételték meg. Az amerikai politikaértelmezés és világhatalmi szerep 
– Carter és Brzezinski nevéhez kötődő – idealisztikus, konstruktivista újjáértelmezése kellett ahhoz, hogy – mint 
a történelemben annyiszor – végül is a gondolat diadalmaskodjék a reáliák fölött.  
A Vatikán ezt a fordulatot nem látta előre és menetközben se érzékelte. VI. Pál pápasága idején diplomáciai 
kiegyezésre törekedett a „fellazítás” különféle elemeivel szemben: a status quo keretében, annak föltétlen 
tiszteletével próbált a kis engedmények politikája révén eredményt elérni.18 Ez – a Vatikán „keleti politkájának” 
is nevezett – irányvonal közös hangot talált a két évtized konszolidációja után már magabiztossá vált Kádár-
rendszerrel. Mindszenty bíboros – aki emlékirataiban19 nem kis keserűséggel ír az őt külföldre helyező pápai 
döntésről20 – ekkor már nem volt az élők sorában. Utóda, Lékai László osztotta azt a meggyőződését, hogy a 
szovjet birodalom kvázi az „idők végezetéig” fönn fog állni, s hogy az egyház túlélése csak kompromisszumok 
útján biztosítható. Így a háromoldalú játszma minden szereplőjének agya azonos (rossz) rugóra járt. A küldetés 
értelme, a hitelesség, és persze az „ideológia” a gyakorlati megfontolások mögé sorolt.  
E korszakot a következő öt mozzanattal jellemezhetjük: 
a/ Casaroli bíboros értelmezésében a Vatikán számára az egyházszervezést volt meghatározó, az, hogy a püspöki 
székeket kivétel nélkül mindig töltsék be. Alárendelt jelentőségűvé vált, hogy karizmatikus vagy akár csak 
integer személyiséggel. A szovjet birodalom adottságnak tekintése e késői időpontban nyilván történelmi 
baklövés volt, különösen az emberi jogokra hivatkozó, utóbb a csillagháborúig elmenő és sikeres amerikai 
politika árnyékában, de még inkább 1977-től, a Charta 77-tel meginduló s 1979-től a Szolidaritás mozgalommal 
kibontakozó ellenállási mozgalom hátterében. Ez utóbbi azonban már az 1978 őszén megválasztott II. János Pál 
személyes győzelme, az általa végbevitt fordulat jele és az ő történelmi érdeme is volt. Miközben tehát a szovjet 
birodalom eresztékei már recsegtek, Magyarországon a párt és a kormány 1956 leverésének negyedszázados 
évfordulóját ünnepelte. Lám, a kompromisszum fölöslegessé tette a román, lengyel vagy éppen csehszlovák 
típusú elnyomást. És miközben a Vatikán hangja egyre kritikusabb lett, a hazai egyházi vezetés őrizte a 
pozíciókat. Bizonyára nem kizárólag taktikai megfontolásokból, hanem a kiegyezést követő juttatások – a 
Mercedestől a templomépítésig terjedő körben – is igazolhatták szemében a békülékenység helyességét. 
Hangsúlyozzuk, erre az irányvételre a zöld jelzést eredendően a kinevezéseket kieszközlő Casaroli érsektől 
kapta. A megváltozott külső helyzetet pedig se nem tudta, se nem akarta „túlbuzgón” követni, hiszen a 
kiválasztott személyek épp kompromisszumkészségükről voltak ismertek.  
b/ A békepapi mozgalom még az 5o-es években indult, de a kádári konszolidációban új lendületet vett. Az 
országgyűlési képviselőségtől a sajtómegjelenésig számos előny származott a részvételből. Értelemszerűen az 
első két évtizedben az egyházon belül idegenkedés fogadta. Lékai László bíboros prímássá történt kinevezése 
után a megbékélés a hivatalos egyházi irányvonal rangjára emelkedett. A püspökkar 1976-ban belépett a 
Hazafias Népfrontba, a kormányzat pedig toleránsan szemlélte a nyilvánosság előtt ismét megjelenő, de csak 
ártalmatlan köznapi témákat fölvető egyházi vezetést. Mivel ekkorra a Kádár-rendszer legitimációjának alapja 
már a fogyasztás volt, a mélyen megvetett ellenséges ideológia képviselőit eltűrhették. Különösen azért, mert 
valóban kialakult az a korabeli szociológiában felmért sajátosság, hogy az idősebb és képzetlenebb rétegek 
voltak vallásosabbak (nem utolsósorban az előző fejezetben kifejtettek hatására). Nem egészen meglepő, hogy a 
magyar egyház – Lengyelországtól és Szlovákiától eltérően – nem tűnt a passzív ellenállás fellegvárának. A 
hívek közömbössé válása ekkor erősödött föl. Ugyanakkor a békepapi mozgalom részint főárammá vált, részint 
az új bíboros mellett értelmét vesztette. Bár formális föloszlatásra nem került sor, sokatmondó, hogy 1976 után a 
„keresztény” szót tartalmazó elektronikus keresőprogram 5700 tételéből már egy sem tartalmaz efféle 
írásművet.21  
c/ A meghatározó tényező azonban nem a két „nagy játékos”, hanem a fogyasztói társadalom és értékrend 
általánossá válása, vagyis egy összeurópai jelenség volt. Az egyén és a fogyasztás előtérbe kerülése nem kedvez 
semmilyen értékelvű mozgalomnak és szervezetnek. Az egykor katolikus országnak tartott Olaszország és 
Franciaország székesegyházai épp úgy kiürültek, mint Skandinávia, Nagy-Britannia és Németország protestáns 



templomai. Mivel a felsorolt országokban nem volt vallásüldözés, az üldözésre történő, ma is gyakran hallható 
hivatkozás, különösen évtizedek múltán, szellemi renyheségnek tekinthető.  
d/ Konrád György írta le (1982/1989) Antipolitika című művében a sajátos magyar helyzetet, ami némileg 
gyermeki, némileg öntudatosan vállat kivonulást, a voltaire-i „kertünk művelésé”-t, a közügyek megvetését, a kis 
közösség és az élet kis örömeinek piedesztálra helyezését jelentette. Az egyre inkább két-három állásban dolgozó 
magyaroknak elegük lett az elvekből. Igaz, a „köznépben” mindkét oldalon voltak még, akikben „égett a láng”, 
de azért ez nem volt tömeges.22 
e/Az előzőektől nem függetlenül a II. vatikáni zsinat megindította újítások Magyarországon egyértelműen a 
formalitások szintjén maradtak. Megjelent a szembemisézés, a nemzeti nyelv és a Kodály-dallam. De érdemi 
elmozdulás, például a teológiai pluralizmus elve, a kléruson kívüli mozgalmak pártolása nem vált jellemzővé.23 
Sőt, mivel a bázisközösségi mozgalom a SZETA-val, azaz a gyanús és veszélyes ellenzékkel érintkezett, az 
egyházi vezetés azt csak a főpásztori tekintély elleni engedetlenség dimenziójában volt hajlandó értelmezni. 
Paskai László 1986-os színre lépése – kevéssé meglepő módon, a főkegyúri jogból eredeztetve – a Lékai 
Lászlóval (és nem a jó két évtizedes elzártságot megszenvedett Mindszentyvel) való kontinuitás megerősítését 
jelentette. Ma már nem tudhatunk a háttéralkukról. És hogy a Vatikánnak volt-e a tarsolyában meggyőzőbb 
alternatíva? Vélhetőleg igen. Hiszen már nem volt ritka, hogy a magyar egyházi vezetők némely közéleti 
megnyilatkozását a kőnyomatos Magyar Kurír egyenest Rómából jövő kommentárokkal díszítette, vagy 
éppenséggel a Vatikáni Rádió hullámain igazították helyre.  
 
 
A demokratikus átalakulás kihívásai  
 
A föntiekben vázolt helyzet nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy a Kádár-rendszer bukása majd annak 
rendszerváltozásba torkollása nemcsak a magyar társadalom nagy részét érte felkészületlenül, és ezért 
sokkszerűen, hanem a magyar egyházakat általában és a katolikus egyházat különösen.24 Mint látható, a 
hierarchia csúcsa az épp megbukott pártállami vezetéssel volt kiegyezve. A bázis meglehetősen közönyös volt, 
az egyre kínosabbá váló korábbi békülékenység pedig – az elfojtott sérelmekkel és a személyes ambíciókkal is 
társulva – a választások eredményeként létrejött konzervatív kormányzat kvázi-automatikus támogatójává tette a 
felső vezetést. Ez sok tekintetben indokolt is lehetett, azonban – épp a II. János Pál által szorgalmazott – két 
lépés távolságtartás gyakorlatát igencsak megnehezítette.  
A múlttal való szakítás jelképeként választották meg a korábban országos szerepet nem vállalt Seregély Istvánt 
egri érsekké és – a jogérvényű hagyománnyal élesen szembemenve – Esztergom fölé helyezve őt a püspökkar 
elnökévé. Paskai László azonban mind a mai napig bíboros maradt, és az egyházi szokás szerint a püspökkar 
ismét csak lassan cserélődött. A sürgető kritika és a változás egyre több szempontból is nehezebbé vált. Az 
egykori megújulási mozgalmak – részint a politika felpezsgése miatt- elapadtak, de az öntevékenységgel 
szembeni fönntartások maradtak. A politikai vallásosság kiaknázására irányuló kísérletek – nem utolsósorban a 
KDNP és a FKGP 1998 utáni beolvasztása miatt – kérész-életűnek bizonyultak.  
Az előzőekből is fakadóan a főpapság kritikai önértékelése elmaradt. Nem a lengyel és szlovák típusú 
boszorkányüldözésre, hanem csöndes szembenézésre, egyesek bocsánatkérésére és önként vállalt 
visszahúzódására lehetett volna gondolni. Így érthető, hogy a Centessimus annus enclika (1991/2oo5) 
értelmezéséből25 csak a hazai politikai katolicizmus tradíciójába – a prohászkai értelmezésbe – illő liberalizmus- 
és piackritika maradt tartós. Az enciklika más, nem kevésbé lényeges észrevételei a szabad társadalom 
feltételeiről, az egyén méltóságáról és a közösségek öntevékenységéről háttérbe szorultak.  
Az előadottakból következik, hogy a magyar katolikus egyházat a világegyháznál is jobban jellemezte a 
hagyományőrző közelítésmód. Ez csak részben és közvetetten vezethető le a római egyház IX. Piusz alatt 
kiépített és az I. Vatikánum által megerősített centralizált katonai felépítéséből, továbbá a tanító hivatalnak a II. 
Vatikánum által is megerősített kiemelt pozíciójából. A II. Vatikánum – különösen az új megoldásokat és 
öntevékenységi formákat pártoló Gaudium et spes konstitució – elégtelen hasznosulása a föntebb vázolt 
folyamatok mellett nem mondható meglepőnek,26 mégis fontos és a távlatokra kiható következménnyekkel volt 
terhes. Mindenekelőtt azzal, hogy az egyházi vezetés teljes mértékben azonosult a restitúció gondolatával.  
Viszonylag könnyen belátható, hogy a restitúció – a jogtalanul elkobzott javak közvetlen visszaszolgáltatása – 
természetes erkölcsi elvnek tűnik, praktikus szempontból azonban csak rövid távon lehet célravezető. A Kun 
Béláék által feldúlt intézmények visszaadása egy nyár után természetes megoldás volt, mint ahogy Portugáliában 
az 1974–78 közötti forradalmi korszak lezárásakor a régi tulajdonos visszahívása. Ugyanakkor Kelet-
Németországban, ahol a történelem hozzánk hasonló fordulatai miatt három-négy jogos örökös is megjelent, az 
illetékesség tisztázása számos gond forrásává vált és lelassította az új tartományok fejlődését, méghozzá 
évtizedes szinten.  
Nálunk jó érvek alapján született alkotmánybírósági határozat a pénzbeni kárpótlásról, ami élesen szemben állt a 
korabeli politikában követelt reprivatizálással. Ebből azonban az egyházakat kivették, nem utolsósorban egyfajta 



elégtételképpen. A jó szándék, azonban, mint tudjuk, a pokolba vezető utat is kikövezheti, s mint még igazoljuk, 
éppen ez történt minálunk.  
A restitúció szorgalmazása két síkon is megoldhatatlan feladatok elé állította a magyar egyházat. Ha akarjuk, ha 
nem, a magyar társadalom 1993-ra alapvetően mássá vált, mint 1943-ban (az utolsó békeévben) volt. Bármi 
legyen is az oka – önfejlődés és erőszak, a globalizáció és az egyén renyhesége – a fél évszázaddal későbbi 
társadalmi, gazdasági és hitéleti viszonyok már távolról sem emlékeztethettek és nem is emlékeztettek arra, ami 
a magyar történelmi fejlődés megszakítottsága előtt jellemző volt. Ez mennyiségi, minőségi és szerkezeti 
értelemben egyaránt belátható. A vallásosság természete, jellege, kiterjedtsége és társadalmi szerepe, mint szerte 
Európában, nálunk is átalakult. Ezért a magyar egyházak számára nem elégtételnek, hanem egyfajta születési 
hibának bizonyult a restitúció elvének érvényre juttatása, ha még oly töredékes formában is.  
Nem csak arról van szó, hogy a szétvert és elöregedett szerzetesrendek eleve képtelenek voltak az esetek 
többségében azt az oktatói és szolgáltatói szerepet betölteni, mint fél évszázada. Nem csak arról, hogy egy 
világnézeti semlegességre fölépített államban27 az egyházak egyikének sincs és nem is lehet közjogi funkciója, 
és annak alapján konkrét finanszírozási mértékeket megalapozó jogállása sem. És nem csak arról, hogy az 
egyházak – testi és lelki – szolgálatára és szolgáltatásaira való igény a társadalom átrendeződésével gyökeresen 
és visszavonhatatlanul átalakult.  
A helyzetet súlyosbította, hogy az egyházak többnyire csupán a lelakott műemléképületeket kapták vissza, 
azonban a működtetésüköz szükséges vagyont nem. Sor került a vallásszabadság elismerésére, de az azt 
megalapozó anyagiakat a konzervatív kormány nem merte, a baloldali nem is szándékozta visszaadni. Hasonló 
helyzet állt elő a Magyar Tudományos Akadémia és a többi közcélú szervezet (színészotthon, közgyűjtemény 
stb.) esetében is.  
A felemás megoldás vég nélküli vitákat szült. Az egyházak megítélését – főképp az érdemi kérdésekről mit sem 
tudó kívülálló többség szemében – súlyosan leromboló helyzet jött létre. Ugyanis a működési költségek 
kalibrálása az éves költségvetési alku legzaftosabb részei közé került. Mivel a folyó kiadások jelenítik meg a köz 
szerepvállalását, abban – tévesen – úgy tűnhet, hogy hazánk erején felül és az európai átlagot messze 
meghaladóan áldoz vallási célokra. Eközben a lakosság elvallástalanodása sokoldalúan fölmért társadalmi tény, 
akkor is, ha több szempontból érdemes lenne megfordításáért tenni valamit.  
Végül a rendszerváltozás sajátosságaként az öntevékenységgel szembeni gyanú és a kiszolgáltatott, állam- és 
hierarchiafüggő magatartásminták továbbélése említhető. Ezt van, aki a kritikai értelmiségi attitűd hiányaként28 
értékeli és szerkezeti okokra vezeti vissza. Én annak rögzítésére tudok csak szorítkozni laikusként, hogy az 
egyházi képzésben a korszerű gazdasági, szociológiai és kommunikációs ismeretek aránya elenyésző, ami 
kézenfekvő hátrányokkal jár. Ehhez járul a papi hivatás iránti érdeklődés közismert leépülése a fiatalok körében. 
Az újjáinduló gimnáziumokban az öregdiákok és sokan mások is politikai kibontakozási terepet véltek 
fölfedezni, a klasszikus klikkharcok terepévé téve őket és az újjáalakuló egyesületek jó részét is. Ami megmaradt 
közülük, gyakorta egy-egy jól körülhatárolható értékrendű csoport hatalmi törekvéseinek megjelenítője. Az 
előző bekezdésben taglaltak miatt a vallási megújulási mozgalmak elapadtak, így az egyszeri történelmi esély is 
elillant. Ebben a helyzetben az egyházi egyetemekre nálunk korántsem vált jellemzővé az a fajta sokszínűség és 
tanszabadság, ami, mondjuk, Olaszországtól Chiléig a hasonló intézményekben empirikusan felmérhető. Úgy 
tűnik, a tévelygésektől való félelem és a demokráciában is tovább élő bunkermentalitás együttesen sajátos arcélű, 
a társadalom kérdéseiben csak meghatározott hangon szóló, sok tekintetben személyi lojalitáson és 
összefonódásokon alapuló szervezetet hozott létre. Sajátos megoldás a három-öt évnél tovább nem indokolt, ám 
két évtized után is fönnálló, az állami egyetemeken megkövetelt, különösen a tudományos akkreditáció 
szabályait biztosító előírások alóli felmentés.29 Ez az eljárás ismereteim szerint sehol nem járt jelentős előnnyel 
azzal a hagyományos megoldással szemben, amikor a teológiai fakultás a tudományegyetemi karok egyikeként, 
az egyetem teljesítmény- és értékrendjébe szervesen beépülve működött (mint Pázmány Péter idején). Nem 
kevés ellentmondás forrása az is, hogy miközben állami pénzzel – is – gazdálkodnak az egyházi intézmények – 
például a kultikus tevékenységhez nem kötődő egyetemek és kórházak – az egyház működését senki sem 
auditálja, sőt a számvevőszék sem ellenőrizheti. 
 
 
Az elmúlt évtized  
 
A rendszerváltozás lezárásaként értékelhető Bokros-csomag 1995 márciusában véget vetett a Kádár-korszak 
puha és fájdalommentes áthidalhatóságával kapcsolatos illúzióknak. Egyfelől a gazdaság tizenkét évi növekedési 
pályára állt. Másfelől véget értek a formális egyeztetésekre és az érdekbeszámításra épülő politikai gyakorlat 
évtizedei. A kiigazítás a szakmától és a külföldtől főleg dicséreteket kapott, az országon belül azonban – nem 
utolsósorban meglepetés-szerű volta miatt és a reálbéreket 1995-ben 12 százalékkal, majd 1996-ban további 6 
százalékponttal csökkentő összkihatása okán – fölöttébb népszerűtlenné vált. Egyre gyakrabban vetődött fel az a 
kérdés, hogy mi is a rendszerváltozás értelme és célja, hová vezet mindez.  



Az egyházon belüli gondolkodás, a Gyulay Endre püspök által felkarolt reformkezdeményezés belülről, a 
társadalmi elvárás kívülről megérlelte a püspökkar szociális körlevelét (Az igazságosabb és testvériesebb 
világért), amely 1996 tavaszán jelent meg.30 Ez a körlevél annyiban vízválasztó témánk szempontjából, hogy a 
magyar főpapság viszonylag kevés számú, átfogó és nem alkalmi helyzetértékelését31 jeleníti meg társadalmi 
kérdésekben. Mivel értékelését egy konferencia jórészt napvilágot látott előadásai tartalmazzák, most csak 
néhány észrevételre szorítkozunk.  
a/ A körlevélben először került sor a rendszerváltozás óta a társadalomban végbement folyamatok rendszeres 
értékelésére, egyfelől ismételve a Centessimus annus gondolatait, másfelől a transzformációs válságot és a 
kiigazítást követően megsokasodott szociális nehézségekre irányítva a figyelmet. Tanulságos, hogy a piac és a 
civiltársadalmi mentalitás, az öngondoskodás eszméje továbbra is a háttérben marad. Holott a megváltozott 
társadalmi és gazdasági rend, a II. Vatikánum dokumentumai és a nyugati példák az utóbbi kérdést akár a 
középpontba is állíthatták volna. Akkor is, ha az elemző nem az állami költségvetés kiadásainak visszametszése 
szempontjából tekinti át a folyamatokat. Ez a sajátosság – az állami szerepvállalás középpontba állítása és 
szorgalmazása – azóta is jellemző az egyház és a félhivatalos minőségben megszólalók fölvetéseiben.  
b/ 1997-ben – Erdő Péter későbbi bíboros tevékeny részvételével és a kormányzat, valamint a nunciatúra 
informális kapcsolatrendszerének széles körű mozgósításával – létrejött a vatikáni szerződés/konkordátum. Ez a 
megállapodás – sok más országhoz hasonlóan – tartós keretet adott az állam és az egyházak viszonyának (akkor 
is, ha a nemzetközi szervezettel nem bíró többi egyház és felekezet más jogi keretben nyerte el az egyenlő 
elbánás elvéből adódóakat). Az egyezmény a Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerének újrarendezését fő 
prioritásának tekintő Horn-kormány számára jelentett egyértelmű diplomáciai sikert, másfelől viszont – a 
kormányzaton belüli fölvetések ellenében – széles teret adott az egyházak szociális, oktatási, sőt vallási 
tevékenységének egyértelműen közcélúként történő elismerésére, valamint az ennek megfelelő finanszírozási 
elvek32 megfogalmazására. Ez bizonyos fokig fedezetet nyújtott az intézmények működtetésére, bár az egymást 
követő kormányok – különböző megfontolásból alkalmazott – nagyvonalúságára is szükség volt a gyakorlatban 
elfogadható mértékek megalkotására.  
c/ Létrejött az egyházi intézmények széles köre, az óvodától az aggok otthonáig. Ezek működésében a 
hagyomány és a célszerűség, az evangelizációs igény és a fenntarthatóság szempontjai erőteljesen ütköznek. 
Maguk az állami szervek is tudatában vannak annak, hogy az általuk megállapított normatívák nem nyújtanak 
fedezetet a kulturális és szociális intézmények színvonalas működtetésére, a törvények szakmai és pénzügyi 
részének összehangolatlanságát megemlíteni pedig már-már lapos közhely. Joggal merül fel az a kérdés, hogy az 
elvi törekvések és a gyakorlati tapasztalatok mennyiben esnek egybe. Például olyan szerzetesi gimnázium, ahol 
az adott rend egyetlen képviselője van jelen, nyilván csak töredékesen képes a neki tulajdonított sajátos küldetést 
betölteni. A pusztán a hallgatói létszám alapján, vagyis az állami kínálat alternatív/bővítő voltából építkező 
egyetemek speciális keresztény szellemű értelmiséget képző funkciója – különösen tömegméretekben – szintén 
igazolásra vár.  
d/ Létrejött a korábban intézményesen korlátozott média-jelenlét, melynek egyik része az állami gyámkodástól 
megszabadult sajtó és könyvkiadás. A mai világ igényeinek megfelelően működik az elektronikus média, a 
Magyar Katolikus Rádió, a Mária Rádió, valamint a Pax TV. Érdekes lenne e csatornák hatékonyságáról szóló 
számszerű, az önkényes becsléseken és önigazoláson túlmutató elemzéseket olvasni. Nem kevésbé fontos a 
„mezítlábas” jelenlét, vagyis ott lenni a közszolgálati és a kereskedelmi médiában. Ez utóbbi az igazi 
versenyterep, ahol a hit hirdetőivel azok is megismerkedhetnek, akik mindennapjaikban vagy családjukban nem 
találkoznak velük. A képzés már említett egyoldalúságai miatt azonban szakadékszerű az eltérés a fiatalság 
kifejezésmódja és befogadó-hajlandósága, valamint a hagyományos egyháziasság kifejezéskincse között, ami 
sötét jövő képet vetíti előre (mindkét fél szempontjából).  
e/ A fejlett országok többségét33 erősen, de Európát az átlag fölött érinti a vallástól való elfordulás, a 
szekularizáció. A 6o-as évektől kezdve megfigyelhető a fogyasztói értékrend terjedése és az individualizáció, 
ami a házasságkötési és a gyermekvállalási kedv csökkenésében mutatkozott meg. A társadalom különféle okok 
miatt mintegy kifutott az intézményes egyház alól.  
f/ A történeti részben kifejtettek miatt a baloldali kormányzatoknak az 1988-2oo4 közti időszakban egyfajta 
bűntudatuk volt az egyházakkal, mindenekelőtt a római katolikus egyházzal szemben. Bocsánatkérésre, az 
üldözöttek kárpótlására nemigen került sor, ami a baloldali politikusok tudatalattijában mégis munkálhatott. 
2oo4-től kezdődően viszont nemzedékváltás ment végbe a baloldalon, olyan személyek kerültek vezető 
pozíciókba, akik koruk és személyes életútjuk alapján nem tekintik magukat részesnek a múlt bűneiben. A 
Kádár-korszakkal kapcsolatban a diszkontinuitást hangoztatják. A vallással általában és az intézményes 
egyházakkal szemben még inkább posztmodern attitűdöt alakítottak ki. Figyelemre méltó, hogy a kérdéskörben a 
kormányfő tanácsadói a XIX. század végi Kulturkampf hangnemében keletkezett elemzések34 szerzői köréből 
kerülnek ki, ha befolyásukat kizárólagosnak nem is tekinthetjük. Bűntudat és érzelmi értékelés híján kizárólag 
közvetlen és rövid távú, mérhető hasznossági és népszerűségi szempontok határozzák meg a döntéseket. Ezért a 
korábbi időszak nem intézményesített, törvénybe nem foglalt nagyvonalúságainak visszametszése, konkrétan a 



finanszírozás mértékeinek szűkítő értelmezése35 tartós irányzat, amit a költségvetés mindig nehéz helyzete, mint 
automatikus hivatkozási alap, csak gerjeszt.  
g/ A 2oo6.évi kormányalakítást követően megfogalmazódott a vatikáni szerződés felülvizsgálatának gondolata. 
A kormányfő által kiküldött és az MTA Szociológiai Intézetének igazgatója, Tamás Pál vezette szakértői 
bizottság szeptemberi belső anyagában bizonyos rendszerességgel áttekintette az egyházfinanszírozás kérdését és 
óvatos reformjavaslatokat fogalmazott meg.36 A bizottság meglehetősen széles bázison működött, sokféle 
szaktekintélyt mozgósított, és nem az egyházakkal szemben ellenséges alapállásból indult ki. Sőt, a munkájának 
lezárása óta eltelt egy év alatt az is kitűnt, hogy a kormányzat mérsékeltebb képviselői a javaslatokat 
sorvezetőnek tekintik.  
Nem törekszem e bizottság működésének és az azóta folyó kormányzati tevékenységnek az elemzésére. Az tény, 
hogy a bizottság határozottan elutasította a vatikáni szerződés felmondására, illetve egyoldalú módosítására 
irányuló eredeti szabaddemokrata szándékot. Az is igaz, hogy a szakértői csapat a finanszírozási gyakorlat 
megoldásai és mértékei tekintetében változtatási ötleteket is fölvetett. Utóbbiak jelentős része vagy tárgyalási 
alapnak tekinthető, vagy a hosszú távú megoldások kibontakoztatásához vezető gondolkodást indíthatja meg. 
Ehhez képest a katolikus egyház részéről – többnyire más témájú újságcikkek mellékeseként – lényegében 
elutasítás fogadta. 
A kormányzat hónapokig nem nevezte ki képviselőit a vatikáni vegyesbizottságba, a katolikus egyházi vezetés 
pedig 2007 tavaszán a nunciusra bízta a tárgyalásokat. A külvilág számára megismerhető álláspontja nem ment 
túl a pacta sunt servanda megismétlésén.37 Utóbbi ugyan helyes, de mint láttuk, nemzetközi egyezményből 
sosem vezethető le konkrét finanszírozási mérték. Ezért a 2006-2008-as időszakban milliárdos csökkentések 
mentek végbe az egyházi intézmények finanszírozásában (korántsem csak a katolikusoknál). Ez bizony a korábbi 
ex-lex állapottal szemben válsághelyzetet vetít előre. A Vatikánnak ugyanis nincs eszköze pénzügyi mértékek 
kikényszerítésére, különösen a törvényhozási többség és a többnyire szkeptikus közvélemény ellenében. És a 
társegyházakra is kiterjedően nincs. 
 
 
Keressük meg a kiutat! 
 
Az előadottakat úgy is értelmezhetjük, hogy a társadalomtudományokban kedvelt pályafüggőség esetével 
szembesültünk, amikor a múlt sokszálúan és közvetlenül határozza meg a jelent. A kibontakozás e tekintetben 
az, hogy tudatos döntéssel más pályára állunk, ahogy annak a sikeres országok a maguk gazdasági életében, 
Írországtól Szingapúrig számos példáját adták. A vázolt folyamatok ugyanis a tartós térvesztést vetítik előre.  
a/ Az első lépés a reális helyzet- és önértékelés lehetne. Erre Seregély István (2OO5) ny. érsek tett kísérletet a 
polgári erők szokásos kötcsei találkozóján, amikor átfogóan értékelte a vezetése alatti másfél évtizedet. 
Felsorolta a többnyire jogos sérelmeket, hibáztatta a jobboldali kormány egyes konkrét lépéseit (pl. az abortusz 
és a kisegyházak szabályozásában), végül szólt az egyház „emberi arcáról”, de az általunk taglalt részletekre nem 
tért ki. Holott a sikeres újrakezdéshez az előadottak mellett szükség lenne a II. Vatikánum ama felismerésének, 
mely szerint az egyház nem azonos a klérussal, érvényt szerezni. Aztán szélesebb körű szakértői elemzések 
szükségesek, és az érdekeltek bevonásával eszmecseréket lehetne folytatni. A hitélettel kapcsolatos szociológiai 
felmérésekből például jól látható, hogy az iskolai hitoktatás bevezetése a gyakorlatban nem járt azokkal a 
hatásokkal, mint amit az 1920–1945 közötti időszak analógiájával föltételeztek. Hasonlóképpen értékelni kellene 
azt, hogy a súlyos utánpótlási gondok mellett a szerzetesrendek és a papság mellett miként tölthető meg élettel az 
egyházak tevékenysége, s ez milyen formában történjen. Mit igényel az ökumenizmus egy olyan történelmi 
korszakban, amikor már rég nem a dogmatikai eltérések a meghatározók, hanem az értékelvűség általános 
háttérbe szorulása, annak összes jól ismert következményével. Milyen alternatív formákban lehet ugyanazon 
célokat elérni akkor, ha a népegyház gondolata jól láthatóan már csak történeti értékű lehet.38  
b/ A helyzetértékelésből adódóan érdemes lenne hasznosítani azokat a tapasztalatokat, amelyeket a jobb anyagi 
helyzet ellenére hasonló gondokkal küzdő nyugati társadalmak és egyházak viszonyának elemzése nyújthat. 
Ennek egyik alapeleme lehet a vezetéstudományból ismert alapfeladatokra összpontosítás (core competences) 
gondolatának érvényesítése.39 A túlvállalástól sújtott szervezet megmentéséhez ugyanis vezetésének el kell 
döntenie: mi is az az alapküldetés, amelynek ellátásához ő és csakis ő a nélkülözhetetlen. Éppen a városmissziók 
kapcsán érdemes kiemelni: ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy az egyház, úgymond, „menjen vissza a 
serkestyébe”, hanem azt, hogy a megjelölt pontokon célirányosabban működjék, és főleg nagyobb hatásfokkal, 
mint eddig. Az ifjúság megnyerése, vagy az életből távozók gondozása bizonyára ilyen terület.  
c/ Az új mediális lehetőségek kihasználására nyilván szükség van. Úgy tűnik, él még az a technikai fetisizmus, 
ami az196o-as években az űrkutatást, a kilencvenes években a biotechnológiát övezte, csak most az információs 
technológia/IT az új fétis. Mintha lenne olyan tendencia, amelyik az új technikák alkalmazását tekintené célnak 
és eredménynek, nem pedig az általa előmozdított tartalmi gazdagodást. A gazdaságban például régóta ismert, 
hogy az IT alkalmazása főleg a hagyományos ágakban történő hasznosulás és a fogyasztói hasznok szétterjedése 



révén érvényesül, és nem attól, hogy hány gépet alkalmaznak.40 Esetünkben mindez azt is jelenti, hogy a 
személyességet és a példát egyetlen társadalomban sem válthatja ki a kor még oly fejlett technikája sem.  
d/ Többször szóltunk arról, hogy a polgári társadalom, főképp az individualizáció és az IT terjedése a társadalom 
egészét az önszerveződés alapelve irányába viszi. Ebben vélhetőleg nem hasznos a IX. Piusz idejében kialakított 
megoldásokhoz való merev, jogias alapú ragaszkodás. És bár a II. Vatikánum sem tudta megállítani az Európa-
szerte megfigyelhető vallási apályt, a benne rejlő lehetőségek kipróbálást igényelnének. Ez nyilván a diakónia 
területén is érvényes.  
e/ Az elmúlt években az egyházak számára az egyik legveszélyesebb és társadalmi hitelüket aláásó folyamat volt 
a finanszírozás körüli, rendre elveszített, ámde nagy médiaérdeklődést kiváltó csatározás. Ennek megelőzésére és 
a föntebb vázolt krízis megoldására a tartós működés intézményes megalapozása szolgálhat. Utóbbi eszköze nem 
lehet más, mint a közigazgatástól való elszakadást megalapozó pénzbeni vagyon juttatása. Utóbbi révén a folyó 
kiadások/kiegészítések a fenntartás elenyésző részévé válnak, így a kölcsönös nagyvonalúság egyszer s 
mindenkorra lehetővé válik. A függőségeken alapuló hűbériség megszüntetésekor a von Stein- és Hardenberg-
féle porosz reformoktól a Meiji-restaurációig szerte a világon eredményesnek bizonyult az egykori főkegyúri 
kiváltságok pénzbeli megváltása. Ez lehetővé teszi a demokratikus politika homlokterében álló folyó 
kiadások/bevételek köréből való kikerülést. Magyarországon az államnak még vagyonkatasztere sincs, a 
vagyonjuttatás ügyében pedig mindeddig nagyvonalúságot tanúsított (eltérően a költségvetési tételektől). 
Másfelől ez a forma lehetővé teszi azt, hogy a kedvezményezett helyben eldöntse, holnaptól inkább iskolát 
működtet, vagy öregek otthonát (függetlenül a terület 1943. évi demográfiai viszonyaitól). Minél nagyobb 
változások történtek és történnek a múltbéli sérelmek elszenvedése óta, annál fontosabb a kötetlen fölhasználást 
lehetővé tévő finanszírozási alap megteremtése és átlátható, célszerűségi szempontokat számonkérhetően 
érvényesítő működtetése.  
f/ Az előadottak föltételezik és igénylik az egyházak vagyongazdálkodásának professzionalizálását. A 
református egyházban például rég bevett gyakorlat az elszámolás mellett működő világi gondnok intézménye. 
Az ehhez kötődő átláthatósági szabályok bevezetése ellen a részérdeken és a megszokáson kívül semmi se 
hozható fel. A Vatikán gyakorlata is hosszú idő óta a szakemberekkel végzett pénzgazdálkodás mellett szól.  
 
 
Záró gondolatok  
 
Összegzésképp ismételjük vállalkozásunk korlátozott céljait és eredményeit.41 Az előadottak bizonyára sok 
tekintetben vitát kelthetnek. Annyi azonban megállapítható: minél inkább meg vagyunk győződve az egyházak 
társadalmi értékőrző és -alkotó tevékenységének fontosságáról a jövőre nézve, annál fontosabb és egyben 
sürgetőbb az ehhez szükséges feltételek korszerű formákban történő és főleg fenntartható biztosítása. Ehhez 
szükség van arra, hogy az örök érvényű üzenetet a mai kor nyelvén, személyükben is hiteles emberek jelenítsék 
meg. És másfelől nem kevésbé szükséges, hogy a változó demográfiai feltételek, a változó feladatmeghatározás 
és az önszerveződéssel járó sokszólamúság igényeit egyaránt megjelenítő pénzügyi keretek jöjjenek létre.   
Ehhez bizony le kell számolni a korona és az oltár Nagy Theodosiosra visszavezethető szövetségével, mert az a 
következő ezer esztendőben már csak a múlt emlékeként lesz értelmezhető. És le kell számolni azzal az 
illúzióval is, hogy az ideológiailag semleges állam a választópolgárok többsége számára nem egykönnyen 
átlátható feladatú, hivatású egyházak tevékenységét teljes körben és automatikusan közpénzből fenntarthatónak 
ítéli.42 Minél inkább úgy gondoljuk, hogy az állam a közfeladatoknak csak egy kisebb részét képes és hivatott 
közvetlen finanszírozással biztosítani, annál kevésbé reális, hogy akár a hagyományokra, akár nemzetközi 
egyezményre hivatkozva az illetékesek elzárkózzanak a tárgyalásoktól. A megoldás ugyanis nyilvánvalóan csak 
az állami köldökzsinórról való leválás útján, a felelős és elszámoltatható gazdálkodás intézményesítése és a 
hitélettől való elválasztása révén található meg. Ez lenne ugyanis az útja az áldatlan és tekintélyromboló viták 
megelőzésének. Utóbbi révén megnő az esélye annak, hogy a valódi, a lelki üzenet is meghallhatóvá válik – azok 
számára is, akik már nem eleve a meggyőzöttek közt voltak. Ez a felismerés vélhetőleg más egyházak és más 
országok esetére is érvényes lehet. 
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