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Török Csaba

2.4. Egyház a társadalomban 

Jelen felmérés keretében olyan kérdések állnak előttünk, amelyeket már ré-
gen fel kellett volna tenni. A „keresztény Európa” ideálja tulajdonképpen tart-
hatatlanná válik a realitásokkal szemben. Természetszerűleg felvethetjük: ha 
így áll a helyzet, akkor létezett-e valaha is a „keresztény Európa”, vagy sok-
kal helyesebb lenne keresztény európai kultúrkörről beszélnünk? Azért fon-
tos ez a különbségtétel, mert a kutatás végeredményei tulajdonképpen arra 
mutatnak rá, hogy a személyesen elkötelező hit, a hívő életvitel és a vallás 
kulturális-társadalmi-politikai szerepe egymástól különböző kategóriák. A vá-
laszadókon keresztül kitapinthatóvá válik az immár jól ismert helyzet, amely-
ben a katolikus egyház régóta leledzik: ők (ti. a társadalom) nem értenek min-
ket (ti. az egyházat), mi nem értjük őket, így egyáltalán nem értjük meg egy-
mást.33 A válaszok egybevetése az életkor szerinti rétegződéssel azt mutat-
ja, hogy egy exponenciálisan növekedő problémagóccal szembesülünk itt.34

Az alábbiakban pár központi tézist szeretnénk megfogalmazni, s azokat a 
rendelkezésünkre álló statisztikai adatok tükrében kifejteni, elérkezve így egy 
sajátos összegző tézishez.

1. tézis: Az európaiság és a keresztényiség nem azonos egymással.

Az európai „alkotmány” szövegtervezete kapcsán hatalmas vitát váltott ki az 
a tény, hogy az Unió (és tegyük hozzá: az európaiság) szellemi gyökerei közül 
kettő nyert csak említést: a görög-római kultúrkör és a francia forradalom. A 
keresztény csoportok tiltakozásba kezdtek, s nem egy kormányt sikerült meg-
nyerni ügyüknek. Kettős célt tűztek ki maguk elé: egyfelől néven akarták ne-
vezni Istent az alapokmányban, másfelől tételezni kívánták a kereszténységet 
33 Ehhez mindenképpen hozzá kell tennem, hogy – miként erre később kitérek még – ezen 
alapképlet magában hordoz egy másik, egyházon belüli állapotot is: a „pásztorok” nem 
értik a „nyájat”, a „nyáj” nem érti a „pásztorokat”, így az egyház maga is a kölcsönös 
megnemértések és félreértések szálaiból áll össze egyfajta zilált szövedékké, amely nem-
hogy a külvilágot, de olykor már önmagát sem érti meg.
34 A soha meg nem születhető teljes, az elmúlt öt-hat évtizedet átölelő elemzés minden bi-
zonnyal sokkal radikálisabban mutatna rá olyan diakronikus folyamatokra, amelyeknek a 
mostani statisztikákban csak szinkronikus állapotát látjuk. Azt mindenesetre tényként kezel-
hetjük, hogy az alapvető tendenciák (figyelembe véve az életkori rétegeket) meghatározott 
irányba haladnak – erről is szólunk majd később.
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mint Európa legfontosabb szellemi gyökerét. 2002. június 28-án ezért kilenc 
egyházi szervezet közös levelet intézett az Alkotmányozó Konvent elnöké-
hez, Valéry Giscard d’Estaing-hez, amelyben kérték a keresztény gyökerekre 
és Istenre való nyílt hivatkozást. Egy lengyel főpásztor, Józef Zycinski lublini 
érsek így fogalmazott: „Nincs hozzá jogunk, hogy a berlini fal köveiből új bá-
beli tornyot építsünk, keresztény alap nélkül”.35

Ez a mondat rámutat arra, hogy az egyházi vezetők még mindig nem rea-
lizálták: a földrész, amelyet sajátjuknak éreznek, önnön döntéséből már régen 
a maga útjára lépett (fenntartva annak elméleti lehetőségét, hogy talán soha 
nem is volt igazán keresztény ez a kontinens – mármint a szónak hitbeli-el-
kötelező értelmében). Elgondolkodtató, hogy a megkérdezett katolikusok kö-
zül is csak „az egyház tanítása szerint vallásos” réteg tartja helyesnek, hogy az 
egyház beleszóljon Európa jövőjének alakításába (65,9%). A vallásukban ke-
véssé aktív emberek („inkább nem vallásos”) még inkább elutasítják az egy-
ház szerepvállalását ezen a téren (csak 9,8%-nyi támogatás), mint az egyálta-
lán nem vallásosak (10,7%-nyi támogatás). Ebből összességében az olvasha-
tó ki, hogy a 61 év feletti, hagyományosan vallásos emberek azok, akik a fen-
ti „mentsük meg a keresztény identitású Európát” mozgalom fő támogatói-
ként számon tarthatók. Ez egyszersmind azt is jelenti, hogy az alternatív élet-
formák és vallásosság terjedésével, illetve már a legközelebbi generációváltás 
során teljességgel elolvad az a támogatottság, amelynek erejében bírva a nagy 
egyházvezetői körlevelek és nyilatkozatok megfogalmazódnak. Tarthatatlan-
ná válik az az elképzelés, hogy többségi népegyházként nézünk szembe az ag-
resszív kisebbség ideológiai, politikai és társadalmi kihívásaival. Szellemileg 
(tehát nem a megkereszteltek számára vonatkozó statisztikák számai alapján) 
tulajdonképpen már most is kisebbségi öntudatként létezik a keresztény-egy-
házi állásfoglalás a sokszínű Európa keretei között. Amennyiben ezzel szem-
benálló módon viselkedik az egyház, az a legszélesebb társadalmi rétegek 
masszív és erőteljes elutasításával találkozik. Ebből természetesen következik 
a józan belátás: Európa nem azé, aki magáénak vallja, hanem az európaiaké, 
ők pedig a maguk módján definiálják saját identitásukat. Ha ezzel nem is ért 
egyet az egyház, ezt az állásfoglalást mégis tiszteletben kell tartania.

35 A vitáról, a 2002-es, 2003-as eseményekről rövid összefoglalást ad: Mozgósítás Európáért, 
in Távlatok 59. sz. (2003/1), 68–71.
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2. tézis: A polgári közösség szempontjából az egyház társadalmi tényező-
ként jelenik meg.

Napjaink vitáiban számos kérdés kapcsán az egyház egyfajta oltalmat, immu-
nitást élvez: legyen szó a keresztény hagyományú országokban az iskolai ke-
resztek körül kibontakozó vitáról vagy éppen a templomi harangszóról, a val-
lásszabadság elve értelmében számos tipikusan keresztény hittartalmú forma 
védettségnek örvend. 2006. május 22-én a templomi harangozás kapcsán nyi-
latkozott Lenkovics Barnabás ombudsman, megvédve ezt a katolikus szokást. 
Az érvelése kettős volt: egyrészt a vallásszabadság okán a szabad vallásgya-
korlás jogára hivatkozott36, másfelől pedig kulturális örökségünk részének ne-
vezte a harangszót: „a harangozás és a harangszó része az európai kultúrának, 
nemzeti kulturális örökségünknek, valamint a helyi közösségi összetartozás-
nak és kötődésnek is”. Az MTI híradása szerint a biztos felkérte az önkor-
mányzatot, az egyházközséget, a püspököt és a panaszost, hogy konszenzusos 
megállapodásra jussanak a kérdés kapcsán.

A döntvény első része mindenképpen megkérdőjelezhető, hiszen – mint 
nyugat-európai példák mutatják – ezen érvelés lehetővé kell, hogy tegye a 
müezzin hangszóróval felerősített énekét is az újonnan építendő dzsámikban. 
Ez ellen azonban épp a keresztények tiltakoznak erélyesen. Ha a paritás elve 
alapján vizsgálnánk a kérdést, a vallás szabad gyakorlására hivatkozva csak 
az védhetné a harangszót, aki kiáll a müezzin éneke mellett is.

A döntvény második része az, amely tulajdonképpen számunkra most 
súllyal bír, hiszen sajátos társadalmi és kulturális pozícióba helyezi a kato-
likus egyházat: működése, fennállása és rituális gyakorlatai „részei az euró-
pai kultúrának, nemzeti kulturális örökségünknek, valamint a helyi közösségi 
összetartozásnak és kötődésnek”. Ezzel a magyar ombudsman túllép az össz-
európai állásfoglalások keretein (szavai nyomán állami állásfoglalás része lett 
a „keresztény gyökér” gondolata), ugyanakkor csatlakozik olyan tendenciák-

36 A hivatkozási alap a Magyar Köztársaság Alkotmánya, amelyben a 60. § 1. bekezdése így 
ír: „A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás 
szabadságára”. Ehhez kapcsolódik a 2. bekezdés, amely így fogalmaz: „Ez a jog magában 
foglalja a vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadá-
sát, és azt a szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, 
szertartások végzése útján vagy egyéb módon akár egyénileg, akár másokkal együttesen nyil-
vánosan vagy magánkörben kinyilváníthassa, vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolhassa 
vagy taníthassa”. A harangozás tehát olyan „vallásos cselekmény”, amely „nyilvánosan ki-
nyilvánítja” a közösség meggyőződését.
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hoz, amelyek más országokban is fellelhetők. Az iskolai feszületek kérdését 
Carlo Azeglio Ciampi olasz elnök – felfüggesztve a bírósági eljárásokat és 
megsemmisítve a korábban már született ítéletet37 – az olasz identitás lénye-
géhez kapcsolta, s ezzel saját elnöki jogkörében leállította a vitákat. „A kereszt 
az olasz identitás szimbóluma” – fogalmazott az elnök. A kérdés máig nem 
került lezárásra, a kormánykoalíciók pártösszetételétől függő előjellel szünte-
lenül előkerül. Egy azonban bizonyos: a kereszténység ebben az értelmezési 
kontextusban nem mint hit vagy transzcendens megalapozottságú közösség, 
hanem mint kulturális-társadalmi tényező jelenik meg.

Ezt a megállapítást alátámasztják a statisztikai eredmények is. A legna-
gyobb kihívás, az új kor új jelenségeinek a hit szempontjából való értékelése 
csak legutolsóként szerepel a „mi az egyház feladata”-listán (34,6% ért egyet 
azzal, hogy az egyház találjon választ az új kihívásokra). Csak négy olyan 
célkitűzés van, amely a többség támogatását élvezi, ugyanakkor mind a négy 
kérdéseket vet fel:

1) „más keresztény egyházakkal képviseljék a keresztény értékeket” 
(67,5%) – ám melyek ezek a keresztény értékek? A későbbi statisztikai 
adatok alapján igen összetett képet kapunk arról, hogy mi minősül a társa-
dalomban, illetve az egyházban keresztény értéknek.
2) „fogjon össze a többi vallással” (58,4%) – de mi célból? Mindez össze-
függ a fenti kérdéssel.
3) „erősítse	a	hívők	nemzeti	tudatát” (57,9%) – kifejezetten kényes szem-
pont, amelyre egy önálló tézis keretében kell reflektálnunk.
4) „hogy gátat emeljen a káros erkölcsi hatások ellen” (55,0%) – ugyan-
csak felmerül a kérdés: mi káros és mi pozitív erkölcsi hatás a társadalom, 
illetve az egyház szempontjából?

Összességében elmondható, hogy az egyháztól a polgári közösség alap-
vetően nem hitbeli, hanem társadalmi szolgálatot vár el. Azt is mondhatnánk, 
hogy a többségi támogatást élvező feladatok mind-mind összefüggésben van-
nak azzal a valósággal, amely körülvesz minket. Az uniós tagállamok ön-

37 A La Repubblica c. lap a következőt idézte a l’aquilai bíróság ítéletéből: „A feszület je-
lenléte a tantermekben valójában egy implicit kötődést kommunikál olyan értékekhez, ame-
lyek valójában nem képezik részét minden állampolgár közös örökségének, olyan homoge-
nitást tételez fel, amely valójában soha nem is létezett, és legfőképpen bizonnyal nem lehet 
állítani meglétét napjainkban” – Mola, G., Via il crocifisso dalla scuola, in La Repubblica, 
2003.10.26., p. 12.
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zései és acsarkodásai közepette a közös értékképviselet, a pártoskodás és a 
szembenállás helyett az összefogás, az összeurópai otthontalanság érzésének 
gyógyszereként a nemzeti öntudat erősítése, a belső társadalmi feszültségek, 
a bűnözés és a szétesés tünetei ellenében az erkölcsi gátemelés tulajdonkép-
pen társadalmi szolgálat, amelyre az emberek válaszaik alapján képesnek tart-
ják az egyházat. Az is elgondolkodtató, hogy az első két szerepmegfogalma-
zás még a 15–30 éves korosztály körében is többségi támogatást nyer (60,4 
és 50,4%), míg a harmadik és a negyedik alig marad el ettől (48,1 és 41,2%). 
Ez nyitva hagyja annak lehetőségét, hogy a harmadik és a negyedik kérdés te-
rén ezek az arányok a mostani fiatalok körében a felnövés, a családalapítás, a 
mind aktívabb és nagyobb felelősségű társadalmi szerepvállalás hatására to-
vább emelkedhetnek – ahogyan ezt mutatják a 31–45 évesek adatai e két kér-
désre vonatkozólag (57,4 és 57,2%).

Még a felekezetnélküliek, a nem vallásosak is támogatni tudják ezeket az 
elképzeléseket. Az 1. és 2. célmeghatározással itt is egyet ért a többség (56,2 
és 50,3%), míg a 3. és 4. esetében majd’ felük ugyancsak pozitívan nyilatko-
zik (42,4 és 43,4%).

Ha mind az életkori, mind a felekezeti-vallásgyakorlási diagramok „rész-
ben igen, részben nem” adatait is figyelembe vesszük, akkor az összes kérdés 
esetében jóval 50% fölötti pozitív és nyitott hozzáállást tapasztalunk. Ez azt 
jelenti, hogy a helyi egyházi stílus megválasztása könnyen javíthat a kimuta-
tás eredményein – a feladat tehát nem csak a mit? megválaszolásában, hanem 
a hogyan? józan és társadalmilag elfogadható megtalálásában áll.

Íme, az egyház sajátos mozgástere. Bár az európaiak saját identitásukat, 
jövőjük formálását önnön kezükbe vették, leválasztották a keresztény ideálok-
ról, súlyos problémáik megoldása terén mégis aktív és pozitív szerepet szán-
nak az egyháznak, ami azt jelenti, hogy ezen szerep betöltésére képesnek is ér-
zik a keresztény közösségeket. Örvendetes és bátorító ezt tudnunk!

3. tézis: Társadalmaink politikafölötti egyházakat akarnak.

Babits írja Örökkék	ég	a	felhők	fölött	(Vallomás	helyett	hitvallás) című írásá-
ban: „Én katolikus vagyok, azaz hiszek a nemzeteken felülálló, egész világ-
nak szóló, katolikus igazságban! Más szóval: hiszek igazságban, mely túl van 
a politikán, életünk helyi és pillanatnyi szükségletein: az én egyházam nem 
nemzeti egyház!”38

38 Az idézet „nemzeti egyház” gondolatára a 4. tézisben visszatérünk.
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A „politikán túl lévő egyház” képe bontakozik ki azon válaszokból, ame-
lyekkel a megkérdezettek azt fejtették ki, hogy szerintük mit kell tennie az 
egyháznak. (Vagyis itt nem a puszta lehetőségekről, hanem valós kötelesség-
ről, elvárásról van szó.)

A legkiemelkedőbb feladat a „szegények és elesettek védelmezése”. Az 
összes megkérdezett majd’ háromnegyede (74,5%) ezt emelte ki, de még a fe-
lekezeten kívüliek körében is a válaszadóknak majd’ kétharmada erre helye-
zett hangsúlyt. Ezzel a megkérdezett tömeg mintha azt az evangéliumi felada-
tot kérné számon az egyházakon, amelynek meghirdetésével Krisztus – Izajást 
idézve – megkezdte nyilvános működését: „Az Úr lelke van rajtam, azért kent 
fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem 
a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az 
elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.”39

Ugyanez az elvárás fogalmazódik meg a második helyen szereplő, ösz-
szességében 64,8%-os támogatottságot élvező megfogalmazásban: „Az egy-
háznak az emberi jogokat kell védenie”. Ezen a helyen azonban a felekezeti 
bontást szemlélve tehet az ember egy érdekes megfigyelést: míg a reformátu-
sok és katolikusok a 70%-ot megközelítő arányban vélték ezt így, addig a töb-
bi keresztény közösség válaszaiban ez az arány 80% fölötti volt. Bár mind-
két esetben kétharmad fölött mozgunk, mégis elgondolkodtató a két legna-
gyobb felekezet esetében a bő 10%-kal alacsonyabb szint. Mi lehet az oka en-
nek? Talán az, hogy az alapvető emberi jogok tisztelete a nagy felekezetek-
ben kevésbé hangsúlyos, mint az adott felekezet (a „saját akol”) erőteljes jog-
védelme? 

A többi négy válaszadási lehetőség egyike sem érte el az 50%-os küszö-
böt. Úgy tűnik, hogy a társadalom nem azt várja az egyházaktól, hogy kritikai, 
bírói székben ülve ítélkezzen a „külvilág” fölött („szóvá kell tennie a kormá-
nyok mulasztásait” – 37,9%). Azt sem várja el, hogy sajátos rétegek, csopor-
tok érdekképviseleti szervévé lépjen elő (munkásság védelme – 34,2%, föld-
művesség védelme – 28,0%, saját érdekek védelme – 19,6%). 

Mindenesetre megfigyelhető, hogy a legelső kérdésben – a kormányzat 
működésének kritikája – a katolikusok nem csak minden más válaszadó cso-
porttól, de még a másik nagy felekezettől is elkülönülnek. Ezen kötelesség tá-
mogatottsága a katolikusoknál 45,9%-os (a megkérdezetteknek majdnem a 
fele!). Ugyan a reformátusok a többi felekezetnél (ezek átlaga 30% körüli) 

39 Lk 4,18k; vö. Iz 61,1.
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erőteljesebben várják el ezt, mégis messze elmaradnak a katolikusoktól (mint-
egy 10%-kal, ami jelen számarányok mellett majd’ egyharmadnyi eltérést je-
lent, ami igen szignifikáns). Úgy látszik tehát, hogy a „nemzetek fölöttiségét” 
a katolikus egyház olykor még mindig tekintélyelvi „fölöttiségnek”, és nem 
szellemi-lelki fölfelé irányulásnak, függetlenségnek véli. Olyan álláspont ez, 
amellyel – mint a statisztika mutatja – nem csak a felekezeten kívüliek vagy 
más felekezetűek, de a katolikusok jelentős része sem ért egyet (határozottan 
elutasítja 31,3%, részben igen, részben nem 22,8%).

Mindemellett azt is észre kell vennünk, hogy a mezőgazdaságból élők ér-
dekképviselete teljességgel háttérbe szorult. Ennek elsődleges oka minden bi-
zonnyal a szociológiai változásokban keresendő. Ez tükröződik vissza abban, 
hogy a földművelésből élőket leginkább a reformátusok (34,8%) és a katoli-
kusok (34,1%) vennék védelmükbe (vagyis a két nagy felekezet, amely jelen-
tős falusi bázissal bír), míg az alapvetően inkább városi szinten létező egyéb 
felekezetekhez tartozók (27,0%) és a felekezeten kívüliek (20,5%) kevésbé 
oltalmaznák őket. 

Kritikus kérdésként persze felvethető (túlmutatva a konkrét kérdéseken, 
pusztán a tendenciák alapján továbbgondolva az eredményt), hogy a háttér-
ben nem húzódik-e meg a társadalmon belüli szolidaritás és összetartozás ér-
zésének meggyengülése?

4. tézis: Az egyház kiemelt feladata a legfontosabb emberi értékek képvi-
selete.

A statisztikai kutatás bizalomkeltő és nagyon pozitív eredményt hozott az 
egyház feladatait vizsgálva. A legfontosabb kérdésekben (család, nemzeti és 
nemzetközi béke, erkölcsiség, a kirekesztések üldözése) elsöprő többség vá-
laszolt úgy, hogy mindebben az egyházak sajátos feladatát (és tegyük hozzá: 
társadalmi jelenlétének eminens lehetőségét) látja. Nem volt egy kérdés, nem 
volt egy felekezeti (vagy felekezeten kívüli) réteg sem, ahol a támogatottság 
60% alá süllyedt volna. Ez összességében arra mutat rá, hogy egyfelől az em-
berek szemléletükben hordoznak az egyházak tanításával egybehangzó érté-
keket (sokkal inkább, mint ezt az egyháziak észre szokták venni), ugyanak-
kor úgy érzik, hogy társadalmi szinten az egyházak kivételes szereppel bírnak 
ezeken a területeken. A felmérés részei közül ez hozta talán a legpozitívabb és 
legegybehangzóbb eredményeket.
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Ebből kifolyólag a kommentár ezen a ponton csak egy megjegyzést kíván 
tenni: sajnálatos, hogy a kirekesztés, a hátrányos megkülönböztetés két kérdé-
se (zsidóság és cigányság) a lista végére szorult (72,4 és 66,3%). Ez bizonnyal 
magyarázható azzal, hogy az antiszemitizmus és a rasszizmus olykor még a 
keresztény értelmiség köreiben is bizonyos elfogadottságnak örvend. (Gon-
doljunk az antiszemita vagy rasszista kirohanásokra, viccekre, megszólások-
ra, amelyek oly gyakoriak hazánkban.)

Egy másik részletre is fel kell figyelnünk. Az értékképviselet terén az egy-
háztagok önképe és a felekezeten kívüliek állásfoglalása között konstans elté-
rés mutatkozik (5–15%). A legeklatánsabb különbséget az erkölcsi útmutatás 
kapcsán találjuk (24,6%). Ezen a ponton áll fenn a felekezeten kívüliek köré-
ben a legerőteljesebb elutasítás is, 18,0%-nyi. Az ok kettős lehet: egyfelől a 
felekezeti értékképviselet hitelességének hiánya a felekezeten kívül állók sze-
mében, másfelől pedig az értékképviselet helytelenül megválasztott nyelveze-
te/stílusa kapcsán kialakuló távolságtartás.

5. tézis: A helyes nemzeti identitás formálása az egyház különös fontossá-
gú feladata.

A fentebbi Babits-idézetben ez áll: „az én egyházam [ti. a katolikus egyház] 
nem nemzeti egyház!” Ugyanakkor tudjuk, hogy pár sorral korábban a nagy 
költő megfogalmazta magyarságtudatát is: a saját gazdagságot megőrizni, a 
másik kincsét nem elvenni vagy meggyöngíteni. Azt kell mondanunk, hogy ez-
zel megragadta a kettős elkötelezettséget: az egyház lényege szerint nem nem-
zeti, ugyanakkor az ember az egyház tagjaként mégis hordoz nemzeti identi-
tást, amely szükségszerűen megmutatkozik a helyi egyház konkrét életében, 
formáiban, önkifejeződéseiben is. Mindszenty bíboros híres mondata egyszer-
smind rangsorolást is jelent: „Szolgálok Istenért, egyházért, hazáért!” Az egy-
ház és a nemzeti identitás két külön valóság, hitünk szerint nem ellentettjei egy-
másnak. Ugyanakkor az egyháznak különösen is fontos feladata, hogy a nem-
zetek fölötti katolicitás eszméjét hordozza, és – szükség esetén – ennek alapján 
állva a nemzeti identitás terén felmerülő tévutakat helyesbítse, kordában tartsa.

Ez a hozzáállás képessé teheti az egyházat arra, hogy adott helyzetben a 
nemzeti identitás megsebzése vagy gyöngítése nélkül váljék a megbékélés elő-
segítőjévé – ezt el is várja a megkérdezettek 82,1%-a az egyház(ak)tól. Ez az át-
lagérték jóval magasabb, mint azok aránya, akik szerint az egyháznak a nemzeti 
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tudatot kell erősítenie (57,9%). Az ezt támogató legerősebb réteg, a 61 éven fe-
lettiek körében is csak 76,3% véli úgy, hogy az egyház feladata a nemzettudat 
megerősítése (vagyis 5,8%-kal kevesebb, mint a nemzetek közötti kiengeszte-
lődést feladatul megjelölők összesített átlaga). A nemzettudat erősítésének gon-
dolata ráadásul a fiatalok egyházzal szembeni elvárásai között már 48,1%-ra 
süllyed. Ezzel szemben még a felekezeten kívüliek között is 78,2% véli úgy, 
hogy a nemzetek közötti béke megteremtésén kell fáradoznia az egyházaknak.

Mindebből mi olvasható ki? Egyfelől az, hogy napjaink Európájában fon-
tos érték a nemzeti identitás, amelyet állandó kihívásokkal szembesít az uni-
ós lét, ugyanakkor mindenki sokkal égetőbb és sürgetőbb feladatnak látja azt, 
hogy a többé-kevésbé öntudatos nemzetek között megszülessék a kiengesz-
telődés és a béke. Emellett az európai polgárok jelentős része úgy gondolja, 
hogy az egyházakban meg is van a képesség ennek előmozdítására – minden 
bizonnyal az egyházi közösségek határokon átívelő kapcsolatai támasztják alá 
ezt a pozitív elvárást és reményt. Bár a keresztény felekezetek között minimá-
lis (mondhatni szinte hibahatáron belüli) az eltérés, mégis a katolikusok érzik 
leginkább magukénak a nemzetközi békének ezt a szolgálatát (87,8%). Ennek 
oka bizonnyal a katolikus világegyházi tapasztalatban keresendő.

Ugyanakkor nem lehetünk vakok. Éppen ezekben az években egyre több 
fórum, egyre több szellemi áramlat akarja a nemzeti „adut” kijátszani az egy-
házi identitás ellenében – akár a kereszténység elképesztő hungarizálása ré-
vén is. A kérdés súlyát mutatja, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Kar ebben 
a kérdésben körlevelet kényszerült kiadni.40 Egyház és nemzet konfliktusa a 
világ számos helyén felmerül – a 2009. október 4. és 25. között Rómában ülé-
sező Afrika-szinódus ezt a címet viselte: „»Ti vagytok a föld sója… Ti vagy-
tok a világ világossága« (Mt 5,13-14) – Az afrikai egyház a megbékélés, az 
igazságosság és a béke szolgálatában”. Az egyház hasonló, világos és egyér-
telmű állásfoglalásai egyre fontosabbá válnak – ezt mutatják a statisztikai ku-
tatás eredményei is.

40 Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Körlevél a katolikus hit megőrzéséről, 2009. 
szeptember 10. (felolvasásra került minden katolikus templomban 2009. szeptember 20-án). 
Bár a körlevél érinti az összes főbb hitellenes áramlatot, összességében fő célpontja az „ős-
magyar szinkretizmus”, az újpogányság tipikusan magyar, nemzeti-hagyományőrző köntös-
be öltöztetett formája.



96 Tudomány és vallás

6. (összegző) tézis: A társadalom és a II. Vatikáni Zsinat egyházképe kon-
vergál.

A statisztikai adatok tanulmányozása arra a sajátos felismerésre vezetett, hogy 
bár sok szempontból egysíkú vagy teológiai megközelítésből hiányos a kér-
désekre adott válaszokból kibontakozó egyházkép, összességében mégis kon-
vergál azzal az egyházi identitástudattal, amely a II. Vatikáni Zsinaton kifeje-
ződésre jutott.

A Gaudium et spes kezdetű zsinati dokumentum 3. pontját párhuzamba 
állíthatjuk fentebb felvázolt téziseinkkel:
Napjainkban az emberi nemet saját találmányai és 
saját hatalma ámulatra indítja, de gyakran aggasztó 
kérdések gyötrik: merre fejlődik a mai világ, mi az 
ember helye és szerepe a mindenségben, mi értelme 
van egyéni és közösségi törekvéseinek, s végül mi a 
dolgok és az ember végső célja? 
Ezért a Zsinat – Isten Krisztus által összegyűjtött 
egyetemes népének hitét tanúsítva és kifejtve – nem 
is adhatná ékesebb bizonyságát elkötelezettségének, 
tiszteletének és szeretetének az emberek nagy család-
ja iránt, melyben maga is él,

1. tézis: Az európaiság és a keresztényiség nem 
azonos egymással.
(az egyházi és a társadalmi szint világos ketté-
választása)

mint hogy hozván az evangélium világosságát, pár-
beszédet kezd e kérdésekről, és az emberiség ren-
delkezésére bocsátja azokat az üdvös erőket, melye-
ket maga az Egyház a Szentlélek vezetése alatt ala-
pítójától kap.

2. tézis: A polgári közösség szempontjából az 
egyház társadalmi tényezőként jelenik meg.

Az emberi személynek ugyanis üdvösségre, az em-
beri társadalomnak megújításra van szüksége. Min-
den fejtegetésünk középpontjában tehát az ember fog 
állni, mégpedig az egy és egész ember, testével és 
lelkével, szívével és lelkiismeretével, értelmével és 
akaratával.

4. tézis: Az egyház feladata a legfontosabb em-
beri értékek képviselete.

Ezért a Szent Zsinat miközben vallja, hogy az em-
bernek magasztos hivatása van, és állítja, hogy va-
lami isteni mag van belé vetve, fölkínálja az emberi 
nemnek az Egyház őszinte együttműködését annak a 
egyetemes testvériségnek létrehozásához, mely meg-
felel ennek a hivatásnak.

5. tézis: A helyes nemzeti identitás formálása az 
egyház különös fontosságú feladata.

Az Egyházat semmiféle földi hatalomvágy nem 
mozgatja, hanem csak egyet akar: 

3. tézis: Társadalmaink politikafölötti egyháza-
kat akarnak.

a vigasztaló Lélek vezetésével folytatni akarja Krisz-
tus művét, aki eljött a világba, hogy tanúságot tegyen 
az igazságról, hogy üdvözítsen, és ne elítéljen, hogy 
szolgáljon, és ne neki szolgáljanak.

4. tézis: Az egyház feladata a legfontosabb em-
beri értékek képviselete.
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2.5. Összefoglalás

A vallás, illetve egyház az egyik és az Európai Unió a másik oldalon két olyan 
valóság, amelyet a megkérdezettek többsége nem szeretne összekapcsolni. A 
nyilatkozók kétharmada ugyanis először határozottan elutasította, hogy a val-
lások és egyházak szerepet kapjanak az Unió sorsának alakításában, közöttük 
a fiatalabbak és a nem vallásosak képviseltették magukat nagyobb arányban. 
A véleményt formálók egyharmada viszont szinte teljes egészében a keresz-
ténységet jelölte meg, közöttük nagyobb arányban voltak az idősebbek és val-
lásosak, mindössze 2-3 százalék szánna szerepet a többi nagy világvallásnak 
is. A kereszténységet megnevezők többsége azon a véleményen volt, hogy az 
európai léptékű feladatok valamennyi egyházra közösen vonatkoznak, egy ki-
sebbség viszont a katolikus egyházat tartotta erre alkalmasnak.

Konkrét feladatok említésekor az egyébként egyházi szerepvállalást el-
utasítók is árnyalták álláspontjukat, és megjelölték a vallásoknak és egyhá-
zaknak szánt feladatokat. A többség fontosnak tartja, hogy az egyházak közö-
sen képviseljék a keresztény értékeket, hazaszeretetre neveljenek, vagy legye-
nek az erkölcsi rend védelmezői. Bizonyos társadalmi csoportok érdekvédel-
mével kapcsolatban a válaszolók két harmada-három negyede mindenekelőtt 
az várja az egyházaktól, hogy legyenek a szegények, az elesettek és az embe-
ri jogok védelmezői. Azt csak egy kisebbség várja el tőlük, hogy a gazdasá-
gi élet egyes szereplői, mint az ipari vagy mezőgazdasági munkások, érdekei 
mellett is kiálljanak.

A legtöbben azonban olyan feladatokat utalnak az egyházak hatásköré-
be, amelyek vallási és erkölcsi jellegűek. A nyilatkozók kilenc tizede egyetér-
tett azzal, hogy az egyházaknak védeni kell a házasságot és családot, nyolcvan 
százalék szerint az egyház feladata a vallási, társadalmi és nemzetek közöt-
ti béke előmozdítása és az erkölcsi iránymutatás, de a mintába kerültek három 
negyede azt is támogatja, hogy az egyházak lépjenek fel mindenfajta kirekesz-
tés ellen, beleértve az antiszemitizmust és cigányellenességet is. Az idősebbek, 
az egyházak tagjai és a vallásos emberek minden esetben magasabb arányban 
vélték, hogy az említett feladatok az egyházak hatáskörébe tartoznak.




