
történeti szemle

A rendszerváltás olyan történelmi-társadalmi jelen
ség, eseménysor, amelynek értékelésére és 
újraértékelésére vajmi kevés volt az elmúlt húsz 

esztendő. Sokan sokféle szemszögből közelítettek és 
közelítenek a legutóbbi magyar fordulathoz, a témakör 
azonban ..kimeríthetetlen" kutatási terepet kínál a tár
sadalomtudósnak. Jelen írás nem egy újabb „bőrt kíván 
lehúzni" a rendszerváltásnak neevezett (még nem min
den vonatkozásban befejeződött) folyamatról, hanem 
egy talán kevéssé tárrgyalt témakört szeretne több 
oldalról megvilágítani: nevezetesen az egyház- és val
láspolitika szerepét a rendszerváltásban, méghozzá a 
rendszerváltó (párt)programokon keresztül.

A következőkben bemutatjuk, hogy a rendszerváltás 
különböző szereplői hogyan gondolkodtak az állam
egyház-vallás kérdéseit illetően. Mindehhez tehát a 
rendszerváltó programokat hívjuk segítségül, vizsgá
lódásunk végpontját egy jelképes törvény, a lelkiisme
reti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szó
ló 1990. évi IV. törvény képezi. E jogszabályt alapvető 
fontosságúvá két tényező avatja: egyrészt a tény. hogy 
az állampárttól függetlenné váló, utolsó szocialista kor
mány (Németh Miklós miniszterelnöksége) alatt fogad
ta el az Országgyűlés, másrészt pedig a jelképes jelen
tése az egyházi rendszerváltás szempontjából.

I. Fogalmi alapvetés
Mielőtt rátérünk írásunk fő tárgykörére, talán nem 

haszontalan összefoglalni, hogy mit értünk a követ
kezőkben igen gyakran használt kifejezéseken, vagyis a 
rendszerváltás, az egyház, a vallás és a programok alatt. 
Az ilyesfajta pozíciós kiindulópont hasznos lehet a 
szerzőnek (egy meghatározott mederbe tereli az írást), 
és hasznos lehet magának az olvasónak is (könnyebbé 
teheti a szerző álláspontjának megértését, illetve 
elkülönítését a témakörrel foglalkozó egyéb írások 
között).

7. Rendszerváltás
Rendszerváltás2 alatt azt az 1988-1990-ben lezajlott 

(de már a nyolcvanas évek elejétől kibontakozó) 
folyamatot értjük, amelynek egyik legfontosabb ered
ménye a szovjet világrendszer bukása és a nemzetálla
mi demokratizálódás folyamatainak elindulása. A rend
szerváltás (vízszintes és függőleges értelemben is) több 
szintű fogalom, összegződnek benne jogi, gazdasági, 
társadalmi, s nem utolsó sorban szociológiai-vallási vo
natkozások.

2. Egyház, vallás és vallásosság
Egyház és vallásosság alapvetően különböző, egyben 

össze is kapcsolódó fogalmak. Az egyik vajmi kevéssé 
érthető meg a másik nélkül. Az egyház, mint szervezet
kevéssé létezhetik vallásosság nélkül, és bár vallá
sosság lehetséges egyház nélkül (lásd a vallásosságot a 
„magunk módján”), de sohasem érheti el az egyház-
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szervezet keretében megjelenő vallásosság szintjét. Az 
egyház tehát elsősorban szervezet, a vallásosság pedig 
társadalmi-szentségi viszonyrendszerek hálója -  tehát 
egy tágabb fogalom.

Ehhez kapcsolódóan érdemes különbséget tenni az 
állam egyházpolitikája és valláspolitikája között. Az 
egyházpolitika az állam és az egyház szervezeti viszo
nyainak „leosztását" jelenti -  kortárs viszonyaink kö
zött ezt az állam és az egyház elválasztásának kérdésére 
egyszerűsíthetjük le. Az állam valláspolitikája pedig 
sokkal tágabb ennél, hiszen magában foglalja a tár
sadalom (akár vallástalan) tagjai vallási képzeteinek 
alakítását,3 anyagi és szervezeti háttér kialakítását és 
fenntartását.

3. Rendszerváltó programok
A rendszerváltó programok köre is széles jelentéstar

talommal bír. Nem csupán a rendszerváltó pártok prog
ramjait értjük ez alatt (ugyanakkor elsősorban ezt), ha
nem az ezt megalapozó korai reformelképzeléseket is.

II. Egyház és vallásosság 
a diktatúra időszakában: 
a szocializmus egyháza

A marxizmus a vallást az osztálytársadalom ter
mékének tekintette, s álláspontja szerint az állam és az 
osztályok elhalásával velük pusztul a vallás is (nem 
véletlen a kiindulópont sem, hiszen Kari Marx a vallást 
-  mint ismeretes -  a tömegek ópiumának tekintette). 
Anélkül, hogy az állampárti időszak vallásszociológiai 
jellegét a részletekbe menően felvázolnánk, utalnunk 
kell a szocialista időszak vallási fordulópontjaira. A 
kommunista-szocialista diktatúra kifejlődésének 
megfelelően három fő korszakot különíthetünk el.4 
Totalitárius időszakában a diktatúra a hit és az egyházi 
intézményrendszer fejszámolására törekedett (1951- 
ben alakult meg az Állami Egyházügyi Hivatal).5 A 
pártbéli működés elemi feltétele volt a vallástalanság. 
Jelentős ellentét, hogy a negyvenes és ötvenes években—



a vallás és az egyház nem csak, hogy nem gyengült 
meg, hanem az ellenzékiség intézményévé vált.

A diktatúra 1956 utáni enyhülése fordulatot hozott: 
nem csak ideológiai-hatalomtechnikai (1956) és gazda
sági (1968) szempontból „enyhült" a rendszer, hanem 
megváltozott a valláshoz való viszonya is. A hatvanas 
évektől kezdve a (monopolisztikus) hatalom arra a kö
vetkeztetésre jutott, hogy a vallás nem számolható fel, 
s éppen ezért számolni kell vele: „A kádári 
'gulyáskommunizmus' a vallást és egyházakat már 
nem megsemmisíteni, hanem beolvasztani, manipulálni 
és saját céljaira hasznosítani akarta."6 Ebben az idő
szakban az MSzMP elérte, hogy valódi szava legyen az

egyházi vezetők kinevezésében. Mindazonáltal ez a 
környezet „legitimálta” a vallás nyilvános megjelené
sét, s erre rá is erősített a Magyar Népköztársaság és a 
Vatikán között megkötött szerződés (1964). A politikai 
elit „elvallástalanítása" sikereket ért el, sőt épp a dik
tatúra gyengülésének ideje fonódott össze a vallásossá
gi mutatók romlásával:7 ezek a mutatók 1960 és 1978 
között (európai szinten is) jelentősen visszaestek.

A diktatúra végnapjai (pontosabban utolsó évtizede) 
azután ismét fordulatot hoztak: a nyolcvanas évektől 
kezdve kibontakozott a hegemonisztikus-pragmatista 
egypártrendszer, amelynek keretei között megindulha
tott a rendszerváltáshoz vezető lappangó pluralizmus.8 
A vallásosság szempontjából 1978-tól beszélhetünk for
dulatról, a régióban mindenütt emelkedni kezdtek az 
ilyen típusú mutatók. A kibontakozás mindenképp 
összefonódik a második gazdaság és második nyil
vánosság kialakulásával, s ezzel párhuzamosan (az ide
ológiai harapófogó szorításának fokozatos enyhítésével) 
bontakozott ki a kezdetleges politikai pluralizmus. 
Utóbbi folyamatnak az egyházak mindenképp nyertesei 
voltak, hiszen például 1989-re épp az egyházak a leg
népszerűbb társadalmi intézmények közé tartoztak; a 
közvélemény szemében a társadalmi hasznosságuk 
messze az egyik legmagasabb volt.9 (Célszerű megje
gyezni, hogy a vallásosság ilyetén terjeszkedése -  
meglepő módon -  a rendszerváltásig tartott, és miután 
„legálissá" vált a vallás gyakorlása, vagyis megterem
tődtek a jogi feltételek a vallás tényleges szabad gyakor
lására. a vallásossági mutatók ismét romlani kezdtek.)10

Összefoglalva: „míg a rendszerváltás előtti utolsó 
időszak együtt járt a vallásosság számottevő és folya

matos erősödésével, maga a rendszerváltás nem hozta 
magával a vallási fellendülés -  a korábbihoz hasonló 
-  erősödését.”11 A jelen keretek között nem lehet 
célunk ennek a látszólag kétértelmű (valójában a 
korszak lényegéből következő) jelenség mélyebb bon
colgatása. Ehelyütt csupán ama szemléleti keretek 
körvonalazására tehetünk kísérletet, amelyek rávilágí
tanak a vallás és az egyházak rendszerváltásbeli 
szerepére. Röviden, annak bemutatására, hogy a 
szerveződő politikai és egyéb reformprogramok 
milyen szerepet szántak a rendszerváltásban a vallás
nak és az egyházaknak, vagyis, hogyan képzelték az 
„egyházi rendszerváltást”.

III. Egyház, vallás és a rendszerváltó 
programok

A következőkben megvizsgáljuk, hogy a rendszer- 
váltás programtörténetében hogyan jelent meg az egy
ház és a vallás, milyen egyház- és valláspolitikai mag 
bontakozott ki a korai reformelképzelésektől kezdve a 
szerveződő pártok programjáig.

1. Korai reformelképzelések

A. Társadalmi Szerződés
Az első és talán az egyik legfontosabb munka a 

Társadalmi Szerződés, amely 1987 márciusa és júniusa 
között keletkezett a Beszélő szerkesztőségében. A 
szövegezés munkáját Kis János, Kőszeg Ferenc és Solt 
Ottilia végezte. A munka komoly társadalmi reform- 
elképzelést vázol fel, mégpedig úgy, hogy a szocializ
must, mint magától értetődő valóságot tudomásul veszi 
(ennek ellenére vagy épp ezért hangzik el a hírhedtté 
vált mondat: „Kádárnak mennie kell!”).12 Roppant 
érdekes a Társadalmi Szerződés kiindulópontja: az egy
házakról szóló részt a kisebbségi közösségek védel
mének keretében tárgyalja. A javaslatcsomag alapjogi- 
as jellegének megfelelően a szöveg kijelenti, hogy a 
hívőknek részben olyan jogokra van szükségük, ame
lyek az állampolgárt közvetlenül, az állammal szemben 
illetik meg: így (tegyük hozzá: valódi) lelkiismereti 
szabadságra és jogegyenlőségre. A Szerződés ezek után

Az egyház és a vallás a diktatúra időszakaiban

A  diktatúra 
szakaszai

Ideológiai
jellemvonás

Állami viszony
a valláshoz és az egyházakhoz

A  társadalom 
viszonya az egyházakhoz 
(vallásossági mutatók)

Totalitárius Ideológiai
meghatározottság Az egyház és a vallás el fog halni A vallás az ellenzékiség 

fő terepe

Monopolisztikus Enyhül az 
ideológiai szorítás

Az egyház és a vallás 
„kiküszöbölhetetlenségének” 
felismerése és kihasználása

Csökkennek a 
vallásossági mutatók

Hegemonisztikus-
pragmatikus

Látens
pluralizmus

Betagozódik a látens pluralizmusba, 
egyúttal ki is emelkedik

Ismét nő a vallásosság, 
az egyházak magas 
társadalmi megbecsültsége



rávilágít a szocialista rendszer egyik legfontosabb ne
hézségére: a kinyilvánítás és a ténylegesség ket
tősségére. Az említett jogok ugyanis deklaratív módon 
léteznek (Alkotmány, Büntető és Polgári Törvény- 
könyv, a Munka Törvénykönyve), mivel azonban a 
megfogalmazás rendkívül általános, konkrétumok 
vonatkozásában nem védik az állampolgárokat. Éppen 
ezért javasolja a Szerződés konkrétumok bevezetését, 
többek között: a pedagógust nem szabad vallásos meg
győződésének titkolására kényszeríteni: állami hivatal
nokot nem szabad hátránnyal sújtani egyházi szertartás 
látogatásáért; a katonai szolgálat alatt biztosítani kell a 
vallásgyakorlás lehetőségét.

Ezen a ponton egy igen fontos gondolatot fogalmaz 
meg a Társadalmi Szerződés (amely egyébként át is 
vezet a valláspolitikából az egyházpolitikába): „A val
lásszabadság, az egyén lelkiismereti szabadságán és az 
állampolgári jogegyenlőségen túl, a közösségi hitélethez 
fűződő jogok összességét jelenti.”13 A program körvo
nalazza továbbá az állam és az egyház elválasztását (ál
lami be nem avatkozás és az egyházak törvénytisz
telete), hiszen a vallásszabadság rovására elkövetett jog
sértések épp azzal függtek össze, hogy ez az elválasztás 
nem valósult meg.14 A Beszélőben megjelent irat 
rávilágít a fentieken túl arra. hogy az Állami Egy
házügyi Hivatal ellehetetleníti új egyházak alapítását, 
továbbá egyéb vallási mozgalmak megalapítását, illetve 
arra is, hogy rendezetlen a lelkiismereti fegyverelu
tasítás. A Társadalmi Szerződés szerint új. a társadalmi 
igényeknek jobban megfelelő törvényt kell alkotni a 
vallásszabadságról, amelyben gondoskodni kell a lelki- 
ismereti szabadságot és jogegyenlőséget sértő intézke
dések elleni védelemről; az egyházaknak az állammal 
szembeni önállóságáról; továbbá arról is. hogy a lelkiis
mereti fegyverelutasítás engedélyezése általános legyen.

B. Reform és demokrácia
A Reform és demokrácia című szöveg Bihari Mihály 

tollából származik. A tanulmány megírására a Hazafias 
Népfront Társadalompolitikai Tanácsa kérte fel a 
szerzőt 1986-ban. A mű végül is 1987-re készült el, 
meg is jelent (többek között) a Medvetánc című folyói
rat 1987. évi mellékleteként, a Fordulat és reform című 
anyaggal együtt. A Reform és demokrácia című munka 
alapvetően egy összetett rendszerdiagnózis és javas
latcsomag is. A szöveg együtt foglalkozik az egyházak
kal és a vallással: kinyilvánítja a vallások és felekezetek 
egyenlőségét;1-’’ a társadalmi (vallási) pluralizmust;16 az 
Emberi jogok alkotmányában részletesen szabályo- 
zandónak véli a vallás- és lelkiismereti szabadságot,17 a 
szabad kapcsolattartást az azonos vallási csoportokkal, 
bármely országban is éljenek; továbbá demokratikus 
egyesülési törvényt irányoz elő.18

2. Pártprogramok
Az alábbiakban ama pártok programjait mutatjuk be, 

amelyek az 1989—1990-es években releváns pártnak

Jog
tödéneli szemle

számítottak (vagyis volt érdemi lehetőségük a rendszer
váltás befolyásolására) és volt (legalább minimális) 
mondanivalójuk a vallásról és az egyházakról.

A  M SzM P
Talán az egyik legérdekesebb témakör magának az 

MSzMP-nek a viszonya a rendszerváltáshoz és szűkebb 
értelemben a valláshoz és az egyházakhoz. Ennek kap
csán két szövegre célszerű utalni. Az egyik A Magyar 
Szocialista Munkáspárt rövidtávú programja (1989. 
február 20-21 ,).19 Témakörünk szempontjából a szöveg 
azért jelentős, mert az átalakuló párt kinyilvánítja a 
lelkiismereti és vallásgyakorlási szabadságot.

Sokkal érdekesebb lehet azonban számunkra (s 
általában is a rendszerváltás szempontjából) Az MSzMP 
Központi Bizottságának állásfoglalása a párt viszo
nyáról a valláshoz és az egyházakhoz: javaslat a lelki- 
ismereti és vallásszabadságról szóló törvény elveire 
című szöveg.20 Ahogyan az állampárt közeledett az 
1989. október 7-i ..végjáték” felé. úgy bontott le egyre 
több tabut. így történt ez a jelen szöveg esetében is, 
amely 1989. július 28-án született. Ebben az MSzMP 
„számot vet" a korábbi évek egyházpolitikájával,21 
megállapítva, hogy az „történelmi mércével mérve, s a 
nemzetközi összehasonlítás tükrében egyaránt sikeres
nek bizonyult".22 A párt ugyanakkor belátja, hogy nem 
mindenben haladták meg a múlt hibáit: „Nem tagad
hatok a vallásos meggyőződés miatti, politikai indítékú 
hátrányos megkülönböztetés egyes esetei sem. amelyek 
gyakran súlyos lelkiismereti konfliktusokhoz ve
zettek."23 Éppen ezért nyilvánítja ki az MSzMP. hogy 
ilyen típusú hátrányos megkülönböztetés (vagyis a 
párttagok vallásosság miatti megkülönböztetése) a 
jövőben nem következhetik be. Emellett a párt egy új 
típusú együttműködés kialakítására törekszik az egy
házakkal és egyéb közösségekkel. Ezen a ponton a párt 
elér a következőhöz is: „A lelkiismereti és vallássza
badság elvét alkotmányunk eddig is deklarálta. 
Szükségesnek tartjuk azonban, hogy érvényesülését 
törvény is biztosítsa.”24 Az MSzMP a következő fő 
szabályozási irányokat javasolta:25

-  a törvény határozza meg a két szabadságjog tar
talmát és az érvényesülésükhöz szükséges biztosítékot:

-  a törvény mondja ki. hogy mindenkinek joga van a 
lelkiismeret és a vallás szabadságára; legyen biztosítva 
az egyén számára a világnézet szabad megválasztása és 
megváltoztatása; e jog tegye lehetővé, hogy a külön
böző világnézeti meggyőződést valló állampolgárok és 
szervezeteik (az egyházak is) nézeteiket szabadon ter
jeszthessék és oktathassák;

-  a törvény segítse elő, hogy a különböző világnézetű 
állampolgárok magatartását a kölcsönös türelem hassa át;

-  a törvény szerezzen érvényt annak az alkotmányos 
elvnek, amely szerint a Magyar Népköztársaság az egy
házat különválasztja az államtól; az egyházak és vallá
sok ne gyakoroljanak állami funkciókat és az állam 
ismerje el és tartsa tiszteletben önállóságukat; ugyan
akkor társadalmilag hasznos célok megvalósítása 
érdekében működhessenek együtt;
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-  a törvény határozza meg az állam és az egyházak, 
illetve vallások viszonyát, az állami egyházpolitika 
szervezeti kereteit;

-  a törvény fogalmazza meg az egyházak és vallások 
jogi minősítését és jogállásukat, továbbá ismerje el jogi 
személyiségüket és egyenjogúságukat;

-  a törvény biztosítsa a szülőknek ama jogát, hogy a 
kiskorú gyermekeik világnézeti neveléséről szabadon 
döntsenek;

-  a jog gyakorlása nem terjedhet ki az alkotmányos 
kötelezettségek alóli mentességre; a hite és a világné
zete miatt senkit nem érhet semmiféle hátrány, és sem
miféle előny nem illethet meg.

Láthatjuk tehát, hogy az MSzMP-nek (nem sokkal az 
MSzP megalakulása előtt) már összetett programja volt 
a reformra az egyházak és vallási csoportok tekin
tetében, amely egyébként a kilencvenes évek elején -  a 
rendszerváltó törvények középső szakaszával -  nagy
részt meg is valósult.26 Érdekesség, s egyben éles ellen
tét. hogy az 1989. október 7-én megszületett MSzP 
programja már csak elvétve foglalkozik a vallási és 
egyházi kérdésekkel: egyedül a vallási kisebbségek vé
delmét emeli ki.27

B. SzD Sz
A rendszerváltó pártok (alakulatok) közül -  talán 

nem véletlenül -  1989-ben az SzDSz rendelkezett az 
egyik legjobban kidolgozott programmal.28 Ez utóbbi 
jellemző a Programtézisek a lelkiismereti és vallássza
badságról szóló részre is.29 Az SzDSz -  amely prog
ramjában egyszerre kritikus az MSzMP-vel és az azzal 
kiegyező egyházi vezetéssel szemben -  kifejti: ,.A tár
sadalom jelentős részét hívők alkotják. A demokra
tikus átalakulás szempontjából nem lehet közömbös, 
hogy milyen lesz az elkövetkezendő évek egyházpoli
tikája.”

Láthatjuk, hogy a párt már eleve egyházpolitikai 
programban gondolkodik. Az SzDSz a rendszerváltás 
kori egyházi helyzet pontos leírásával indít. Utal többek 
között az egyház és az állam névleges szétválasz
tására;30 a névleges egyházi önállóságra és tényleges 
állami gyámkodásra; az Állami Egyházügyi Hivatal 
korlátlan és átláthatatlan jogosítványaira; a Magyar- 
országi Szabadegyházak Tanácsának tevékenységére; 
az általános jogbizonytalanságra:31 a személyes-szer
vezeti és anyagi ellenőrzésre; s nem utolsó sorban a 
lelki kényszerre. Az SzDSz rávilágít az egyházak 
közötti egyenlőtlenségre, amelynek alapja az MSzMP 
„oszd meg és uralkodj" típusú politikája. Mindezeken 
túl az SzDSz (a tisztánlátás kedvéért) foglalkozik a 
történelmi keresztény egyházakat terhelő felelőséggel 
is.32 Az SzDSz végül felállít egy többszintű követel
ményrendszert a jövőbeni szabályozás alapjaként,33 s 
ebben nem az 1945 előtti egyházi előjogokhoz kíván 
visszatérni, hanem olyan szabályozást vetít előre, ahol 
az „önkéntesen és szabadon szerveződő vallási közös
ségek egyenlő jogokat élveznek":34

-  az állam és az egyház korrekt szétválasztása és az

egyházi önállóság biztosítása (az állami felügyelet kor
látozása a törvényességi felügyelet szintjére;35 az egy
házi tisztségek szabad betöltése; valamennyi egyház -  
vallás jogi személyiségének elismerése;36 az állami 
hozzájárulás megszüntetése az egyházi pénzügyekhez; 
a vagyoni-forgalmi viszonyok szabadsága);

-  az összes vallásfelekezet egyenjogúságának biz
tosítása;

-  az egyházalapítás szabadsága;37
-  a vallásfelekezet belső rendjének érintetlensége;
-  a világnézeti meggyőződés szabad megválasztása, 

elfogadása, kinyilvánítása és tanítása (a nevelés szabad
sága; a vallásos nevelés intézményi feltételeinek biz
tosítása; a világnézeti szűrés tilalma; a tananyagok 
felülvizsgálata);

-  a lelkiismereti és vallásszabadság büntetőjogi 
védelme;

-  az alternatív polgári szolgálat szabályozása;
-  a hitélet gyakorlásának szabadsága;
-  a műsorkészítési és sugárzási jog;
-  az 1945-től vallási okokból üídözöttek rehabili

tálása;
-általában is a jogszabályok felülvizsgálata.

C. Fidesz
A rendszerváltó pártok közül a Fidesz programja 

(amelyet az 1989. október 13— 15-i kongresszus fogadott 
el)38 ama szövegek közé tartozik, amelyek viszonylag 
részletesen foglalkoznak vizsgált témakörünkkel. A 
Fidesz is számot vet a Kádár-rendszer által behódolásra 
kényszerített egyházakkal, ugyanakkor hangsúlyozza, 
hogy a magyar társadalomnak „nagy szüksége van az 
egyházakban mindezek ellenére megőrzött értékekre 
[...]. s ezeket csak megújult egyházak tudják felé 
közvetíteni.” A Fidesz konkrét javaslatai:

-  a közös hitelveket vallók alanyi joga egyház 
alapítására (bírósági nyilvántartásba vétel);

-  a felekezeti működési szabályok nem sérthetik 
mások lelkiismereti és vallásszabadságát;

-  az egyház (mint minden társadalmi szervezet) felett 
csak törvényességi felügyelet gyakorolható (Egyház- 
politikai Titkárság felállítása);

-  a vallásfelekezetek egyenjogúsága;
-jo g i személyiség minden egyháznak (ennél kisebb 

egységeknek is);
-  az állami hozzájárulás megszüntetése az egyházi 

fizetésekhez; az egyházak adománygyűjtési jogának 
elismerése;

-  mindenütt tilos a világnézeti számonkérés és az 
ezen alapuló megkülönböztetés;

-  a felekezetek szabad szociális tevékenysége;
-  szabad vallásgyakorlás és polgári szolgálat.

D. KDNP
Az 1990-es szabad választások után megalakult 

koalíciós kormány hármasa közül csak a KDNP ren-
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delkezett szilárd (legalábbis írolt) elképzelésekkel a 
vallást és az egyházakat illetően. Az MDF programja 
(1989 októbere) is egy összetett (részletekbe menő) 
átmenet-elképzeléssel rendelkezett, amely látszólag 
nem helyezett hangsúlyt az egyház- és valláspoli
tikára.39 Az utóbbi hiányosságot a leendő koalíciós 
partner, a KDNP pótolta -  1990-ből származó prog
ramjának címe (A keresztény út) is ezt sugallja.40 A 
program emberközpontú társadalmat és az erkölcsi 
törvényre, a természetjogra épülő államot irányoz 
elő. Mindezeken túl a kereszténydemokrácia alapjain 
áll. A program Keresztény közéletiség: egyház és párt 
cím alatt foglalkozik a konkrét egyház- és valláspoli
tikai tételekkel. Mind az egyházat, mind pedig az 
államot és a politikai pártot társadalmi alakulatként 
fogja fel.

Kiemeli a vallásos emberek kötelességét egyházuk 
építése terén. Az egyházak az emberek transzcenden
ciáját és vallási-lelki igényeinek kielégítését, továbbá 
szociális ellátását szolgálják. A párt (amely, mint 
kiderül, nem „egyházi párt”) követeli az egyházak 
jogainak teljes visszaállítását és működési szabadságuk 
biztosítását, az elavult jogszabályok hatályon kívül 
helyezését, valamint a vallásszabadságról szóló (az 
egyházakkal egyeztetett) törvény meghozatalát. A párt 
szerint a közhasznú tevékenységet folytató egyházi 
szerveknek ugyanolyan állami segítséget kell biztosí
tani. mint a hasonló tevékenységet végző állami 
intézményeknek. Az egyházak és az államigazgatás 
közé felügyeleti-összehangoló szervet nem szabad 
beiktatni. A KDNP magáénak érzi és támogatja az egy
házak minden olyan cselekvését, amely a közerkölcsök 
helyreállítására irányul. A program további (szakpoli
tikai) részeiben is a kereszténydemokrácia alapjain fejti 
ki a véleményét a párt. a keresztény szereteterkölcsből 
kiindulva.

E. MDF (és FKgP)
Az MDF másik leendő koalíciós partnere, az FKgP 

nem fogalmazott meg számottevő egyházi-vallási 
álláspontot {Az újjászületés programja. 1990).41 1990 
koalíciós partnereinek kormányprogramjában (A 
nemzeti megújhodás programja) viszont külön fejezet 
foglalkozik az egyházakkal.42 Ebben a következőt 
találjuk: „Hazánkban az állam és az egyházak viszo
nya megnyugtatóan, törvényes keretek között szabá
lyozott. Az Alkotmány, illetve a lelkiismereti és val
lásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 
törvény garantálja az állam és az egyházak elvá
lasztását, a lelkiismereti és vallásszabadság érvényre 
jutását, a felekezeti egyenjogúságot."43 Vagyis az 
Antall-kormánynak már nem kellett ezt az egyház- 
politikai megújulást elvégeznie, hiszen a Németh-kor- 
mány átvitte a parlamenten az 1990. évi IV. törvényt. 
Ehhez azonban egyrészt kellett a Németh-kormány 
elszánása és az utolsó „rendi" Országgyűlés jó 
váhagyása,44 legfőképpen pedig a bemutatott elkép
zelések közege.

IV. Egyházpolitikai rendszerváltás
,A  vallás számára a rendszerváltozás a legnagyobb 

újítást a szervezeti lehetőségek terén liozta."Ai

A következőkben azt vizsgáljuk meg, hogy a rend
szerváltás egyházi kodifikációjában hogyan jelentek 
meg a vázolt elképzelések. Rámutattunk, hogy már a 
„nyolcvanas évek végén látható volt, hogy a társada
lomszerkezet sokszereplőssé alakulásának folyamatá
ban a pártok mellett az egyházak is a közélet határozot
tan körvonalazódó intézményeivé váltak.”46 Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint a szerveződő pártok 
(különösen az MSzMP) egyházpolitikai reflexiói. Az 
egyházak rendszerváltás előtti szerepének taglalásakor 
már beláttuk azt, hogy maga a rendszerváltás nem járt 
egy nagy „vallási robbanással". Az igazi változás a 
korábbi szervezeti keretek letisztázása, a jogi szabályo
zás új alapokra helyezése és egyértelműsítése volt. 
Amint az 1990-es választáskor felálló kormány megje
gyezte: az egyházi szabályozás jogszabályi háttere 
késznek mutatkozott már a kormányrúd átvételekor, 
vagyis az új kormánynak a szerkezeti-szervezeti szabá
lyozással nem volt gondja. Ehhez azonban kellett a 
Németh-kormány által elfogadtatott 1990. évi IV. 
törvény, valamint a törvény szellemi-szabályozási 
közegét megteremtő programjavaslatok.

A Németh-kormány „egyházpolitikai fordulata” 
1989 nyarán következett be,47 amikor is 1989. június 
26-án felállították a Minisztertanács Egyházpolitikai 
Titkárságát. Magát a lelkiismereti és vallásszabadság
ról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. 
törvényt 1990. január 24-ei ülésén fogadta el a parla
ment, és február 12-én hirdették ki.48 Mielőtt azonban 
bemutatjuk a törvény főbb pontjait, utalni kell arra is, 
hogy az 1990. évi IV. törvény nem „lógott a levegő
ben", hiszen az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tör
vény már egy évvel azelőtt megnyitotta a szerzetesren
dek újjászerveződésének lehetőségét.49

Mit hozott az 1990. évi szabályozás? Mindenekelőtt 
célszerű ab ovo kiindulni: mely jogszabályokat váltotta 
fel? Az 1990. évi IV. törvény hatályon kívül helyezte 
ama jogszabályokat, amelyekre a szocializmus egyházi 
szabályozása épült (vagyis elvégezte az egyházi-vallási 
deregulációt):

-  a vallás szabad gyakorlásáról szóló 1895. évi 
XLIII. törvényt;

-  a bevett és az elismert vallásfelekezetek közötti, az 
elismert vallásfelekezetek hátrányára fennálló különb
ségek megszüntetéséről szóló 1947. évi XXXIII. 
törvényt;

-  a vallásoktatásról szóló 1949. évi 5. törvényerejű 
rendeletet;

-  az egyházi állások betöltéséhez szükséges állami 
hozzájárulásról szóló 1957. évi 22. törvényerejű ren
delet ekkor még hatályban lévő rendelkezéseit;

-  az egyes egyházi állások betöltéséhez szükséges 
állami hozzájárulásról és az Állami Egyházügyi Hivatal



Jog
megszüntetéséről szóló 1989. évi 14. törvényerejű ren
deletet;

-  a szerzetesrendek működéséről szóló 1989. évi 17. 
törvényerejű rendeletet;

-  a vallásoktatásról szóló 21/1957. (III. 24.) Korm. 
rendelet és a végrehajtására kiadott 39/1957. (M.K. 5.) 
MM utasítást.

A jogszabály alkotmányos kötődése nem volt gond; 
amint láthattuk, már 1972-től kezdve szerepelt az 
Alkotmányban (legalább is formailag) a lelkiismereti és 
vallásszabadság, valamint az állam és az egyház 
elválasztása. Az 1989. évi XXXI. törvénnyel létrejövő 
új Alkotmány (építve a korábbi szabályszövegre) pon
tosította és kiegészítette (valamint átszámozta) a lelki- 
ismereti és vallásszabadságról szóló részeket.50 Sokat
mondó az 1990. évi IV. törvény bevezetője: „A ma

gyarországi egyházak, felekezetek, vallási közösségek 
a társadalom kiemelkedő fontosságú, értékhordozó és 
közösségteremtő tényezői. A hitélet körébe tartozó 
munkálkodásuk mellett kulturális, nevelési-oktatási, 
szociális-egészségügyi tevékenységükkel és a nemzeti 
tudat ápolásával is jelentős szerepet töltenek be az 
ország életében."

Meghatározhatjuk a törvény által bevezetett legfon
tosabb újdonságokat, amelyek a törvény négy fő tárgy
köréhez kapcsolódnak: a lelkiismereti és vallásszabad
ság joga; az egyházak; módosító (szabálysértési 
törvény, Büntető Törvénykönyv) és hatályon kívül 
helyező szabályok. Látni fogjuk, hogy az 1990. évi IV. 
törvény döntően egyházpolitikai szabályokat rögzített, 
és csak elvétve találunk benne valláspolitikai mondani
valót.

Az 1990. évi IV. törvény keresztmetszete

Szabályozási tárgykör A  legfontosabb rendelkezés

1. A lelkiismereti és vallásszabadságjoga Alapvető em beri szabadságjogok; a részjogosítványok részletezése; 
az egyházalapítás szabadsága.

N yilván ta rtá sba  vé te l és 
törlés

A székhelye szerint illetékes megyei bíróság, illetőleg a Fővárosi 
Bíróság veszi nyilvántartásba (a feltételek teljesítése esetén) és törli is 
onnan; az alapszabály m inim ális tartalma; a nyilvántartásba vétel 
megtagadása; az egyház a nyilvántartásba vétellel nyeri el jogi 
személyiségét, és az abból törléssel szűnik meg jogi személyisége, 
a határozat m eghozatalának napjával.

E gyházak szövetsége i

Az egyházak által létrehozott szövetséget a bíróság nyilvántartásba 
veszi, ha az alapító egyházak alapszabályát elfogadták, ügyintéző és 
képviseleti szerveit megválasztották, és a képviseletére jogosult 
személy a szövetség nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmet a 
bírósághoz benyújtotta.

2. Egyházak

Egyháiz é s  á llam
A M agyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva 
működik; az egyház belső törvényeinek, szabályainak érvényre 
juttatására állami kényszer nem alkalmazható.

A z  egyházak
m űvelődési,
szociális .
egészségügy i
tevékenysége

Az egyházi jogi szem ély elláthat minden olyan nevelési-oktatási, 
kulturális, szociális, egészségügyi, sport, gyermek- és ifjúságvédelmi 
tevékenységet, am elyet törvény nem tart fenn kizárólagosan az állam 
vagy állami szerv (intézm ény) számára.

E gyházi
G azdálkodás

Az egyházi jogi szem ély vagyona elsősorban természetes személyek, 
jogi személyek, jog i szem élyiség nélküli szervezetek adományaiból, 
egyéb hozzájárulásaiból, az egyházi szolgáltatásokért fizetett díjakból 
képződik; gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatása.

3. Módosuló rendelkezések
A szabálysértésekről szóló 1968. évi 1. törvény kiegészül a 
vallásgyakorlás jogának m egsértése tényállással, 
valamint Büntető Törvénykönyv a lelkiismereti és vallásszabadság 

m egsértése elnevezésű tényállással.

4. Hatályon kívül helyező rendelkezések A korábbi állami egyházjog hatályon kívül helyezése.
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Az 1990. évi IV. törvényig „érő" szellemi össze
foglalásból megállapíthattuk, hogy a rendszerváltó 
ellenzéki pártok nagy része, s nem utolsó sorban maga 
az MSzMP is rendelkezett programmal, elképze
lésekkel az egyházpolitikai rendszerváltás levezény
lésére. Bár ezt a folyamatot a későbbi kormányok 
tevékenysége (így többek között az Antall-kormány a 
volt egyházi ingatlanok tulajdonának rendezésével,’’1 
valamint a Horn-kormány a személyi jövedelemadó 
1%-ának az egyházak részére való felajánlhatóságának 
megteremtésével, s nem utolsó sorban a Vatikánnal 
kötött megállapodás aláírásával)52 tetőzte be. de a
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Gombár Csaba-Hankiss Elemér-Lengyel László-Várnai 
Györgyi (szerk.): K o r m á n v  a  m é r le g e n  1 9 9 0 -1 9 9 4  (Budapest, 
1994.264. p.)

12 „Adottnak vesszük, adottnak kell vennünk az egypárturalmat, a 
párt bizonyos közhatalmi előjogait. Azt vizsgáljuk, miként 
lehetne végre föltenni e keretek között a forradalom leverése óta 
mindig elnapolt alapkérdéseket". T á rs a d a lm i S ze rz ő d é s . In: M. 
Kiss József-Vida István (szerk.): M a g y a r o r s z á g i p á r tp r o g ra m o k  
1 9 8 8 -1 9 9 0  (Budapest. 1990. 53. p.)

13 T á rsa d a lm i S ze rz ő d é s , i. m.. 99. p.
iJ A T á rs a d a lm i S ze rz ő d é s  utalt arra is, hogy ez az ö ssze fo n ó d á s  

milyen területeken érvényesült: az állam megőrizte főkegyúri 
jogait; állami kézben voltak az egyházak anyagi ügyei: korlá
tozták az egyházak és a hívek kapcsolatát; a vallási egyesület 
alapításának tilalma: kevés az egyházi kézben lévő iskola: korlá
tozták az egyházi könyv- és lapkiadást.

15 R eform  é s  d em o krá c ia . In: M. Kiss József-Vida István (szerk.): 
M a g ya ro rszá g i p á rtp ro g ra m o k  /9SS-/990(Budapest. 1990.202. p.)

16 R e fo rm  é s  d e m o k r á c ia , i. m., 211. p.
17 R e fo rm  é s  d e m o k r á c ia , i. m., 229. p.
IS R e fo rm  é s  d e m o k r á c ia , i. m., 230. p.
19 Vass Henrik (szerk.): A  M a g y a r  S z o c ia l i s ta  M u n k á s p á r t  

h a tá r o z a ta i  é s  d o k u m e n tu m a i  1 9 8 5 - 1 9 8 9  (Budapest, 1994. 
574-578. p.)

20 Vass Henrik: i. m., 623-626. p.

kiindulópont mindenképp a rendszerváltó program- 
alkotásban és a rendszerváltó Németh-kormány kodi- 
fikációs (és diplomáciai) tevékenységében kere
sendő.

A rendszerváltó programok egyházpolitikára 
irányultsága nem csak a rendszerváltó jogalkotásra, 
hanem az azt követő kodifikációs irányokra is rányomta 
bélyegét. Egyházpolitikai-szervezeti szempontból tehát 
többé-kevésbé megtörtént a rendszerváltás, valláspoli
tikai szempontból azonban -  mindenekelőtt az állam 
vallási távlatadási felelősségére gondolhatunk itt -  még 
igen csak nagy a lemaradás.34

21 Érdemes utalni arra, hogy az MSzMP „egyházpolitikáról" beszél, 
a kifejezés és a program tartalmából pedig az következik, hogy 
„helyesen” használja ezt a kifejezést -  valláspolitikáról kevés szó 
esik a programban.

22 Vass Henrik: i. m„ 623. p.
23 Vass Henrik: i. m„ 623. p.
24 Vass Henrik: i. m., 625. p.
25 Ezeket a később tárgyalandó 1990. évi IV. törvény miatt mutatjuk 

be viszonylag részletesebben.
26 Bihari Mihály: i. m„ 397. p.
27 A Magyar Szocialista Párt programnyilatkozata. In: M. Kiss 

József-Vida István (szerk.): Magyarországi pártprogramok 
1988-1990 (Budapest. 1990. 352. p.j

:x A Beszélő és a Szabad Kezdeményezések Hálózata révén.
29 A Szabad Demokraták Szövetségének elvi nyilatkozata és prog

ramja. In: M. Kiss József-Vida István (szerk.): Magyarországi 
pártprogramok 1988-1990 (Budapest. 1990. 261-348. p.)

-‘"Az 1972. évi alkotmánymódosítással került bele a sztálini 
Alkotmányunkba a nevezetes 63. §. amelynek értelmében:.,(/) A 
Magyar Népköztársaság biztosítja az állampolgárok lelkiismereti 
szabadságát és a vallás szabad gyakorlásának jogát. 12) A lelki- 
ismereti szabadság biztosítása érdekében a Magyar 
Népköztársaság az egyházat különválasztja az államtól." Az 
Alkotmány 1972-es módosítását és egységes szövegét lásd: 
http://www. 1000ev.hu/indcx. php?a=3&param=8487.

31 Az egyházi viszonyokat szabályozó joganyag rendezetlensége, 
áttekinthetetlensége és hozzáférhetetlensége.

32 A Horthy-rendszcrben asszisztálásra gondolhatunk itt (Az SzDSz 
elvi nyilatkozata és programja: i. m„ 322. p.)

33 A program utal arra. hogy 1989-ben már folyik a lelkiismereti és 
vallásszabadságról szóló törvény előkészítése.

34 A Szabad Demokraták Szövetségének elvi nyilatkozata és prog
ramja: i. m„ 322. p.)

37 Az Állami Egyházügyi Hivatal, valamint a Magyarországi 
Szabadegyházak Tanácsának megszüntetése.

36 Az SzDSz már ekkor nem csupán a történelmi egyházakban gondol
kodik, hanem figyelmei fordít a kisegyházak egyenjogúságára is.

37 Bírósági nyilvántartásba vétel: az SzDSz a később bemutatandó 
1990. évi IV. törvénynél még „liberálisabb" szabályozási java
solt: álláspontja szerint tíz fő elhatározása elegendő lett volna 
(persze egyéb követelmények mellett) egyház alapítására.

-,SA Fiatal Demokraták Szövetségének programja. In: M. Kiss 
József-Vida István (szerk.): Magyarországi pártprogramok 
1988-1990 (Budapest. 1990. 364. p.j

39A Magyar Demokrata Fórum programja. In: M. Kiss 
József-Vida István (szerk.): Magyarországi pártprogramok 
1988-1990 (Budapest. 1990. 419. p.j

4,1 A Kereszténydemokrata Néppárt választási programja. In: M. 
Kiss József-Vida István (szerk.): Magyarországi pártprogramok 
1988-1990 (Budapest. 1990. 532. p.)

41 A Független Kisgazdapárt programja. In: M. Kiss József-Vida 
István (szerk.): Magyarországi pártprogramok 1988-1990 
(Budapest, 1990. 553. p.)

42 A program 1990 szeptemberében keletkezett.
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J-’ .4 n e m z e ti  m e g ú jh o d á s  p r o g r a m ja :  4 K ö z tá rs a sá g  e ls ő  h á ro m  éve  
(Budapest, 1990, 147. p.)

44 Meg kell jegyeznünk, hogy az új Alkotmány elfogadása (1989. 
évi XXXI. törvény) volt az igazi szakítópróba az Országgyűlés 
esetében, hiszen ekkor többször is előtérbe került a parlament 
feloszlatásának kérdése.

45 Tomka Miklós: E g y  ú j tá r s a d a lm i-p o li t ik a i  s z e r e p lő :  V a llá s  és  
e g y h á z  a  re n d sz e rv á lto z á s  fo ly a m a tá b a n  (Társadalmi Szemle, 
1998. 8-9., 28. p.)

if‘ Tomka Miklós: i. m., 31. p.
47 Nem függetlenül a készülődéstől a Nemzeti Kerékasztal (NEKA) 

tárgyalásokra. Megemlíthetjük, hogy a „flexibilis" Németh-kor- 
mány épp a tárgyalások miatt vonta vissza a parlamenthez már 
1989 májusában beterjesztett alkotmánymódosító törvény- 
javaslatát. s a NEKA-megállapodás eredményeképpen előálló 
(új) alkotmánymódosításra vonatkozó törvényjavaslatot ter
jesztett 1989 őszén a törvényhozás elé.

48 In: http://www.l000ev.hu/index.php?a=3&param=8660.
4'1 In: uo.
50 Az 1989. évi XXXI. törvény a következő szabályszövegel állapí

totta meg: „60. § (I) A Magyar Köztársaságban mindenkinek 
joga van a gondolat, a lelkiismerct és a vallás szabadságára. (2) 
Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti meg

Nagypál Szabolcs

A rendszerváltás néhány 
vallási kulcskérdése: 

vallásszabadság/ 
átcsábítás és 

közös 
tanúságtétel

i  rendszerváltással hirtelen beköszöntő valláis- 
f  \  szabadság fölkészületlenül érte mind a már 

hagyományosan és történelmi léptékben is jelen
lévő magyarországi egyházakat és vallási közösségeket, 
mind pedig az újonnan megjelenő mozgalmakat és 
szerveződéseket. A vallási szabad versenyben az előb
biek kétségbeesetten igyekeztek védeni előjogaikat, 
miközben a tényleges áldozati helyzet mellett ter
mészetesen a kommunista diktatúrával ilyen vagy olyan 
módon együttműködés terhét is magukkal kellett cipel
niük. Az utóbbiak pedig sokszor szintén nemtelen 
eszközökhöz folyamodtak a hívők közösségének nö
velése érdekében, az átcsábítás különböző módszerei
hez nyúlva. Húsz évvel a vallási értelemben is vett rend
szerváltás után a párbeszéd és a közös tanúságtétel 
kultúrája még mindig csak csíráiban lelhető fö l 
Magyarországon. Tanulmányomban a rendszerváltás
sal összefüggő három vallási kulcskifejezés foga-

__ lomtörténetét és tartalmát vizsgálom meg behatóbban.'
72

győződés szabad megválasztását vagy elfogadását, és azt a 
szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki vallásos 
cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon 
akár egyénileg, akár másokkal együttesen nyilvánosan vagy 
magánkörben kinyilváníthassa, vagy kinyilvánítását mellőzze, 
gyakorolhassa vagy taníthassa. (3) A Magyar Köztársaságban az 
egyház az államtól elválasztva működik."

51 1991. évi XXXII. törvény.
52 1997. június 20-án Horn Gyula miniszterelnök és Angelo Sodano 

bíboros államtitkár Vatikán városban aláírta a „Katolikus Egyház 
magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finan
szírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről" 
szóló megállapodást. Ezt követően 1997. december 2-án az 
Országgyűlés ratifikálta a Megállapodást, egyúttal elfogadta az 
1997. évi CXXIV. törvényt az egyházak hitéleti és közcélú 
tevékenységének anyagi feltételeiről.

53 1990. február 9-én, Budapesten Németh Miklós és Agoslino 
Casaroli aláírta a magyar-vatikáni diplomáciai kapcsolatok 
űrfelvételéről szóló egyezményt.

54 Vagyis arra, hogy állam ablakot nyit a különböző vallások 
oktatása felé. s maga kísérli meg állampolgárait -  az oktatási 
rendszeren keresztül -  az egyházak felé nyitottá tenni, ha tetszik, 
világnézetileg nyitottá szocializálni.

I. A vallásszabadság hirtelen 
beköszönte és a kibontakozó 
vallási sokszínűség

A legnagyobb fordulatot a rendszerváltás idején a 
vallásszabadság hirtelen beköszönte hozta, ami tulaj
donképpen váratlanul érte nemcsak az addig is engedé
lyezett vallási közösségeket (például a „történelmi egy
házakat"). hanem a bejegyzés és a törvényes működés 
lehetőségét akkor elnyerő, újabban létrejött közös
ségeket is. A nagyobb és régibb vallási közösségekben 
bizonytalanságot és félelmet keltett a vallási piac meg
nyílása. mindazonáltal ők is jelentős föllendülésnek 
indultak. A kisebb vallási közösségek pedig erőteljes 
misszióba kezdtek, néha bizony az átcsábítástól sem 
visszariadva, hiszen legalább is a beavató szentség (a 
keresztség) tekintetében Magyarország elég jól lefedett 
területnek volt tekinthető (és, kisebb mértékben ugyan, 
tekinthető ma is). Ugyanakkor a vallásszabadság való
ban olyan alapvető emberi jog. amely a rendszerváltás 
egyik legnagyobb vívmányának számít.

A vallások és felekezetek egymás mellett élésének 
(coexistentia) szintjén elsősorban a vallási előítéletek és 
türelmetlenség meghaladása lehet a legalapvetőbb cél, 
különösen is a félreértések napfényre hozása és 
tisztázása segítségével. Első vallási kulcsfogalmunk, a 
vallásszabadság eszméjének kérdésköre mindezt 
egyrészt közösségi összefüggésrendszerbe ágyazza, 
másrészt pedig kiélezi a szabad akarat és az emberi 
egyéniség személyi vonatkozásait is.2 A vallásszabad
ságnak legalább öt vonatkozását lehet elkülöníteni: a 
törvényi vagy jogi, az egyéni vagy lelkiségi, az egy
ségbe rendező vagy közösségi, a felekezetközi vagy 
ökumenikus, végül pedig a vallásközi oldalakat.2 Mind

http://www.l000ev.hu/index.php?a=3&param=8660

